
 

ÍS
L

E
N

S
K

 ú
tg

á
fa

 

 

EES-viðbætir 
við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins 

ISSN 1022-9337 

Nr. 31 

26. árgangur 

18.4.2019 

 

 I EES-STOFNANIR  

 1. Sameiginlega EES-nefndin  

2019/EES/31/01  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2119 frá 22. nóvember 2017 um gerð 

vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE)  

nr. 3924/91  ............................................................................................................................  1 

2019/EES/31/02  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 frá 20. janúar 2016 um dreifingu 

vátrygginga (endurútgefin)  ...................................................................................................  215 

2019/EES/31/03  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)2018/411 frá 14. mars 2018 um breytingu á 

tilskipun (ESB) 2016/97 að því er varðar daginn þegar lögleiðingarráðstafanir aðildarríkja 

koma til framkvæmda  ...........................................................................................................  256 

2019/EES/31/04  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1079 frá 30. júlí 2018 um 

leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 28343 sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi 

(leyfishafi er Lactosan GmbH & Co. KG)  ............................................................................  258 

2019/EES/31/05  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1080 frá 30. júlí 2018 um 

leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 29784 sem fóðuraukefni fyrir aukategundir 

alifugla til eldis og sem eru aldar til varps (leyfishafi er Adisseo France SAS)  ....................  261 

2019/EES/31/06  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1081 frá 30. júlí 2018 um 

leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir 

eldissvín (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, fulltrúi er Asahi Calpis Wellness 

Co. Ltd Europe Representative Office)  .................................................................................  264 

2019/EES/31/07  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1090 frá 31. júlí 2018 um 

leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem eru 

framleiddir með Komagataella pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 

26469), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða 

varphænur, eldiskalkúna, allar fuglategundir sem eru aldar til varps eða til undaneldis, 

fráfærugrísi og aukategundir svína (eftir fráfærur) (leyfishafi er Kaesler Nutrition GmbH) 267 

2019/EES/31/08  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1254 frá 19. september 2018 

að því er varðar synjun um leyfi fyrir ríbóflavíni (80%), sem er framleitt með Bacillus 

subtilis KCCM-10445, sem fóðuraukefni sem tilheyrir virka hópnum vítamín, forvítamín og 

efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun  ................................................................  271 



2019/EES/31/09  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1533 frá 12. október 2018 

um leyfi fyrir natríumalgínati sem fóðuraukefni fyrir ketti, hunda, önnur dýr sem gefa ekki 

af sér afurðir til manneldis og fiska og kalíumalgínati sem fóðuraukefni fyrir ketti og 

hunda  ....................................................................................................................................  275 

2019/EES/31/10  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1543 frá 15. október 2018 

um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus pentosaceus DSM 32291 sem fóðuraukefni fyrir 

allar dýrategundir  ..................................................................................................................  283 

2019/EES/31/11  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1558 frá 17. október 2018 

um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) sem 

fóðuraukefni fyrir ketti og hunda (leyfishafi er Centro Sperimentale del Latte)  ...................  286 

2019/EES/31/12  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1559 frá 17. október 2018 

um leyfi fyrir tinktúru úr kúmíni (Cuminum cyminum L.) sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir  ..........................................................................................................................  289 

2019/EES/31/13  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1566 frá 18. október 2018 

um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4-betaxýlanasa, sem eru 

framleiddir með Aspergillus niger (NRRL 25541), og alfaamýlasa, sem er framleiddur 

með Aspergillus niger (ATCC66222), sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og aukategundir 

svína (eftir fráfærur) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1453/2004 (leyfishafi er Andrès 

Pintaluba S.A.)  ......................................................................................................................  292 

2019/EES/31/14  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1567 frá 18. október 2018 

um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/249 frá 15. febrúar 2018 um leyfi 

fyrir táríni, betaalaníni, L-alaníni, L-arginíni, L-asparssýru, L-histidíni, D,L-ísólefsíni,  

L-lefsíni, L-fenýlalaníni, L-prólíni, D,L-seríni, L-týrósíni, L-meþíóníni, L-valíni, L-systeíni, 

glýsíni, mónónatríumglútamati og L-glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir 

og L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrati fyrir allar dýrategundir, að undanskildum köttum og 

hundum  .................................................................................................................................  296 

2019/EES/31/15  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1568 frá 18. október 2018 

um leyfi fyrir blöndu með fúmónísínesterasa, sem er framleiddur með Komagataella 

phaffii (DSM 32159), sem fóðuraukefni fyrir öll svín og allar alifuglategundir  ...................  299 

2019/EES/31/16  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1903 frá 5. desember 2018 um leiðrétt-

ingu á IV., VI. og VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 

um setningu fóðurs á markað og notkun þess og um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur 

af II., IV., V. og VI. viðauka við þá reglugerð  ......................................................................  302 

2019/EES/31/17  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1564 frá 17. október 2018 

um leyfi fyrir blöndu með dólómítmagnesíti sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að 

undanskildum mjólkurkúm og öðrum jórturdýrum til framleiðslu á mjólkurafurðum, 

fráfærugrísum og eldissvínum ...............................................................................................  304 

2019/EES/31/18  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1565 frá 17. október 2018 

um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betamannanasa, sem er framleiddur með Paenibacillus 

lentus (DSM 28088), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að 

verða varphænur og aukategundir alifugla, aðrar en varpfugla, eldiskalkúna, kalkúna sem 

eru aldir til undaneldis, fráfærugrísi, eldissvín og aukategundir svína (leyfishafi er Elanco 

GmbH)  ..................................................................................................................................  308 



2019/EES/31/19  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1569 frá 18. október 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1110/2011 um leyfi fyrir ensímblöndu 

með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 114044), 

sem fóðuraukefni fyrir varphænur, aukategundir alifugla og eldissvín (leyfishafi er  

Roal Oy) ................................................................................................................................  311 

2019/EES/31/20  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/8 frá 3. janúar 2019 um 

leyfi fyrir hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns og kalsíumsalti þess sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir  ..........................................................................................................  314 

2019/EES/31/21  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/9 frá 3. janúar 2019 um 

leyfi fyrir vatnsfríu betaíni sem fóðuraukefni fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis, 

að undanskildum kanínum  ....................................................................................................  318 

2019/EES/31/22  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/10 frá 3. janúar 2019 um 

leyfi fyrir efnablöndu með náttúrulegri blöndu af illítmontmórillónítkaólíníti sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir  .....................................................................................  321 

2019/EES/31/23  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/11 frá 3. janúar 2019 um 

leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium NCIMB 10415 sem fóðuraukefni fyrir gyltur, 

mjólkurgrísi, fráfærugrísi og eldisgrísi og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 252/2006, 

(EB) nr. 943/2005 og (EB) nr. 1200/2005 (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, 

fulltrúi er DSM Nutritional products Sp. z o.o)  .....................................................................  325 

2019/EES/31/24  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/12 frá 3. janúar 2019 um 

leyfi fyrir L-arginíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir  ............................................  329 

2019/EES/31/25  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/960 frá 5. júlí 2018 um breytingu á  

II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er 

varðar hámarksgildi leifa fyrir lambda-sýhalótrín í eða á tilteknum afurðum  .......................  335 

2019/EES/31/26  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1049 frá 25. júlí 2018 um breytingu á  

I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005  ...............................  359 

2019/EES/31/27  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1461 frá 28. september 2018 um 

breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og 

viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar 

notkun á lágsetnum hýdroxýprópýlsellulósa í fæðubótarefni  ................................................  361 

2019/EES/31/28  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1555 frá 17. október 2018 um synjun 

leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á 

sjúkdómsáhættu  ....................................................................................................................  366 

2019/EES/31/29  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1556 frá 17. október 2018 um synjun 

leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 

sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna  .........................................................  369 

2019/EES/31/30  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/721 frá 16. maí 2018 um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið svínaprólaktín með tilliti til 

hámarksgildis leifa  ................................................................................................................  373 

2019/EES/31/31  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/722 frá 16. maí 2018 um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið eprínómektín með tilliti til 

hámarksgildis leifa  ................................................................................................................  376 



2019/EES/31/32  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1480 frá 4. október 2018 um breytingu á 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun 

efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum í tækni og vísindum og um leiðrétt-

ingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 ................................................  703 

2019/EES/31/33  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/917 frá 27. júní 2018 um 

breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á 

samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl, benþía-

valíkarb, bífenasat, boskalíð, brómóoxýníl, kaptan, karvón, klórprófam, sýasófamíð, des-

medífam, dímetóat, dímetómorf, díkvat, etefón, etóprófos, etoxasól, famoxadón, fena-

mídón, fenamífos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet, foramsúlfúrón, formetanat, 

Gliocladium catenulatum af stofni J1446, ísoxaflútól, metalaxýl-m, metíókarb, metoxý-

fenósíð, metríbúsín, milbemektín, oxasúlfúrón, Paecilomyces lilacinus, stofn 251, fen-

medífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól, pýmetrósín og  

s-metólaklór  ..........................................................................................................................  391 

2019/EES/31/34  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1019 frá 18. júlí 2018 um 

að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu oxasúlfúróni, í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, 

og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 395 

2019/EES/31/35  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1043 frá 24. júlí 2018 um 

að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu fenamídóni, í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, 

og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 398 

2019/EES/31/36  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1061 frá 26. júlí 2018 um 

endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karfentrasónetýli, í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, 

og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 401 

2019/EES/31/37  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1075 frá 27. júlí 2018  

um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10  

sem áhættulitlu virku efni, 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  .........................  406 

2019/EES/31/38  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1278 frá 21. september 2018 

um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Pasteuria nishizawae Pn1, í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á 

markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011  ................................................................................................  411 

2019/EES/31/39  Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/543 frá 23. janúar 2018 um 

leiðréttingu á spænsku tungumálaútgáfunni af framseldri reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 812/2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar vatnshitara, geymslutanka fyrir heitt vatn og 

pakka með vatnshitara og búnaði sem nýtir sólarorku  ..........................................................  415 

2019/EES/31/40  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1535 frá 9. september 2015 um tilhögun 

miðlunar upplýsinga um tæknireglugerðir og reglur um þjónustu í upplýsingasamfélaginu 

(kerfisbinding)  ......................................................................................................................  416 

2019/EES/31/41  Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2356 frá 15. desember 2017 

um viðurkenningu á skýrslu Ástralíu um dæmigerða losun gróðurhúsalofttegunda frá ræktun 

landbúnaðarhráefna samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB  ...................  431 



2019/EES/31/42  Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/840 frá 5. júní 2018 um að 

koma á vöktunarskrá yfir efni sem á að vakta í öllu Sambandinu með tilliti til stefnu í vatns-

málum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB og um niðurfellingu á 

framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/495  ....................................................................................  434 

2019/EES/31/43  Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/719 frá 14. maí 2018 um 

breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á 

landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu  ....................................................  438 

2019/EES/31/44  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/723 frá 16. maí 2018 um 

breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EB) nr. 1099/2009 um vernd dýra við 

aflífun að því er varðar samþykki fyrir deyfingu með lágum loftþrýstingi  ...........................  441 

2019/EES/31/45  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1936 frá 10. desember 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 371/2011 að því er varðar hámarksgildi 

dímetýlamínóetanóls  ...................................................................................................................  444 

2019/EES/31/46  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1957 frá 11. desember 2018 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 885/2010 að því er varðar skilmála leyfis fyrir blöndu af 

narasíni og níkarbasíni sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Eli Lilly and 

Company Ltd)  ..............................................................................................................................  446 

2019/EES/31/47  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1980 frá 13. desember 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2325 að því er varðar skilmála leyfis 

fyrir blöndum með fljótandi lesitínum, vatnsrofnum lesitínum og lesitínum sem olían hefur 

verið fjarlægð úr sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir  .......................................................  448 

2019/EES/31/48  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1514 frá 10. október 2018 um breytingu 

á II., III. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því 

er varðar hámarksgildi leifa fyrir abamektín, asíbensólar-S-metýl, klópýralíð, emamektín, 

fenhexamíð, fenpýrasamín, flúasífóp-P, ísófetamíð, Pasteuria nishizawae Pn1, talkúm 

E553B og tebúkónasól í eða á tilteknum afurðum  ................................................................  452 

2019/EES/31/49  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1515 frá 10. október 2018 um breytingu 

á III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er 

varðar hámarksgildi leifa fyrir dífenýlamín og oxadixýl í eða á tilteknum afurðum  .............  477 

2019/EES/31/50  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1516 frá 10. október 2018 um breytingu 

á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er 

varðar hámarksgildi leifa fyrir penoxsúlam, tríflúmísól og tríflúmúrón í eða á tilteknum 

afurðum  .................................................................................................................................  489 

2019/EES/31/51  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1462 frá 28. september 2018 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 tilteknum sorbítanesterum  

(E 491 sorbítanmónósterat, E 492 sorbítantrísterat og E 495 sorbítanmónópalmítat)  ...............  502 

2019/EES/31/52  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1472 frá 28. september 2018 um breytingu 

á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og viðaukanum 

við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar kókíníl, 

karmínsýru, karmín (E 120)  ........................................................................................................  505 

2019/EES/31/53  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1481 frá 4. október 2018 um breytingu á 

II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og viðauk-

anum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar 

oktýlgallat (E 311) og dódekýlgallat (E 312)  .............................................................................  509 



2019/EES/31/54  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1482 frá 4. október 2018 um breytingu á 

I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er varðar 

koffín og þeóbrómín  .............................................................................................................  515 

2019/EES/31/55  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1497 frá 8. október 2018 um breytingu á 

II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar 

matvælaflokk 17 og notkun matvælaaukefna í fæðubótarefni ...............................................  518 

2019/EES/31/56  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1649 frá 5. nóvember 2018 um breytingu á 

I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er varðar að 

taka tiltekin bragðefni af skrá Sambandsins  ...............................................................................  527 

2019/EES/31/57  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/37 frá 10. janúar 2019 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  .............................................................................................  530 

2019/EES/31/58  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/470 frá 21. mars 2018 um 

ítarlegar reglur um það hámarksgildi leifa sem kemur til greina við eftirlit með matvælum 

sem unnin eru úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð í Sambandinu skv. 11. gr. tilskipunar 

2001/82/EB  ...........................................................................................................................  536 

2019/EES/31/59  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1076 frá 30. júlí 2018 um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið ísóflúran með tilliti til 

hámarksgildis leifa  ................................................................................................................  539 

2019/EES/31/60  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1881 frá 3. desember 2018 um breytingu 

á I., III., VI., VII., VIII., IX., X., XI. og XII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er 

varðar efni (efnareglurnar (REACH)) til að bregðast við nanóformum efna .........................  542 

2019/EES/31/61  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2005 frá 17. desember 2018 um breytingu 

á XVII. viðauka (viðvíkjandi bis(2-etýlhexýl)þalati (DEHP), díbútýlþalati (DBP), bensýl-

bútýlþalati (BBP) og díísóbútýlþalati (DIBP)) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni 

(efnareglurnar (REACH))  ...........................................................................................................  562 

2019/EES/31/62  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1292 frá 25. september 2018 

um að samþykkja sýfenótrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í 

vöruflokki 18 .........................................................................................................................  568 

2019/EES/31/63  Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1260 frá 20. september 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á 

samþykkistímabilum fyrir virku efnin pýridaben, kínmerak og sinkfosfíð  ...............................  571 

 II EFTA-STOFNANIR  

 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna  

 2. Eftirlitsstofnun EFTA  

 3. EFTA-dómstóllinn  

 III ESB-STOFNANIR  

 1. Framkvæmdastjórnin  



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/1 

 

EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/2119 

frá 22. nóvember 2017 

um gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91 frá 19. desember 1991 um að hefja könnun á iðnaðarframleiðslu í 

Bandalaginu (1), einkum 6. mgr. 2. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EBE) nr. 3924/91 er þess krafist að aðildarríki geri könnun á iðnaðarframleiðslu í Bandalaginu. 

2) Könnunin á iðnaðarframleiðslu verður að byggjast á vöruskrá þar sem tilgreind er sú iðnaðarframleiðsla sem ber að 

kanna. 

3) Vöruskrá er nauðsynleg fyrir samræmingu framleiðslutalna og hagskýrslna um utanríkisverslun og til að gera 

mögulegan samanburð við vöruflokkun eftir atvinnugreinum (e. CPA). 

4) Vöruskráin, sem gerð er krafa um í reglugerð (EBE) nr. 3924/91 og nefnist „vöruskrá ESB“, gildir fyrir öll aðildarríkin 

og er nauðsynleg til samanburðar á gögnum milli aðildarríkja. 

5) Nauðsynlegt er að uppfæra vöruskrá ESB til að endurspegla tækniþróun og skipulagsbreytingar á iðnaðarframleiðslu. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska hagskýrslu-

kerfið. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Vöruskrá ESB skal vera eins og fram kemur í viðaukanum. 

2. gr. 

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

Hún gildir frá og með 1. janúar 2017. 

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

Gjört í Brussel 22. nóvember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 325, 8.12.2017, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2018 frá 

21. september 2018 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 374, 31.12.1991, bls. 1. 

2019/EES/31/01 
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VIÐAUKI 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 07.10 

Járnnám 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

07.10.10 

Járngrýti 

07.10.10.00 Járngrýti og járnkirni (þó ekki brennt járnkís) kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 07.29 

Nám annarra málma en járns 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

07.29.11 

Kopargrýti og kirni 

07.29.11.00 Kopargrýti og kirni kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

07.29.12 

Nikkelgrýti og kirni 

07.29.12.00 Nikkelgrýti og kirni kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

07.29.13 

Álgrýti og kirni 

07.29.13.00 Álgrýti og kirni kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

07.29.14 

Góðmálmsgrýti og kirni 

07.29.14.00 Góðmálmsgrýti og kirni kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

07.29.15 

Blý, sink og tingrýti og kirni þeirra 

07.29.15.00 Blý, sink og tingrýti og kirni þeirra kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

07.29.19 

Annað járnlaust málmgrýti og kirni, ót. a. 

07.29.19.00 Annað járnlaust málmgrýti og kirni kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 08.11 

Grjótnám til skrautsteinagerðar og til bygginga, kalksteins-, gifs-, krítar- og 

flögubergsnám 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.11.11 

Marmari og annar kalkkenndur skraut- eða byggingarsteinn 

08.11.11.33 Marmari og lindakalk (e. travertine), óunnið eða grófhöggvið kg T  

08.11.11.36 Marmari og lindakalk (e. travertine) einungis hlutað sundur í 

rétthyrndar eða ferningslaga blokkir eða hellur 

kg T  

08.11.11.50 Ekussín og annar kalksteinn til höggmyndagerðar eða bygginga 

með eðlisþyngd ≥ 2,5 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.11.12 

Granít, sandsteinn og annar skraut- eða byggingarsteinn 

08.11.12.33 Granít, óunnið eða grófhöggvið kg T  

08.11.12.36 Granít, einungis hlutað sundur í rétthyrndar (þ.m.t. 

ferningslaga) blokkir eða hellur 

kg T  

08.11.12.50 Sandsteinn kg T  

08.11.12.90 Dílagrjót, basalt, kvartsít og annar steinn til höggmyndagerðar 

eða bygginga, óunninn, grófhöggvinn eða einungis hlutaður 

sundur (þó ekki kalksteinn til höggmyndagerðar eða bygginga 

með efnisþyngd > 2,5 kg, granít og sandsteinn) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.11.20 

Kalksteinn og gifs 

08.11.20.30 Gifs og anhýdrít kg T  

08.11.20.50 Kalksteinsflux, kalksteinn og annar kalkkenndur steinn sem er 

notaður til framleiðslu á kalki eða sementi (þó ekki kalk-

steinsmulningur og kalksteinshellur (e. calcareous dimension 

stone)) 

kg T  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.11.30 

Krít og dólómít sem ekki hefur verið brennt 

08.11.30.10 Krít kg T  

08.11.30.30 Dólómít, óunnið, grófhöggvið eða einungis hlutað sundur í 

rétthyrningslaga eða ferningslaga blokkir eða hellur (þó ekki 

hert eða glætt dólómít, íblöndunarefni úr brenndu, muldu 

dólómíti, slitlag á vegi, fyrir járnbrautir eða undirstaða úr möl) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.11.40 

Flöguberg 

08.11.40.00 Flöguberg, óunnið, grófhöggvið eða einungis hlutað sundur í 

rétthyrndar eða ferningslaga blokkir eða hellur 

kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 08.12 

Malar-, sand- og leirnám 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.12.11 

Náttúrulegur sandur 

08.12.11.50 Kísilsandur (kvarssandur eða sandur til nota í iðnaði) kg S  

08.12.11.90 Sandur til bygginga s.s. leirkenndur sandsteinn (e. clayey 

sands), kaólínsandur, feldspatssandur (þó ekki kíslsandur eða 

sandur sem inniheldur málma) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.12.12 

Korn, flísar og duft, smásteinar, möl 

08.12.12.10 Möl og steinvölur af tegundum sem notaðar eru sem íblöndun-

arefni í steinsteypu, fyrir slitlag á vegum eða fyrir járnbrautir eða 

önnur undirstaða, fjörumöl og tinna 

kg S  

08.12.12.30 Mulinn steinn af tegundum sem notaðar eru sem íblöndunarefni í 

steinsteypu, fyrir slitlag á vegum eða fyrir járnbrautir eða önnur 

undirstaða (þó ekki möl, steinvölur, fjörumöl og tinna) 

kg S  

08.12.12.50 Korn, flísar og duft úr marmara kg S  

08.12.12.90 Korn, flísar og duft úr travertíni, ekussíni, graníti, dílagrjóti, 

basalti, sandsteini og öðrum steini til höggmyndagerðar 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.12.13 

Gjallblöndur og áþekk úrgangsefni frá iðnaði, einnig með viðbættum smásteinum, möl, 

fjörumöl og tinnu til nota í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

08.12.13.00 Gjallblöndur og áþekk úrgangsefni frá iðnaði, einnig með 

viðbættum smásteinum, möl, fjörumöl og tinnu til nota í 

byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.12.21 

Kaólín og annar kaólínleir 

08.12.21.40 * z Kaólín, ekki glætt kg T  

08.12.21.60 Kaólínleir (mótunarleir og þjáll leir) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.12.22 

Annar leir, andalúsít, kýanít og sillimanít, múllít, chamotte eða dínasleir 

08.12.22.10 Bentónít kg T  

08.12.22.30 Eldtraustur leir kg T  

08.12.22.50 Leir og leirsteinn til bygginga (þó ekki bentónít, eldtraustur leir, 

þaninn leir, kaólín og kaólínleir), andalúsít, kýanít og sillímanít, 

múllít, chamotte eða dínasleir 

kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 08.91 

Nám og vinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og áburðargerðar 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.91.11 

Náttúruleg kalsíum- eða álkalsíumfosföt 

08.91.11.00 Náttúrleg kalsíumfosföt, náttúrleg álkalsíumfosföt og fosfatrík 

krít 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.91.12 

Óbrenndur brennisteinskís, óunninn eða óhreinsaður brennisteinn 

08.91.12.00 Óbrenndur brennisteinskís, óunninn eða óhreinsaður brenni-

steinn (þ.m.t. endurheimtur brennisteinn) 

kg T  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.91.19 

Önnur steinefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar 

08.91.19.00 Önnur steinefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 08.93 

Saltnám 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.93.10 

Salt og hreint natríumklóríð, sjór 

08.93.10.00 Salt (þ.m.t. mengað salt en þó ekki salt sem er hæft til 

manneldis) og hreint natríumklóríð, hvort sem það er í 

vatnslausn eða ekki eða inniheldur viðbætt kekkjavarnarefni 

eða flæðisaukandi efni 

kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 08.99 

Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu, ót. a. 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.99.10 

Náttúrulegt jarðbik og asfalt, asfaltít og asfaltsteinn 

08.99.10.00 Náttúrulegt jarðbik og náttúrlegt asfalt, asfaltít og asfaltsteinar kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.99.21 

Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (þó ekki iðnaðardemantar), óunnir eða aðeins sagaðir eða 

grófformaðir 

08.99.21.00 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (þó ekki iðnaðardemantar), 

óunnir eða aðeins sagaðir eða grófformaðir 

c/k T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.99.22 

Iðnaðardemantar, óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða grófsnyrtir, vikur, smergill, 

náttúrulegt kórúnd, náttúrulegt granat og önnur náttúruleg slípiefni 

08.99.22.00 Iðnaðardemantar, óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða 

grófsnyrtir, vikur, smergill, náttúrulegt kórúnd, náttúrulegt 

granat og önnur náttúruleg slípiefni 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

08.99.29 

Önnur steinefni 

08.99.29.00 Önnur steinefni kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.11 

Slátrun og vinnsla á kjöti, þó ekki alifuglakjöti 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.11 

Kjöt af nautgripum, nýtt eða kælt 

10.11.11.40 Nýir eða kældir skrokkar, hálfir skrokkar og fjórðungar með 

beini af nauta- og kálfakjöti 

kg S  

10.11.11.90 Nýtt eða kælt nauta- og kálfakjöt í sneiðum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.12 

Kjöt af svínum, nýtt eða kælt 

10.11.12.30 Nýir eða kældir skrokkar og hálfir skrokkar af svínakjöti (þ.m.t. 

nýtt kjöt sem er pakkað með salti sem tímabundið 

rotvarnarefni) 

kg S  

10.11.12.50 Ný eða kæld svínslæri, -bógar og sneiðar af því með beini 

(þ.m.t. nýtt kjöt sem er pakkað með salti sem rotvarnarefni til 

bráðabirgða) 

kg S  

10.11.12.90 Nýtt eða kælt svínakjöt (þ.m.t. nýtt kjöt sem er pakkað með 

salti sem tímabundið rotvarnarefni, þó ekki skrokkar, hálfir 

skrokkar, læri, bógar og sneiðar af því með beini) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.13 

Kjöt af sauðfé, nýtt eða kælt 

10.11.13.00 Nýir eða kældir skrokkar, hálfir skrokkar og sneiðar af lamba- 

eða kindakjöti 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.14 

Kjöt af geitum, nýtt eða kælt 

10.11.14.00 Kjöt af geitum, nýtt eða kælt kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.15 

Kjöt af hrossum og öðrum dýrum af hestaætt, nýtt eða kælt 

10.11.15.00 Kjöt af hrossum og öðrum dýrum af hestaætt, nýtt eða kælt kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.20 

Ætur innmatur af nautgripum, svínum, sauðfé, geitum, hrossum og öðrum dýrum af hestaætt, 

nýr eða kældur 

10.11.20.00 Ætur innmatur af nautgripum, svínum, sauðfé, geitum, hrossum 

og öðrum dýrum af hestaætt, nýr eða kældur 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.31 

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst 

10.11.31.00 Frystir skrokkar, hálfir skrokkar og fjórðungar og sneiðar af 

nauta- og kálfakjöti 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.32 

Svínakjöt, fryst 

10.11.32.30 Frystir skrokkar og hálfskrokkar af svínakjöti kg S  

10.11.32.50 Fryst svínslæri, -bógar og sneiðar af því með beini kg S  

10.11.32.90 Fryst svínakjöt (þó ekki skrokkar og hálfir skrokkar, læri, bógar 

og sneiðar af því með beini) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.33 

Kindakjöt, fryst 

10.11.33.00 Frystir skrokkar, hálfir skrokkar og sneiðar af lamba- eða 

kindakjöti 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.34 

Geitakjöt, fryst 

10.11.34.00 Fryst kjöt, af geitum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.35 

Kjöt af hrossum og öðrum dýrum af hestaætt, fryst 

10.11.35.00 Fryst kjöt af hrossum og öðrum dýrum af hestaætt kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.39 

Annað kjöt og ætur innmatur, nýtt, kælt eða fryst 

10.11.39.10 Ætur innmatur af nautgripum, svínum, sauðfé, geitum, hrossum 

og öðrum dýrum af hestaætt, frystur 

kg S  

10.11.39.30 Nýtt, kælt eða fryst neysluhæft kjöt og innmatur (þ.m.t. kjöt og 

innmatur úr kanínum, hérum og veiðidýrum, þó ekki 

froskalappir og kjöt og innmatur úr alifuglum, nautgripum og 

hrossum, svínum, sauðfé og geitum) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.41 

Ull af sláturfé, feit, þ.m.t. þvegin ull af sláturfé í reyfum 

10.11.41.00 Feit ull, hvorki kembd né greidd (þ.m.t. þvegin ull) (þó ekki 

reyfi) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.42 

Aðrar óunnar húðir og skinn af nautgripum eða dýrum af hestaætt 

10.11.42.00 Heilar óunnar húðir og skinn af dýrum af nautgripa- eða 

hrossaætt (nema þær sem tengjast ST 410190) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.43 

Aðrar óunnar húðir og skinn af nautgripum eða dýrum af hestaætt 

10.11.43.00 Aðrar óunnar húðir og skinn af nautgripum og dýrum af 

hestaætt 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.44 

Óunnar húðir og skinn af sauðfé eða lömbum 

10.11.44.00 Skinn af sauðfé eða lömbum p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.45 

Óunnar húðir og skinn af geitum eða kiðlingum 

10.11.45.00 Óunnar húðir og skinn af geitum eða kiðlingum en ekki sútaðar, 

nýjar eða varðar skemmdum 

p/st S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.50 

Fita af nautgripum, sauðfé, geitum eða svínum 

10.11.50.40 Svínafita án magurs kjöts, ný, kæld, fryst, söltuð, í saltlegi eða 

reykt (þó ekki brædd) 

kg S  

10.11.50.60 Svínafeiti og önnur svínafita, brædd kg S  

10.11.50.70 Fita af dýrum af nautgripaætt, sauðfé eða geitum, óunnin eða 

brædd 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.11.60 

Hrár innmatur, óætur 

10.11.60.30 Þarmar, blöðrur og magar úr dýrum, heilir eða í hlutum (þó 

ekki úr fiskum) 

kg S  

10.11.60.90 Dýraúrgangur, óhæfur til manneldis (þó ekki fiskur, þarmar, 

blöðrur og magar) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.12 

Slátrun og vinnsla á alifuglakjöti 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.12.10 

Kjöt af alifuglum, nýtt eða kælt 

10.12.10.10 Nýir eða kældir heilir kjúklingar kg S  

10.12.10.20 Nýir eða kældir heilir kalkúnar kg S  

10.12.10.30 z Nýjar eða kældar heilar gæsir, endur og perluhænsn kg S  

10.12.10.50 Nýjar eða kældar kjúklingasneiðar kg S  

10.12.10.60 Nýjar eða kældar kalkúnasneiðar kg S  

10.12.10.70 z Nýjar eða kældar sneiðar af gæsum, öndum og perluhænsnum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.12.20 

Alifuglakjöt, fryst 

10.12.20.13 Frystir heilir kjúklingar kg S  

10.12.20.15 Frystir heilir kalkúnar kg S  

10.12.20.17 z Frystar heilar gæsir, endur og perluhænsn kg S  

10.12.20.53 Frystar kjúklingasneiðar kg S  

10.12.20.55 Frystar kalkúnasneiðar kg S  

10.12.20.57 z Frystar sneiðar af gæsum, öndum og perluhænsnum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.12.30 

Fita af alifuglum 

10.12.30.00 Fita af alifuglum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.12.40 

Ætur innmatur af alifuglum 

10.12.40.00 * Ætur innmatur af alifuglum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.12.50 

Fjaðrir og skinn af fuglum með fjaðrir 

10.12.50.00 Hamir af fuglum með tilheyrandi fjöðrum eða dún, fjaðrir, 

o.s.frv. 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.13 

Framleiðsla á kjötafurðum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.13.11 

Svínakjöt, í sneiðum, saltað, þurrkað eða reykt (flesk og skinka) 

10.13.11.20 Svínslæri, -bógar og sneiðar af því með beini, saltaðar, í 

saltlegi, þurrkaðar eða reyktar 

kg S  

10.13.11.50 Svínaslög og sneiðar af því, saltaðar, í saltlegi, þurrkaðar eða 

reyktar 

kg S  

10.13.11.80 Svínakjöt, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt (þ.m.t. flesk, 3/4 

síður eða miðhlutar, framhlutar, hryggir og sneiðar af því, þó 

ekki læri, bógar og sneiðar af því með beini, slög og sneiðar af 

því)  

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.13.12 

Nautakjöt, saltað, þurrkað eða reykt 

10.13.12.00 Nauta- og kálfakjöt, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 
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Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.13.13 

Annað kjöt og ætur kjötinnmatur, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt (þó ekki svína- og 

nautakjöt), ætt mjöl, fín- og grófmalað, úr kjöti eða kjötinnmat 

10.13.13.00 Kjöt, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt, neysluhæft mjöl, fín- 

og grófmalað, úr kjöti eða innmat (þó ekki svína-, nauta- og 

kálfakjöt, saltað, í saltlegi eða reykt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.13.14 

Pylsur og áþekkar afurðir úr kjöti, innmat eða blóði 

10.13.14.30 z Lifrarpylsur og svipaðar vörur og tilreidd matvæli sem eru 

unnin úr þeim (þó ekki tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.13.14.60 z Pylsur og svipaðar vörur úr kjöti, innmat og blóði og tilreidd 

matvæli sem eru unnin úr þeim (þó ekki lifrarpylsur, tilbúnar 

máltíðir og réttir) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.13.15 

Annað kjöt, kjötinnmatur eða blóð, unnið og rotvarið 

10.13.15.05 z Tilbúin eða rotvarin gæsa- eða andalifur (þó ekki pylsur, 

tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.13.15.15 z Tilbúin eða rotvarin lifur af öðrum dýrum (þó ekki pylsur, 

tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.13.15.25 z Tilbúið eða rotvarið kjöt eða innmatur af kalkúnum (þó ekki 

pylsur, undirbúin lifur og tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.13.15.35 z Annað tilbúið eða rotvarið alifuglakjöt (þó ekki pylsur, 

undirbúin lifur og tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.13.15.45 z Tilbúið eða rotvarið svínakjöt: skinka og sneiðar af því (þó ekki 

tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.13.15.55 z Tilbúið eða rotvarið svínakjöt: svínabógar og sneiðar af þeim 

(þó ekki tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.13.15.65 z Tilbúið eða rotvarið kjöt, innmatur og blanda af alisvíni, þ.m.t. 

blöndur, sem innihalda < 40% af alls konar kjöti eða innmat og 

alls konar fitu (þó ekki pylsur eða svipaðar vörur, einsleit 

undirbúin matvæli, undirbúin lifur og tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.13.15.75 z Annað tilbúið eða rotvarið kjöt, innmatur og blanda af svíni, 

þ.m.t. blöndur (þó ekki pylsur eða svipaðar vörur, einsleit 

undirbúin matvæli, undirbúin lifur og tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.13.15.85 z Tilbúið eða rotvarið kjöt eða innmatur nautgripa (þó ekki pylsur 

eða svipaðar vörur, einsleit undirbúin matvæli, undirbúin lifur 

og tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.13.15.95 z Annað tilbúið eða rotvarið kjöt eða innmatur, þ.m.t. blóð (þó 

ekki pylsur eða svipaðar vörur, einsleit tilbúin matvæli, tilbúin 

lifur og tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.13.16 

Mjöl, fín- og grófmalað, og kögglar úr kjöti sem er óhæft til manneldis, hamsar 

10.13.16.00 Mjöl, fín- og grófmalað, og kögglar úr kjöti eða kjötinnmat sem 

er óhæfur til manneldis, hamsar 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.13.91 

Matreiðsla og önnur þjónusta við undirbúning fyrir framleiðslu á kjötafurðum 

10.13.91.00 Matreiðsla og önnur þjónusta við undirbúning fyrir framleiðslu 

á kjötafurðum 

 I  
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Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.20 

Fiskvinnsla, vinnsla krabbadýra og lindýra 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.11 

Fiskflök og annað fiskhold (einnig hakkað), nýtt eða kælt 

10.20.11.00 Fersk eða kæld fiskflök eða fiskhold, hvort sem það er hakkað 

eða ekki 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.12 

Fisklifur og hrogn, fersk eða kæld 

10.20.12.00 Ný eða kæld fisklifur og hrogn kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.13 

Fiskur, frystur 

10.20.13.30 Frystur sjávarfiskur í heilu kg S  

10.20.13.60 Frystur ferskvatnsfiskur í heilu kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.14 

Fiskflök, fryst 

10.20.14.00 Fryst fiskflök kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.15 

Fiskhold (einnig hakkað), fryst 

10.20.15.00 Fryst, beinlaust fiskhold, hvort sem það er hakkað eða ekki  

(þó ekki flök) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.16 

Fisklifur og hrogn, fryst 

10.20.16.00 Fryst fisklifur og hrogn kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.21 

Fiskflök, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi, en ekki reykt 

10.20.21.00 Fiskflök, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi, en ekki reykt kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

10.20.22.50 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 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.23 

Fiskur, þurrkaður, einnig saltaður, eða í saltlegi 

10.20.23.50 Þurrkaður fiskur, einnig saltaður, saltaður, óþurrkaður fiskur, 

fiskur í saltlegi (þó ekki reykt flök, hausar, sporðar eða magar) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.24 

Fiskur, þ.m.t. flök, reykt 

10.20.24.25 Reyktur kyrrahafs-, atlantshafs eða dónárlax (þ.m.t. flök en þó 

ekki hausar, sporðar og magar) 

kg S  

10.20.24.55 Reykt síld (þ.m.t. flök en þó ekki hausar, sporðar og magar) kg S  

10.20.24.85 Reyktur fiskur (þó ekki síld, kyrrahafs-, atlantshafs- og 

dónárlax) þ.m.t. flök en þó ekki hausar, sporðar og magar 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.25 

Fiskur, á annan hátt unninn eða rotvarinn, þó ekki tilbúnir fiskréttir 

10.20.25.10 z Tilbúinn eða rotvarinn lax, heill eða í stykkjum (þó ekki 

hakkaðar vörur, tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.20.25.20 z Tilbúin eða rotvarin síld, heil eða í stykkjum (þó ekki hakkaðar 

vörur, tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.20.25.30 z Tilbúnar eða rotvarðar sardínur, sardínellur, brislingur og 

sprattar, heilar eða í stykkjum (þó ekki hakkaðar vörur, tilbúnar 

máltíðir og réttir) 

kg S  

10.20.25.40 z Tilbúinn eða rotvarinn túnfiskur, randatúnfiskur og rákungur, 

heill eða í stykkjum (þó ekki hakkaðar vörur, tilbúnar máltíðir 

og réttir) 

kg S  
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10.20.25.50 z Tilbúinn eða rotvarinn makríll, heill eða í stykkjum (þó ekki 

hakkaðar vörur, tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.20.25.60 z Tilbúnar eða rotvarðar ansjósur, heilar eða í stykkjum (þó ekki 

hakkaðar vörur, tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.20.25.70 z Fiskiflök í soppu eða brauðmolum, þ.m.t. fiskistautar (þó ekki 

tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.20.25.80 z Annar fiskur, tilbúinn eða rotvarinn, heill eða í stykkjum (þó 

ekki hakkaðar vörur, tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

10.20.25.90 z Tilbúinn eða rotvarinn fiskur (þó ekki heill fiskur og í 

stykkjum, tilbúnar máltíðir og réttir) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.26 

Kavíar og kavíarlíki 

10.20.26.30 Kavíar (styrjuhrogn) kg S  

10.20.26.60 Kavíarlíki kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.31 

Krabbadýr, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi 

10.20.31.00 z Krabbadýr, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.32 

Lindýr, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi 

10.20.32.50 z Lindýr (diskar, kræklingar, tíarma smokkfiskur, tígulsmokk-

fiskur og kraki), fryst, þurrkað, saltað eða í saltlegi. 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.33 

Aðrir vatnahryggleysingjar og þang og þari, fryst, þurrkað, saltað eða í saltlegi 

10.20.33.50 z Aðrir vatnahryggleysingjar (nönnuskel, marglytta, o.s.frv.), 

fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi, mjöl, máltíðir eða kögglar 

af vatnahryggleysingjum öðrum en krabbadýrum og hæfir til 

manneldis, frystir, þurrkaðir, saltaðir eða í saltlegi 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.34 

Krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar og þang og þari, á annan hátt unnin eða 

rotvarin 

10.20.34.00 z Krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar og þang og 

þari, á annan hátt unnin eða rotvarin 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.41 

Mjöl, fín- eða grófmalað og kögglar, úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatna-

hryggleysingjum eða þangi og þara, sem óhæft er til manneldis 

10.20.41.00 Mjöl, fín- og grófmalað, og kögglar, úr fiski, krabbadýrum, 

lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, óhæft til manneldis 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.20.42 

Aðrar óætar afurðir úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða 

þangi og þara 

10.20.42.00 Aðrar óætar fiskafurðir, krabbadýr, lindýr eða aðrir 

vatnahryggleysingjar eða þang og þari (þ.m.t. fiskúrgangur, þó 

ekki hvalskíði og skíðishár, kórallar eða áþekk efni, skeljar og 

kolkrabbabein, óunnið eða lauslega forunnið, eða náttúrlegir 

svampar) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.31 

Vinnsla og geymsla á kartöflum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.31.11 

Kartöflur, frystar 

10.31.11.10 Frystar kartöflur, ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni kg S  

10.31.11.30 Frystar kartöflur, unnar eða varðar skemmdum (þ.m.t. kartöflur 

matreiddar eða hálfmatreiddar í olíu og síðan frystar, þó ekki 

með ediki eða ediksýru) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.31.12 

Þurrkaðar kartöflur, einnig skornar eða sneiddar en ekki unnar frekar 

10.31.12.00 Þurrkaðar kartöflur, einnig skornar eða sneiddar en ekki unnar 

frekar 

kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.31.13 

Fín- eða grófmalað mjöl, flögur, kirni eða kögglar úr þurrkuðum kartöflum 

10.31.13.00 Fín- eða grófmalað mjöl, flögur, kirni eða kögglar úr þurrk-

uðum kartöflum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.31.14 

Kartöflur, unnar eða rotvarðar 

10.31.14.30 Mjöl, fín- eða grófmalað eða flögur úr kartöflum, unnar eða 

varðar skemmdum (þó ekki frystar kartöfluflögur með ediki eða 

ediksýru) 

kg S  

10.31.14.60 Kartöflur, unnar eða varðar skemmdum, þ.m.t. kartöfluflögur  

(þó ekki frystar, þurrkaðar, varðar með ediki eða ediksýru, í fín- 

og grófmöluðu mjöli eða flögum) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.32 

Framleiðsla ávaxta- og grænmetissafa 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.32.11 

Tómatsafi 

10.32.11.00 Tómatsafi l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.32.12 

Appelsínusafi 

10.32.12.10 Frystur óþykktur appelsínusafi kg S  

10.32.12.20 Óþykktur appelsínusafi (þó ekki frystur) l S  

10.32.12.30 Appelsínusafi, ót. a. l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.32.13 

Greipaldinsafi 

10.32.13.00 Greipaldinsafi l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.32.14 

Ananassafi 

10.32.14.00 Ananassafi l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.32.15 

Þrúgusafi 

10.32.15.00 Þrúgusafi (þ.m.t. þrúgumust) l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.32.16 

Eplasafi 

10.32.16.00 Eplasafi l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.32.17 

Blöndur ávaxta- og grænmetissafa 

10.32.17.00 Blöndur ávaxta- og grænmetissafa l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.32.19 

Aðrir ávaxta- og grænmetissafar 

10.32.19.10 Óþykktur safi úr hvers konar öðrum sítrusávöxtum (þó ekki 

appelsínum og greipaldinum) 

l S  

10.32.19.20 Óþykktur safi úr hvers konar öðrum ávöxtum eða matjurtum, 

ógerjaður og án viðbætts áfengis (þó ekki appelsínu-, 

greipaldin, ananas-, tómat-, þrúgu- og eplasafi) 

l S  

10.32.19.30 Aðrir ávaxta- og grænmetissafar, ót. a. l S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.39 

Önnur ótalin vinnsla ávaxta og grænmetis 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.11 

Grænmeti, fryst 

10.39.11.00 Frystar matjurtir og matjurtablöndur ósoðnar eða soðnar með 

gufu eða í vatni (þó ekki kartöflur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.12 

Grænmeti, rotvarið til bráðabirgða 

10.39.12.00 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða með brenni-

steinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum 

verndandi upplausnum, en óhæfar í því ástandi til manneldis 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.13 

Þurrkað grænmeti 

10.39.13.30 Þurrkaður laukur, heill, skorinn, sneiddur, mulinn eða í dufti, en 

ekki frekar unninn 

kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

10.39.13.50 Þurrkaðir sveppir og tröfflur, heilar, skornar, sneiddar, muldar 

eða í dufti, en ekki frekar unnar 

kg S  

10.39.13.90 Þurrkaðar matjurtir (þó ekki kartöflur, laukur, sveppir og 

tröfflur), og blöndur matjurta, heilar, skornar, sneiddar, muldar 

eða steyttar í duft, en ekki frekar unnar 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.15 

Baunir, rotvarðar á annan hátt en með ediki eða ediksýru, þó ekki tilbúnir grænmetisréttir 

10.39.15.00 z Baunir, rotvarðar á annan hátt en með ediki eða ediksýru, þó 

ekki tilbúnir grænmetisréttir 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.16 

Ertur, rotvarðar á annan hátt en með ediki eða ediksýru, þó ekki tilbúnir grænmetisréttir 

10.39.16.00 z Ertur, rotvarðar á annan hátt en með ediki eða ediksýru, þó ekki 

tilbúnir grænmetisréttir 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.17 

Annað grænmeti (þó ekki kartöflur), rotvarið á annan hátt en með ediki eða ediksýru, þó ekki 

tilbúnir grænmetisréttir 

10.39.17.10 z Rotvarðir tómatar, heilir eða í stykkjum (þó ekki tilbúnir 

grænmetisréttir eða tómatar sem eru rotvarðir með ediki eða 

ediksýru) 

kg S  

10.39.17.21 Óþykkt tómatmauk kg S  

10.39.17.25 Þykkt tómatmauk kg S  

10.39.17.30 z Tilbúnir eða rotvarðir sveppir eða tryfflar (þó ekki tilbúnir 

grænmetisréttir og sveppir eða tröfflur, þurrkaðir, frystir eða 

rotvarðir með ediki eða edikssýru) 

kg S  

10.39.17.40 z Fryst grænmeti og grænmetisblöndur (þó ekki tilbúnir 

grænmetisréttir, fryst grænmeti og grænmetisblöndur ósoðnar 

eða soðnar með gufumeðhöndlun eða í vatni, eða rotvarðar með 

ediki eða edikssýru) 

kg S  

10.39.17.50 z Rotvarið súrkál (þó ekki tilbúnir grænmetisréttir og súrkál, 

þurrkað, fryst eða rotvarið með ediki eða edikssýru) 

kg S  

10.39.17.60 z Rotvarinn spergill (þó ekki tilbúnir grænmetisréttir og spergill, 

þurrkaður, frystur eða rotvarinn með ediki eða edikssýru) 

kg S  

10.39.17.70 z Rotvarðar ólífur (þó ekki tilbúnir grænmetisréttir og ólífur, 

þurrkaðar, frystar eða rotvarðar með ediki eða edikssýru) 

kg S  

10.39.17.80 z Rotvarinn sykurmaís (þó ekki tilbúnir grænmetisréttir og 

sykurmaís, þurrkaður, frystur eða rotvarinn með ediki eða 

edikssýru) 

kg S  

10.39.17.90 z Grænmeti og grænmetisblöndur, ót. a. (þó ekki tilbúnir 

grænmetisréttir og fryst grænmeti og grænmetisblöndur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.18 

Grænmeti (þó ekki kartöflur), ávextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, verkað eða rotvarið 

með ediki eða ediksýru 

10.39.18.00 Grænmeti (þó ekki kartöflur), ávextir, hnetur og aðrir ætir 

plöntuhlutar, verkað eða rotvarið með ediki eða ediksýru 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.21 

Ávextir og hnetur, ósoðin eða soðin, fryst 

10.39.21.00 Ávextir og hnetur, ósoðið eða soðið með gufu eða í vatni, fryst kg S  



Nr. 31/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.22 

Sulta, ávaxtahlaup og ávaxta- eða hnetumauk og -deig 

10.39.22.30 Sulta, ávaxtahlaup, mauk eða deig úr sítrusávöxtum, fengið 

með suðu (þó ekki jafnblandað) 

kg S  

10.39.22.90 Sulta, mauk, ávaxtahlaup, ávaxta- eða hnetudeig, fengið með 

suðu (þó ekki úr sítrusávöxtum eða jafnblandað) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.23 

Hnetur, jarðhnetur, ristaðar, saltaðar eða á annan hátt verkaðar 

10.39.23.30 Jarðhnetur, unnar eða varðar skemmdum (þ.m.t. hnetusmjör en 

þó ekki varið með ediki eða ediksýru, fryst, mauk og deig) 

kg S  

10.39.23.90 Tilbúnar eða rotvarðar hnetur (aðrar en jarðhnetur); og önnur 

fræ og aðrar blöndur (þó ekki með ediki eða ediksýru, fryst, 

mauk og deig, rotvarið með sykri) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.24 

Ávextir og hnetur, rotvarðar til bráðabirgða, ekki til neyslu á staðnum 

10.39.24.10 Hýði af sítrusávöxtum eða melónum, nýtt, fryst, þurrkað eða 

varið skemmdum til bráðabirgða með saltlegi, brennisteins-

sýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum 

kg S  

10.39.24.30 Aðrir ávextir og hnetur, rotvarið til bráðabirgða með 

brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum 

verndandi upplausnum, en óhæfar í því ástandi til manneldis 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.25 

Jarðhnetur og hnetur, skurnlausar 

10.39.25.00 * Skurnlausar jarðhnetur og hnetur og sólblómafræ, flysjuð kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.29 

Aðrir ávextir og hnetur, verkað, þurrkað eða rotvarið 

10.39.29.10 Þurrkaðar þrúgur kg S  

10.39.29.20 Þurrkaðir ávextir (þó ekki döðlur, ananas, lárperur, gvavaber, 

mangóaldin, mangóstínaldin, sítrusávextir og þrúgur); blöndur 

af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum 

kg S  

10.39.29.50 Ávextir, unnir eða varðir skemmdum, ót. a. (þó ekki múslí) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.30 

Jurtaefni og -úrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir 

10.39.30.00 Aukaafurðir úr jurtaríkinu og jurtaleifar sem eru notaðar í 

dýrafóður, ót. a. 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.39.91 

Eldun og annar undirbúningur við að rotverja ávexti og grænmeti 

10.39.91.00 Suða og önnur forvinnsla (þykking o.þ.h.) til að verja ávexti og 

grænmeti skemmdum 

 I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.41 

Framleiðsla á olíu og feiti 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.11 

Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og tólgarolía, ekki gert að fleyti eða unnið á 

annan hátt 

10.41.11.00 Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og tólgarolía 

(þó ekki gert að fleyti, blandað eða unnið á annan hátt) 

kg S  
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Hlutstæð 

eining 
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Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.12 

Feiti og olíur og þættir þeirra, úr fiski eða sjávarspendýrum 

10.41.12.00 Feiti og olíur og þættir þeirra, úr fiski eða sjávarspendýrum (þó 

ekki efnafræðilega umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.19 

Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt 

10.41.19.00 Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra, einnig hreinsað (þó 

ekki efnafræðilega umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.21 

Jarðhnetuolía, óunnin 

10.41.21.10 Óhreinsuð jarðhnetuolía og þættir hennar (þó ekki 

efnafræðilega umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.22 

Ólífuolía, óunnin 

10.41.22.10 Jómfrúarólífuolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 

umbreytt) 

kg S  

10.41.22.20 Olíur og þættir þeirra, unnir eingöngu úr ólífum, óunnir (þ.m.t. 

þættir blandaðir við hreinsaða jómfrúarólífuolíu, unnir) (þó ekki 

efnafræðilega umbreyttar olíur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.23 

Sólblómaolía, óunnin 

10.41.23.00 Óhreinsuð sólblóma- og saffranolía og þættir hennar (þó ekki 

efnafræðilega umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.24 

Repju-, fóðurrepju- og sinnepsolía, óunnar 

10.41.24.10 Óhreinsuð repju-, fóðurrepju- eða sinnepsolía og þættir hennar 

(þó ekki efnafræðilega umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.25 

Pálmaolía, óunnin 

10.41.25.10 Óhreinsuð pálmaolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 

umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.29 

Aðrar jurtaolíur, óunnar 

10.41.29.10 Aðrar jurtaolíur, óunnar (þó ekki efnafræðilega umbreyttar 

olíur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.30 

Baðmullardúnn 

10.41.30.00 Baðmullardúnn kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.41 

Olíukaka og aðrar fastar leifar úr feiti eða olíum úr jurtaríkinu 

10.41.41.30 Olíukaka og aðrar fastar leifar frá kjörnun sojabaunaolíu kg S  

10.41.41.50 Olíukaka og aðrar fastar leifar frá kjörnun sólblómafeiti eða 

olíu 

kg S  

10.41.41.70 Olíukaka og aðrar fastar leifar frá kjörnum repju- eða fóður-

repjufeiti eða -olíu 

kg S  

10.41.41.90 Olíukaka og aðrar fastar leifar frá kjörnum jurtafeiti eða -olíum 

(þ.m.t. baðmullarfræ, hörfræ, kókoshnetur, kókoshnetukjarnar, 

pálmahnetur eða -kjarnar, þó ekki sojabaunir, sólblóma-, repju- 

eða fóðurrepjufræ) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.42 

Mjöl, fín- og grófmalað, úr olíufræjum eða olíuríkum ávöxtum, þó ekki sinnepsmjöli 

10.41.42.00 Mjöl, fín- og grófmalað, úr olíufræjum eða olíuríkum aldinum 

(þó ekki sinnepsmjöl) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.51 

Sojaolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt 

10.41.51.00 Hreinsuð sojabaunaolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 

umbreytt) 

kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 
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Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.52 

Jarðhnetuolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt 

10.41.52.00 Hreinsuð jarðhnetuolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 

umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.53 

Ólífuolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt 

10.41.53.10 Hreinsuð ólífuolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 

umbreytt) 

kg S  

10.41.53.30 Olíur og þættir þeirra, unnir eingöngu úr ólífum (þ.m.t. þættir 

blandaðir við hreinsaða jómfrúarólífuolíu, unnir) (þó ekki 

óunnar olíur, jómfrúarólífuolía og efnafræðilega umbreyttar 

olíur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.54 

Sólblómaolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt 

10.41.54.00 Hreinsuð sólblóma- og saffranolía og þættir þeirra (þó ekki 

efnafræðilega umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.55 

Baðmullarfræsolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt 

10.41.55.00 Hreinsuð baðmullarfræsolía og þættir hennar (þó ekki efna-

fræðilega umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.56 

Repju-, fóðurrepju- og sinnepsolía og þættir þeirra, hreinsaðar en ekki efnafræðilega 

umbreyttar 

10.41.56.00 Hreinsuð repju-, fóðurrepju- eða sinnepsolía og þættir þeirra 

(þó ekki efnafræðilega umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.57 

Pálmaolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt 

10.41.57.00 Hreinsuð pálmaolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 

umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.58 

Kókosolía og þættir hennar, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt 

10.41.58.00 Hreinsuð kókoshnetuolía (kópra) og þættir hennar (þó ekki 

efnafræðilega umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

10.41.59.00 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 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.60 

Dýra- eða jurtafeiti og olíur og þættir þeirra, hertar, esteraðar, en ekki unnar frekar 

10.41.60.30 Dýrafeiti eða -olíur og þættir þeirra, vetnaðar að fullu eða að 

hluta, enduresteraðar eða elaídíneraðar, en ekki efnafræðilega 

umbreyttar (þ.m.t. hreinsaðar) 

kg S  

10.41.60.50 Jurtafita og -olíur og þættir þeirra, vetnaðar að fullu eða að 

hluta, enduresteraðar eða elaídíneraðar , en ekki efnafræðilega 

umbreyttar (þ.m.t. hreinsaðar) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.71 

Jurtavax (þó ekki þríglýseríð) 

10.41.71.00 Jurtavax (þ.m.t. hreinsað) (þó ekki þríglýseríð) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.41.72 

Sútfeiti, leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum eða vaxi úr dýrum eða plöntum 

10.41.72.00 Sútfeiti, leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum eða dýra- 

eða jurtavaxi 

kg S  
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Hlutstæð 
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Tilvísun í 
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Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.42 

Framleiðsla á smjörlíki og svipaðri feiti til manneldis 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.42.10 

Smjörlíki og svipuð feiti til manneldis 

10.42.10.30 Smjörlíki og létt og fitulítið smurálegg (þó ekki fljótandi 

smjörlíki) 

kg S  

10.42.10.50 Önnur framleiðsla til manneldis úr feiti og olíum, þ.m.t. 

fljótandi smjörlíki 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.51 

Mjólkurbú og ostagerð 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.11 

Unnin mjólk í fljótandi formi 

10.51.11.33 Mjólk og rjómi með fituinnihald ≤ 1% miðað við þyngd, þó ekki 

þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, í neytendaum-

búðum að nettóþyngd sem er ekki ≤ 2 lítrar. 

kg S  

10.51.11.37 Mjólk og rjómi með fituinnihald ≤ 1% miðað við þyngd, þó ekki 

þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, í neytendaum-

búðum að nettóþyngd sem er ekki > 2 lítrar. 

kg S  

10.51.11.42 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 1% en ≤ 6% miðað við þyngd, 

þó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, í neyt-

endaumbúðum að nettóþyngd sem er ekki ≤ 2 lítrar. 

kg S  

10.51.11.48 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 1% en ≤ 6% miðað við þyngd, 

þó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, í 

neytendaumbúðum að nettóþyngd sem er ekki > 2 lítrar. 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.12 

Mjólk og rjómi með fituinnihald > 6%, hvorki þykkt né sætt 

10.51.12.10 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 6% en ≤ 21% miðað við 

þyngd, þó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru 

sætiefni, í neytendaumbúðum ≤ 2 lítrar. 

kg S  

10.51.12.20 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 6% en ≤ 21 % miðað við 

þyngd, þó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru 

sætuefni, í neytendaumbúðum > 2 lítrar. 

kg S  

10.51.12.30 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 21% miðað við þyngd, þó 

ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, í 

neytendaumbúðum ≤ 2 lítrar. 

kg S  

10.51.12.40 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 21% miðað við þyngd, þó 

ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, í 

neytendaumbúðum > 2 lítrar. 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.21 

Undanrenna og rjómaduft 

10.51.21.30 Undanrennuduft (mjólk og rjómi í föstu formi með fituinnihald 

≤1,5% miðað við þyngd) og í neytendaumbúðum ≤ 2,5 kg. 

kg S  

10.51.21.60 Undanrennuduft (mjólk og rjómi í föstu formi með fituinnihald 

≤1,5% miðað við þyngd) og í neytendaumbúðum > 2,5 kg. 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.22 

Nýmjólk og rjómaduft 

10.51.22.30 Nýmjólkurduft eða rjómaduft (mjólk og rjómi í föstu formi  

með fituinnihald >1,5% miðað við þyngd), í neytendaumbúðum 

≤ 2,5 kg . 

kg S  

10.51.22.60 Nýmjólkurduft eða rjómaduft (mjólk og rjómi í föstu formi  

með fituinnihald >1,5% miðað við þyngd), í neytendaumbúðum 

> 2,5 kg. 

kg S  
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Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.30 

Smjör og mjólkurviðbit 

10.51.30.30 Smjör með fituinnihald ≤ 85% miðað við þyngd kg S  

10.51.30.50 Smjör með fituinnihald > 85% og önnur feiti og olíur fengnar 

úr mjólk (þó ekki mjólkurviðbit með fituinnihald < 80% miðað 

við þyngd) 

kg S  

10.51.30.70 Mjólkurviðbit með fituinnihald < 80% miðað við þyngd kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.40 

Ostur og ystingur 

10.51.40.30 Óþroskaður eða ógerjaður ostur (nýr ostur) (þ.m.t. mysuostur 

og ystingur) 

kg S  

10.51.40.50 Rifinn eða mulinn ostur, gráðaostur og annar óunninn ostur  

(þó ekki ferskostur, mysuostur og ystingur) 

kg S  

10.51.40.70 Unninn ostur (þó ekki rifinn eða mulinn) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.51 

Mjólk og rjómi, þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, í öðru en föstu formi 

10.51.51.04 Þykkt eða niðurseydd mjólk, án viðbættra sætuefna kg S  

10.51.51.08 Þykkt eða niðurseydd mjólk, með viðbættum sætuefnum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.52 

Jógúrt og önnur gerjuð eða sýrð mjólk eða rjómi 

10.51.52.41 Hleypt mjólk, rjómi, jógúrt og aðrar gerjaðar afurðir kg S  

10.51.52.45 Bragðbætt fljótandi jógúrt eða sýrð mjólk (hleypt mjólk, rjómi, 

jógúrt og aðrar gerjaðar afurðir sem eru bragðbættar eða 

innihalda viðbætta ávexti, hnetur eða kakó) 

kg S  

10.51.52.63 Áfaduft kg S  

10.51.52.65 Áfir kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.53 

Kasein 

10.51.53.00 Kasein og kaseinöt kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.54 

Laktósi og laktósasíróp 

10.51.54.00 Laktósi og laktósasíróp (þ.m.t. efnafræðilega hreinn laktósi) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.55 

Mysa 

10.51.55.30 Mysa og umbreytt mysa í formi dufts, korns eða í öðru föstu 

formi, einnig niðurseydd eða með viðbættum sætuefnum 

kg S  

10.51.55.60 Mysa og umbreytt mysa, fljótandi eða í mauki, hvort sem er 

niðurseydd eða með viðbættum sætuefnum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.51.56 

Mjólkurafurðir, ót. a. 

10.51.56.00 Vörur úr náttúrulegum innihaldsefnum mjólkur, ót. a. kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.52 

Ísgerð 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.52.10 

Rjómaís og annar ís til neyslu 

10.52.10.00 Rjómaís og annar ís til manneldis (þ.m.t. frauðís, sleiki-

brjóstsykur) (þó ekki blöndur og grunnur fyrir rjómaís) 

l S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.61 

Framleiðsla á kornvöru 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.61.11 

Afhýdd hrísgrjón 

10.61.11.00 Afhýdd (brún) hrísgrjón kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.61.12 

Hrísgrjón, hálf- eða fullmöluð eða slípuð 

10.61.12.30 Hálf- eða fullslípuð (bleikt) hrísgrjón, einnig fægð eða 

gljáhúðuð 

kg S  

10.61.12.50 Brotin hrísgrjón kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.61.21 

Hveiti eða mjöl úr kornblöndu hveitis og rúgs 

10.61.21.00 Hveiti eða mjöl úr kornblöndu hveitis og rúgs kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.61.22 

Annað mjöl úr korni 

10.61.22.00 Mjöl úr korni (þó ekki úr hveiti eða mjöl úr kornblöndu hveitis 

og rúgs) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.61.23 

Mjöl af matjurtum, fín- og grófmalað 

10.61.23.00 Mjöl, fín- og grófmalað, og duft úr þurrkuðum belgávöxtum, úr 

þurrkuðum ertum, linsubaunum, sagó, manjókarótum, 

örvarrótum, saleprótum, ætisólblómum, sætum kartöflum eða 

áþekkum rótum eða hnýðum, mjöl, fín- eða grófmalað eða duft 

úr ætum ávöxtum eða hnetur 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.61.24 

Blöndur fyrir tilreiðslu á brauðvörum 

10.61.24.00 Blöndur og deig til framleiðslu á brauði, kökum, sætabrauði, 

hrökkbrauði, kexi og smákökum, vöfflum, kexþynnum, 

tvíbökum, ristuðu brauði og áþekkum ristuðum vörum og 

öðrum brauðvörum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.61.31 

Klíðislaust korn og hveitimjöl 

10.61.31.33 Klíðislaust korn og harðhveitimjöl kg S  

10.61.31.35 Klíðislaust korn og mjöl úr hveiti og spelti kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.61.32 

Klíðislaust korn, fín- eða grófmalað og kögglar, ót. a. 

10.61.32.30 Klíðislaust korn og mjöl úr höfrum, maís, hrísgrjónum, rúgi, 

byggi og öðru korni (þó ekki hveiti) 

kg S  

10.61.32.40 Hveitikögglar kg S  

10.61.32.50 Kögglar úr höfrum, maís, hrísgrjón, rúgi, byggi og öðru korni 

(þó ekki hveiti) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.61.33 

Morgunkorn og aðrar kornvörur 

10.61.33.33 Valsað, flagað, afhýtt, perlað, sneitt eða kurlað korn (þó ekki 

hrísgrjón) 

kg S  

10.61.33.35 Kornfrjóangar, heilir, valsaðir, flagaðir eða malaðir (þó ekki 

hrísgrjón) 

kg S  

10.61.33.51 Blöndur af múslígerð úr ósteiktum kornflögum kg S  

10.61.33.53 Önnur matvæli úr belgdu eða steiktu korni kg S  

10.61.33.55 Korn sem grjón, forsoðið eða unnið á annan hátt (þó ekki maís) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.61.40 

Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við vinnslu korns 

10.61.40.10 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við sáldun, mölun eða 

vinnslu maís (korns) 

kg S  

10.61.40.30 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við sáldun, mölun eða 

vinnslu hrísgrjóna 

kg S  

10.61.40.50 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við sáldun, mölun eða 

vinnslu hveitis 

kg S  
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Hlutstæð 
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Tilvísun í 

athugasemdir 

10.61.40.90 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við sáldun, mölun eða 

vinnslu korns (þó ekki maís (korns), hrísgrjóna eða hveitis) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.62 

Framleiðsla á mjölva og mjölvavöru 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.62.11 

Mjölvi, inúlín, hveitiglúten, dextrín og önnur umbreytt sterkja 

10.62.11.11 Hveitisterkja kg S  

10.62.11.13 Maíssterkja kg S  

10.62.11.15 Kartöflusterkja kg S  

10.62.11.19 Sterkjur (þ.m.t. úr hrísgrjónum, manjókarót, örvarrót og merg 

sagópálma) (þó ekki hveiti-, maís (korn)- og kartöflusterkja) 

kg S  

10.62.11.30 Inúlín kg S  

10.62.11.50 Hveitiglúten (þó ekki hveitiglúten sem er notað sem lím eða til 

glerjunar eða í umbúðir í textíliðnaðinum) 

kg S  

10.62.11.70 Dextrín og aðrar umbreyttar sterkjur (þ.m.t. esteruð eða eteruð, 

leysanleg sterkja, forhleyping eða þrútin sterkja, díaldehýðsterkja, 

sterkja meðhöndluð með formaldehýði eða epíklórhýdríni) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.62.12 

Tapíókamjöl og tapíókalíki tilreitt úr mjölva í flögum, grjónum o.þ.h. 

10.62.12.00 Tapíókamjöl og tapíókalíki úr sterkju, sem flögur, grjón, perlur, 

sáldur eða í áþekkri mynd 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.62.13 

Glúkósi og glúkósasíróp, frúktósi og frúktósasíróp, andsykur, sykrur og sykursíróp, ót. a. 

10.62.13.10 Glúkósi og glúkósasíróp (án viðbættra bragð- eða litarefna) kg S  

10.62.13.20 Kemískt hreinn frúktósi í föstu formi, frúktósi og frúktósasíróp, 

sem inniheldur sem þurrefni >50% af frúktósa, ísglúkósi, án 

viðbættra bragð- eða litarefna 

kg S  

10.62.13.30 Maltódextrín og maltódextrínsíróp (án viðbættra bragð- eða 

litarefna) 

kg S  

10.62.13.90 Aðrar sykrur (þ.m.t. andsykur), ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.62.14 

Maísolía 

10.62.14.30 Óhreinsuð maís(korns)olía og þættir hennar (þó ekki efna-

fræðilega umbreytt) 

kg S  

10.62.14.60 Hreinsuð maís(korn)olía og þættir hennar (þó ekki 

efnafræðilega umbreytt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.62.20 

Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar 

10.62.20.00 Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.71 

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.71.11 

Nýtt brauð 

10.71.11.00 Nýtt brauð sem inniheldur sem þurrefni ≤ 5% af sykri og ≤ 5% 

af fitu miðað við þyngd (þó ekki með viðbættu hunangi, 

eggjum, osti eða ávöxtum) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.71.12 

Nýtt sætabrauð og kökur 

10.71.12.00 Kökur og sætabrauð, aðrar brauðvörur með viðbættum 

sætuefnum 

kg S  
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Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.72 

Framleiðsla á tvíbökum og kexi, framleiðsla á geymsluþolnu sætabrauði og kökum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.72.11 

Hrökkbrauð, tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar afurðir 

10.72.11.30 Hrökkbrauð kg S  

10.72.11.50 Tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar vörur kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.72.12 

Engiferbrauð o.þ.h., sætt kex, vöfflur og ískex 

10.72.12.30 Engiferbrauð o.þ.h. kg S  

10.72.12.53 Sætakex, vöfflur og kexþynnur, húðaðar eða hjúpaðar í heild 

eða að hluta með súkkulaði eða öðrum vörum sem innihalda 

kakó 

kg S  

10.72.12.55 Sætakex (þ.m.t. kremkex, þó ekki húðað eða hjúpað í heild eða 

að hluta með súkkulaði eða öðrum vörum sem innihalda kakó) 

kg S  

10.72.12.57 Vöfflur og kexþynnur sem innihalda > 10% af vatni miðað við 

þyngd fullunninnar vöru (þó ekki kramarhús fyrir rjómaís, 

vöfflur sem eru lagðar saman eða aðrar áþekkar vörur) 

kg S  

10.72.12.59 Vöfflur og kexþynnur (þ.m.t. saltaðar) (þó ekki húðaðar eða 

hjúpaðar í heild eða að hluta með súkkulaði eða öðrum vörum 

sem innihalda kakó) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.72.19 

Aðrar brauðvörur, þurrkaðar eða rotvarðar 

10.72.19.10 Matsó-brauð kg S  

10.72.19.20 Altarisbrauð, lyfjahylki, innsiglunaroblátur, hrísgrjónaþynnur 

og áþekkar vörur 

kg S  

10.72.19.40 Kex (þó ekki húðað eða hjúpað í heild eða að hluta með 

súkkulaði eða öðrum vörum sem innihalda kakó, sætakex, 

vöfflur eða kexþynnur) 

kg S  

10.72.19.50 Kryddaðar eða saltaðar vörur sem eru útblásnar eða þandar kg S  

10.72.19.90 Brauðvörur, án viðbættra sætuefna (þ.m.t. franskar pönnukökur, 

pönnukökur, bökur, flatbökur, þó ekki samlokur, hrökkbrauð, 

vöfflur, kexþynnur, tvíbökur eða ristaðar, kryddaðar eða 

saltaðar vörur sem eru útblásnar eða þandar) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.73 

Framleiðsla á pastavörum og svipuðum vörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.73.11 

Makkarónur, núðlur og áþekkar mjölkenndar vörur 

10.73.11.30 Ósoðið pasta sem inniheldur egg (þó ekki fyllt eða unnið á 

annan hátt) 

kg S  

10.73.11.50 Ósoðið pasta (þó ekki sem inniheldur egg, fyllt eða unnið á 

annan hátt) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.73.12 

Kúskús 

10.73.12.00 Kúskús kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.81 

Sykurframleiðsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.81.11 

Hrár reyr- eða rófusykur, í föstu formi 

10.81.11.00 Hrár reyr- eða rófusykur, í föstu formi, án viðbættra bragð- eða 

litarefna 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.81.12 

Hreinsaður reyr- eða rófusykur og kemískt hreinn súkrósi, í föstu formi, án viðbættra bragð- 

eða litarefna 

10.81.12.30 Hreinsaður hvítur reyr- eða rófusykur, í föstu formi kg S  

10.81.12.90 Hreinsaður reyr- eða rófusykur, í föstu formi (þó ekki hvítur 

sykur) 

kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.81.13 

Hreinsaður reyr- eða rófusykur, með viðbættum bragð- eða litarefnum, hlynsykur og -síróp 

10.81.13.00 Hreinsaður reyr- eða rófusykur, með viðbættum bragð- eða 

litarefnum, hlynsykur og -síróp 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.81.14 

Melassi 

10.81.14.30 Reyrmelassi kg S  

10.81.14.50 Melassi unninn með kjörnun eða hreinsun sykurs (þó ekki 

reyrmelassi) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.81.20 

Rófumauk, kraminn sykurreyr og annar úrgangur sykurframleiðslu 

10.81.20.00 Rófumauk, kraminn sykurreyr og annar úrgangur frá 

sykurframleiðslu (þ.m.t. skán við hreinsun og leifar frá 

síupressun) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.82 

Framleiðsla á súkkulaði og sælgæti; kakói 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.82.11 

Kakódeig, einnig fitusneytt 

10.82.11.00 Kakódeig (þó ekki með viðbættum sykri eða öðrum sætuefnum) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.82.12 

Kakósmjör, kakófeiti og kakóolía 

10.82.12.00 Kakósmjör, kakófeiti og kakóolía kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.82.13 

Kakóduft, án viðbætts sykurs eða annarra sætuefna 

10.82.13.00 Kakóduft, án viðbætts sykurs eða annarra sætuefna kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.82.14 

Kakóduft með viðbættum sykri eða öðru sætuefni 

10.82.14.00 Kakóduft með viðbættum sykri eða öðru sætuefni kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.82.21 

Súkkulaði og tilreidd matvæli sem innihalda kakó (fyrir utan sykrað kakóduft), í lausri vigt 

10.82.21.30 Súkkulaði og önnur tilreidd matvæli sem innihalda kakó, í 

blokkum, plötum eða stöngum > 2 kg eða er lögur, deig, duft, 

korn eða önnur heild í > 2 kg í neytendaumbúðum og innihalda 

≥ 18% miðað við þyngd á kakósmjöri 

kg S  

10.82.21.50 Súkkulaðimjólkurmylsna sem inniheldur a.m.k. 18% af 

kakósmjöri miðað við þyngd og vegur > 2 kg í umbúðum 

kg S  

10.82.21.70 Hjúpur með súkkulaðibragði sem inniheldur a.m.k. 18% af 

kakósmjöri miðað við þyngd og vegur > 2 kg í umbúðum 

kg S  

10.82.21.90 Matvæli sem innihalda < 18% af kakósmjöri og vega > 2 kg í 

umbúðum (þó ekki hjúpur með súkkulaðibragði eða 

súkkulaðimjólkurduft) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.82.22 

Súkkulaði og tilreidd matvæli sem innihalda kakó (fyrir utan sykrað kakóduft), annað en í 

lausri vigt 

10.82.22.33 Fyllt súkkulaði í blokkum, plötum eða stöngum (þ.m.t. með 

rjóma, líkjör eða ávaxtamauki, þó ekki súkkulaðikex) 

kg S  

10.82.22.35 Súkkulaði í blokkum, plötum eða stöngum með viðbættu korni, 

ávöxtum eða hnetum (þó ekki fyllt súkkulaði eða súkkulaðikex) 

kg S  

10.82.22.39 Súkkulaði í blokkum, plötum eða stöngum (þó ekki fyllt 

súkkulaði, með viðbættu korni, ávöxtum eða hnetum eða 

súkkulaðikexi) 

kg S  

10.82.22.43 Súkkulaði (þ.m.t. konfekt) sem inniheldur alkóhól (þó ekki í 

blokkum, plötum eða stöngum) 

kg S  
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10.82.22.45 Súkkulaði (þó ekki sem inniheldur alkóhól, í blokkum, plötum 

eða stöngum) 

kg S  

10.82.22.53 Fyllt súkkulaðisælgæti (þó ekki í blokkum, plötum eða 

stöngum, súkkulaðikex eða súkkulaði) 

kg S  

10.82.22.55 Súkkulaðisælgæti (þó ekki fyllt, í blokkum, plötum eða 

stöngum, súkkulaðikex eða súkkulaði) 

kg S  

10.82.22.60 Sælgæti og sælgætislíki úr gervisykri sem inniheldur kakó 

(þ.m.t. súkkulaðinúggat) (þó ekki hvítt súkkulaði) 

kg S  

10.82.22.70 Súkkulaðismurálegg kg S  

10.82.22.80 Framleiðsla sem inniheldur kakó til framleiðslu á drykkjarvöru kg S  

10.82.22.90 Matvæli með kakói (þó ekki kakódeig, smjör, duft, blokkir, 

plötur, stangir, lögur, deig, duft, korn eða önnur heild í 

pökkunarefnum > 2 kg, til framleiðslu á drykkjarvörum eða 

súkkulaðismuráleggjum) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.82.23 

Sælgæti (þ.m.t. hvítt súkkulaði), án kakóinnihalds 

10.82.23.10 Tyggigúmmí kg S  

10.82.23.20 Lakkrískökur, -blokkir, -lengjur og -hálstöflur sem inniheldur  

> 10% af súkrósa miðað við þyngd en engin önnur efni 

kg S  

10.82.23.30 Hvítt súkkulaði kg S  

10.82.23.53 Sætindamassi í neytendaumbúðum að nettóþyngd ≥ 1 kg (þ.m.t. 

marsipan, sykurmassi, núggat og möndlumassi) 

kg S  

10.82.23.55 Hálstöflur og hóstatöflur sem inniheldur aðallega sykur og 

bragðefni (þ.m.t. töflur með bragðefnum sem hafa 

lyfjaeiginleika) 

kg S  

10.82.23.63 Sykurhúðaðar vörur (á pönnu) (þ.m.t. sykurmöndlur) kg S  

10.82.23.65 Gúmkvoða, ávaxtagel og ávaxtadeig sem sætindi (þó ekki 

tyggigúmmí) 

kg S  

10.82.23.73 Brjóstsykur kg S  

10.82.23.75 Smjörkaramellur, karamellur og áþekk sætindi kg S  

10.82.23.83 Þjappaðar sætindatöflur (þ.m.t. andremmutöflur) kg S  

10.82.23.90 Sætindi, ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.82.24 

Ávextir, hnetur, ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar, rotvarið með sykri 

10.82.24.00 Gegndreyptir, gljásykraðir eða kristallaðir ávextir, hnetur, 

ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.83 

Te- og kaffivinnsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.83.11 

Kaffi, koffínsneytt eða brennt 

10.83.11.30 Koffínsneytt kaffi, óbrennt kg S  

10.83.11.50 Brennt kaffi, ekki koffínsneytt kg S  

10.83.11.70 Brennt, koffínsneytt kaffi kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.83.12 

Kaffilíki, kaffikjarni, -kraftur og -þykkni eða kaffilíki, kaffihýði- og skurn 

10.83.12.10 Kaffilíki sem inniheldur kaffi kg S  

10.83.12.40 Kjarni, kraftur, seyði úr kaffi, og framleiðsla að stofni til úr 

þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr kaffi 

kg S  
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10.83.12.70 Brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki og kjarni, 

kraftur eða seyði úr þeim 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 
10.83.13 

Grænt te (ekki gerjað), svart te (gerjað) og te gerjað að hluta, í neytendaumbúðum sem 
innihalda ≤ 3 kg 

10.83.13.00 Te í neytendaumbúðum sem innihalda ≤ 3 kg kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.83.14 

Kjarni, kraftur, þykkni og unnið te eða maté 

10.83.14.00 Kjarni, kraftur og seyði úr tei eða maté, og framleiðsla að stofni 

til úr þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr tei eða 

maté 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.83.15 

Jurtaseyði 

10.83.15.00 z Jurtaseyði kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.84 

Framleiðsla á bragðefnum og kryddi 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 
10.84.11 

Edik og edikslíki fengið úr ediksýru 

10.84.11.30 Vínedik l S  

10.84.11.90 Edik og edikslíki (þó ekki gert úr víni) l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.84.12 

Sósur, blönduð bragðefni og kryddblöndur, sinnepsmjöl, fín- og grófmalað, og tilreitt sinnep 

10.84.12.10 Sojasósa kg S  

10.84.12.30 Tómatsósur kg S  

10.84.12.53 Sinnepsmjöl, fín- eða grófmalað kg S  

10.84.12.55 Unnið sinnep kg S  

10.84.12.70 Sósur og framleiðsla í þær, blönduð bragðefni og blönduð 
bragðbætiefni (þó ekki sojasósa, tómatsósur, sinnepsmjöl, fín- 

eða grófmalað, og unnið sinnep) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.84.30 

Matarsalt 

10.84.30.00 Salt sem er hæft til manneldis kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.85 

Framleiðsla á tilbúnum máltíðum og réttum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.85.11 

Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu kjöt, kjötinnmatur eða blóð 

10.85.11.00 z Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu kjöt, kjötinnmatur eða 

blóð 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.85.12 

Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu fiskur, krabbadýr og lindýr 

10.85.12.00 z Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu fiskur, krabbadýr og 

lindýr 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.85.13 

Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu grænmeti 

10.85.13.00 z Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu grænmeti kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.85.14 

Tilbúnar máltíðir og réttir, að uppistöðu pasta 

10.85.14.10 Soðið eða ósoðið pasta fyllt með kjöti, fiski, osti eða einhverju 
öðru efni 

kg S  

10.85.14.30 Þurrkað, óþurrkað og fryst pasta og pastavörur (þ.m.t. tilbúnir 

réttir) (þó ekki ósoðið pasta eða fyllt pasta) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 
10.85.19 

Aðrar tilbúnar máltíðir og réttir 

10.85.19.10 z Aðrir tilbúnir réttir og máltíðir, þ.m.t. frystar flatbökur, þó ekki 

nýjar flatbökur 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.86 
Framleiðsla á jafnblönduðum matvælum og sérfæði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.86.10 

Jafnblönduð matvæli og sérfæði 

10.86.10.10 Framleiðsla á jafnblönduðum matvælum úr kjöti, innmat eða 
blóði (þó ekki pylsur og áþekk matvæli úr kjöti eða matvæli 

sem eru að stofni til úr þessum afurðum) 

kg S  
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10.86.10.30 Jafnblandaðar matjurtir (þó ekki frystar eða varðar skemmdum 

með ediki eða ediksýru) 

kg S  

10.86.10.50 Jafnblönduð framleiðsla úr sultu, ávaxtageli, marmelaði, 

ávaxta- eða hnetumauki og ávaxta- eða hnetudeigi 

kg S  

10.86.10.60 Jafnblandaður, samsettur barnamatur eða sérfæða, umbúið til 

smásölu í ílátum ≤ 250 g 

kg S  

10.86.10.70 Barnamatur, til smásölu (þó ekki jafnblandaður samsettur 

matur) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.89 

Önnur ótalin framleiðsla á matvælum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.89.11 

Súpur og seyði og tilreiðsla þar af 

10.89.11.00 Súpur og seyði og framleiðsla í það kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.89.12 

Egg, ekki í skurn, og eggjarauður nýjar eða rotvarðar , egg í skurn rotvarin eða elduð, 

eggjahvítur 

10.89.12.30 Eggjaafurðir, nýjar, þurrkaðar, soðnar í gufu eða í vatni, 

mótaðar, frystar eða varðar skemmdum með öðrum hætti  

(þó ekki hvíta, með skurn) 

kg S  

10.89.12.50 Eggjahvíta kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.89.13 

Ger (virkt eða óvirkt), aðrar einfruma örverur, dauðar, tilreitt bökunarduft 

10.89.13.34 Brauðger kg S  

10.89.13.39 Lifandi ger (þó ekki brauðger) kg S  

10.89.13.50 Dautt ger og aðrar dauðar einfruma örverur kg S  

10.89.13.70 Unnið bökunarduft kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.89.14 

Kjarnar og safar úr kjöti, fiski og vatnahryggleysingjum 

10.89.14.00 Kjarnar og safar úr kjöti, fiski, krabbadýrum, lindýrum eða 

öðrum vatnahryggleysingjum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.89.16 

Unnin matvæli sem eru viðkvæm fyrir skemmdum, á borð við samlokur og nýjar flatbökur 

10.89.16.00 z Matvæli sem eru viðkvæm fyrir skemmdum, þ.m.t nýjar 

flatbökur og samlokur 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.89.17 

Fæðubótarefni til manneldis 

10.89.17.00 z Fæðubótarefni (vörur sem eru hæfar til manneldis og ætlað er 

að veita næringarefni) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.89.19 

Ýmis matvæli, ót. a. 

10.89.19.10 Karamellubrúnt kg S  

10.89.19.25 Maltkjarni kg S  

10.89.19.30 Matvæli úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, sterkju o.s.frv. kg S  

10.89.19.35 Prótínþykkni og sykursíróp með bragð- eða litarefnum kg S  

10.89.19.50 z Önnur tilreidd matvæli, ót. a. kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.91 

Framleiðsla húsdýrafóðurs 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.91.10 

Tilbúið húsdýrafóður, þó ekki refasmáramjöl og -kögglar 

10.91.10.10 z Forblöndur fyrir húsdýrafóður kg S  

10.91.10.33 z Framleiðsla til húsdýrafóðurs (þó ekki forblöndur): svín kg S  

10.91.10.35 z Framleiðsla til húsdýrafóðurs (þó ekki forblöndur): nautgripir kg S  
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10.91.10.37 z Framleiðsla til húsdýrafóðurs (þó ekki forblöndur): alifuglar kg S  

10.91.10.39 z Framleiðsla til húsdýrafóðurs (þó ekki forblöndur): ót. a kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.91.20 

Refasmáramjöl og -kögglar 

10.91.20.00 Refasmáramjöl og -kögglar kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 10.92 

Framleiðsla gæludýrafóðurs 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

10.92.10 

Gæludýrafóður 

10.92.10.30 Hunda- eða kattafóður, í smásöluumbúðum kg S  

10.92.10.60 z Framleiðsla til gæludýrafóðurs (þó ekki fyrir ketti eða hunda, til 

smásölu) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 11.01 

Eiming, hreinsun og blöndun áfengra drykkja 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

11.1.10 

Eimaðir áfengir drykkir 

11.01.10.20 Áfengir vökvar eimaðir úr þrúguvíni eða þrúguhrati (mikilvægt: 

þó ekki tollskylt áfengi) 

Lítrar af 

hreinum 

vínanda 

S  

11.01.10.30 Viskí (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) Lítrar af 

hreinum 

vínanda 

S  

11.01.10.40 Romm og aðrir brenndir drykkir sem gerðir eru með eimingu 

gerjaðra afurða sykurreyrs (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 

Lítrar af 

hreinum 

vínanda 

S  

11.01.10.50 Gin og genever (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) Lítrar af 

hreinum 

vínanda 

S  

11.01.10.63 Vodka með ≤ 45,4% vínanda að rúmmáli (mikilvægt: þó ekki 

tollskylt áfengi) 

Lítrar af 

hreinum 

vínanda 

S  

11.01.10.65 Áfengir vökvar eimaðir úr ávöxtum (þó ekki líkjörar, gin, 

genever, þrúguvín eða þrúguhrat (mikilvægt: þó ekki tollskylt 

áfengi)) 

Lítrar af 

hreinum 

vínanda 

S  

11.01.10.70 Hreint áfengi (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) Lítrar af 

hreinum 

vínanda 

S  

11.01.10.80 Brenndir drykkir, líkjörar og aðrir áfengir drykkir (þó ekki 

brenndir drykkir úr þrúguvíni, þrúguhrati eða ávöxtum/viskí, 

romm, tafía, gin og genever, vodka með alkóhólstyrkleika upp á  

≤ 45,4 %, áfengi eimað úr ávöxtum) (mikilvægt: þó ekki tollskylt 

áfengi) 

Lítrar af 

hreinum 

vínanda 

S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 11.02 

Framleiðsla á víni úr þrúgum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

11.2.11 

Freyðivín úr ferskum þrúgum 

11.02.11.30 Kampavín (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) l S  

11.02.11.90 Freyðivín úr ferskum þrúgum (þó ekki kampavín, tollskylt 

áfengi) 

l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

11.2.12 

Vín úr ferskum þrúgum, fyrir utan freyðivín, þrúgumust 

11.02.12.11 z Hvítvín með verndaðri upprunatáknun (VUT) l S  

11.02.12.15 Léttvín og þrúgumust þar sem gerjun hefur verið hindruð eða 

stöðvuð með íblöndun alkóhóls, með ≥ 1 bars < 3 bara þrýsting 

af CO2 í lausn við 20 °C (þó ekki freyðivín) 

l S  

11.02.12.17 z Gæðavín og þrúgumust þar sem gerjun hefur verið hindruð eða 

stöðvuð með íblöndun alkóhóls, með verndaða upprunatáknun 

(VUT) og framleitt með ≥ 15% alkóhólstyrkleika (þó ekki 

hvítvín eða freyðivín) 

l S  
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11.02.12.20 Léttvín/þrúgumust þar sem gerjun hefur verið hindruð eða 

stöðvuð með íblöndun alkóhóls með ≥ 15% vínanda (þó ekki 

freyðivín og freyðivín (VUT)) 

l S  

11.02.12.31 Púrtvín, Madeira, sérrí og annað > 15% áfengi l S  

11.02.12.50 Þrúgumust (þó ekki tollskylt áfengi) l S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 11.03 

Framleiðsla annarra ávaxtavína 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

11.3.10 

Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, mjöður), blandaðar drykkjarvörur sem 

innihalda alkóhól 

11.03.10.00 Gerjaðar drykkjarvörur og blöndur þeirra (þ.m.t. óáfengir 

drykkir, eplavín, peruvín og mjöður, þó ekki maltbjór eða vín 

úr þrúgum bragðbættum með plöntum eða ilmefnum) 

l S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 11.04 

Framleiðsla á öðrum óeimuðum, gerjuðum drykkjarvörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

11.4.10 

Vermút og annað bragðbætt vín úr ferskum þrúgum 

11.04.10.00 Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum bragðbætt með plöntum 

eða ilmefnum (þó ekki tollskylt áfengi) 

l S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 11.05 

Bjórgerð 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

11.5.10 

Bjór, fyrir utan dreggjar frá bruggun 

11.05.10.00 Öl gert úr malti (þó ekki óáfengt öl, öl með ≤ 0,5% vínanda að 

rúmmáli eða tollskylt áfengi) 

l S  

11.05.10.10 z Óáfengur bjór og bjór sem inniheldur ≤ 0,5% vínanda l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

11.5.20 

Úrgangur frá bruggun eða eimingu 

11.05.20.00 Dreggjar og úrgangur frá bruggun eða eimingu (þó ekki 

tollskylt áfengi) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 11.06 

Maltgerð 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

11.6.10 

Malt 

11.06.10.30 Malt, óbrennt (þó ekki tollskylt áfengi) kg S  

11.06.10.50 Malt, einnig brennt (þó ekki tollskylt áfengi, vörur sem eru 

unnar meira, brennt malt sem kaffilíki) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 11.07 

Framleiðsla á gosdrykkjum, ölkelduvatni og öðru átöppuðu vatni 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

11.7.11 

Ölkelduvatn og loftblandað vatn, hvorki sætt né bragðbætt 

11.07.11.30 Ölkelduvatn og loftblandað vatn, ekki með viðbættum 

sætuefnum 

l S  

11.07.11.50 Vatn, ís og snjór ekki með viðbættum sætuefnum og bragðefnum 

(þó ekki ölkelduvatn og loftblandað vatn) 

l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

11.7.19 

Aðrir óáfengir drykkir 

11.07.19.30 Vatn, með viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt, 

þ.e. gosdrykkir (þ.m.t. ölkeldudrykkir og loftblandaðir drykkir) 

l S  

11.07.19.50 z Óáfengir drykkir sem innhalda ekki mjólkurfitu (þó ekki 

sódavatn með eða án sætuefna og loftblandað eða bragðbætt 

vatn) 

l S  

11.07.19.70 Óáfengir drykkir sem innihalda mjólkurfitu l S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 12.00 

Framleiðsla á tóbaksvörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

12.00.11 

Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, úr tóbaki eða tóbakslíki 

12.00.11.30 Vindlar, einnig endaskornir, og smávindlar úr tóbaki, tóbaks-

blöndu eða tóbakslíki 

p/st S  



Nr. 31/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

12.00.11.50 Vindlingar úr tóbaki, tóbaksblöndu eða tóbakslíki (þó ekki 

tollskylt tóbak) 

p/st S  

12.00.11.70 Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, einungis 

úr tóbakslíki (þó ekki tollskylt tóbak) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

12.00.12 

Verkuð stilkskorin tóbakslauf 

12.00.12.00 Verkuð stilkskorin tóbakslauf kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

12.00.19 

Önnur framleiðsla úr tóbaki og tóbakslíki, jafnblandað eða endurunnið tóbak, tóbakskjarnar 

og -kraftur 

12.00.19.30 Reyktóbak (þó ekki tollskylt tóbak) kg S  

12.00.19.90 Unnir tóbak, tóbakskjarnar og tóbaksseyði, annað jafnblandað 

eða endurunnið tóbak, ót. a. 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 13.10 

Forvinnsla og spuni á textíltrefjum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.10 

Ullarfeiti (þ.m.t. lanólín) 

13.10.10.00 Ullarfeiti og fituefni unnin úr henni, þ.m.t. lanólín kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.21 

Hrásilki (óspunnið) 

13.10.21.00 Hrásilki (óspunnið) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.22 

Ull, fituhreinsuð eða koluð, hvorki kembd né greidd 

13.10.22.00 Ull, fituhreinsuð eða koluð, hvorki kembd né greidd kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.23 

Afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári 

13.10.23.00 Afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.24 

Ull og fín- eða grófgert dýrahár, kembt eða greitt 

13.10.24.00 Ull eða dýrahár, kembt eða greitt (þ.m.t. ullartoppar) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.25 

Baðmull, kembd eða greidd 

13.10.25.00 Baðmull, kembd eða greidd kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.26 

Júta og aðrar textíltrefjar (fyrir utan hör, hamp og ramí), unnar en ekki spunnar 

13.10.26.00 Júta og aðrar textíltrefjar (fyrir utan hör, hamp og ramí), unnar 

en ekki spunnar 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.29 

Aðrar textíltrefjar úr jurtaríkinu, unnar en ekki spunnar 

13.10.29.00 Aðrar textíltrefjar úr jurtaríkinu, unnar en ekki spunnar kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.31 

Syntetískar stutttrefjar, kembdar, greiddar eða á annan hátt unnar undir spuna 

13.10.31.00 Syntetískar stutttrefjar, kembdar, greiddar eða á annan hátt 

unnar undir spuna 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.32 

Gervistutttrefjar, kembdar, greiddar eða á annan hátt unnar undir spuna 

13.10.32.00 Gervistutttrefjar, kembdar, greiddar eða á annan hátt unnar 

undir spuna 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.40 

Silkigarn og garn spunnið úr silkiúrgangi 

13.10.40.10 Silkigarn, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki garn spunnið úr 

silkiúrgangi) 

kg T  

13.10.40.30 Silkigarn spunnið úr silkiúrgangi, ekki í smásöluumbúðum kg T  

13.10.40.50 Silkigarn og garn úr silkiúrgangi, í smásöluumbúðum, 

silkiormaþarmar 

kg T  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.50 

Ullargarn, bæði til smásölu og ekki, garn úr fín- eða grófgerðu dýrahári eða hrosshári 

13.10.50.10 Garn úr kembdri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki í smásöluum-

búðum 

kg T  

13.10.50.30 Garn úr greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki í smásöluum-

búðum 

kg T  

13.10.50.50 Garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, í smásöluumbúðum kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.61 

Baðmullargarn, annað en baðmullarsaumþráður 

13.10.61.32 z Garn úr ógreiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, fyrir ofinn 

dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og gólfefni) 

kg T  

13.10.61.33 z Garn úr ógreiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, fyrir 

prjónles og sokkavörur 

kg T  

13.10.61.35 z Garn úr ógreiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, til 

annarrar notkunar (þ.m.t. fyrir gólfteppi og gólfefni) 

kg T  

13.10.61.52 z Garn úr greiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, fyrir ofinn 

dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og gólfefni) 

kg T  

13.10.61.53 z Garn úr greiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, fyrir 

prjónles og sokkavörur 

kg T  

13.10.61.55 z Garn úr greiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, til annarrar 

notkunar (þ.m.t. fyrir gólfteppi og gólfefni) 

kg T  

13.10.61.60 Baðmullargarn, í smásöluumbúðum (þó ekki saumþráður) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.62 

Baðmullarsaumþráður 

13.10.62.00 Baðmullarsaumþráður kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.71 

Hörgarn 

13.10.71.10 Hörgarn, ekki í smásöluumbúðum kg T  

13.10.71.20 Hörgarn, í smásöluumbúðum kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.72 

Garn úr júta eða úr öðrum textílbasttrefjum, garn úr öðrum textíltrefjum úr jurtaríkinu, 

pappírsgarn 

13.10.72.00 Garn úr plöntu- eða basttrefjum (þó ekki hör), pappírsgarn kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

13.10.81.10 Margþráða eða kaðalbrugðið syntetískt þráðgarn, ekki í 

smásöluumbúðum 

kg T  

13.10.81.30 Margþráða eða kaðalbrugðið gerviþráðgarn, ekki í smásöluum-

búðum (þó ekki saumþráður) 

kg T  

13.10.81.50 Tilbúið þráðgarn, í smásöluumbúðum (þó ekki saumþráður) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.82 

Garn annað en saumþráður úr syntetískum stutttrefjum, sem inniheldur ≥ 85% af slíkum 

trefjum miðað við þyngd 

13.10.82.10 Garn (annað en saumþráður) sem inniheldur ≥ 85% af 

syntetískum stutttrefjum miðað við þyngd, ekki í smásölu-

umbúðum 

kg T  

13.10.82.50 Garn (annað en saumþráður) sem inniheldur ≥ 85% af 

syntetískum stutttrefjum miðað við þyngd, í smásöluumbúðum 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.83 

Garn annað en saumþráður úr syntetískum stutttrefjum og inniheldur < 85 % af slíkum 

trefjum miðað við þyngd 

13.10.83.20 Garn sem inniheldur < 85% af stutttrefjum úr pólýester miðað 

við þyngd (þó ekki saumþráður), blandað með gervitrefjum, 

ekki í smásöluumbúðum 

kg T  

13.10.83.33 z Garn sem inniheldur < 85% af syntetískum stutttrefjum miðað 

við þyngd (þó ekki saumþráður), blandað með kembdri ull og 

fínu dýrahári, ekki í smásöluumbúðum 

kg T  

13.10.83.36 z Garn sem inniheldur < 85% af syntetískum stutttrefjum miðað 

við þyngd, blandað með greiddri ull og fínu dýrahári, ekki í 

smásöluumbúðum 

kg T  
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13.10.83.40 Garn sem inniheldur < 85% af syntetískum stutttrefjum miðað 

við þyngd (þó ekki saumþráður), blandað með baðmull, ekki í 

smásöluumbúðum 

kg T  

13.10.83.80 Annað garn sem inniheldur < 85% af syntetískum stutttrefjum 

miðað við þyngd (þó ekki saumþráður), ekki í smásölu-

umbúðum og ót. a 

kg T  

13.10.83.90 Garn sem inniheldur < 85% af syntetískum stutttrefjum miðað 

við þyngd (þó ekki saumþráður), í smásöluumbúðum 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.84 

Garn (annað en saumþráður) úr gervistutttrefjum 

13.10.84.10 Garn (annað en saumþráður) úr gervistutttrefjum, ekki í smá-

söluumbúðum 

kg T  

13.10.84.30 Garn (annað en saumþráður) úr gervistutttrefjum, í smásöluum-

búðum 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.10.85 

Saumþráður og garn úr gerviþræði og syntetískum þræði og trefjum 

13.10.85.10 Saumþráður úr tilbúnum þráðum kg T  

13.10.85.50 Saumþráður úr tilbúnum stutttrefjum kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 13.20 

Textílvefnaður 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.11 

Ofinn dúkur úr silki eða silkiúrgangi 

13.20.11.00 Ofinn dúkur úr silki eða silkiúrgangi m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.12 

Ofinn dúkur úr kembdri eða greiddri ull, fín- eða grófgerðu dýrahári eða hrosshári 

13.20.12.30 Ofinn dúkur úr kembdri ull eða kembdu fíngerðu dýrahári m2 T  

13.20.12.60 Ofinn dúkur úr greiddri ull eða greiddu, fíngerðu dýrahári; 

ofinn dúkur úr grófgerðu dýrahári 

m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.13 

Ofinn dúkur úr hör 

13.20.13.30 Ofinn dúkur úr hör sem inniheldur ≥ 85% af hör miðað við 

þyngd 

m2 T  

13.20.13.60 Ofinn dúkur úr hör sem inniheldur < 85% af hör miðað við 

þyngd 

m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.14 

Ofinn dúkur úr jútu eða öðrum textílbasttrefjum (fyrir utan hör, hamp og ramí) 

13.20.14.00 Ofinn dúkur úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum (þó ekki úr 

hör, hampi eða ramí) 

m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.19 

Ofinn dúkur úr öðrum textíltrefjum úr jurtaríkinu, ofinn dúkur úr pappírsgarni 

13.20.19.00 Ofinn dúkur úr hampi, ramí eða öðrum spunatrefjum úr 

jurtaríkinu (þó ekki úr hör, jútu eða öðrum bastspunatrefjum), 

úr pappírsgarni 

m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.20 

Ofinn dúkur úr baðmull 

13.20.20.14 z Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum,  

≤ 200 g/m2 að þyngd, í fatnað 

m2 T  

13.20.20.17 z Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum,  

≤ 200 g/m2 að þyngd, fyrir heimilislín eða í spunaáklæði til 

heimilisnota 

m2 T  

13.20.20.19 z Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum,  

≤ 200 g/m2 að þyngd, til tækni- og iðnaðarnota (þó ekki grisjur 

eða sárabindi) 

m2 T  

13.20.20.20 Ofinn dúkur úr baðmull ≤ 100 g/m2 að þyngd, í grisjur, bindi og 

sáraumbúðir 

m2 S  

13.20.20.31 z Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, ≤ 200 g/m2 

að þyngd, í skyrtur og blússur 

m2 T  

13.20.20.42 z Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum,  

> 200 g/m2 að þyngd, í fatnað 

m2 T  

13.20.20.44 z Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum,  

> 200 g/m2 að þyngd, fyrir heimilislín eða í spunaáklæði til 

heimilisnota 

m2 T  
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13.20.20.49 z Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum,  

> 200 g/m2 að þyngd, til tækni- eða iðnaðarnota 

m2 T  

13.20.20.60 Ofinn dúkur úr denímbaðmull > 200 g/m2 að þyngd (þ.m.t. 

annað dením en blátt) 

m2 S  

13.20.20.72 z Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, í annars 

konar fatnað 

m2 T  

13.20.20.74 z Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, fyrir 

heimilislín og í spunaáklæði til heimilisnota 

m2 T  

13.20.20.79 z Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, til tækni- 

eða iðnaðarnota 

m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.31 

Ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni og gerviþráðgarni 

13.20.31.30 Ofinn dúkur úr tilbúnu þráðgarni gerður úr háþolnu garni, 

ræmum eða áþekku garni (þ.m.t. úr næloni, öðrum 

pólýamíðum, pólýesterum eða viskósarayoni) 

m2 S  

13.20.31.50 Ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni (þó ekki úr háþolnu garni, 

ræmur eða þess háttar) 

m2 T  

13.20.31.70 Ofinn dúkur úr gerviþráðgarni (þó ekki úr háþolnu garni) m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.32 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum 

13.20.32.10 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er 85% eða meira 

að þyngd af syntetískum stutttrefjum 

m2 T  

13.20.32.20 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er minna en 85% 

að þyngd af slíkum trefjum, blönduðum aðallega eða eingöngu 

með baðmull (þó ekki garndúkar í mismunandi litum) 

m2 T  

13.20.32.30 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er minna en 85% 

að þyngd af slíkum trefjum, blönduðum aðallega eða eingöngu 

með baðmull, garn í mismunandi litum 

m2 T  

13.20.32.40 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, aðallega eða eingöngu 

blandað með kembdri ull eða fíngerðu dýrahári 

m2 T  

13.20.32.50 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, aðallega eða eingöngu 

blandað með greiddri ull eða fíngerðu dýrahári 

m2 T  

13.20.32.90 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, blandað með öðru en 

ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull 

m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.33 

Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum 

13.20.33.30 Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr garni í mismunandi 

litum 

m2 T  

13.20.33.50 Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, úr garni í mismunandi litum m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.41 

Ofinn flosdúkur og chenilledúkur (þó ekki handklæðafrotteefni og borðar) 

13.20.41.00 Uppistöðuflosdúkur og ívafsflosdúkur, chenilledúkur (þó ekki 

handklæðafrotteefni og áþekkur ofinn frottedúkur, límbundinn 

textíldúkur eða ofnir borðar) 

m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.42 

Handklæðafrotteefni og áþekkur ofinn frottedúkur (þó ekki borðar) úr baðmull 

13.20.42.00 Handklæðafrotteefni og áþekkur ofinn frottedúkur úr baðmull m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.43 

Annar handklæðafrottedúkur og áþekkur ofinn frottedúkur (þó ekki borðar) 

13.20.43.00 Handklæðafrottedúkur og áþekkur ofinn frottedúkur (þó ekki úr 

baðmull) 

m2 T  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.44 

Grisja (þó ekki borðar) 

13.20.44.00 Snúðofið efni (þó ekki sárabindi eða ofnir borðar) m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.45 

Límbundinn textíldúkur, þó ekki gólfteppi 

13.20.45.00 Límbundinn textíldúkur (þó ekki límbundin gólfteppi og önnur 

gólfefni úr textílefnum) 

m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.20.46 

Ofinn dúkur (þ.m.t. borðar) úr glertrefjum 

13.20.46.00 Ofinn dúkur úr glertrefjum (þ.m.t. ofnir borðar og glerull) kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 13.30 

Frágangur á textílum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.30.11 

Bleiki- og leysilitunarþjónusta á textíltrefjum og garni 

13.30.11.10 Litun trefja  I  

13.30.11.21 Litun silkigarns  I  

13.30.11.22 Litun garns úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári og hrosshári  I  

13.30.11.23 Litun baðmullargarns (þó ekki saumþráðar)  I  

13.30.11.24 Litun hörs, jútu eða annarra bastspunatrefja, garns úr öðrum 

spunatrefjum úr jurtaríkinu eða pappírsgarns 

 I  

13.30.11.25 Litun þráðar úr syntetískum þráðum (þó ekki saumþráðar)  I  

13.30.11.26 Litun þráðar úr gerviþráðum (þó ekki saumþráðar)  I  

13.30.11.27 Litun garns úr syntetískum stutttrefjum (þó ekki saumþráðar)  I  

13.30.11.28 Litun garns úr gervistutttrefjum (þó ekki saumþráðar)  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.30.12 

Bleikiþjónusta á dúk og textílvörum (þ.m.t. fatnaði) 

13.30.12.10 Bleiking ofins dúks úr silki  I  

13.30.12.20 Bleiking ofins dúks úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári eða 

hrosshári 

 I  

13.30.12.30 Bleiking ofins dúks úr baðmull  I  

13.30.12.40 Bleiking ofins dúks úr höri, jútu eða öðrum bastspunatrefjum, 

garni úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu eða pappírsgarni 

 I  

13.30.12.50 Bleiking ofins dúks úr syntetísku þráðgarni eða úr syntetískum 

trefjum 

 I  

13.30.12.60 Bleiking ofins dúks úr gerviþráðgarni eða úr gervitrefjum  I  

13.30.12.70 Bleiking ofins flosdúks og chenilledúks (þó ekki handklæða-

frottedúks og áþekks ofins frottedúks úr baðmull eða ofninna 

borða) 

 I  

13.30.12.80 Bleiking handklæðafrotteefnis og áþekks frottedúks (þó ekki 

límbundins textíldúks) 

 I  

13.30.12.90 Bleiking prjónaðs eða heklaðs efnis  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.30.13 

Leysilitunarþjónusta á dúk og textílvörum (þ.m.t. fatnaði) 

13.30.13.10 Litun ofins dúks úr silki eða silkiúrgangi  I  

13.30.13.20 Litun ofins dúks úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári eða 

hrosshári 

 I  

13.30.13.30 Litun ofins dúks úr baðmull  I  

13.30.13.40 Litun ofins dúks úr höri, jútu eða öðrum bastspunatrefjum, 

garni úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu eða pappírsgarni 

 I  

13.30.13.50 Litun ofins dúks úr syntetísku þráðgarni eða syntetískum 

trefjum 

 I  
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13.30.13.60 Litun ofins dúks úr gerviþráðgarni eða gervitrefjum  I  

13.30.13.70 Litun ofins flosdúks og chenilledúks (þó ekki handklæða-

frotteefnis og áþekks ofins frottedúks úr baðmull eða ofins 

borða) 

 I  

13.30.13.80 Litun handklæðafrotteefnis og áþekks frottedúks (þó ekki 

límbundins textíldúks) 

 I  

13.30.13.90 Litun hekl- og prjónless og óofins trefjadúks  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.30.19 

Önnur frágangsþjónusta á dúk og textílvörum (þ.m.t. fatnaði) 

13.30.19.10 Frágangur á ofnum dúk úr silki (þó ekki bleiking, litun eða 

prentun) 

 I  

13.30.19.20 Frágangur á ofnum dúk úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári 

eða hrosshári (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

 I  

13.30.19.30 Frágangur á ofnum dúk úr baðmull (þó ekki bleiking, litun eða 

prentun) 

 I  

13.30.19.40 Frágangur á ofnum dúk úr höri, jútu eða öðrum bastspunatrefjum, 

garni úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu eða pappírsgarni (þó 

ekki bleiking, litun eða prentun) 

 I  

13.30.19.50 Frágangur á ofnum dúk úr syntetísku þráðgarni eða syntetískum 

trefjum (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

 I  

13.30.19.60 Frágangur á ofnum dúk úr gerviþráðgarni eða gervitrefjum (þó 

ekki bleiking, litun eða prentun) 

 I  

13.30.19.70 Frágangur á ofnum flosdúk og chenilledúk (þó ekki handklæða-

frotteefni og áþekkur ofinn frottedúkur úr baðmull eða ofnir 

borðar) (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

 I  

13.30.19.80 Frágangur á handklæðafrotteefni og áþekkum frottedúk (þó 

ekki límbundinn textíldúkur) (þó ekki bleiking, litun eða 

prentun) 

 I  

13.30.19.90 Frágangur á hekl- eða prjónlesi og óofnum trefjadúk (þó ekki 

bleiking, litun eða prentun) 

 I  

13.30.19.95 Frágangur á fatnaði  I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 13.91 

Framleiðsla á hekluðum og prjónuðum dúk 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.91.11 

Flosdúkur, frottédúkur, prjónaðir eða heklaðir 

13.91.11.00 Flosdúkur, frottédúkur, prjónaðir eða heklaðir kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.91.19 

Aðrir prjónaðir eða heklaðir dúkar, þ.m.t. prjónað gerviloðskinn 

13.91.19.10 Prjónaður eða heklaður dúkur (þó ekki flosdúkur) kg T  

13.91.19.20 Gerviloðskinn og vörur úr því  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 13.92 

Framleiðsla á tilbúinni spunavöru annarri en fatnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.92.11 

Ábreiður og ferðateppi, fyrir utan rafmagnsábreiður 

13.92.11.30 Ábreiður og ferðateppi, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó ekki 

rafmagnsábreiður) 

p/st S  

13.92.11.50 Ábreiður og ferðateppi, úr syntetískum trefjum (þó ekki 

rafmagnsábreiður) 

p/st S  

13.92.11.90 Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi úr textílefni 

(þó ekki úr ull, fíngerðu dýrahári eða syntetískum trefjum) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.92.12 

Sængurlín 

13.92.12.30 Sængurlín úr prjónuðu eða hekluðu textílefni kg S  

13.92.12.53 Sængurlín úr baðmull (þó ekki prjónað eða heklað) kg S  

13.92.12.55 Sængurlín úr hör eða ramí (þó ekki prjónað eða heklað) kg S  



Nr. 31/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

13.92.12.59 Sængurlín úr ofnu textílefni (þó ekki úr baðmull, hör eða ramí) kg S  

13.92.12.70 Sængurlín úr óofnum, tilbúnum trefjum (þó ekki prjónað eða 

heklað) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.92.13 

Borðlín 

13.92.13.30 Borðlín úr prjónuðu eða hekluðu textílefni kg S  

13.92.13.53 Borðlín úr baðmull (þó ekki prjónað eða heklað) kg S  

13.92.13.55 Borðlín úr hör (þó ekki prjónað eða heklað) kg S  

13.92.13.59 Borðlín úr ofnum, tilbúnum trefjum úr ofnu eða óofnu textílefni 

(þó ekki úr baðmull eða hör) 

kg S  

13.92.13.70 Borðlín úr óofnum, tilbúnum trefjum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.92.14 

Baðlín og eldhúslín 

13.92.14.30 Baðlín og eldhúslín, úr handklæðafrotteefni eða áþekkum 

frottedúk, úr baðmull 

kg S  

13.92.14.50 Ofið baðlín og eldhúslín, úr textílefni (þó ekki úr handklæða-

frotteefni eða áþekkum frottedúk úr baðmull) 

kg S  

13.92.14.70 Baðlín og eldhúslín úr óofnum, tilbúnum trefjum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.92.15 

Gluggatjöld (þ.m.t. stórisar) og rúllugardínur, gluggatjaldakappar eða rúmsvuntur 

13.92.15.30 Gluggatjöld og rúllugardínur, gluggatjaldakappar eða 

rúmsvuntur, úr prjónuðu eða hekluðu efni 

m2 S  

13.92.15.50 Gluggatjöld og rúllugardínur, gluggatjaldakappar eða 

rúmsvuntur, úr ofnu efni 

m2 S  

13.92.15.70 Gluggatjöld og rúllugardínur, gluggatjaldakappar eða 

rúmsvuntur, úr óofnu efni 

m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.92.16 

Hlutir í innréttingar, ót. a., sett úr ofnum dúk og garni til að búa til gólfmottur, listvefnað 

o.þ.h. 

13.92.16.20 Handofin veggteppi af gerðinni góbelín, flandern, aubusson, 

beauvais og handsaumuð veggteppi (þ.m.t. góbelínsaumur, 

krosssaumur) einnig fullgerð 

 S  

13.92.16.40 Rúmteppi (þó ekki úr æðardún) p/st S  

13.92.16.60 Áklæði þ.m.t. húsgagna- og sessuáklæði sem og sætisáklæði, 

o.s.frv. fyrir bílsæti (þó ekki ábreiður, ferðateppi, sængurlín, 

borðlín, baðlín, eldhúslín, gluggatjöld, rúllugardínur, kappar og 

rúmteppi) 

 S  

13.92.16.80 Samstæður sem í er ofinn dúkur og garn til að búa til úr teppi, 

veggteppi, útsaumaða borðdúka, pentudúka eða áþekkar 

spunavörur, í smásöluumbúðum 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.92.21 

Sekkir og pokar notaðir sem umbúðir um vörur 

13.92.21.30 Sekkir og pokar úr baðmull til umbúða um vörur kg S  

13.92.21.50 Sekkir og pokar úr prjónuðum eða hekluðum pólýetýlen- eða 

pólýprópýlenræmum til umbúða um vörur 

kg S  

13.92.21.70 Sekkir og pokar úr pólýetýlen- eða pólýprópýlenræmum til 

umbúða um vörur (þó ekki prjónaðir eða heklaðir) 

kg S  

13.92.21.90 Sekkir og pokar til umbúða um vörur (þó ekki úr baðmull eða 

pólýetýlen- eða pólýprópýlenræmum) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.92.22 

Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld, segl á báta, seglbretti eða farartæki, tjöld og 

viðlegubúnaður (þ.m.t. loftdýnur) 

13.92.22.10 Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld (þó ekki skyggni fyrir 

hjólhýsi) 

kg S  

13.92.22.30 Tjöld (þ.m.t. skyggni fyrir hjólhýsi) kg S  

13.92.22.50 Segl kg S  
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13.92.22.70 Loftdýnur og annar viðlegubúnaður (þó ekki skyggni fyrir 

hjólhýsi, tjöld eða svefnpokar) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.92.23 

Fallhlífar (þ.m.t. stýrifallhlífar) og hverfifallhlífar, hlutar til þeirra 

13.92.23.00 Fallhlífar og hverfifallhlífar, hlutar þeirra og fylgihlutir (þ.m.t. 

stýrifallhlífar) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 gropgúmmí eða plasti 

13.92.24.30 Svefnpokar p/st S  

13.92.24.93 Rekkjubúnaður úr fiðri eða dúni (þ.m.t. stungnar ábreiður og 

æðardúnsængur, púðar, sessur og koddar) (þó ekki dýnur eða 

svefnpokar) 

p/st S  

13.92.24.99 Rekkjubúnaður úr öðru en fiðri eða dúni (þ.m.t. stungnar 

ábreiður og æðardúnsængur, púðar, sessur og koddar) (þó ekki 

dýnur eða svefnpokar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.92.29 

Aðrar tilbúnar textílvörur (þ.m.t. gólfklútar, viskastykki, afþurrkur og áþekkir hreinsiklútar, 

björgunarvesti og björgunarbelti) 

13.92.29.53 Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og áþekkir 

hreinsiklútar úr óofnu textílefni 

kg S  

13.92.29.57 Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og áþekkir 

hreinsiklútar (þó ekki prjónaðar eða heklaðar vörur úr óofnu 

textílefni) 

kg S  

13.92.29.93 Dömubindi og tíðatappar og áþekkar vörur úr textílefni (þó ekki 

vatti) 

kg S  

13.92.29.97 Barnableiur og bleiufóður fyrir börn og áþekkar vörur úr 

textílefni (þó ekki vatti) 

kg S  

13.92.29.99 Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og áþekkir 

hreinsiklútar, prjónaðir eða heklaðir, björgunarvesti, björgun-

arbelti og aðrar tilbúnar vörur (þó ekki dömubindi, barnableiur 

og svipaðir hlutir) 

kg S  

 Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 13.93 

Framleiðsla á gólfteppum og mottum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.93.11 

Gólfteppi og önnur gólfefni úr textílefnum, hnýtt 

13.93.11.00 Hnýtt gólfteppi og önnur hnýtt gólfefni úr textílefnum m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.93.12 

Gólfteppi og önnur gólfefni úr textílefnum, ofin, hvorki límbundin né hnökruð 

13.93.12.00 Ofin gólfteppi og aðrar ofnar ábreiður út textílefnum (þó ekki 

límbundin eða hnökruð) 

m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.93.13 

Gólfteppi og önnur gólfefni úr textílefnum, límbundin 

13.93.13.00 Límbundin gólfteppi og önnur límbundin gólfefni úr 

textílefnum 

m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.93.19 

Gólfteppi og önnur gólfefni úr textílefnum (þ.m.t. úr flóka) 

13.93.19.30 Gólfteppi og önnur gólfefni úr textílefnum, úr stungnum flóka 

(þó ekki límbundin eða hnökruð) 

m2 S  

13.93.19.90 Gólfteppi og önnur gólfefni úr textílefnum (þó ekki hnýtt, ofin, 

límbundin eða úr stungnum flóka) 

m2 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 13.94 

Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.94.11 

Seglgarn, kaðlar og strengir, úr jútu eða öðrum textílbasttrefjum 

13.94.11.30 Seglgarn, snæri, reipi eða kaðlar úr sísal eða öðrum 

spunatrefjum af agavaætt, úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum 

og hörðum blaðtrefjum (þó ekki bindigarn eða baggagarn) 

kg S  

13.94.11.53 Bindigarn eða baggagarn úr sísal (til nota í landbúnaði) kg S  

13.94.11.55 Bindigarn eða baggagarn úr pólýetýleni eða pólýprópýleni  

(til nota í landbúnaði) 

kg S  
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13.94.11.60 Snæri, reipi eða kaðlar úr pólýetýleni, pólýprópýleni, næloni eða 

öðrum pólýamíðum eða pólýestera sem mælist > 50 000 desitex, 

úr öðrum syntetískum trefjum (þó ekki bindigarn eða baggagarn) 

kg S  

13.94.11.70 Seglgarn úr pólýetýleni, pólýprópýleni, næloni eða öðrum 

pólýamíðum eða pólýestera sem mælist ≤ 50 000 desitex  

(5 g/m) (þó ekki bindigarn eða baggagarn) 

kg S  

13.94.11.90 Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar úr textílefnum (þó ekki jútu og 

öðrum bastspunatrefjum, sísal, manilahampi eða öðrum hörðum 

blaðtrefjum eða syntetískum trefjum) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.94.12 

Hnýtt netefni úr seglgarni, kaðlar, tilbúin net úr textílefnum, hlutir úr garni, strimlar, ót. a. 

13.94.12.33 Uppsett fiskinet úr seglgarni, snæri eða reipi úr tilbúnum 

trefjum (þó ekki fiskháfar) 

kg S  

13.94.12.35 Uppsett fiskinet úr garni úr tilbúnum trefjum (þó ekki fiskháfar) kg S  

13.94.12.53 Uppsett net úr seglgarni, kaðli eða reipi úr næloni eða öðrum 

pólýamíðum (þó ekki net sem metravara, heklað, hárnet eða 

íþrótta- og fiskinet) 

kg S  

13.94.12.55 Uppsett net úr næloni eða öðrum pólýamíðum (þó ekki net sem 

metravara, heklað, hárnet eða íþrótta- og fiskinet, úr seglgarni, 

kaðli eða reipi) 

kg S  

13.94.12.59 Hnýtt net út textílefnum (þó ekki uppsett fiskinet úr tilbúnum 

textílefnum eða annars konar net úr næloni eða öðrum 

pólýamíðum) 

kg S  

13.94.12.80 Vörur úr seglgarni, snæri, reipum eða köðlum kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 13.95 

Framleiðsla á óofnum trefjadúk og vörum úr þeim, þó ekki fatnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.95.10 

Óofinn trefjadúkur og vörur úr honum, þó ekki fatnaður 

13.95.10.10 Óofinn trefjadúkur ≤ 25 g/m2 að þyngd (þ.m.t. vörur unnar úr 

óofnum trefjadúk) (þó ekki fatnaður, húðaðar eða hjúpaðar) 

kg S  

13.95.10.20 Óofinn trefjadúkur > 25 g/m2 en ≤ 70 g/m2 að þyngd (þ.m.t. 

vörur unnar úr óofnum trefjadúk) (þó ekki fatnaður, húðaður 

eða hjúpaður) 

kg S  

13.95.10.30 Óofinn trefjadúkur > 70 g/m2 en ≤ 150 g/m2 að þyngd (þ.m.t. 

vörur unnar úr óofnum trefjadúk) (þó ekki fatnaður, húðaður 

eða hjúpaður) 

kg S  

13.95.10.50 Óofinn trefjadúkur > 150 g/m2 að þyngd (þ.m.t. vörur unnar úr 

óofnum trefjadúk) (þó ekki fatnaður, húðaðar eða hjúpaðar) 

kg S  

13.95.10.70 Óofinn trefjadúkur, húðaður eða hjúpaður, (þ.m.t. vörur unnar 

úr óofnum trefjadúk) (þó ekki fatnaður) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 13.96 

Framleiðsla annarra tækni- og iðnaðartextíla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.96.11 

Málmgert eða yfirspunnið málmgarn 

13.96.11.00 Málmgert eða yfirspunnið málmgarn kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.96.12 

Ofinn dúkur úr málmþræði og málmgarni, ót. a. 

13.96.12.00 Ofinn dúkur úr málmþræði og ofinn dúkur úr málmgarni, 

notaður í fatnað, áklæði eða í áþekkum tilgangi 

kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.96.13 

Gúmmíþráður og -snúra, hjúpuð með textílefni, textílgarni og -ræmum, gegndreypt eða 

hjúpuð með gúmmíi eða plasti 

13.96.13.00 Gúmmíþráður og -snúra, hjúpuð með textílefni, spunagarni og 

ræmum, gegndreypt, húðuð, hjúpuð eða klædd með gúmmíi eða 

plasti 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.96.14 

Textíldúkur, gegndreyptur, húðaður eða hjúpaður, ót. a. 

13.96.14.00 Textíldúkur, gegndreyptur, húðaður eða hjúpaður, ót. a. m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.96.15 

Hjólbarðadúkur úr næloni með miklum styrkleika eða öðrum pólýamíðum, pólýesterum eða 

viskósareioni 

13.96.15.00 Hjólbarðadúkur, úr háþolnu garni úr næloni eða öðrum 

pólýamíðum, pólýesterum eða viskósareyoni 

m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.96.16 

Textílafurðir og -vörur til tækninota (þ.m.t. kveikir, glóðarsokkar, vatnsslöngur, belti fyrir 

færibönd, kvarnagrisjur og síudúkar) 

13.96.16.20 Vatnsslöngur og áþekkar slöngur úr textílefni, gegndreyptar eða 

hjúpaðar, einnig fóðraðar, með hlífðarbúnaði eða með 

fylgihlutum úr öðrum efnum 

kg S  

13.96.16.50 Kveikir úr textílefni, reimar fyrir drifbúnað úr textílefni eða 

beltisefni (þ.m.t. styrkt með málmi eða öðru efni) 

kg S  

13.96.16.80 Textíldúkur og flóki, til nota í pappírsgerðarvélum eða 

áþekkum vélum (t.d. fyrir deig eða asbestsement) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.96.17 

Ofnir borðar, borðar úr langþráðum án ívafs settir saman með límefni (e. bolducs), 

afskurðir o.þ.h. 

13.96.17.30 Ofnir borðar aðrir en merkimiðar, merki og aðrar áþekkar vörur  S  

13.96.17.50 Merkimiðar, merki og áþekkar vörur úr textílefnum (þó ekki 

útsaumaðar) 

 S  

13.96.17.70 Fléttur sem metravara, skúfar, dúskar og skrautleggingar  

(þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 13.99 

Framleiðsla á annarri ótalinni textílvöru 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.99.11 

Tjull og annar netdúkur, þó ekki ofinn, prjónaður eða heklaður dúkur, blúnda sem metravara, 

ræmur eða mótíf 

13.99.11.30 Tjull og annar netdúkur (þó ekki ofinn, prjónaður eða heklaður)  S  

13.99.11.50 Vélgerð blúnda sem metravara, ræmur eða mótíf  S  

13.99.11.70 Handgerð blúnda sem metravara, ræmur eða mótíf  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.99.12 

Útsaumur sem metravara, ræmur eða mótíf 

13.99.12.30 Útsaumur (á ósýnilegum grunni) sem metravara, ræmur eða 

mótíf 

 S  

13.99.12.50 Útsaumur úr baðmull sem metravara, ræmur eða mótíf (þó ekki 

útsaumur á ósýnilegum grunni) 

 S  

13.99.12.70 Útsaumur úr textílefnum sem metravara, ræmur eða mótíf  

(á ósýnilegum grunni, þó ekki úr baðmull) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.99.13 

Flóki, húðaður, hjúpaður eða plastaður 

13.99.13.00 Flóki, einnig gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskiptur,  

ót. a. 

kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.99.14 

Textíltrefjar ≤ 5mm að lengd (spunaló), spunadust og spunahnoðrar 

13.99.14.00 Spunaló, spunadust og spunahnoðrar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.99.15 

Yfirspunnið garn og strimlar, chenillegarn, lykkjurifflað garn 

13.99.15.00 Yfirspunnið garn og yfirspunnar ræmur o.þ.h. úr tilbúnum 

textílefnum sýnilega ≤ 5 mm á breidd, chenillegarn eða 

lykkjurifflað garn 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.99.16 

Vatteraðar textílvörur sem metravara 

13.99.16.00 Vatteraðar textílvörur sem metravara (þ.m.t. útsaumur) m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

13.99.19 

Annað textílefni og textílafurðir, ót. a. 

13.99.19.00 Duftpúðar og duftleppar til að bera á snyrti- eða hreinlætisvörur p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 14.11 

Framleiðsla á leðurfatnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.11.10 

Fatnaður úr leðri eða samsettu leðri 

14.11.10.00 Fatnaður úr leðri eða samsettu leðri (þ.m.t. frakkar og 

yfirhafnir) (þó ekki fylgihlutir, höfuð- eða skófatnaður) 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 14.12 

Vinnufatagerð 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.12.11 

Fatasamstæður, jakkar og sportjakkar karla, til notkunar í vinnu 

14.12.11.20 Fatasamstæður karla eða drengja, úr baðmull eða tilbúnum 

trefjum, til notkunar í vinnu 

p/st S  

14.12.11.30 Jakkar og sportjakkar, karla eða drengja, úr baðmull eða 

tilbúnum trefjum, til notkunar í vinnu 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.12.12 

Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur karla, til notkunar í vinnu 

14.12.12.40 Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr baðmull eða tilbúnum 

trefjum, til notkunar í vinnu 

p/st S  

14.12.12.50 Smekkbuxur með axlaböndum, karla eða drengja, úr baðmull 

eða tilbúnum trefjum, til notkunar í vinnu 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.12.21 

Fatasamstæður, jakkar og sportjakkar kvenna, til notkunar í vinnu 

14.12.21.20 Fatasamstæður, kvenna eða stúlkna, úr baðmull eða tilbúnum 

trefjum, til notkunar í vinnu 

p/st S  

14.12.21.30 Jakkar og sportjakkar, kvenna eða stúlkna, úr baðmull eða 

tilbúnum trefjum, til notkunar í vinnu 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.12.22 

Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur kvenna, til notkunar í vinnu 

14.12.22.40 Buxur og hnébuxur, kvenna eða stúlkna, úr baðmull eða 

tilbúnum trefjum, til notkunar í vinnu 

p/st S  

14.12.22.50 Smekkbuxur með axlaböndum, kvenna eða stúlkna, úr baðmull 

eða tilbúnum trefjum, til notkunar í vinnu 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.12.30 

Annar vinnufatnaður 

14.12.30.13 Annar fatnaður, karla eða drengja, úr baðmull eða tilbúnum 

trefjum, til notkunar í vinnu 

p/st S  

14.12.30.23 Annar fatnaður, kvenna eða stúlkna, úr baðmull eða tilbúnum 

trefjum, til notkunar í vinnu 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 14.13 

Framleiðsla á öðrum yfirfatnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.11 

Yfirhafnir, bílfrakkar, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormblússur, vindjakkar og 

áþekkar vörur fyrir karla eða drengi, prjónaðar eða heklaðar 

14.13.11.10 Yfirhafnir, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur karla eða drengja og 

áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni (þó ekki 

jakkar og sportjakkar, anórakkar, stormblússur og vindjakkar) 

p/st S  
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14.13.11.20 Vesti, anórakkar, skíðajakkar, stormblússur, vindjakkar og 

áþekkar vörur fyrir karla eða drengi, úr prjónuðu eða hekluðu 

textílefni (þó ekki jakkar og sportjakkar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.12 

Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, buxur, smekkbuxur með axlaböndum, 

hnébuxur og stuttbuxur fyrir karla eða drengi, prjónað eða heklað 

14.13.12.30 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja, úr prjónuðu eða 

hekluðu textílefni 

p/st S  

14.13.12.60 Jakkaföt og fatasamstæður, karla eða drengja, úr prjónuðu eða 

hekluðu textílefni 

p/st S  

14.13.12.70 Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og smekkbuxur með axlaböndum, 

karla eða drengja, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.13 

Yfirhafnir, bílkápur, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormblússur, vindjakkar og áþekkar 

vörur fyrir konur eða stúlkur, prjónað eða heklað 

14.13.13.10 Yfirhafnir, bílkápur, herðaslár, skikkjur kvenna eða stúlkna og 

áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni (þó ekki 

jakkar og sportjakkar) 

p/st S  

14.13.13.20 Vesti, anórakkar, skíðajakkar, stormblússur, vindjakkar kvenna 

eða stúlkna og áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu 

textílefni (þó ekki jakkar og sportjakkar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.14 

Dragtir, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, kjólar, pils, buxnapils, buxur, smekkbuxur með 

axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur fyrir konur eða stúlkur, prjónað eða heklað 

14.13.14.30 Jakkar og sportjakkar kvenna eða stúlkna, úr prjónuðu eða 

hekluðu textílefni 

p/st S  

14.13.14.60 Jakkaföt eða fatasamstæður kvenna eða stúlkna, úr prjónuðu 

eða hekluðu textílefni 

p/st S  

14.13.14.70 Kjólar kvenna eða stúlkna, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni p/st S  

14.13.14.80 Pils og buxnapils kvenna eða stúlkna, úr prjónuðu eða hekluðu 

textílefni 

p/st S  

14.13.14.90 Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og smekkbuxur með axlaböndum, 

úr prjónuðu eða hekluðu textílefni, kvenna eða stúlkna 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.21 

Frakkar, regnfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormblússur, vindjakkar 

og áþekkar vörur fyrir karla eða drengi úr textílefni, þó ekki prjónað eða heklað 

14.13.21.15 Regnfrakkar, yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár karla eða 

drengja, o.s.frv. 

p/st S  

14.13.21.30 Vesti, anórakkar, skíðajakkar, vindjakkar karla eða drengja og 

áþekkar vörur (þó ekki jakkar og sportjakkar, prjónaðir eða 

heklaðir, gegndreyptir, hjúpaðir, húðaðir, lagskiptir eða 

gúmbornir) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.22 

Jakkaföt og fatasamstæður karla og drengja úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar 

14.13.22.00 Jakkaföt og fatasamstæður karla eða drengja (þó ekki prjónaðar 

eða heklaðar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.23 

Jakkar og sportjakkar karla og drengja úr textílefni, ekki prjónaðir eða heklaðir 

14.13.23.00 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja (þó ekki prjónaðir eða 

heklaðir) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.24 

Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur karla og drengja úr textílefni, 

hvorki prjónaðar né heklaðar 

14.13.24.42 Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr deními (þó ekki til 

notkunar í vinnu) 

p/st S  

14.13.24.44 Buxur, hnébuxur og stuttbuxur, karla eða drengja, úr ull eða 

fíngerðu dýrahári (þó ekki prjónaðar eða heklaðar, eða til 

notkunar í vinnu) 

p/st S  

14.13.24.45 Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr tilbúnum trefjum (þó 

ekki prjónaðar eða heklaðar, eða til notkunar í vinnu) 

p/st S  
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14.13.24.48 Buxur og hnébuxur karla eða drengja, úr baðmull (þó ekki úr 

dením, prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

14.13.24.49 Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og smekkbuxur með axlaböndum, 

karla eða drengja (þó ekki úr ull, baðmull, og tilbúnum trefjum, 

prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

14.13.24.55 Smekkbuxur með axlaböndum, karla eða drengja (þó ekki 

prjónaðar eða heklaðar eða til notkunar í vinnu) 

p/st S  

14.13.24.60 Stuttbuxur, karla eða drengja, úr baðmull og tilbúnum trefjum 

(þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.31 

Kápur, bílkápur, herðaslár, hettuúlpur, anórakkar, stormblússur, vindjakkar og áþekkar 

vörur fyrir konur eða stúlkur úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar 

14.13.31.15 Regnkápur og yfirfrakkar kvenna eða stúlkna, o.s.frv. p/st S  

14.13.31.30 Vesti, anórakkar, skíðajakkar, vindjakkar kvenna eða stúlkna og 

áþekkar vörur (þó ekki jakkar og sportjakkar, prjónaðir eða 

heklaðir, gegndreyptir, hjúpaðir, húðaðir, lagskiptir eða 

gúmbornir) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.32 

Dragtir og fatasamstæður kvenna og stúlkna úr textílefni, hvorki prjónaðar né heklaðar 

14.13.32.00 Jakkaföt og fatasamstæður kvenna eða stúlkna (þó ekki 

prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.33 

Jakkar og sportjakkar kvenna og stúlkna úr textílefni, hvorki prjónaðir né heklaðir 

14.13.33.30 Jakkar og sportjakkar kvenna eða stúlkna (þó ekki prjónaðir eða 

heklaðir) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.34 

Kjólar, pils og buxnapils kvenna og stúlkna úr textílefni, hvorki prjónað né heklað 

14.13.34.70 Kjólar, kvenna eða stúlkna (þó ekki prjónaðir eða heklaðir) p/st S  

14.13.34.80 Pils og buxnapils kvenna eða stúlkna (þó ekki prjónuð eða 

hekluð) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.13.35 

Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur kvenna og stúlkna úr textílefni, 

hvorki prjónaðar né heklaðar 

14.13.35.42 Buxur og hnébuxur kvenna eða stúlkna, úr denímdúk (þó ekki 

til notkunar í vinnu) 

p/st S  

14.13.35.48 Buxur og hnébuxur kvenna eða stúlkna, úr baðmull (þó ekki til 

notkunar í vinnu) 

p/st S  

14.13.35.49 Buxur og hnébuxur kvenna eða stúlkna, úr ull eða fínu dýrahári 

eða tilbúnum trefjum (þó ekki prjónaðar eða heklaðar, og til 

notkunar í vinnu) 

p/st S  

14.13.35.51 Smekkbuxur með axlaböndum kvenna eða stúlkna, úr baðmull 

(þó ekki prjónaðar eða heklaðar eða til notkunar í vinnu) 

p/st S  

14.13.35.61 Stuttbuxur, kvenna eða stúlkna, úr baðmull (þó ekki prjónaðar 

eða heklaðar) 

p/st S  

14.13.35.63 Smekkbuxur með axlaböndum kvenna eða stúlkna, úr ull eða 

fínu dýrahári og tilbúnum trefjum (þó ekki baðmull, prjónaðar 

eða heklaðar, til notkunar í vinnu) og stuttbuxur kvenna eða 

stúlkna, úr ull eða fínu dýrahári (þó ekki prjónaðar eða 

heklaðar) 

p/st S  

14.13.35.65 Stuttbuxur, kvenna eða stúlkna, úr tilbúnum trefjum (þó ekki 

prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  
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14.13.35.69 Buxur, hnébuxur og smekkbuxur með axlaböndum, kvenna eða 

stúlkna, úr textílefni (þó ekki úr baðmull, ull, fíngerðu dýrahári 

eða tilbúnum trefjum, prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 14.14 

Framleiðsla á nærfatnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.14.11 

Nærskyrtur karla eða drengja, prjónaðar eða heklaðar 

14.14.11.00 Nærskyrtur karla eða drengja, prjónaðar eða heklaðar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.14.12 

Nærbuxur, nærhöld, náttserkir, náttföt, baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur fyrir 

karla eða drengi, prjónaðar eða heklaðar 

14.14.12.20 Nærbuxur og nærhöld, karla eða drengja, úr prjónuðu eða 

hekluðu textílefni (þ.m.t. með skálmum) 

p/st S  

14.14.12.30 Náttserkir og náttföt, karla eða drengja, úr prjónuðu eða 

hekluðu textílefni 

p/st S  

14.14.12.40 Morgunsloppar, baðsloppar og áþekkar vörur, karla eða 

drengja, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.14.13 

Blússur, nærskyrtur og skyrtublússur kvenna og stúlkna, prjónaðar eða heklaðar 

14.14.13.10 Blússur, skyrtur og skyrtublússur, kvenna eða stúlkna, úr 

prjónuðu eða hekluðu textílefni 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.14.14 

Nærpils, millipils, nærhöld, nærbuxur, náttkjólar, náttföt, morgunsloppar, léttsloppar, 

baðsloppar og áþekkar vörur fyrir konur og stúlkur, prjónaðar eða heklaðar 

14.14.14.20 Nærhöld og nærbuxur, kvenna eða stúlkna, úr prjónuðu eða 

hekluðu textílefni (þ.m.t. með skálmum) 

p/st S  

14.14.14.30 Náttkjólar og náttföt, kvenna eða stúlkna, úr prjónuðu eða 

hekluðu textílefni 

p/st S  

14.14.14.40 Léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar kvenna eða stúlkna og 

áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni 

p/st S  

14.14.14.50 Nærpils og millipils, kvenna eða stúlkna, úr prjónuðu eða 

hekluðu textílefni 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.14.21 

Nærskyrtur karla og drengja úr textílefni, ekki prjónaðar eða heklaðar 

14.14.21.00 Nærskyrtur karla eða drengja (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.14.22 

Nærbolir og aðrir bolir, nærbuxur, nærhöld, náttserkir, náttföt, baðsloppar, morgunsloppar 

karla eða drengja úr textílefni, ekki prjónaðar eða heklaðar 

14.14.22.20 Nærbuxur og nærhöld, karla eða drengja (þ.m.t. með skálmum) 

(þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

14.14.22.30 Náttserkir og náttföt, karla eða drengja (þó ekki prjónuð eða 

hekluð) 

p/st S  

14.14.22.40 Nærbolir, bolir, baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur, 

karla eða drengja (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.14.23 

Blússur, nærskyrtur og skyrtublússur kvenna eða stúlkna úr textílefni, hvorki prjónaðar né 

heklaðar 

14.14.23.00 Blússur, nærskyrtur og skyrtublússur kvenna og stúlkna (þó 

ekki prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

14.14.24.30 Náttkjólar og náttföt kvenna eða stúlkna (þó ekki prjónuð eða 

hekluð) 

p/st S  

14.14.24.50 Nærpils og millipils kvenna eða stúlkna (þó ekki prjónuð eða 

hekluð) 

p/st S  
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14.14.24.60 Nærbolir og aðrir bolir, nærhöld, nærbuxur, náttkjólar, náttföt, 

léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar, innisloppar og áþekkar 

vörur fyrir konur eða stúlkur, úr baðmull (þó ekki prjónaðar né 

heklaðar) 

p/st S  

14.14.24.80 Léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar, nærbolir, bolir, 

nærhöld og nærbuxur kvenna eða stúlkna (þ.m.t. með skálmum) 

úr tilbúnum trefjum (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

14.14.24.89 Nærbolir, bolir, nærhöld, nærbuxur, léttsloppar, baðsloppar, 

morgunsloppar kvenna eða stúlkna og áþekkar vörur úr 

textílefni (þó ekki úr baðmull eða tilbúnum trefjum, prjónaðar 

eða heklaðar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.14.25 

Brjóstahöld, magabelti, lífstykki, axlabönd, sokkabandabelti, sokkabönd og áþekkar vörur 

og hlutar til þeirra, einnig prjónaðar eða heklaðar 

14.14.25.30 Brjóstahöld p/st S  

14.14.25.50 Magabelti, mjaðmabelti og lífstykki (þ.m.t. samfellur með 

stillanlegum hlýrum) 

p/st S  

14.14.25.70 Axlabönd, sokkabandabelti, sokkabönd og áþekkar vörur og 

hlutar til þeirra 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.14.30 

Stuttermabolir, nærbolir og aðrir bolir, prjónaðir eða heklaðir 

14.14.30.00 Stuttermabolir, nærbolir og bolir, prjónaðir eða heklaðir p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 14.19 

Framleiðsla á öðrum fatnaði og fylgihlutum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.19.11 

Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, prjónað eða heklað 

14.19.11.00 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, prjónaðir eða heklaðir, þ.m.t. 

bolir, skriðbuxur, nærbuxur, teygjugallar, hanskar, belgvettlingar 

eða vettlingar, yfirfatnaður (fyrir börn ≤ 86 cm að hæð) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.19.12 

Æfingagallar, skíðagallar, sundföt og annar fatnaður, prjónað eða heklað 

14.19.12.10 Æfingagallar, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni p/st S  

14.19.12.30 Skíðagallar, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni p/st S  

14.19.12.40 Sundföt karla eða drengja, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni p/st S  

14.19.12.50 Sundföt kvenna eða stúlkna, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni p/st S  

14.19.12.90 Annar fatnaður, prjónaður eða heklaður (þ.m.t. samfellur með 

ermum) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.19.13 

Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, prjónaðir eða heklaðir 

14.19.13.00 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, úr prjónuðu eða hekluðu 

textílefni 

pa S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.19.19 

Aðrir tilbúnir fylgihlutir fatnaðar og hlutar til fatnaðar eða fylgihluta, prjónaðir eða 

heklaðir 

14.19.19.30 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör o.þ.h. úr prjónuðu eða hekluðu 

textílefni 

p/st S  

14.19.19.60 Fylgihlutir fatnaðar og hlutar til þeirra, úr prjónuðu eða hekluðu 

textílefni (þó ekki hanskar, belgvettlingar, sjöl, klútar, treflar, 

möttlar og slör) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.19.21 

Ungbarnafatnaður og fylgihlutir fatnaðar úr textílefni, hvorki prjónað né heklað 

14.19.21.50 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, úr textílefni, ekki prjónaðir 

eða heklaðir (fyrir börn ≤ 86 cm að hæð) þ.m.t. bolir, 

skriðbuxur, nærbuxur, teygjugallar, hanskar, belgvettlingar og 

ytri fatnaður (þó ekki dömubindi, bleiur og áþekkar vörur) 

 S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.19.22 

Æfingagallar, skíðagallar og sundföt, annar fatnaður úr textílefni, hvorki prjónað né heklað 

14.19.22.10 Fatnaður karla eða drengja ót. a., þ.m.t. æfingagallar og 

íþróttagallar (þó ekki vesti, skíðagallar, prjónaðir eða heklaðir) 

p/st S  

14.19.22.20 Fatnaður kvenna eða stúlkna ót. a., þ.m.t. æfingagallar og 

íþróttagallar (þó ekki vesti, skíðagallar, prjónaðir eða heklaðir) 

p/st S  

14.19.22.30 Skíðagallar (þó ekki úr prjónuðu eða hekluðu textílefni) p/st S  

14.19.22.40 Sundföt karla eða drengja (þó ekki úr prjónuðu eða hekluðu 

textílefni) 

p/st S  

14.19.22.50 Sundföt kvenna eða stúlkna (þó ekki úr prjónuðu eða hekluðu 

textílefni) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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. 

14.19.23.10 Vasaklútar p/st S  

14.19.23.33 Sjöl, klútar, treflar, slár, slæður o.þ.h. (þó ekki vörur úr silki eða 

silkiúrgangi, prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

14.19.23.38 Sjöl, klútar, treflar, slár, slæður o.þ.h. úr silki eða silkiúrgangi 

(þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

14.19.23.53 Bindi, slaufur og slifsi (þó ekki vörur úr silki eða silkiúrgangi, 

prjónaðar eða heklaðar) 

p/st S  

14.19.23.58 Bindi, slaufur og slifsi, úr silki eða silkiúrgangi (þó ekki 

prjónað eða heklað) 

p/st S  

14.19.23.70 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar (þó ekki prjónaðir eða 

heklaðir) 

pa S  

14.19.23.96 Fylgihlutir fatnaðar, hluti fatnaðar eða fylgihluta fatnaðar, úr 

textílefni, ót. a. og hlutar þeirra (þó ekki sjöl, klútar og treflar, 

slár og slæður, bindi, slaufur, slifsi, hanskar, belgvettlingar eða 

vettlingar eða hlutar þeirra, brjóstahöld, magabelti, lífstykki, 

axlabönd, sokkabandabelti og sokkabönd, prjónuð eða hekluð) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.19.31 

Fylgihlutir fatnaðar úr leðri eða samsetningum úr leðri, fyrir utan íþróttahanska 

14.19.31.75 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar úr leðri eða samsettu leðri 

(þó ekki íþrótta- eða hlífðarhanskar fyrir allar atvinnugreinar) 

pa S  

14.19.31.80 Belti og axlarólar, úr leðri eða samsettu leðri p/st S  

14.19.31.90 Fylgihlutir, úr leðri eða samsettu leðri (þó ekki hanskar, 

belgvettlingar, vettlingar, belti og axlarólar) 

 S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.19.32 

Fatnaður gerður úr flóka eða óofnum trefjadúk, gegndreyptu eða húðuðu textílefni 

14.19.32.00 Fatnaður gerður úr flóka eða óofnum trefjadúk, gegndreyptu 

eða húðuðu textílefni 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.19.41 

Hattakollar, hattabolir og hettir úr flóka, skífur og hólkar úr flóka, hattaefni, fléttað eða úr 

ræmum úr hvers kyns efni 

14.19.41.30 Hattakollar, hattabolir, hettir, skífur og hólkar, úr flóka (þ.m.t. 

skornir hólkar) (þó ekki formpressaðir eða með tillöguðum 

börðum) 

p/st S  

14.19.41.50 Hattaefni, fléttað eða úr ræmum úr hvers kyns efni (þó ekki 

formpressað, með tillöguðum börðum, fóðrað eða með 

leggingum 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

14.19.42.30 Flókahattar og annar höfuðfatnaður úr flóka, gerður úr 

hattabolum, höttum eða skífum 

p/st S  

14.19.42.50 Hattar og annar höfuðfatnaður, fléttað eða gert úr ræmum úr 

hvers kyns efni 

p/st S  

14.19.42.70 Hattar og annar höfuðfatnaður, prjónað eða heklað, eða úr 

laufaborðum, flóka eða öðrum spunadúk, sem metravara (en 

ekki í ræmum), hárnet úr hvers konar efni 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.19.43 

Annar höfuðbúnaður, fyrir utan höfuðbúnað úr gúmmíi eða úr plasti, hlífðarhjálmar og 

hlífðarhjálmar gegn asbesti, ennisbönd, borðar, hlífar, hattform, hattgrindur, skyggni og 

hökubönd, fyrir höfuðbúnað 

14.19.43.00 Annar höfuðbúnaður (þó ekki höfuðbúnaður úr gúmmíi eða úr 

plasti, hlífðarhjálmar og hlífðarhjálmar gegn asbesti) 

ennisbönd, borðar, hlífar, hattform, hattgrindur, skyggni og 

hökubönd, fyrir höfuðbúnað 

 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 14.20 

Framleiðsla á vörum úr loðskinnum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.20.10 

Fatnaður, fylgihlutir fatnaðar og aðrar vörur úr loðskinni, fyrir utan höfuðbúnað 

14.20.10.30 Fatnaður og fylgihlutir, úr loðskinnum (þó ekki hattar og 

höfuðfatnaður) 

 S  

14.20.10.90 Vörur úr loðskinni (þó ekki fatnaður, fylgihlutir, hattar og 

höfuðfatnaður) 

 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 14.31 

Framleiðsla á sokkum og sokkavörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.31.10 

Sokkabuxur, heilsokkar, sokkar og aðrar sokkavörur, prjónaðar eða heklaðar 

14.31.10.33 Sokkabuxur úr prjónuðum eða hekluðum syntetískum trefjum 

sem mælast á einþráða garn < 67 desitex 

p/st S  

14.31.10.35 Sokkabuxur úr prjónuðum eða hekluðum syntetískum trefjum 

sem mælast á einþráða garn ≥ 67 desitex 

p/st S  

14.31.10.37 Sokkabuxur úr prjónuðum eða hekluðum textílefnum (þó ekki 

kvörðuðum þrýstisokkavörum sem eru úr syntetískum trefjum 

og sokkavörur fyrir ungbörn) 

p/st S  

14.31.10.50 Heil- eða hálfsokkar kvenna, prjónaðir eða heklaðir, sem 

mælast á einþráða garn < 67 desitex 

pa S  

14.31.10.90 Prjónaðar eða heklaðar sokkavörur og skófatnaður (þ.m.t. 

sokkar, þó ekki heil- eða hálfsokkar kvenna, sem mælast  

< 67 desitex, sokkabuxur eða skófatnaður með viðfestum sóla) 

pa S  
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Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 14.39 

Framleiðsla á öðrum prjónuðum og hekluðum fatnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

14.39.10 

Jersey-peysur, peysur, golftreyjur, vesti og áþekkar vörur, prjónað eða heklað 

14.39.10.31 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur karla 

eða drengja, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó ekki jersey-peysur 

og peysur sem í er ≥ 50% af ull og eru ≥ 600 g að þyngd) 

p/st S  

14.39.10.32 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur 

kvenna eða stúlkna, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó ekki 

jersey-peysur og peysur sem í er ≥ 50% af ull og er ≥ 600 g að 

þyngd) 

p/st S  

14.39.10.33 Jersey-peysur og peysur, sem í er ≥ 50% af ull miðað við þyngd 

og hver vara er ≥ 600 g að þyngd 

p/st S  

14.39.10.53 Léttar, fínprjónaðar peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga 

eða pólókraga, úr baðmull 

p/st S  

14.39.10.55 Léttar, fínprjónaðar peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga 

eða pólókraga, úr tilbúnum trefjum 

p/st S  

14.39.10.61 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur karla 

eða drengja, úr baðmull (þó ekki léttar, fínprjónaðar peysur 

með upprúlluðum kraga, rúllukraga eða pólókraga) 

p/st S  

14.39.10.62 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur 

kvenna eða stúlkna, úr baðmull (þó ekki léttar, fínprjónaðar 

peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga eða pólókraga) 

p/st S  

14.39.10.71 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur karla 

eða drengja, úr tilbúnum trefjum (þó ekki léttar, fínprjónaðar 

peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga eða pólókraga) 

p/st S  

14.39.10.72 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur 

kvenna eða stúlkna úr tilbúnum trefjum (þó ekki léttar, 

fínprjónaðar peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga eða 

pólókraga) 

p/st S  

14.39.10.90 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur úr 

textílefni (þó ekki úr ull, fíngerðu dýrahári, baðmull eða 

tilbúnum trefjum) 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 15.11 

Sútun og verkun leðurs, sútun og litun á loðskinni 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.11.10 

Sútað og verkað loðskinn 

15.11.10.30 Sútuð eða verkuð heil loðskinn, ósamsett, af kanínu, héra eða 

lambi 

p/st S  

15.11.10.50 Sútuð eða verkuð loðskinn og skinn (þó ekki af kanínu, héra 

eða lambi) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.11.21 

Þvottaskinn 

15.11.21.00 Þvottaskinn og hvítt þvottaskinn m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.11.22 

Lakkleður og lagskipað lakkleður, málmhúðað leður 

15.11.22.00 Lakkleður, lagskipt lakkleður og málmhúðað leður m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.11.31 

Leður dýra af nautgripakyni, heilum, án hára 

15.11.31.00 Leður dýra af nautgripakyni, heilum, án hára kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.11.32 

Leður dýra af nautgripakyni, ekki heilum, án hára 

15.11.32.00 Leður dýra af nautgripakyni, ekki heilum, án hára kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.11.33 

Leður dýra af hrossaætt, án hára 

15.11.33.00 Leður dýra af hrossaætt, án hára kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.11.41 

Leður af sauðfé eða lömbum, án ullar 

15.11.41.30 Leður af sauðfé eða lömbum, án ullar, sútað en ekki unnið 

frekar (þó ekki þvottaskinn) 

kg T  
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15.11.41.50 Leður af sauðfé eða lömbum, án ullar, verkað sem bókfell eða 

unnið eftir sútun (þó ekki þvottaskinn, lakkleður, lagskipt 

lakkleður og málmhúðað leður) 

m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.11.42 

Leður af geitum eða kiðlingum, án hára 

15.11.42.30 Leður af geitum eða kiðlingum, án hára, sútað eða endursútað 

en ekki unnið frekar (þó ekki þvottaskinn) 

kg T  

15.11.42.50 Leður af geitum eða kiðlingum, án hára, verkað sem bókfell eða 

unnið eftir sútun (þó ekki þvottaskinn, lakkleður, lagskipt 

lakkleður og málmhúðað leður) 

m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.11.43 

Leður af svínum 

15.11.43.30 Leður af svínum, án hára, sútað en ekki unnið frekar kg T  

15.11.43.50 Leður af svínum, án hára, verkað sem bókfell eða unnið eftir 

sútun (þó ekki þvottaskinn, lakkleður, lagskipt lakkleður og 

málmhúðað leður) 

m2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.11.51 

Leður af öðrum dýrum, án hára 

15.11.51.00 Leður af öðrum dýrum, án hára kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.11.52 

Samsett leður að meginstofni úr leðri eða leðurtrefjum 

15.11.52.00 Samsett leður að meginstofni úr leðri eða leðurtrefjum, í 

spjöldum, blöðum eða ræmum 

m2 T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 15.12 

Framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum og áþekkum vörum, reiðtygjum og skyldum 

vörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.12.11 

Reið- og aktygi fyrir hvers konar dýr, úr hvers konar efni 

15.12.11.10 z Reið- og aktygi fyrir hvers konar dýr, úr hvers konar efni (þó 

ekki hestasvipur, keyri og hlutar þeirra, dráttarólar, ólar, 

hnéhlífar, mýli, söðulklæði, hundaklæði) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 að nota 

á ferðalögum 

15.12.12.10 Ferðakoffort, ferðatöskur, snyrtitöskur, skjalatöskur, 

skólatöskur og áþekkar vörur úr leðri, samsettu leðri, lakkleðri, 

plasti, textílefni, áli eða öðru efni 

p/st S  

15.12.12.20 Handtöskur úr leðri, samsettu leðri, lakkleðri, plastþynnum, 

textílefni eða öðru efni (þ.m.t. með axlaról) 

p/st S  

15.12.12.30 Vörur sem venjulega eru bornar í vasa eða handtösku  S  

15.12.12.50 Töskur og ílát, ót. a.  S  

15.12.12.70 Hreinlætis-, sauma- eða snyrtisett fyrir skó og fatnað til nota á 

ferðalögum (þó ekki áhöld til handsnyrtingar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.12.13 

Úrólar (þó ekki úr málmi), úrbönd og úrfestar, og hlutar til þeirra 

15.12.13.00 Úrólar, -bönd og -festar og hlutar til þeirra (þ.m.t. úr leðri, 

samsettu leðri eða plasti, þó ekki úr eðalmálmum, málmi eða 

ódýrum málmi klæddum eða plettuðum eðalmálmi) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.12.19 

Aðrar leðurvörur eða samsetningar úr leðri (þ.m.t. vörur sem notaðar eru í vélum eða 

vélrænum tækjum eða til annarra tækninota), ót. a. 

15.12.19.30 Vörur úr leðri eða samsettu leðri til notkunar í vélum eða 

vélrænum tækjum eða til annarra tækninota 

kg S  

15.12.19.60 Vörur úr leðri eða samsettu leðri, ót. a.  S  
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Evrópusambandsins 15.20 

Framleiðsla á skófatnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.20.11 

Vatnsþéttur skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti, þó ekki skófatnaður 

með táhlíf úr málmi 

15.20.11.00 Vatnsþéttur skófatnaður með yfirhluta úr gúmmíi eða plasti og 

(þó ekki með táhlíf úr málmi) 

pa S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.20.12 

Skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti, þó ekki íþróttaskór eða 

vatnsþéttir skór 

15.20.12.10 Sandalar með ytri sóla eða yfirhluta úr gúmmíi eða plasti 

(þ.m.t. sandalar með tábandi eða ilskór) 

pa S  

15.20.12.31 Götuskór með yfirhluta úr gúmmíi eða plasti pa S  

15.20.12.37 Inniskór og annar skófatnaður til nota innandyra með ytri sóla 

úr gúmmíi eða plasti og yfirhluta úr plasti (þ.m.t. inniskór fyrir 

svefnherbergi og ballettskór og töfflur) 

pa S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.20.13 

Skófatnaður með yfirhluta úr leðri, þó ekki íþróttaskór, skór með táhlíf úr málmi og ýmis 

konar sérhannaðir skór 

15.20.13.30 Skófatnaður með trébotni og yfirhluta úr leðri (þ.m.t. klossar) 

(þó ekki með innri sóla eða með táhlíf úr málmi) 

pa S  

15.20.13.51 Götuskór með yfirhluta úr leðri, fyrir karla (þ.m.t. stígvél og 

skór, þó ekki vatnsþéttur skófatnaður eða skófatnaður með 

táhlíf úr málmi) 

pa S  

15.20.13.52 Götuskór með yfirhluta úr leðri, fyrir konur (þ.m.t. stígvél og 

skór, þó ekki vatnsþéttur skófatnaður eða skófatnaður með 

táhlíf úr málmi) 

pa S  

15.20.13.53 Götuskór með yfirhluta úr leðri, fyrir börn (þ.m.t. stígvél og 

skór, þó ekki vatnsþéttur skófatnaður eða skófatnaður með 

táhlíf úr málmi) 

pa S  

15.20.13.61 Sandalar karla, með yfirhluta úr leðri (þ.m.t. sandalar með 

tábandi eða ilskór) 

pa S  

15.20.13.62 Sandalar kvenna, með yfirhluta úr leðri (þ.m.t. sandalar með 

tábandi eða ilskór) 

pa S  

15.20.13.63 Sandalar barna, með yfirhluta úr leðri (þ.m.t. sandalar með 

tábandi eða ilskór) 

pa S  

15.20.13.70 Inniskór og annar skófatnaður til nota innandyra með ytri sóla 

úr gúmmíi, plasti eða leðri og yfirhluta úr leðri (þ.m.t. dansskór, 

inniskór fyrir svefnherbergi og töfflur) 

pa S  

15.20.13.80 Skófatnaður með ytri sóla úr tré, korki eða öðru efni og 

yfirhluta úr leðri (þó ekki með ytri sóla úr gúmmíi, plasti eða 

leðri) 

pa S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.20.14 

Skófatnaður með yfirhluta úr textílefni, þó ekki íþróttaskór 

15.20.14.44 Inniskór og annar skófatnaður til nota innandyra (þ.m.t. 

dansskór, inniskór fyrir svefnherbergi og töfflur) með yfirhluta 

úr textílefni 

pa S  

15.20.14.45 Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi, plasti eða leðri og 

yfirhluta úr textílefni (þó ekki inniskór og annar skófatnaður til 

nota innandyra eða íþróttaskór) 

pa S  

15.20.14.46 Skófatnaður með yfirhluta úr textílefni (þó ekki inniskór og 

annar skófatnaður til nota innanhúss, einnig skófatnaður með 

ytri sóla úr gúmmíi, plasti, leðri eða samsetningum úr leðri) 

pa S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.20.21 

Tennisskór, körfuboltaskór, leikfimiskór, æfingaskór o.þ.h. 

15.20.21.00 Íþróttaskór með ytri sóla úr gúmmíi eða plasti og yfirhluta úr 

textílefni (þ.m.t. tennisskór, körfuboltaskór, leikfimiskór, 

æfingaskór o.þ.h.) 

pa S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.20.29 

Annar íþróttaskófatnaður, fyrir utan snjóskíða- og skautaskó 

15.20.29.00 Annar íþróttaskófatnaður, fyrir utan snjóskíða- og skautaskó pa S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.20.31 

Skófatnaður með táhlíf úr málmi 

15.20.31.20 Skófatnaður (þ.m.t. vatnsþéttur skófatnaður) með táhlíf úr 

málmi, með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti 

pa S  

15.20.31.50 Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi, plasti eða leðri og 

yfirhluta úr leðri, og með táhlíf úr málmi 

pa S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.20.32 

Skófatnaður úr tré, ýmis konar sérhannaður skófatnaður og annar skófatnaður, ót. a. 

15.20.32.00 Skófatnaður úr tré, ýmis konar sérhannaður skófatnaður og 

annar skófatnaður, ót. a. 

pa S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

15.20.40 

Hlutar til skófatnaðar úr leðri, laus innlegg, hælpúðar og áþekkar vörur, ökklahlífar, 

legghlífar og áþekkar vörur, og hlutar til þeirra 

15.20.40.20 Yfirhlutar skófatnaðar úr leðri og hlutar til þeirra (þó ekki 

stífur) 

 S  

15.20.40.50 Yfirhlutar skófatnaðar og hlutar til þeirra (þó ekki stífur, úr 

leðri) 

 S  

15.20.40.80 Hlutar skófatnaðar (þó ekki yfirhlutar) úr öðru efni  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 16.10 

Sögun, heflun og fúavörn á viði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.10.11 

Viður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, > 6 mm að þykkt, úr 

barrviði 

16.10.11.34 * Rauðgreni (Picea abies Karst.), evrópuþinur (Abies alba Mill.) 

sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur,  

> 6 mm þykkur 

m3 S  

16.10.11.36 * Skógarfura (Pinus sylvestris L.) söguð eða höggvin eftir 

endilöngu, flöguð eða birkt, > 6 mm þykk 

m3 S  

16.10.11.38 * Barrviður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða 

birktur, > 6 mm þykkur (þó ekki rauðgreni „Picea abies 

Karst.“, evrópuþinur „Abies alba Mill.“ og skógarfura „Pinus  

sylvestris L.“) 

m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.10.12 

Viður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, > 6 mm að þykkt, úr 

öðrum viði en barrviði 

16.10.12.50 Viður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða 

birktur, > 6 mm að þykkt (þó ekki barrviður eða hitabeltisviður, 

eikarblokkir, lengjur eða myndræmur) 

m3 S  

16.10.12.71 Hitabeltisviður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður 

eða birktur, endaskeyttur, heflaður eða slípaður, > 6 mm að 

þykkt 

m3 S  

16.10.12.77 Eikarblokkir, lengjur eða myndræmur í parketgólf eða viðargól-

fefni, heflaðar en ósamsettar (þó ekki unnar til samfellu) 

m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.10.13 

Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, ógegndreyptir 

16.10.13.00 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, 

ógegndreyptir 

m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

16.10.21.10 Barrviður, samfellt unninn (þ.m.t. blokkir, lengjur eða 

myndræmur í parketgólf, ósamsettar) 

kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 
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Tilvísun í 
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

16.10.22.10 Bambus (þ.m.t. lengjur og myndræmur í parketgólf, ósamsett) 

samfellt unninn (plægður, grópaður, fasaður, sniðheflaður,  

v-skeyttur, skrautheflaður, mótaður, rúnnaður eða þess háttar) á 

hvaða brún, enda eða hlið sem er, einnig heflaður, slípaður eða 

endaskeyttur 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

16.10.23.00 Viður (þ.m.t. lengjur og myndræmur í parketgólf, ósamsett) 

samfellt unninn (e. continuously shaped) „plægður, grópaður, 

fasaður, sniðheflaður, v-skeyttur, skrautheflaður, mótaður, 

rúnnaður eða þess háttar“ á hvaða brún, enda eða hlið sem er, 

einnig heflaður, slípaður eða endaskeyttur (þó ekki barrviður og 

bambus) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.10.24 

Viðarull, viðarmjöl 

16.10.24.00 Viðarull, viðarmjöl kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.10.25 

Viður sem spænir eða agnir 

16.10.25.03 Barrviður sem spænir eða agnir kg S  

16.10.25.05 Annar viður en barrviður sem spænir eða agnir kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.10.31 

Óunnir trjábolir, málaðir, bæsaðir, bornir kreósóti eða öðrum fúavara 

16.10.31.16 Óunnir trjábolir, málaðir, bæsaðir, bornir kreósóti eða öðrum 

fúavara 

m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.10.32 

Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, gegndreyptir 

16.10.32.00 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr 

gegndreyptum viði 

m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.10.39 

Aðrir óunnir trjábolir, þ.m.t. klofnir staurar og rimlar 

16.10.39.00 Aðrir óunnir trjábolir, þ.m.t. klofnir staurar og rimlar m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.10.91 

Þjónusta tengd þurrkun, gegndreypingu eða efnafræðilegri meðferð á timbri 

16.10.91.00 Meðferð viðar, fúavörn og viðarvörn (þ.m.t. verkun og þurrkun)  I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 16.21 

Framleiðsla á viðarspæni og plötum að grunni til úr viði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.11 

Krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, úr bambus 

16.21.11.00 Krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, úr 

bambus 

m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.12 

Spónaplötur 

16.21.12.00 Spónaplata, úr viði m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.13 

Aspenítplötur (OSB) 

16.21.13.16 Aspenítplötur (OSB), úr viði m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.14 

Aðrar plötur úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum 

16.21.14.19 Flöguplötur og svipaðar plötur (þó ekki spónaplötur og 

aspenítplötur [OSB]) 

m3 S  

16.21.14.50 Spónaplötur og áþekkar plötur úr viðarkenndum efnum (þó ekki 

úr viði) 

m3 S  
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eining 
P 

Tilvísun í 
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.15 

Trefjaplata úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum 

16.21.15.23 MDF-plötur (meðalþéttar trefjaplötur) úr viði eða öðrum 

viðarkenndum efnum, einnig límdar saman með resínum eða 

öðrum lífrænum efnum og eru ekki þykkari en 5 mm 

m2 S  

16.21.15.26 MDF-plötur (meðalþéttar trefjaplötur) úr viði eða öðrum 

viðarkenndum efnum, einnig límdar saman með resínum eða 

öðrum lífrænum efnum og eru þykkari en 5 mm en fara ekki 

yfir 9 mm 

m2 S  

16.21.15.29 MDF-plötur (meðalþéttar trefjaplötur) úr viði eða öðrum 

viðarkenndum efnum, einnig límdar saman með resínum eða 

öðrum lífrænum efnum og eru þykkari en 9 mm 

m2 S  

16.21.15.43 Trefjaplötur (þó ekki MDF-plötur) úr viði eða öðrum 

viðarkenndum efnum, einnig límdar saman með resínum eða 

öðrum lífrænum efnum og eru þéttari en 0,8 g/cm3 

m2 S  

16.21.15.46 Trefjaplötur (þó ekki MDF-plötur) úr viði eða öðrum 

viðarkenndum efnum, einnig límdar saman með resínum eða 

öðrum lífrænum efnum og eru þéttari en 0,5 g/cm3 en eru ekki 

þéttari en 0,8 g/cm3 

m2 S  

16.21.15.49 Trefjaplata úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum (þó ekki 

MDF-plötur), hvort sem límdar saman með resínum eða öðrum 

lífrænum efnum og eru ekki þéttari en 0,5 g/cm3 

m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.16 

Annar krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, úr barrviði 

16.21.16.00 * Annar krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur 

viður, úr barrviði 

m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.17 

Annar krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, með a.m.k. ytra lag úr 

hitabeltisviði 

16.21.17.11 Krossviður, eingöngu úr viðarþynnum (þó ekki bambus), þar 

sem hvert lag er ekki þykkara en 6 mm, með a.m.k. einu ytra 

lagi úr hitabeltisviði 

m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.18 

Annar krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur viður, úr öðrum viði 

16.21.18.00 * Annar krossviður, spónlagðar þiljur og áþekkur lagskiptur 

viður, úr öðrum viði 

m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.21 

Hertur viður, í blokkum, plötum, ræmum eða prófíllaga 

16.21.21.00 Hertur viður, í blokkum, plötum, ræmum eða prófíllaga m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.22 

Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir endilöngu, flagaður eða 

birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr barrviði 

16.21.22.10 Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir 

endilöngu, flagaður eða birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr barrviði 

m3 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.23 

Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir endilöngu, flagaður eða 

birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr hitabeltisviði 

16.21.23.00 Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir 

endilöngu, flagaður eða birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr 

hitabeltisviði 

m3 S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.21.24 

Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir endilöngu, flagaður eða 

birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr öðrum viði 

16.21.24.00 Viðarspænir og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir 

endilöngu, flagaður eða birktur, ≤ 6 mm að þykkt, úr öðrum 

viði en barrviði eða hitabeltisviði 

m3 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 16.22 

Framleiðsla á samsettum parketgólfum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.22.10 

Samsett parketgólf 

16.22.10.30 Samsett parketgólfborð úr viði fyrir mósaíkgólf m2 S  

16.22.10.60 Samsett parketgólfborð úr viði (þó ekki fyrir mósaíkgólf) m2 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 16.23 

Framleiðsla á öðrum trésmíðavörum til bygginga 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.23.11 

Gluggar, dyragluggar og umbúnaður þeirra, dyr og umbúnaður þeirra og þröskuldar,  

úr viði 

16.23.11.10 Gluggar, dyragluggar og karmar til þeirra úr viði p/st S  

16.23.11.50 Hurðir, karmar og þröskuldar til þeirra úr viði p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.23.12 

Steinsteypumót, þakspónn, úr viði 

16.23.12.00 Steinsteypumót, þakspónn, úr viði kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.23.19 

Trésmíðavörur til bygginga, úr viði, ót. a. 

16.23.19.00 Trésmíðavörur til bygginga (þó ekki gluggar, dyragluggar og 

hurðir, karmar og þröskuldar til þeirra, parketgólfborð, 

steinsteypumót, þakskífur og þakspónn) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.23.20 

Forsmíðuð timburhús 

16.23.20.00 Forsmíðaðar byggingar úr viði  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 16.24 

Framleiðsla á umbúðum úr viði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.24.11 

Vörubretti, kassabretti eða önnur farmbretti úr viði 

16.24.11.33 Flöt vörubretti og skjólborð fyrir vörubretti úr viði p/st S  

16.24.11.35 Kassabretti og önnur farmbretti, úr viði (þó ekki flöt vörubretti) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.24.12 

Tunnur og beykisafurðir úr viði 

16.24.12.00 Ámur, tunnur, ker, balar og beykisvörur og hlutar til þeirra, úr 

viði (þ.m.t. tunnustafir) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.24.13 

Aðrar umbúðir úr viði og hlutar til þeirra 

16.24.13.20 Kassar, öskjur, grindur, hylki og áþekkar umbúðir, úr viði (þó 

ekki kapalkefli) 

kg S  

16.24.13.50 Kapalkefli úr viði kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 16.29 

Framleiðsla á annarri viðarvöru, framleiðsla á vörum úr korki, hálmi og fléttiefnum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.29.11 

Verkfæri, verkfærahlutar og -handföng, burstatré og handföng fyrir sópa eða bursta, 

viðarblokkir til framleiðslu á reykjarpípum, leistar og blokkir fyrir stígvél eða skó, úr viði 

16.29.11.30 Verkfæri, verkfærahlutar og -handföng, burstatré og handföng 

fyrir sópa eða bursta úr viði, leistar og blokkir fyrir stígvél og 

skó, úr viði 

kg S  

16.29.11.80 Grófformaðar viðarblokkir eða rætur til framleiðslu á pípum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.29.12 

Borð- og eldhúsbúnaður, úr viði 

16.29.12.00 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður úr viði kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.29.13 

Myndfelldur viður og innlagður viður, kassar undir skartgripi eða hnífapör og áþekkar 

vörur, styttur og annað skraut, úr viði 

16.29.13.00 Myndfelldur viður og innlagður viður, skrín og kassar undir 

skartgripi, hnífapör og áþekkar vörur, styttur og annað skraut, 

fata- eða hattastandar, bréfabakkar, öskubakkar, pennabakkar 

og blekstandar 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.29.14 

Viðarrammar fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða áþekka hluti og aðrar vörur úr viði 

16.29.14.20 Viðarrammar fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða áþekka hluti m S  

16.29.14.91 Aðrar vörur úr viði (þó ekki skjólborð fyrir vörubretti eða 

viðarlíkkistur) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.29.15 

Kögglar og kubbar, úr pressuðum og mótuðum viðar- og jurtaúrgangi og -rusli 

16.29.15.00 Kögglar og kubbar, úr pressuðum og mótuðum viðar- og 

jurtaúrgangi og -rusli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.29.21 

Náttúrulegur korkur, birktur eða gróflega tilhöggvinn eða í blokkum, plötum, þynnum eða 

ræmum, brotinn, kornaður eða malaður korkur, úrgangskorkur 

16.29.21.30 Korkúrgangur, brotinn, kurlaður eða malaður korkur (þó ekki 

náttúrlegur korkur, óunninn eða aðeins forunninn) 

kg S  

16.29.21.50 Náttúrlegur korkur, birktur eða gróflega tilhöggvinn í 

ferhyrnings- eða í rétthyrndum blokkum, plötum, þynnum eða 

ræmum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.29.22 

Vörur úr náttúrulegum korki 

16.29.22.50 Tappar og lok úr náttúrlegum korki kg S  

16.29.22.90 Vörur úr náttúrlegum korki, aðrar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.29.23 

Blokkir, plötur, þynnur og ræmur, flísar hvernig sem er að lögun, gegnheilir sívalningar, úr 

mótuðum korki 

16.29.23.20 Sívalir tappar og lok fyrir freyðivín úr mótuðum korki, þ.m.t. 

skífur úr náttúrlegum korki 

kg S  

16.29.23.50 Sívalir tappar og lok úr mótuðum korki (þó ekki vörur fyrir 

freyðivín) 

kg S  

16.29.23.80 Mótaður korkur - blokkir, plötur, þynnur og ræmur, flísar 

hvernig sem er að lögun, gegnheilir sívalningar eða diskar, 

þ.m.t. mótaður, þaninn eða brenndur korkur (þó ekki tappar og 

lok) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.29.24 

Mótaður korkur, vörur úr mótuðum korki, ót. a. 

16.29.24.00 Mótaður korkur, aðrar vörur úr mótuðum korki, ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

16.29.25 

Framleiðsla úr hálmi, espartó eða öðrum fléttiefnum, körfugerðarvörur og tágasmíði 

16.29.25.00 Framleiðsla úr hálmi, espartó eða öðrum fléttiefnum, 

körfugerðarvörur og tágasmíði 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 17.11 

Framleiðsla á pappírskvoðu 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.11.11 

Kemískt viðarmauk, í upplausnarstigum 

17.11.11.00 Kemískt viðarmauk, í upplausnarstigum kg 90% sdt T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.11.12 

Kemískt viðarmauk, sóda- eða súlfatbeðmi, annað en í upplausnarstigum 

17.11.12.00 Kemískt viðarmauk, sóda- eða súlfatbeðmi, annað en í 

upplausnarstigum 

kg 90% sdt T  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.11.13 

Kemískt viðarmauk, súlfatbeðmi, annað en í upplausnarstigum 

17.11.13.00 Kemískt viðarmauk, súlfatbeðmi, annað en í upplausnarstigum kg 90% sdt T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.11.14 

Vélunnið viðarmauk, hálfkemískt viðarmauk, mauk úr trefjakenndu sellulósaefni öðru en viði 

17.11.14.00 Vélunnið viðarmauk, hálfkemískt viðarmauk, mauk úr 

trefjakenndu sellulósaefni öðru en viði 

kg 90% sdt T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 17.12 

Framleiðsla á pappír og pappa 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.11 

Dagblaðapappír, í rúllum eða örkum 

17.12.11.00 Dagblaðapappír, í rúllum eða örkum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.12 

Handunnin pappír og pappi 

17.12.12.00 Handunnin pappír og pappi kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.13 

Pappír og pappi notaður sem grunnur í ljósnæman, hitanæman eða rafnæman pappír, 

kalkipappírsefni, veggfóðursefni 

17.12.13.00 Pappír og pappi notaður sem grunnur í ljósnæman, hitanæman 

eða rafnæman pappír, kalkipappírsefni, veggfóðursefni 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.14 

Annar pappír og pappi til grafískra nota 

17.12.14.10 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar ≤ 10%, þyngd  

< 40 g/m2 

kg S  

17.12.14.35 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar ≤ 10%, ≥ 40 g/m2 en 

≤ 150 g/m2 að þyngd, í rúllum 

kg S  

17.12.14.39 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar ≤ 10%, ≥ 40g/m2 en 

≤ 150 g/m2 að þyngd, í örkum 

kg S  

17.12.14.50 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar ≤ 10%, þyngd  

> 150 g/m2 

kg S  

17.12.14.70 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar > 10% kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.20 

Klósettpappír eða pappír í andlitsþurrkur, handklæði eða servíettur, sellulósavatt og vefir úr 

sellulósatrefjum 

17.12.20.30 Sellulósavatt til heimilis- eða hreinlætisnota, í rúllum > 36 cm á 

breidd eða í rétthyrndum örkum (þ.m.t. ferningslaga) með 

a.m.k. einni hlið > 36 cm, ósamanbrotnum 

kg S  

17.12.20.55 Krepaður pappír og vefur úr beðmistrefjum til heimilis- eða 

hreinlætisnota, í rúllum, > 36 cm á breidd, rétthyrndum örkum 

með a.m.k. einni hlið > 36 cm ósamanbrotinni, ≤ 25 g/m2/lag 

kg S  

17.12.20.57 Krepaður pappír og vefur úr beðmistrefjum til heimilis- eða 

hreinlætisnota, í rúllum, > 36 cm á breidd, rétthyrndum örkum 

með a.m.k. einni hlið > 36 cm ósamanbrotinni, > 25 g/m2/lag 

kg S  

17.12.20.90 Pappírsbirgðir til heimilisnota: annað kg S  
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17.12.31 

Kraftpappír, óbleiktur, óhúðaður 

17.12.31.00 Óhúðaður, óbleiktur kraftpappír í rúllum eða örkum (þó ekki til 

að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, gataspjalda-

efni eða gataræmupappír) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.32 

Kraftpappír með hvítt byrði, húðaður kraftpappír 

17.12.32.00 Óhúðaður kraftpappír í rúllum eða örkum (þó ekki óbleiktur, til 

að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, gataspjalda-

efni eða gataræmupappír) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.33 

Hálfkemískur bylgjupappír (e. fluting) 

17.12.33.00 Hálfkemískur bylgjupappír kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.34 

Endurunninn bylgjupappír og annar bylgjupappír 

17.12.34.00 Endurunninn bylgjupappír og annar bylgjupappír kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.35 

Testliner-pappi (endurunninn pappi) 

17.12.35.20 Óhúðaður testliner-pappi (endurunninn pappi), ≤ 150 g/m2 að 

þyngd, í rúllum eða örkum 

kg S  

17.12.35.40 Óhúðaður testliner-pappi (endurunninn pappi), > 150 g/m2 að 

þyngd, í rúllum eða örkum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.41 

Óhúðaður kraftpappír, sekkjakraftpappír, krepaður eða felldur 

17.12.41.20 Óhúðaður, óbleiktur sekkjakraftpappír í rúllum eða örkum  

(þó ekki til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota 

eða gataspjaldaefni eða gataræmupappír) 

kg S  

17.12.41.40 Óhúðaður sekkjakraftpappír (þó ekki óbleiktur, til að skrifa á, 

prenta á eða til annarra grafískra nota, gataspjaldaefni og 

gataræmupappír) 

kg S  

17.12.41.60 Óhúðaður kraftpappír og -pappi, ≤ 150 g/m2 að þyngd (þó ekki 

kraftpappír, sekkjakraftpappír, til að skrifa á, prenta á eða til 

annarra grafískra nota, o.s.frv.) 

kg S  

17.12.41.80 z Krepaður eða felldur sekkjakraftpappír, í rúllum eða örkum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.42 

Súlfítumbúðapappír og annar óhúðaður pappír (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða 

annarra grafískra nota) 

17.12.42.20 Súlfítumbúðapappír, í rúllum eða örkum kg S  

17.12.42.40 Annar óhúðaður pappír og pappi, í rúllum eða örkum,  

≤ 150 g/m2 að þyngd (þó ekki vörur í nr. 4802, bylgjupappír, 

testliner-pappi, súlfítumbúðapappír, síu- eða filtpappír og  

-pappi) 

kg S  

17.12.42.60 Annar óhúðaður pappír og pappi, í rúllum eða örkum,  

> 150 g/m2 og < 225 g/m2 að þyngd (þó ekki vörur í nr. 4802, 

bylgjupappír, testliner-pappi, súlfítumbúðapappír, síu- eða 

filtpappír og -pappi) 

kg S  

17.12.42.80 Annar óhúðaður pappír og pappi, í rúllum eða örkum,  

≥ 225 g/m2 að þyngd (þó ekki vörur í nr. 4802, bylgjupappír, 

testliner-pappi, súlfítumbúðapappír, síu- eða filtpappír og -pappi) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.43 

Síupappír og pappi, filtpappír 

17.12.43.30 Óhúðaður síupappír og -pappi, í rúllum eða örkum kg S  

17.12.43.60 Óhúðaður filtpappír og -pappi, í rúllum eða örkum kg S  
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17.12.44 

Vindlingapappír ekki tilsniðinn í stærð eða form sem hefti eða hólkar 

17.12.44.00 Vindlingapappír (þó ekki sem hefti eða hólkar), í rúllum > 5 cm 

á breidd 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.51 

Óhúðuð, grá bakhlið pappa 

17.12.51.10 Óhúðuð, grá bakhlið pappa kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.59 

Annar óhúðaður pappi 

17.12.59.10 Annar óhúðaður pappi kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.60 

Jurtapergament, feitiheldur pappír, afritunarpappír og vatnsheldur og annar gljáður, 

gagnsær eða hálfgagnsær pappír 

17.12.60.00 Jurtapergament, feitiheldur pappír, afritunarpappír og 

vatnsheldur og annar gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær pappír 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.71 

Samsettur pappír eða pappi, ekki yfirborðshúðaður eða gegndreyptur 

17.12.71.00 Samsettur pappír og pappi, í rúllum eða örkum, (þ.m.t. pappír 

og pappi úr hálmi) (þó ekki yfirborðshúðaður eða gegnd-

reyptur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.72 

Pappír og pappi, bylgjaður, krepaður, felldur, upphleyptur eða gataður 

17.12.72.00 z Pappír og pappi, bylgjaður, krepaður, felldur, upphleyptur eða 

gataður 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

17.12.73.36 Húðað efni fyrir pappír og pappa til að nota fyrir: ljósnæman, 

hitanæman eða rafnæman pappír og með 10% eða minna af 

vélrænum eða kemísk-vélunnum trefjum, og pappír og pappa 

sem notaður er til skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra 

nota, sem er 150 g/m2 að þyngd eða minna 

kg S  

17.12.73.60 Léttur, húðaður pappír til að skrifa á, prenta á eða til grafískra 

nota, vélrænar trefjar > 10 % 

kg S  

17.12.73.75 Annar húðaður vélfræðilega grafískur pappír til að skrifa á, 

prenta á eða til grafískra nota, vélrænar trefjar > 10%, rúllur 

kg S  

17.12.73.79 Annar húðaður vélfræðilega grafískur pappír til að skrifa á, 

prenta á eða til grafískra nota, vélrænar trefjar > 10%, arkir 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.74 

Kraftpappír (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota), húðaður 

með kaólíni eða öðrum ólífrænum efnum 

17.12.74.00 Kraftpappír (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra 

grafískra nota), húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum 

efnum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.75 

Kraftpappi (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota), húðaður 

með kaólíni eða öðrum ólífrænum efnum 

17.12.75.00 Kraftpappi (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra 

grafískra nota), húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum 

efnum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.12.76 

Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunar- eða færipappír, í rúllum eða örkum 

17.12.76.00 Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunar- eða 

færipappír, í rúllum eða örkum 

kg S  
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17.12.77 

Pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum, húðað, gegndreypt, hjúpað, 

yfirborðslitað eða áprentað, í rúllum eða örkum 

17.12.77.10 Tjöru-, bítúmen- eða asfaltborinn pappír og pappi, í rúllum eða 

örkum 

kg S  

17.12.77.33 Sjálflímandi pappír og pappi, í rúllum eða örkum kg S  

17.12.77.35 Gúmmíborinn pappír og pappi, í rúllum eða örkum (þó ekki 

sjálflímandi) 

kg S  

17.12.77.55 Bleiktur pappír eða pappi, í rúllum eða örkum, húðaður, 

gegndreyptur eða hjúpaður með plasti, > 150 g/m2 að þyngd  

(þó ekki með lími) 

kg S  

17.12.77.59 Pappír eða pappi, í rúllum eða örkum, húðaður, gegndreyptur 

eða hjúpaður með plasti (þó ekki með lími, bleiktur eða  

> 150 g/m2 að þyngd) 

kg S  

17.12.77.70 Pappír eða pappi, í rúllum eða örkum, húðaður, gegndreyptur 

eða hjúpaður með vaxi, parafínvaxi, steríni, olíu eða glýseróli 

kg S  

17.12.77.80 Annar pappír og pappi, húðaður..., ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

17.12.78.20 Kraftpappír og pappi, húðaður á annarri eða báðum hliðum með 

kaólíni eða öðrum ólífrænum efnum, í rúllum eða í ferningslaga 

eða rétthyrndum örkum af öllum stærðum (þó ekki til að skrifa 

á, prenta á eða til annarra grafískra nota, pappír og pappi sem 

eru bleiktir samræmt í massa og innihalda > 95% efnafræðilega  

unna viðartrefjar sem eru í samræmdri þyngd við heild-

artrefjainnihald) 

kg S  

17.12.78.50 Marglaga pappír og pappi, húðaður, annar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

17.12.79.53 Marglaga pappír og pappi, húðaður, þar sem öll lög eru bleikt kg S  

17.12.79.55 Marglaga pappír og pappi, húðaður, þar sem eitt ytra lag er 

bleikt 

kg S  

17.12.79.70 Pappír eða pappi í rúllum eða örkum, húðaður á annarri eða 

báðum hliðum með kaólíni (kínaleir) eða öðru ólífrænu efni, þó 

ekki til grafískra nota eða marglaga pappír eða pappi 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 17.21 

Framleiðsla á bylgjupappír og -pappa og umbúðum úr pappír og pappa 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.21.11 

Bylgjupappi, í rúllum eða örkum 

17.21.11.00 Bylgjupappír og -pappi, í rúllum eða örkum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.21.12 

Sekkir og pokar úr pappír 

17.21.12.30 Sekkir og pokar, ≥ 40 cm að grunnbreidd úr pappír, pappa, 

sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

kg S  

17.21.12.50 Sekkir og pokar, úr pappír, pappa, sellulósavatti eða vef úr 

sellulósatrefjum (þó ekki ≥ 40 cm að grunnbreidd) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.21.13 

Öskjur, box og kassar úr bylgjupappa 

17.21.13.00 Öskjur, box og kassar úr bylgjupappír eða -pappa kg S  



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/55 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.21.14 

Felliöskjur, -box og -kassar, úr pappír og pappa, þó ekki úr bylgjupappír eða -pappa 

17.21.14.00 Felliöskjur, -box og -kassar, úr pappír og pappa, þó ekki úr 

bylgjupappír eða -pappa 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.21.15 

Spjaldskrárkassar, bréfabakkar, geymslukassar og áþekkar vörur, notaðar á skrifstofum, í 

verslunum o.þ.h., úr pappír 

17.21.15.30 Aðrar umbúðir, þ.m.t. plötuumslög, ót. a. kg S  

17.21.15.50 Spjaldskrárkassar, bréfabakkar, geymslukassar og áþekkar vörur, 

sem notaðar eru á skrifstofum, í verslunum o.þ.h., úr pappír eða 

pappa 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 17.22 

Framleiðsla á heimilis- og hreinlætisvörum úr pappír og pappa 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.22.11 

Salernispappír, vasa-, hreinsi-, andlits-, hand- og borðklútar og servíettur, úr papp-

írsmauki,, pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

17.22.11.20 Salernispappír kg S  

17.22.11.40 Vasaklútar og hreinsi- eða andlitsþurrkuklútar úr pappírsmauki, 

pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

kg S  

17.22.11.60 Handþurrkur úr pappírsmauki, pappír, sellulósavatti eða vef úr 

sellulósatrefjum 

kg S  

17.22.11.80 Borðdúkar og servíettur úr pappírsmauki, pappír, sellulósavatti 

eða vef úr sellulósatrefjum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.22.12 

Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og bleiufóður og áþekkar hreinlætisvörur og fatnaður 

og fylgihlutir, úr pappírsmauki, pappír, sellulósavatti eða vefi úr sellulósatrefjum 

17.22.12.10 Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og bleiufóður og áþekkar 

hreinlætisvörur, úr vatti 

kg S  

17.22.12.20 Dömubindi, tíðatappar og áþekkar vörur úr pappírsmauki, 

pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

kg S  

17.22.12.30 Barnableiur, bleiufóður og áþekkar hreinlætisvörur, úr 

pappírsmauki, pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

(þó ekki salernispappír, dömubindi, tíðatappar og áþekkar 

vörur) 

kg S  

17.22.12.40 Vatt, aðrar vörur úr vatti kg S  

17.22.12.50 Fatnaður og fylgihlutir, úr pappírsmauki, pappír, sellulósavatti 

eða vef úr sellulósatrefjum (þó ekki vasakútar eða höfuðfatnaður) 

kg S  

17.22.12.90 Heimilis-, hreinlætis- eða sjúkrahúsvörur, úr pappír o.þ.h., ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.22.13 

Bakkar, diskar, föt og bollar o.þ.h., úr pappír eða pappa 

17.22.13.00 Bakkar, diskar, föt, bollar o.þ.h. úr pappír eða pappa kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 17.23 

Framleiðsla á skrifpappír og skrifstofuvörum úr pappír og pappa 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.23.11 

Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunarpappír eða færipappír, fjölritun-

arstenslar og offsetprentplötur úr pappír 

17.23.11.00 Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunarpappír eða 

færipappír, fjölritunarstenslar og offsetprentplötur úr pappír, 

límkenndur eða límborinn pappír 

kg S  
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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 

17.23.12.30 Pappírs- eða pappaumslög kg S  

17.23.12.50 Bréfkort, póstkort án mynda og skrifkort, úr pappír eða pappa kg S  

17.23.12.70 Öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, úr pappír eða pappa, sem 

innihalda ýmiss konar bréfsefni 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.23.13 

Skrár, bókhaldsbækur, skjalabindi, eyðublöð og annar skrifpappír, úr pappír eða pappa 

17.23.13.13 Skrár, reikningsskilabækur, pöntunarbækur og kvittanabækur, 

úr pappír eða pappa 

kg S  

17.23.13.15 Minnisbækur, skrifblokkir og minnisblokkir, úr pappír eða 

pappa 

kg S  

17.23.13.17 Dagbækur, úr pappír eða pappa kg S  

17.23.13.19 Skipulagsbækur, heimilisfangabækur, símanúmerabækur og 

bækur með blöðum í margriti, úr pappír eða pappa (þó ekki 

dagbækur) 

 S  

17.23.13.30 Stílabækur, úr pappír eða pappa kg S  

17.23.13.50 Skjalabindi, bréfamöppur og skjalamöppur, úr pappír eða pappa 

(þó ekki bókaspjöld) 

kg S  

17.23.13.70 Samhangandi eyðublöð og sjálfkalkerandi eyðublöð, úr pappír 

eð pappa 

kg S  

17.23.13.80 Albúm fyrir sýnishorn, söfn, frímerki eða ljósmyndir, úr pappír 

eða pappa 

kg S  

17.23.13.90 Ritundirlög og bókaspjöld, úr pappír eða pappa  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.23.14 

Annar pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 

áprentaður, upphleyptur eða gataður 

17.23.14.00 Annar pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til 

annarra grafískra nota, áprentaður, upphleyptur eða gataður 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 17.24 

Framleiðsla á veggfóðri 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.24.11 

Veggfóður og áþekkar veggklæðningar, gluggaglærur úr pappír 

17.24.11.00 Veggfóður og áþekkar veggklæðningar, gluggaglærur úr pappír kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.24.12 

Veggfóður úr textílefni 

17.24.12.00 Veggfóður úr textílefni kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 17.29 

Framleiðsla á annarri pappírs- og pappavöru 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.29.11 

Merkimiðar úr pappír eða pappamiðar 

17.29.11.20 Sjálflímandi, áprentaðir pappírs- eða pappamiðar kg S  

17.29.11.40 Áprentaðir pappírs- eða pappamiðar (þó ekki sjálflímandi) kg S  

17.29.11.60 Sjálflímandi pappírs- eða pappamiðar (þó ekki áprentaðir) kg S  

17.29.11.80 Pappírs- eða pappamiðar (þó ekki áprentaðir eða sjálflímandi) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.29.12 

Síublokkir, síustykki og síuplötur úr pappírsmauki 

17.29.12.00 Síublokkir, síustykki og síuplötur úr pappírsmauki kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

17.29.19 

Vindlingapappír, kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður, síupappír og -pappi, aðrar 

pappírs- og pappavörur, ót. a. 

17.29.19.10 Vindlingapappír í ≤ 5 cm breiðum rúllum sem hefti eða hólkar kg S  

17.29.19.20 Kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður úr pappírsmauki, 

pappír eða pappa, notaðar til að vinda textílgarn 

kg S  

17.29.19.30 Kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður úr pappírsmauki, 

pappír eða pappa (þó ekki til að vinda textílgarn) 

kg S  

17.29.19.51 Síupappír og -pappi, tilskorinn kg S  

17.29.19.55 Rúllur, arkir og skífur úr pappír eða pappa, áprentað fyrir 

sjálfrita 

kg S  

17.29.19.57 Mótaðar eða þrykktar vörur úr pappírsmauki kg S  

17.29.19.85 Önnur pappírs- og pappavara, ót. a. kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 18.11 

Prentun dagblaða 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.11.10 

Þjónusta við prentun dagblaða 

18.11.10.00 Prentuð fréttablöð, dagblöð og tímarit sem koma út minnst 

fjórum sinnum í viku 

 I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 18.12 

Önnur prentun 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.12.11 

Þjónusta vegna prentunar á frímerkjum, skattamerkjum, þinglýsingarskjölum, snjallkortum, 

ávísunum og öðrum öryggispappír o.þ.h. 

18.12.11.00 Prentuð ný frímerki, pappír með frímerkjum, ávísanaeyðublöð, 

peningaseðlar o.s.frv. 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.12.12 

Þjónusta vegna prentunar á auglýsingavöruskrám, auglýsingabæklingum og öðru 

auglýsingaefni 

18.12.12.30 Prentaðir pöntunarlistar  I  

18.12.12.50 Prentað auglýsingaefni og þess háttar efni (þó ekki pöntun-

arlistar) 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.12.13 

Þjónusta vegna prentunar á blöðum og tímaritum sem koma út sjaldnar en fjórum sinnum í 

viku 

18.12.13.00 Prentuð dagblöð, fréttablöð og tímarit sem koma út sjaldnar en 

fjórum sinnum í viku 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.12.14 

Þjónusta vegna prentunar á bókum, landakortum, sjókortum eða áþekkum kortum af ýmsum 

gerðum, myndum, teikningum og ljósmyndum, póstkortum 

18.12.14.07 Prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar prentvörur, 

einblöðungar 

 I  

18.12.14.14 Prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar prentvörur  

(þó ekki einblöðungar) 

 I  

18.12.14.21 Prentaðar mynda-, teikni- og litabækur fyrir börn  I  

18.12.14.28 Prentaðar orðabækur eða alfræðirit og raðbundar bækur þar að 

lútandi 

 I  

18.12.14.35 Prentuð landabréf, sjókort og þess konar kort, í bókarformi  I  

18.12.14.42 Prentuð landabréf, sjókort og þess konar kort (þó ekki í 

bókarformi) 

 I  

18.12.14.49 Prentuð póstkort, hvort sem þau eru myndskreytt eða ekki  I  



Nr. 31/58 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

18.12.14.56 Prentuð kort með persónulegum óskum, skilaboðum eða 

tilkynningum, einnig með myndum, umslögum eða skrauti 

 I  

18.12.14.63 Prentaðar myndir, teikningar og ljósmyndir  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.12.16 

Prentun beint á efni önnur en pappír 

18.12.16.10 Prentun á textílefni  I  

18.12.16.20 Prentun á önnur efni en vefnað eða pappír  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.12.19 

Önnur prentþjónusta, ót. a. 

18.12.19.10 Hvers konar prentuð almanök, þ.m.t. dagatöl  I  

18.12.19.20 Prentuð tónlist (þ.m.t. tónlist á blindraletri)  I  

18.12.19.30 Prentaðar færimyndir (decalcomanias)  I  

18.12.19.90 Annað prentað efni ót. a.  I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 18.13 

Undirbúningur fyrir prentun 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.13.10 

Undirbúningur fyrir prentun 

18.13.10.00 Samsetning og plötugerð, setning og ljóssetning  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.13.20 

Prentplötur eða prentvalsar og aðrar aðferðir við prentun 

18.13.20.00 Prenthlutir  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.13.30 

Viðbótarþjónusta tengd prentun 

18.13.30.00 Önnur grafísk þjónusta  I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 18.14 

Bókband og tengd þjónusta 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.14.10 

Bókband og tengd þjónusta 

18.14.10.10 Bókband og frágangur á bókum og áþekkum vörum (brjóta, 

setja saman, sauma, líma, skera, klæða) 

 I  

18.14.10.30 Bókband og frágangur á bæklingum, tímaritum, vörulistum, 

sýnishornum og auglýsingaefni, þ.m.t. að brjóta, setja saman, 

sauma, líma, skera og klæða 

 I  

18.14.10.50 Bókband og frágangur þ.m.t. frágangur á prentuðum pappír eða 

pappa, þó ekki frágangur á bókum, bæklingum, tímaritum, 

vörulistum, sýnishornum eða auglýsingaefni 

 I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 18.20 

Fjölföldun upptekins efnis 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.20.10 

Fjölföldun á hljóðritum 

18.20.10.10 Fjölföldun á hljómplötum með hljóðupptökum  I  

18.20.10.30 Fjölföldun á segulböndum með hljóðupptökum, ≤ 4 mm á 

breidd 

 I  

18.20.10.50 Fjölföldun á segulböndum með hljóðupptökum > 4 mm en  

≤ 6,5 mm á breidd 

 I  

18.20.10.70 Fjölföldun á geisladiskum með hljóðupptökum  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.20.20 

Fjölföldun myndefnis 

18.20.20.50 Fjölföldun á segulböndum með myndbandsupptökum á hljóði 

og mynd, > 6,5 mm á breidd 

 I  

18.20.20.70 Fjölföldun á mynddiskum og öðrum miðlum með hljóði og 

mynd (þó ekki segulböndum) 

 I  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

18.20.30 

Fjölföldun hugbúnaðar 

18.20.30.30 Fjölföldun á segulböndum með gögnum eða leiðbeiningum eins 

og notuð eru í sjálfvirkum gagnavinnsluvélum, ≤ 4 mm á breidd 

(þó ekki hljóð- eða myndupptökur) 

 I  

18.20.30.50 Fjölföldun á segulböndum með gögnum eða leiðbeiningum eins 

og notuð eru í sjálfvirkum gagnavinnsluvélum, > 4 mm á breidd 

(þó ekki hljóð- eða myndupptökur) 

 I  

18.20.30.70 Fjölföldun á tölvumiðlum með gögnum eða leiðbeiningum eins 

og notaðir eru í sjálfvirkum gagnavinnsluvélum, (þó ekki 

segulbönd eða hljóð- eða myndupptökur) 

 I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 19.10 

Koksframleiðsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

19.10.30 

Bik og bikkoks 

19.10.30.00 Bik og bikkoks, fengið úr kolatjöru eða annarri jarðtjöru kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.11 

Framleiðsla á iðnaðargasi 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.11.11 

Vetni, argon, eðalgös, köfnunarefni og súrefni 

20.11.11.20 Argon m3 T  

20.11.11.30 Eðalgös (þó ekki argon) m3 T  

20.11.11.50 Vetni m3 T  

20.11.11.60 Köfnunarefni m3 T  

20.11.11.70 Súrefni m3 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.11.12 

Koltvísýringur og önnur ólífræn súrefnissambönd málmleysingja 

20.11.12.30 Koltvísýringur kg T  

20.11.12.50 Brennisteinsþríoxíð (brennisteinsanhýdríð), tvíarsenþríoxíð kg T  

20.11.12.70 Köfnunarefnisoxíð kg T  

20.11.12.90 Ólífræn súrefnissambönd málmleysingja (þó ekki brenni-

steinsþríoxíð (brennisteinsanhýdríð), tvíarsenþríoxíð, köfnun-

arefnisoxíð, kísildíoxíð, brennisteinsdíoxíð eða koltvísýringur) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.11.13 

Fljótandi loft og þrýstiloft 

20.11.13.00 Fljótandi loft, þrýstiloft kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.12 

Framleiðsla á lit og litarefnum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.12.11 

Sinkoxíð og sinkperoxíð, títanoxíð 

20.12.11.30 Sinkoxíð, sinkperoxíð kg T  

20.12.11.50 Títanoxíð kg TiO2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.12.12 

Krómoxíð, mangan, blý- og koparoxíð og hýdroxíð 

20.12.12.00 Krómoxíð, mangan, blý- og koparoxíð og hýdroxíð kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.12.19 

Önnur málmoxíð, peroxíð og hýdroxíð 

20.12.19.10 Járnoxíð og -hýdroxíð, leirlitir sem innihalda 70% eða meira 

miðað við þyngd, af járnsamböndum, reiknað sem Fe2O3 

kg T  

20.12.19.30 Kóbaltoxíð og -hýdroxíð, kóbaltoxíð sem verslunarvara kg T  

20.12.19.50 Litíumoxíð og -hýdroxíð, vanadíumoxíð og -hýdroxíð, 

nikkeloxíð og -hýdroxíð, germaníumoxíð og sirkondíoxíð 

kg T  
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20.12.19.73 Mólýbdenoxíð og -hýdroxíð kg T  

20.12.19.75 Antímonoxíð kg T  

20.12.19.90 Aðrir ólífrænir basar, önnur málmoxíð, hýdroxíð og peroxíð,  

ót. a. 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.12.21 

Lífrænt gervilitunarefni og efnablöndur byggðar á því, lífrænar afurðir notaðar sem 

flúrhvítuefni eða flúrljómandi, setlitarefni og efnablöndur byggðar á því 

20.12.21.10 Dreifuleysilitir og efnablöndur að meginstofni úr þeim kg T  

20.12.21.20 Sýruleysilitir og festileysilitir og efnablöndur að meginstofni úr 

þeim 

kg T  

20.12.21.30 Grunnleysilitir og efnablöndur að meginstofni úr þeim kg T  

20.12.21.40 Jafnleysilitir og efnablöndur að meginstofni úr þeim kg T  

20.12.21.50 Önnur lífræn gervilitunarefni kg T  

20.12.21.60 Lífrænar vörur notuð sem flúrbirtugjafar kg T  

20.12.21.70 Litlögur, efnablöndur að meginstofni úr litlegi kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.12.22 

Sútunarkjarnar úr jurtaríkinu, tannín og sölt þess, eterar, esterar og aðrar afleiður, 

litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu 

20.12.22.50 Sútunarkjarnar úr jurtaríkinu, tannín og sölt þess, eterar, esterar 

og aðrar afleiður 

kg T  

20.12.22.70 Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu og efnablöndur að 

meginstofni úr þeim (þ.m.t. litunarkjarnar) (þó ekki dýrasverta) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.12.23 

Lífræn sútunarefni, ólífræn sútunarefni, sútunarefnablöndur, ensímefnablöndur til 

forsútunar 

20.12.23.30 Lífræn sútunarefni kg T  

20.12.23.50 Ólífræn sútunarefni, framleiðsla til sútunar, ensímframleiðsla til 

forsútunar 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.12.24 

Litunarefni, ót. a., ólífrænar afurðir notaðar sem ljóm 

20.12.24.15 Dreifulitir og efnablöndur að meginstofni úr títandíoxíði, sem 

inniheldur ≥ 80% miðað við þyngd af títandíoxíði 

kg TiO2 T  

20.12.24.19 Dreifulitir og efnablöndur að meginstofni úr títandíoxíði (þó 

ekki sem inniheldur ≥ 80% miðað við þyngd af títandíoxíði) 

kg TiO2 T  

20.12.24.50 Önnur litunarefni, dreifulitir og efnablöndur sem eru byggðar á 

ólífrænum litunarefnum eða úr steinefnum, ólífræn efni af 

ýmsum toga, notuð við ljóm 

kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.13 

Framleiðsla á öðrum ólífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.21 

Málmleysingjar 

20.13.21.11 Klór kg T  

20.13.21.16 Joð, flúor og bróm kg T  

20.13.21.20 Brennisteinn, þurreimdur eða útfelldur, hlaupkenndur 

brennisteinn 

kg T  

20.13.21.30 Kolefni (kolefnissverta og aðrar gerðir kolefnis, ót. a.) kg T  

20.13.21.40 Bór og tellúr kg T  

20.13.21.50 Kísill kg T  

20.13.21.80 Fosfór, arsen, selen kg T  



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/61 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.22 

Halógen- og brennisteinssambönd málmleysingja 

20.13.22.35 Klór og klóroxíð úr fosfóri kg T  

20.13.22.37 Halíð og haloxíð málmleysingja (þó ekki klóríð og klóroxíð 

fosfórs) 

kg T  

20.13.22.60 Súlfíð málmleysingja, fosfórtrísúlfúð sem verslunarvara kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.23 

Alkalí eða alkalískir jarðmálmar, sjaldgæfir jarðmálmar, skandíum og yttríum, kvikasilfur 

20.13.23.00 Alkalí eða alkalískir jarðmálmar, sjaldgæfir jarðmálmar, 

skandíum og yttríum, kvikasilfur 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.24 

Vetnisklóríð, oleum, dífosfórpentaoxíð, aðrar ólífrænar sýrur, kísildíoxíð og brennisteins-

díoxíð 

20.13.24.13 Vetnisklóríð (saltsýra) kg HCl T  

20.13.24.15 Klórsúlforsýra kg T  

20.13.24.34 Brennisteinssýra, rjúkandi brennisteinssýra kg H2SO4 T  

20.13.24.53 Dífosfórpentaoxíð kg P2O5 T  

20.13.24.55 Fosfórsýra og fjölfosfórsýrur kg P2O5 T  

20.13.24.60 Bóroxíð, bórsýrur, ólífrænar sýrur (þó ekki vetnisflúoríð)  kg T  

20.13.24.73 Vetnisflúoríð (flússýra) kg HF T  

20.13.24.75 Kísildíoxíð kg SiO2 T  

20.13.24.77 Brennisteinstvíoxíð kg SO2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.25 

Oxíð, hýdroxíð og peroxíð, hýdrasín og hýdroxýlamín og ólífræn sölt þeirra  

20.13.25.25 Natríumhýdroxíð (vítissódi), í föstu formi  kg NaOH T  

20.13.25.27 Natríumhýdroxíð í vatnslausn (sódalútur eða sódi í vökvaformi)  kg NaOH T  

20.13.25.30 Kalíumhýdroxíð (basísk pottaska) kg KOH T  

20.13.25.50 Peroxíð natríns eða kalíum kg T  

20.13.25.60 Hýdroxíð og peroxíð magnesíums, oxíð, hýdroxíð og peroxíð 

strontíns eða baríns 

kg T  

20.13.25.70 Álhýdroxíð kg Al2O3 T  

20.13.25.80 Hýdrasín og hýdroxýlamín og ólífræn sölt þeirra  kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.31 

Efnasambönd málma og halógena 

20.13.31.10 Flúoríð, flúorsíliköt, flúorálöt og önnur flókin flúorsölt kg F T  

20.13.31.30 Klóríð (þó ekki ammoníumklóríð)  kg T  

20.13.31.50 Klóroxíð og klórhýdroxíð kopars og annars málms kg T  

20.13.31.70 Brómíð og brómoxíð, joðíð og joðoxíð kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.32 

Sölt af undirklórsýru, klóröt og perklóröt 

20.13.32.30 Sölt af undirklórsýru, kalsíumhypóklórít sem verslunarvara, 

klórít, hypóbrómít 

kg Cl T  

20.13.32.50 Klóröt og perklóröt, brómöt og perbrómöt, joðöt og perjoðöt kg T  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.41 

Súlfíð, súlfít og súlföt  

20.13.41.10 Súlfíð, pólýsúlfíð, einnig kemískt skilgreind, díþíonít og 

súlfoxýlöt 

kg T  

20.13.41.33 Súlfít kg T  

20.13.41.35 Þíósúlföt kg T  

20.13.41.51 Súlföt af baríum eða áli kg T  

20.13.41.57 Súlföt (þó ekki ál og baríum) kg T  

20.13.41.73 Álún kg T  

20.13.41.75 Peroxísúlföt (persúlföt) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.42 

Fosfínöt, fosfónöt, fosföt, fjölfosföt og nítröt (þó ekki kalíum) 

20.13.42.10 Nítröt (þó ekki kalíum) kg N T  

20.13.42.20 Fosfínöt (hýpófosfít) og fosfónöt (fosfít) kg T  

20.13.42.30 Fosföt mónó- eða dínatríns kg P2O5 T  

20.13.42.40 Kalsíumvetnisortófosfat (díkalsíumfosfat) kg P2O5 T  

20.13.42.70 Natríumtrífosfat (natríumfjölfosföt) kg P2O5 T  

20.13.42.80 Fosföt (þó ekki kalsíumvetnisortófosfat og móno- eða 

dínatríums fosföt), fjölfosföt (þó ekki natríumfosfat) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.43 

Karbónöt 

20.13.43.10 Dínatríumkarbónat kg Na2CO3 T  

20.13.43.20 Natríumvetniskarbónat (natríumbíkarbónat) kg T  

20.13.43.40 Kalsíumkarbónat kg T  

20.13.43.90 Önnur karbónöt kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.51 

Sölt oxómálmsýrna eða peroxómálmsýrna, hlaupkenndir góðmálmar 

20.13.51.10 Manganít, manganöt og permanganöt, mólýbdöt, volframöt kg S  

20.13.51.25 Krómöt og díkrómöt, perexókrómöt kg T  

20.13.51.75 Sölt oxómálmsýrna og peroxómálmsýrna (þó ekki krómöt, 

díkrómöt, peroxókrómöt, manganít, manganöt, permanganöt, 

mólýbdenöt eða volframöt) 

kg S  

20.13.51.83 Silfurnítrat kg S  

20.13.51.85 Hlaupkenndir góðmálmar, sambönd og amalgöm góðmálma  

(þó ekki silfurnítrat) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.52 

Ólífræn efnasambönd, ót. a., þ.m.t. eimað vatn, amalgöm, þó ekki amalgöm góðmálma 

20.13.52.50 Eimað vatn, vatn til mælinga á rafmagnsmótstöðu og vatn af 

áþekkum hreinleika 

kg S  

20.13.52.70 Efnasambönd, ólífræn eða lífræn, úr kvikasilfri, kemísk 

skilgreind sem kvikasilfur (þó ekki amalgöm) 

kg T  

20.13.52.75 * Efnasambönd, ólífræn eða lífræn, úr kvikasilfri, kemísk 

skilgreind sem kvikasilfur (þó ekki amalgöm) 

kg T  

20.13.52.90 z Önnur ólífræn efnasambönd ót. a., amalgöm (þó ekki eimað 

vatn, vatn til mælinga á rafmagnsmótstöðu og vatn af áþekkum 

hreinleika, fljótandi og samþjappað loft eða amalgöm 

góðmálma) 

kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.61 

Samsætur, ót. a. og efnasambönd þeirra (þ.m.t. þungt vatn) 

20.13.61.00 Þungt vatn (tvívetnisoxíð), samsætur og sambönd þeirra (þó 

ekki geislavirkar eða kleyfar eða auðganlegar kemískar 

samsætur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.62 

Sýaníð, sýaníðoxíð og flókin sýaníð, fúlmínöt, sýanöt og þíósýanöt, silíköt, bóröt, perbóröt, 

önnur sölt ólífrænna sýrna eða peroxósýrna 

20.13.62.20 Sýaníð, sýaníðoxíð og flókin sýaníð kg T  

20.13.62.30 Bóröt, peroxóbóröt (perbóröt) kg B2O3 T  

20.13.62.40 Silíköt, alkalímálmsilíköt sem verslunarvara kg SiO2 T  

20.13.62.70 Tvöföld eða flókin silíköt kg T  

20.13.62.80 Sölt ólífrænna sýrna eða peroxósýrna (þó ekki asíð eða tvöföld 

eða komplex silíköt) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.63 

Vetnisperoxíð 

20.13.63.00 Vetnisperoxíð kg H2O2 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.64 

Fosfíð, karbíð, hýdríð, nítríð, asíð, silísíð og bóríð 

20.13.64.50 Karbíð, einnig kemískt skilgreind kg T  

20.13.64.80 z Fosfíð (þó ekki járnfosfór), hvort sem það er kemískt skilgreint 

eða ekki, hydríð, nítríð, asíð, silísíð og bóríð, einnig kemískt 

skýrgreind, þó ekki sambönd sem einnig eru karbíð í  

nr. 20.13.64.50 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.65 

Efnasambönd sjaldgæfra jarðmálma, yttríums eða skandíums 

20.13.65.00 Sambönd sjaldgæfra jarðmálma, yttríums eða skandínum eða 

blanda þessara málma 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.66 

Brennisteinn, þó ekki þurreimdur, útfelldur- og hlaupkenndur brennisteinn 

20.13.66.00 Brennisteinn (þó ekki óunninn, þurreimaður, útfelldur eða 

hlaupkenndur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.67 

Brennt járnkís 

20.13.67.00 Brennt járnkís kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.13.68 

Þrýstirafkvarts, aðrir syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, óunnir 

20.13.68.00 Syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar 

óunnir eða einungis sagaðir eða grófformaðir 

g S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.14 

Framleiðsla á öðrum lífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.11 

Keðjulaga vetniskolefni 

20.14.11.20 Mettað keðjulaga vetniskolefni kg T  

20.14.11.30 Etýlen kg T  

20.14.11.40 Própen (própýlen) kg T  

20.14.11.50 Búten (bútýlen) og hverfur þess kg T  

20.14.11.60 Búta-1,3-díen og ísópren kg T  

20.14.11.90 Ómettað, keðjulaga vetniskolefni (þó ekki etýlen, própen, 

búten, búta-1.3-díen eða ísópren) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.12 

Hringlaga vetniskolefni 

20.14.12.13 Sýklóhexan kg T  

20.14.12.15 Sýklan, sýklen og sýklóterpen (þó ekki sýklóhexan) kg T  

20.14.12.23 Bensen kg T  

20.14.12.25 Tólúen kg T  

20.14.12.43 o-xýlen kg T  
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20.14.12.45 p-xýlen kg T  

20.14.12.47 m-xýlen og blönduð hverfa xýlens kg T  

20.14.12.50 Stýren kg T  

20.14.12.60 Etýlbensen kg T  

20.14.12.70 Kúmól kg T  

20.14.12.90 Önnur hringuð vetniskolefni kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.13 

Klórafleiður keðjulega vetniskolefna 

20.14.13.13 Klórómetan (metýlklóríð) og klóróetan (etýlklóríð) kg T  

20.14.13.15 Díklóretan (metýlklóríð) kg T  

20.14.13.23 Klóróform (tríklórómetan) kg T  

20.14.13.25 Koltetraklóríð, kg T  

20.14.13.53 1.2-Díklóróetan (etýldíklóríð) kg T  

20.14.13.57 Mettaðar klórafleiður keðjulaga vetniskolefna, ót. a. kg T  

20.14.13.71 Vínylklóríð (klóretýlen) kg T  

20.14.13.74 Tríklóróetýlen og tetraklóróetýlen (perklóretýlen) kg T  

20.14.13.79 Ómettaðar klórafleiður keðjulaga vetniskolefna (þó ekki 

vinýlklóríð, tríklóróetýlen eða tetraklóróetýlen) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.14 

Súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður vetniskolefna, einnig halógenmyndaðar 

20.14.14.50 Afleiður vetniskolefna sem innihalda einungis súlfóhópa, sölt 

þeirra og etýlestera 

kg T  

20.14.14.70 Afleiður vetniskolefna sem innihalda einungis nítróhópa eða 

nítrósóhópa 

kg T  

20.14.14.90 Afleiður vetniskolefna (þó ekki sem innihalda einungis 

súlfóhópa, sölt þeirra og etýlesterar eða sem innihalda aðeins 

nítróhópa eða aðeins nítrósóhópa) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.19 

Aðrar afleiður vetniskolefna  

20.14.19.10 Flúor-, bróm- eða joðafleiður keðjulaga vetniskolefna kg S  

20.14.19.30 Halógenafleiður keðjulaga vetniskolefna með ≥ 2 mismunandi 

halógenum 

kg S  

20.14.19.50 Halógenaðar afleiður sýklan-, sýklen- eða sýklóterpenvetn-

iskolefna 

kg S  

20.14.19.70 Halógenafleiður aramatískra vetniskolefna kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.21 

Iðnaðarfitualkóhól 

20.14.21.00 Iðnaðarfitualkóhól kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.22 

Eingilt alkóhól 

20.14.22.10 Metanól (metanól) kg T  

20.14.22.20 Própan-1-ol (própýlalkóhól) og própan-2-ol (ísóprópýlalkóhól) kg T  

20.14.22.30 Bútan-1-ol (n-bútýlalkóhól) kg T  

20.14.22.40 Bútanól (þó ekki bútan-1-ol (n-bútýlalkóhól)) kg T  

20.14.22.63 Oktanól (oktýlalkóhól) og hverfur þess kg T  

20.14.22.65 Laurýlalkóhól, setýlalkóhól, sterýlalkóhól og önnur mettuð 

mónóhýdrísk alkóhól (þó ekki metýl, própýl og ísóprópýl,  

n-bútíl, önnur bútanól eða oktýl) 

kg T  

20.14.22.70 Ómettuð eingild alkóhól kg T  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.23 

Díól, fjölgild alkóhól, hringliða alkóhól og afleiður þeirra  

20.14.23.10 Etýlenglýkól (etandíól) kg T  

20.14.23.20 Própýlenglýkól (própan-1,2-díól) kg T  

20.14.23.33 D-glúsítól (sorbítól) kg T  

20.14.23.37 Díól og fjölgild alkóhól (þó ekki etýlenglýkól og própý-

lenglýkól, D-glúsítól og tetrametýlglýkól með lífgrunduðu 

kolefnisinnihaldi af 100% massa) 

kg T  

20.14.23.38 Bútan-1,4-díól eða tetrametýlglýkól (1,4-bútanedíól) með 

lífgrunduðu kolefnisinnihaldi af 100% massa 

kg T  

20.14.23.50 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður keðjulaga alkóhóla kg T  

20.14.23.60 Glýseról (þ.m.t. syntetískt) (þó ekki hrátt, glýserólvatn eða 

glýseróllútur) 

kg T  

20.14.23.73 Sýklan-, sýklen- eða sýklóterpenalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, 

nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra 

kg T  

20.14.23.75 Arómatísk alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiðum þeirra 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.24 

Fenól, fenólalkóhól og afleiður fenóls 

20.14.24.10 Mónófenól kg T  

20.14.24.33 4,4-Ísóprópýlídendífenól (bisfenól A, dífenýlólprópan) og sölt 

þess 

kg T  

20.14.24.39 Pólýfenól (þ.m.t. sölt, þó ekki 4,4 ísóprópýlídendífenól) og 

fenólalkóhól 

kg T  

20.14.24.50 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður fenóla eða 

fenólalkóhóla 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.31 

Einbasískar karboxýlfitusýrur frá iðnaði, sýruolía frá hreinsun 

20.14.31.20 Sterínsýra frá iðnaði kg T  

20.14.31.30 Olíusýra frá iðnaði kg T  

20.14.31.50 Fitusýrur furuolíu frá iðnaði kg T  

20.14.31.95 Einbasískar karboxýlfitusýrur frá iðnaði, eimaðar (þó ekki 

sterínsýra eða olíusýra) 

kg T  

20.14.31.97 Einbasískar karboxýlfitusýrur frá iðnaði (þó ekki sterínsýra eða 

olíusýra eða eimaðar) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.32 

Mettaðar keðjulaga mónókarboxýlsýrur og afleiður þeirra 

20.14.32.15 Etýlasetat kg T  

20.14.32.19 Esterar ediksýru (þó ekki etýlasetat) kg T  

20.14.32.20 Mónó-, dí- eða þríklórediksýrur, própíón-, bútan- og 

pentansýrur, sölt þeirra og esterar 

kg T  

20.14.32.35 Palmitínsýra, steinsýra, sölt þeirra og esterar kg T  

20.14.32.50 Maurasýra, sölt hennar og esterar kg T  

20.14.32.71 Ediksýra kg T  

20.14.32.77 Ediksýruanhýdríð kg T  

20.14.32.78 Sölt ediksýru kg T  

20.14.32.80 Lárínsýra og annað, sölt og esterar kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.33 

Ómettaðar mónókarboxýlsýrur, sýklan-, sýklen- eða sýklóterpen-pólýkarboxýlsýrur og 

afleiður þeirra 

20.14.33.10 Akrýlsýra og sölt hennar og aðrar einbasískar karboxýlsýrur kg T  

20.14.33.20 Esterar af akrýlsýru kg T  
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20.14.33.30 Metakrýlsýra og sölt hennar kg T  

20.14.33.40 Esterar af metakrýlsýru kg T  

20.14.33.50 Olíu-, línól- eða línólensýrur, sölt þeirra og esterar kg T  

20.14.33.63 Bensósýra, sölt hennar og esterar kg T  

20.14.33.65 Bensóýlperoxíð og bensóýlklóríð kg T  

20.14.33.67 Fenýlediksýra, sölt hennar og esterar kg T  

20.14.33.70 Arómatískar einbasískar karboxýlsýrur (anhýdríð), halíð, 

peroxíð, peroxýsýrur, afleiður þeirra, þó ekki bensósýra, 

fenýlediksýra, sölt þeirra og esterar, bensóýlperoxíð eða 

bensóýlklóríð 

kg T  

20.14.33.81 Oxalsýra, aselsýra, malínsýra, annað, sýklan-, sýklen eða 

sýklóterpen-pólýkarboxýlsýrur, sölt (þó ekki bútanedíóíssýru 

með lífgrunduðu kolefnisinnihaldi af 100% massa) 

kg T  

20.14.33.82 Etan-1,2-díkarboxýlsýra eða bútandísýra (rafsýra) með 

lífgrunduðu kolefnisinnihaldi af 100% massa 

kg T  

20.14.33.85 Adípsýra, sölt hennar og esterar kg T  

20.14.33.87 Malínanhýdríð kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.34 

Arómatískar pólýkarboxýl- og karboxýlsýrur með aukasúrefnisvirkni og afleiður þeirra, þó 

ekki salisýlsýra og sölt hennar 

20.14.34.10 z Díbútýl og díoktýl ortóþalöt kg T  

20.14.34.20 z Aðrir esterar af ortóþalatasýru kg T  

20.14.34.30 Þalanhýdríð, tereþalsýra og sölt hennar kg T  

20.14.34.40 Pólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð og peroxysýrur 

þeirra, halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra (þó án 

estera af ortóþalatasýru, þalanhýdríði, tereþalsýru og söltum 

þeirra) 

kg T  

20.14.34.73 Sítrónuksýra, sölt hennar og esterar kg T  

20.14.34.75 Karboxýlsýra með alkóhól-, fenól-, aldehýð- eða ketónvirkni kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.41 

Amínvirk efnasambönd 

20.14.41.13 Metýlamín, dí- eða trímetýlamín og sölt þeirra kg T  

20.14.41.19 Önnur raðtengd mónóamín og afleiður þeirra, sölt þeirra kg T  

20.14.41.23 Hexametýlendíamín og sölt þess, etýlendíamín og sölt þess kg T  

20.14.41.29 Önnur keðjuleg pólýamíð og afleiður þeirra, sölt þeirra kg T  

20.14.41.30 Sýklan- sýklen- eða sýklóterpenmónó- eða pólýamín, afleiður 

og sölt þeirra 

kg T  

20.14.41.51 Anilín og sölt þess (þó ekki afleiður) kg T  

20.14.41.53 Anilínafleiður og sölt þeirra kg T  

20.14.41.59 Önnur arómatísk mónóamín og afleiður þeirra, sölt þeirra kg T  

20.14.41.70 Arómatísk pólýamín, afleiður þeirra, sölt þeirra kg T  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.42 

Súrefnisvirk amínósambönd, þó ekki lýsín- og glútamínsýra 

20.14.42.33 Mónóetanólamín og sölt þess kg T  

20.14.42.35 Díetanólamín og sölt þess kg T  

20.14.42.38 * Amínóalkóhól, eterar og esterar þeirra, með einungis einni 

súrefnisvirkni, og sölt þeirra (þó ekki mónóetanólamín og sölt 

þess, díetanólamín og sölt þess) 

kg T  

20.14.42.90 Súrefnisvirk amínósambönd (þó ekki amínóalkóhól, esterar og 

eterar þeirra og salt þeirra, lýsín og salt þess og esterar, 

glútamínsýra, salt hennar og esterar) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.43 

Úreín, karboxýamíðvirk efnasambönd, nítrílvirk efnasambönd, afleiður þeirra 

20.14.43.10 Úreín, afleiður og sölt þeirra kg T  

20.14.43.20 Sakkarín og sölt þess kg T  

20.14.43.30 Imíð, afleiður og sölt þeirra (þó ekki sakkarín og sölt þess) kg T  

20.14.43.40 Imín, afleiður og sölt þeirra kg T  

20.14.43.50 Akrýlnítríl kg T  

20.14.43.60 1-Sýanógúanidín (dísýandíamíð) kg T  

20.14.43.70 Nítrílvirk sambönd (þó ekki akrýlóntíríl, 1-sýanógúanídín 

(dísýandíamíð)) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.44 

Efnasambönd með annarri köfnunarefnisvirkni 

20.14.44.20 Díasó-, asó- eða asoxýsambönd kg T  

20.14.44.30 Lífrænar afleiður hýdrasíns eða hýdroxýlamíns kg T  

20.14.44.50 Ísósýanöt kg T  

20.14.44.90 Sambönd með annarri köfnunarefnisvirkni (þó ekki ísósýanöt) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.51 

Lífræn brennisteinssambönd og önnur lífræn/ólífræn sambönd 

20.14.51.33 Þíókarbamöt og díþíókarbamöt, þíúram-, mónó, dí- eða 

tetrasúlfíð, metíónín 

kg T  

20.14.51.39 Önnur lífræn brennisteinssambönd kg T  

20.14.51.51 Lífræn-ólífræn sambönd (þó ekki lífræn brennisteinssambönd) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.52 

Heturhringuð efnasambönd, ót. a., kjarnasýrur og sölt þeirra 

20.14.52.15 Tetrahýdrófúran, 2-fúraldehýð, fúrfúralalkóhól, tetra-

hýdrófúrfýlalkohól og píperónal 

kg T  

20.14.52.25 Heturhringuð efnasambönd einungis með súrefnisheterófrum-

eindum (þó ekki önnur laktón) 

kg T  

20.14.52.30 Heturhringuð efnasambönd einungis með köfnunarefn-

isheterófrumeindum, með ósamruninn ímídasólhring (þó ekki 

hýdantóín og afleiður þess) 

kg T  

20.14.52.60 Melamín kg T  

20.14.52.80 Efnasambönd sem innihalda ósamruninn pýridínhring eða 

kínólín eða ísókínólín hringkerfi, ekki frekar samrunnið, 

laktöm, önnur heturhringuð efnasambönd einungis með 

köfnunarefnis-heturfrumeind(um) (þó ekki efnasambönd með 

ósamruninn pýridínhring í byggingu sinni, ósamruninn 

imídasólhring, pýrimídínhring, píperasínhring eða ósamruninn 

tríasínhring) 

kg T  
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20.14.52.90 Kjarnasýrur og önnur heturhringuð efnasambönd – þíasól, 

bensóþíasól og aðrir hringir 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

20.14.53.50 Fosfóresterar og sölt þeirra (þ.m.t. laktófosföt, halógen-, súlfó-, 

nítró- eða nítrósóafleiður þeirra) 

kg T  

20.14.53.80 Esterar annarra ólífrænna sýrna málmleysingja (þó ekki esterar 

vatnsefnishalíða) og sölt þeirra, halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.61 

Efnasambönd með aldehýðvirkni 

20.14.61.11 Metanal (formaldehýð) kg T  

20.14.61.13 Etanal (asetaldehýð) kg T  

20.14.61.15 z Bútanal (bútýraldehýð, venjuleg hverfa) kg T  

20.14.61.19 z Keðjuleg aldehýð, án annarrar súrefnisvirkni (þó ekki metanal 

(formaldehýð), etanal (asetaldehýð), bútanal (bútýraldehýð, 

venjuleg hverfa)) 

kg T  

20.14.61.20 Hringliða aldehýð, án annarrar súrefnisvirkni kg S  

20.14.61.35 Aldehýðalkóhól, aldehýðeterar, aldehýðfenólar og aldehýð með 

aðra súrefnisvirkni 

kg S  

20.14.61.50 Hringliða fjölliður aldehýða kg S  

20.14.61.60 Paraformaldehýð kg T  

20.14.61.70 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður hringliða fjölliða-

aldehýða eða paraformaldehýð 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.62 

Efnasambönd með ketón- og kínónhópum 

20.14.62.11 Aseton kg T  

20.14.62.13 Bútatón (metýletýlketón) kg T  

20.14.62.15 4-Metýlpentan-2-on (metýlísóbútýlketón) kg T  

20.14.62.19 Keðjuleg ketón, án annarrar súrefnisvirkni (þó ekki asetón, 

bútanón (metýletýlketón), 4-metýlpentan-2-on (metýlísóbútýl-

ketón) 

kg T  

20.14.62.31 z Kamfóra, arómatísk ketón án annarrar súrefnisvirkni, 

ketónalkóhól, ketónaldehýð, ketónfenól og ketón án annarrar 

súrefnisvirkni 

kg T  

20.14.62.33 Sýklóhexanón og metýlsýklóhexanón kg T  

20.14.62.35 Jónon og metýljónon kg T  

20.14.62.39 z Sýklan, sýklen eða sýklóterpen ketón án annarrar súrefnisvirkni 

(þó ekki kamfóra, sýklóhexanón og metýlsýklóhexanón, jónon 

og metýljónon) 

kg T  

20.14.62.60 Kínon kg T  

20.14.62.70 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður ketóns og kínóns kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.63 

Eterar, lífrænt peroxíð, epoxíð, asetöl og hemíasetöl og afleiður þeirra 

20.14.63.10 Keðjulegir eterar ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósó-

afleiðum þeirra 

kg T  

20.14.63.23 Sýklan- sýklen- eða sýklóterpenetrar ásamt halógen-, súlfó-, 

nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra 

kg T  
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20.14.63.25 Arómatískir etrar ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósó-

afleiðum þeirra 

kg T  

20.14.63.33 2,2-Oxýdíetanól (díetýlenglýsól, dígól) kg T  

20.14.63.39 Eteralkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 

(þó ekki 2,2-oxýdíetanól) 

kg T  

20.14.63.50 Eterfenól, eteralkóhólfenól og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra 

kg S  

20.14.63.60 Alkóhól-, eter- og ketónperoxíð og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra 

kg S  

20.14.63.73 Oxíran (etýlenoxíð) kg T  

20.14.63.75 Metýloxíran (própýlenoxíð) kg T  

20.14.63.79 Epoxíð, epoxýalkóhól, epoxýfenól og epoxýetrar, með 

þríliðuðum hring, og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósó-

afleiðum þeirra, þó ekki oxíran, metýloxíran (própýlenoxíð) 

kg T  

20.14.63.80 Asetöl og hálfasetöl, og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.64 

Ensím og önnur lífræn efnasambönd, ót. a. 

20.14.64.30 Önnur lífræn efnasambönd, ót. a. kg T  

20.14.64.50 Rennet og kirni þess kg S  

20.14.64.70 Ensím, unnin ensím (ekki skilgreind annars staðar eða þar með 

talið) (þó ekki rennet og kirni þess) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.71 

Afleiður jurta- eða resínafurða 

20.14.71.20 Virkar náttúrlegar vörur úr jarðefnum, dýrasverta kg S  

20.14.71.30 Furuolía, einnig hreinsuð kg S  

20.14.71.40 Gúmkvoðu-, viðar eða súlfatterpentínolíur, furuolíur o.þ.h. kg S  

20.14.71.50 Rósín og resínsýrur og afleiður þeirra, rósínkjarni og rósínolíur, 

uppleysanleg gúmkvoða 

kg S  

20.14.71.70 Viðartjara. viðartjöruolía. viðarkreósót, viðarnafta (e. wood 

naphtha), bik úr jurtaríkinu, bruggarabik og áþekkar 

efnablöndur að stofni til úr rósíni, resínsýru eða biki úr 

jurtaríkinu 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.72 

Viðarkol 

20.14.72.00 Viðarkol einnig mótuð (þ.m.t. viðarkol úr skurn eða hnetum) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.73 

Olíur og aðrar afurðir eimaðar við mikinn hita úr koltjöru og áþekkum afurðum 

20.14.73.20 Bensól (bensen), tólúól (tólúen) og xýlól (xýlen) kg T  

20.14.73.40 * Naftalín og aðrar arómatískar vetniskolefnablöndur (þó ekki 

bensen, tólúen eða xýlen) 

kg T  

20.14.73.60 Fenól kg T  

20.14.73.90 Aðrar olíur og olíuvörur, ót. a. kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.74 

Ómengað etanól að alkóhólstyrkleika ≥ 80% miðað við rúmmál 

20.14.74.00 Ómengað etanól að alkóhólstyrkleika ≥ 80% miðað við rúmmál 

(mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 

l S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.14.75 

Etanól og annar vínandi, mengað, af hvaða styrkleika sem er 

20.14.75.00 Mengað etanól og aðrir mengaðir áfengir vökvar að hvaða 

styrkleika sem er 

l S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.15 

Framleiðsla á tilbúnum áburði og köfnunarefnissamböndum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.10 

Saltpéturssýra, brennisteinssaltpéturssýra, ammoníak 

20.15.10.50 Saltpéturssýra, brennisteinssaltpéturssýra kg N T  

20.15.10.75 Vatnsfrítt ammoníak kg N T  

20.15.10.77 Ammoníak í vatnslausn kg N T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.20 

Ammóníumklóríð, nítröt 

20.15.20.30 Ammóníumklóríð kg T  

20.15.20.80 Nítrít kg N T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.31 

Þvagefni 

20.15.31.30 Þvagefni sem inniheldur > 45% af köfnunarefni miðað við 

þyngd þurrefnisins (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 

umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

kg N T  

20.15.31.80 Þvagefni sem inniheldur ≤ 45% af köfnunarefni miðað við 

þyngd þurrefnisins (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 

umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

kg N T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.32 

Ammóníumsúlfat 

20.15.32.00 Ammoníumsúlfat (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 

umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

kg N T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.33 

Ammóníumnítrat 

20.15.33.00 Ammoníumnítrat (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 

umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

kg N T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.34 

Tvísölt og blöndur kalsíumnítrats og ammóníumnítrats 

20.15.34.00 Tvísölt og blöndur kalsíumnítrats og ammoníumnítrats (þó ekki 

í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

kg N T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.35 

Blöndur ammóníumnítrats með kalsíumkarbónati eða öðrum ólífrænum efnum án 

áburðarvirkni 

20.15.35.30 Blöndur ammoníumnítrats og kalsíumkarbónats, ≤ 28% af 

köfnunarefni miðað við þyngd 

kg N T  

20.15.35.80 Blöndur ammoníumnítrats og kalsíumkarbónats, > 28% af 

köfnunarefni miðað við þyngd 

kg N T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.36 

Þvagefnis- og ammoníumnítratlausnir 

20.15.36.00 Blöndur þvagefnis og ammoníumnítrats í vatns- eða 

ammoníaklausn (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 

umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

kg N T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.39 

Annar köfnunarefnisáburður og blöndur, ót. a. 

20.15.39.30 Tvísölt og blöndur ammoníumsúlfats og ammoníumnítrats  

(þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að 

þyngd) 

kg N T  

20.15.39.90 Jarðefna- eða kemískur áburður úr köfnunarefni, ót. a. kg N T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.41 

Súperfosfat 

20.15.41.00 Súperfosföt (þó ekki með kalíum, í töflum eða áþekku formi 

eða í umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

kg P2O5 T  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.49 

Aðrar tegundir fosfóráburðar 

20.15.49.00 Jarðefna- eða kemískur áburður úr fosfötum, ót. a. kg P2O5 T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.51 

Kalíumklóríð (e. muriate of potash) 

20.15.51.00 Kalíumklóríð (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 

umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

kg K2O T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.52 

Kalíumsúlfat (e. sulphate of potash) 

20.15.52.00 Kalíumsúlfat (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 

umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

kg K2O T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.59 

Aðrar tegundir kalíáburðar 

20.15.59.00 Jarðefna- eða kemískur áburður úr kalíum, ót. a. kg K2O T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.60 

Natríumnítrat 

20.15.60.00 Natríumnítrat kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.71 

Áburður sem inniheldur þrjú næringarefni: köfnunarefni, fosfór og kalíum 

20.15.71.00 Jarðefna- eða kemískur áburður sem inniheldur áburðarþættina 

þrjá, köfnunarefni, fosfór og kalíum (þó ekki þá sem eru í 

töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að 

heildarþyngd) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.72 

Díammóníumhýdrógenorþófosfat (díammóníumfosfat) 

20.15.72.00 Díammóníumhýdrógenorþófosfat (díammóníumfosfat) (þó ekki 

í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.73 

Mónóammóníumfosfat 

20.15.73.00 Ammóníumdíhýdrógenorþófosfat (mónóammóníumfosfat) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.74 

Áburður sem inniheldur tvö næringarefni: köfnunarefni og fosfór 

20.15.74.00 Aðrir jarðefna- eða kemískir áburðir sem innihalda 

áburðarþættina tvo, köfnunarefni og fosfór 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.75 

Áburður sem inniheldur tvö næringarefni: fosfór og kalíum 

20.15.75.00 Jarðefna- eða kemískir áburðir sem innihalda áburðarþættina 

tvo, fosfór og kalíum 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.76 

Kalíumnítröt 

20.15.76.00 Kalíumnítröt kg N T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.79 

Ólífrænn eða kemískur áburður sem inniheldur a.m.k. tvö næringarefni (köfnunarefni, fosfat, 

pottösku), ót. a. 

20.15.79.30 Áburður í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að 

þyngd 

kg T  

20.15.79.80 Annar áburður, ót. a. kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.15.80 

Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu, ót. a. 

20.15.80.00 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.16 

Framleiðsla á plasthráefnum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.10 

Fjölliður etýlens, í óunnu formi 

20.16.10.35 Línulegt pólýetýlen að eðlisþyngd < 0,94, í óunnu formi kg T  

20.16.10.39 Pólýetýlen að eðlisþyngd < 0,94, í óunnu formi (þó ekki 

línulegt) 

kg T  
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20.16.10.50 Pólýetýlen að eðlisþyngd ≥ 0,94, í óunnu formi kg T  

20.16.10.70 Samfjölliður etýlenvinýlasetats, í óunnu formi kg T  

20.16.10.90 Fjölliður etýlens, í óunnu formi (þó ekki pólýetýlen eða 

samfjölliður etýlenvinýlasetats) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.20 

Fjölliður stýrens, í óunnu formi 

20.16.20.35 Þenjanlegt pólýstýren, í óunnu formi kg T  

20.16.20.39 Pólýstýren, í óunnu formi (þó ekki þenjanlegt pólýstýren) kg T  

20.16.20.50 Samfjölliður stýrenakrýlónítríls (SAN), í óunnu formi kg T  

20.16.20.70 Samfjölliður akrýlónítríl-bútadíenstýren (ABS), í óunnu formi kg T  

20.16.20.90 Fjölliður stýrens, í óunnu formi (þó ekki pólýstýren, 

samfjölliður stýren-akrýlonítríls (SAN) eða samfjölliður 

akrýlónítríl-bútadíenstýrens (ABS)) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.30 

Fjölliður vínýlklóríðs eða önnur halógenólefín, í óunnu formi 

20.16.30.10 Pólývinýlklóríð, ekki blandað öðrum efnum, í óunnu formi kg T  

20.16.30.23 Óplestin pólývinýlklóríð, blandað öðrum efnum, í óunnu formi kg T  

20.16.30.25 Plestin pólývinýlklóríð, blandað öðrum efnum, í óunnu formi kg T  

20.16.30.40 Samfjölliður vinýlklóríðvinýlasetats og samfjölliður annars 

vinýlklóríðs, í óunnu formi 

kg T  

20.16.30.60 Flúorfjölliður kg T  

20.16.30.90 Fjölliðir halógenólefíns, í óunnu formi, ót. a. kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.40 

Pólyasetöl, aðrir pólyeterar og epoxíðresín, í óunnu formi, pólykarbónöt, alkyðresín, 

pólyallylesterar og aðrir pólyesterar, í óunnu formi 

20.16.40.13 Pólýasetöl, í óunnu formi kg T  

20.16.40.15 Pólýetýlenglýsól og önnur pólýeteralkóhól, í óunnu formi kg T  

20.16.40.20 Pólýeterar, í óunnu formi (þó ekki pólýasetöl og pólýeter-

alkóhól) 

kg T  

20.16.40.30 Epoxýresín, í óunnu formi kg T  

20.16.40.40 Pólýakarbónöt, í óunnu formi kg T  

20.16.40.50 Alkýdresín, í óunnu formi kg T  

20.16.40.62 Pólýetýlentereþalat í óunnu formi með seigjunúmer ≥ 78 ml/g kg T  

20.16.40.64 Annað pólýetýlentereþalat í óunnu formi kg T  

20.16.40.70 Ómettaðir fljótandi pólýesterar, í óunnu formi (þó ekki 

pólýasetöl, pólýeterar, epoxídresín, pólýkarbónöt, alkýdresín, 

pólýetýlentereþalat) 

kg T  

20.16.40.80 Ómettaðir pólýesterar, í óunnu formi (þó ekki fljótandi 

pólýesterar, pólýasetöl, pólýeterar, epoxídresín, pólýkarbónöt, 

alkýdresín, pólýetýlentereþalat) 

kg T  

20.16.40.90 Pólýesterar, í óunnu formi (þó ekki pólýasetöl, pólýeterar, 

epoxídresín, pólýkarbónöt, alkýdresín, pólýetýlentereþalat og 

aðrir ómettaðir pólýesterar) 

kg T  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.51 

Fjölliður própýlens eða annarra ólefína, í óunnu formi 

20.16.51.30 Pólýprópýlen, í óunnu formi kg T  

20.16.51.50 Fjölliður própýlens eða annarra ólefína, í óunnu formi (þó ekki 

pólýprópýlen) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.52 

Fjölliður vínýlasetats eða annarra vínýlestera og aðrar fjölliður vínýls, í óunnu formi 

20.16.52.30 Fjölliður vinýlasetats, í vatnsdreifum, í óunnu formi kg T  

20.16.52.50 Fjölliður vinýlasetats, í óunnu formi (þó ekki í vatnsdreifum) kg T  

20.16.52.70 Fjölliður vínýlestra og aðrar fjölliður vinýls, í óunnu formi (þó 

ekki vinýlasetats) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.53 

Fjölliður akrýls, í óunnu formi 

20.16.53.50 Pólýmetýlmetakrýlat í óunnu formi kg T  

20.16.53.90 Akrýlfjölliður, í óunnu formi (þó ekki pólýmetýlmetakrýlat) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.54 

Pólýamíð, í óunnu formi 

20.16.54.50 Pólýamíð -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 eða -6.12, í óunnu formi kg T  

20.16.54.90 Pólýamíð í formgerðum (þó ekki pólýamíð -6, -11, -12, -6.6,  

-6.9, -6.10 eða -6.12) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.55 

Þvagefnisresín, þíóþvagefnisresín og melamínresín, í óunnu formi 

20.16.55.50 Þvagefnisresín og þíóþvagefnisresín, í óunnu formi kg T  

20.16.55.70 Melamínresín, í óunnu formi kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.56 

Annað amínóresín, fenólresín og pólýúretön, í óunnu formi 

20.16.56.30 Amínóresín, í frumgerðum (þó ekki þíóþvagefnisresín og 

melamínresín) 

kg T  

20.16.56.50 Fenólresín, í óunnu formi kg T  

20.16.56.70 Pólýúretön, í óunnu formi kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.57 

Sílikon, í óunnu formi 

20.16.57.00 Sílikon, í óunnu formi kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.16.59 

Annað plast, í óunnu formi, ót. a. 

20.16.59.20 Jarðolíuresín, kúmarónindenresín, pólyterpen, pólysúlfíð,  

pólysúlfón, o.s.frv., ót. a., í óunnu formi 

kg T  

20.16.59.40 Sellulósi og kemískar afleiður hans, ót. a., í óunnu formi kg T  

20.16.59.60 Náttúrulegar og umbreyttar náttúrulegar fjölliður, í óunnu formi 

(þ.m.t. algínsýra, hert prótín og kemískar afleiður náttúrlegs 

gúmmís) 

kg T  

20.16.59.70 Jónskiptar að meginstofni úr syntetískum eða náttúrulegum 

fjölliðum, í óunnu formi 

kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.17 

Framleiðsla á syntetísku gúmmíi til úrvinnslu 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.17.10 

Syntetískt gúmmí til úrvinnslu 

20.17.10.50 Syntetískt latexgúmmí kg T  

20.17.10.90 Syntetískt gúmmí (þó ekki latex) kg T  
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Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.20 

Framleiðsla á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnum til nota í landbúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.20.11 

Skordýraeyðir 

20.20.11.00 * Skordýraeyðir kg act. 

Efni 

S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.20.12 

Illgresiseyðir 

20.20.12.20 Illgresiseyðir að meginstofni til úr fenoxý-fýtóhormón-

framleiðslu, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 

efnablöndur eða vörur (þó ekki hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.12.30 Illgresiseyðir að meginstofni til úr tríasíni, í formi eða 

umbúðum til smásölu eða sem efnablöndur eða vörur (þó ekki 

hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.12.40 Illgresiseyðir að meginstofni til úr amíðum, í formi eða 

umbúðum til smásölu eða sem efnablöndur eða vörur (þó ekki 

hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.12.50 Illgresiseyðir að meginstofni til úr karbamötum, í formi eða 

umbúðum til smásölu eða sem efnablöndur eða vörur (þó ekki 

hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.12.60 Illgresiseyðir að meginstofni til úr dínítróanilínafleiðum, í formi 

eða umbúðum til smásölu eða sem efnablöndur eða vörur (þó 

ekki hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.12.70 Illgresiseyðir að meginstofni til úr þvagefni, úrasíli og 

súlfónýlþvagefni, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 

efnablöndur eða vörur (þó ekki hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.12.90 Illgresiseyðir, til smásölu eða sem efnablöndur eða vörur, þó 

ekki að meginstofni úr fenoxý-fýtóhormónum, tríasínum, 

amíðum. karbamötum, dínítróanalínafleiðum, þvagefni, úrasíli 

eða súlfónýlþvagefni (þó ekki hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.20.13 

Efni til að hindra spírun og plöntuvaxtarstýriefni 

20.20.13.50 Spírunareyðir, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 

efnablöndur eða vörur 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.13.70 Efni til að stjórna plöntuvexti, í formi eða umbúðum til smásölu 

eða sem efnablöndur eða vörur 

kg act. 

Efni 

S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.20.14 

Sótthreinsiefni 

20.20.14.30 Sótthreinsandi efni að meginstofni til úr fjórgreinóttum 

ammoníumsöltum, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 

efnablöndur eða vörur (þó ekki hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.14.50 Sótthreinsiefni að meginstofni til úr halógensamböndum, í 

formi eða umbúðum til smásölu eða sem efnablöndur eða vörur 

(þó ekki hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.14.90 Sótthreinsiefni, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 

efnablöndur eða vörur (þó ekki að meginstofni til úr 

fjórgreinóttum ammoníumsöltum eða halógensamböndum og 

þeim sem eru hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.20.15 

Sveppaeyðir 

20.20.15.15 Ólífrænn sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, í formi 

eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur (þó ekki 

hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  
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20.20.15.30 Sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, að meginstofni 

úr díþíókarbamötum, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 

blöndur eða vörur (þó ekki hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.15.45 Sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, að meginstofni 

úr bensimídasólum, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 

blöndur eða vörur (þó ekki hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.15.60 Sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, að meginstofni 

úr tríasólum eða díasólum, í formi eða umbúðum til smásölu 

eða sem blöndur eða vörur (þó ekki hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.15.75 Sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, að meginstofni 

úr díasólum eða morfólínum, í formi eða umbúðum til smásölu 

eða sem blöndur eða vörur (þó ekki hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

20.20.15.90 Annar sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun (þó ekki 

Captan,...) (þó ekki hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.20.16 

Hættuleg varnarefni 

20.20.16.00 Vörur sem teljast til nr. 3808 og innihalda eitt eða fleiri 

eftirfarandi efni: aldrín (ISO), bínapakrýl (ISO), kamfeklór (ISO), 

(toxafen), kaptafól (ISO), klórdan (ISO), klórdímeform (ISO), 

klórbensílat (ISO), díklórdífenýldíklóretan (ISO) (klófenótan 

(INN) 1,1,1-tríklóríð-2-2-bis(p-klórófenýl) etan), díeldrín (ISO, 

INN), 4,6-dínítró-ó-kresól (DNOC(ISO)) eða sölt þess, dínóseb 

(ISO) og sölt þess eða esterar, etýlendíbrómíð (ISO) (1,2-

díbrómetane), etýlendíklóríð (ISO) (1,2-díklóríðetan), 

flúoróasetamíð (ISO), heptaklór (ISO), hexaklóróbensen (ISO), 

1,2,3,4,5,6-hexaklórósýklóhexan (HCH (ISO)), þ.m.t. lindan 

(ISO, INN), kvikasilfurssambönd, metamídófos (ISO), 

mónókrótófos (ISO), oxíran (etýlenoxíð), paraþíón (ISO), 

paraþíónmetýl (ISO) (metýlparaþíón), pentaklórófenól (ISO), sölt 

þess og esterar, fosfamídón (ISO), 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-

tríklórfenoxýediksýra), sölt hennar og esterar. tríbútýltin 

efnasambönd. Einnig stráduftssamsetningar sem innihalda blöndu 

af benómýl (ISO), karbófúran (ISO) og þíram (ISO).  

kg act. 

Efni 

S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.20.19 

Annar skordýra- og illgresiseyðir og önnur efni til nota í landbúnaði 

20.20.19.80 Nagdýraeitur og aðrar plöntuverndarvörur til smásölu eða sem 

blöndur eða vörur (þó ekki skordýraeitur, skordýraeyðar, 

illgresiseyðar, sótthreinsiefni og hættuleg varnarefni) 

kg act. 

Efni 

S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.30 

Framleiðsla á málningu, lökkum og svipuðum þekjuefnum, prentbleki og fylli- og 

þéttiefnum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.30.11 

Málning og lökk að meginstofni úr akrýl- eða vínýlfjölliðum, í vatnskenndum miðli 

20.30.11.50 Málning og lökk, að meginstofni úr akrýl- eða vinýlfjölliðum, 

dreifðum eða uppleystum í vatnskenndum miðli (þ.m.t.smeltlökk 

og lakkmálning) 

kg S  
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20.30.11.70 Önnur málning og lökk, dreifð eða uppleyst í vatnskenndum 

miðli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.30.12 

Málning og lökk að meginstofni úr pólýestera-, akrýl- eða vínýlfjölliðum, í vatnssnauðum 

miðli, lausnir 

20.30.12.25 Málning og lakk, að meginstofni úr pólýestrum, dreifðum eða 

uppleystum í vatnssnauðum miðli, þar sem leysiefnið er > 50% 

lausnarinnar miðað við þyngd, þ.m.t. smeltlökk og lakkmálning 

kg S  

20.30.12.29 Málning og lakk, að meginstofni úr pólýestrum, dreifðum eða 

uppleystum í vatnssnauðum miðli, þ.m.t. smeltlökk og 

lakkmálning, þó ekki þar sem leysiefnið er > 50% lausnarinnar 

miðað við þyngd 

kg S  

20.30.12.30 Málning og lakk, að meginstofni úr akrýl eða vinýl, dreifðum 

eða uppleystum í vatnssnauðum miðli, þar sem leysiefnið er  

> 50% lausnarinnar miðað við þyngd, þ.m.t. smeltlökk og 

lakkmálning 

kg S  

20.30.12.50 Önnur málning og lökk að meginstofni úr akrýl- eða 

vinýlfjölliðum 

kg S  

20.30.12.70 Málning og lökk: lausnir ót. a. kg S  

20.30.12.90 Önnur málning og lökk að meginstofni úr syntetískum 

fjölliðum, ót. a. 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.30.21 

Tilbúnir dreifulitir, gruggunarefni og litir, bræðsluhæft smeltlakk og glerungur, engób, 

fljótandi gljáefni o.þ.h., glersía 

20.30.21.30 Unnir dreifulitir, gruggunarefni, litir og áþekk framleiðsla fyrir 

leirmunagerð, smeltun eða gleriðn 

kg S  

20.30.21.50 Bræðsluhæft smelt og glerungur, engób (slips) og áþekk 

framleiðsla fyrir leirmunagerð, smeltun eða gleriðn 

kg S  

20.30.21.70 Fljótandi gljáefni og áþekk framleiðsla, glerfrit og annað gler 

sem duft, korn eða flögur 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.30.22 

Önnur málning og lökk, tilbúin þurrkefni 

20.30.22.13 Olíumálning og lökk (þ.m.t. smeltlökk og lakkmálning) kg S  

20.30.22.15 Unnir vatnsdreifulitir, til að lokavinna leður, málning og lökk 

(þ.m.t. smeltlökk, lakkmálning og límmálning) (þó ekki úr olíu) 

kg S  

20.30.22.20 Unnin þurrkefni kg S  

20.30.22.30 Prentþynnur kg S  

20.30.22.40 Dreifulitir, þ.m.t. málmduft og –flögur, dreifðir í vatnssnauðum 

miðli, fljótandi eða sem deig, notað til framleiðslu á málningu, 

litgjöfum og öðrum litarefnum ót.a, umbúið til smásölu 

kg S  

20.30.22.53 Gluggakítti, ágræðslukvoða, resínsement, þéttiefni og annað 

kítti 

kg S  

20.30.22.55 Spartl kg S  

20.30.22.60 Óeldföst efni til yfirborðslagningar til byggingar eða innanhúss 

á veggi, gólf, loft o.þ.h. 

kg S  

20.30.22.73 Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, notað í tengslum við 

efnin til yfirborðsmeðferðar og farfa, að meginstofni úr 

bútýlasetati 

kg S  

20.30.22.79 Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, notað í tengslum við 

efnin til yfirborðsmeðferðar og farfa, að meginstofni (þó ekki úr 

bútýlasetati) 

kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.30.23 

Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, dægradvalar o.þ.h. 

20.30.23.50 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, 

dægradvalar, í töflum, skálpum, krukkum, flöskum eða skálum 

kg S  

20.30.23.70 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, dægradvalar og 

blæbrigða, í töflum, skálpum, krukkum, flöskum eða skálum  

(þó ekki í samstæðum) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.30.24 

Prentblek 

20.30.24.50 Svartir prentlitir kg S  

20.30.24.70 Prentlitir (þó ekki svartir) kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.41 

Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningar- og fægiefnum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.41.10 

Glýseról 

20.41.10.00 Glýseról (glýserín), óunnið, glýserólvatn og glýserollútur kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.41.20 

Lífræn yfirborðsvirk efni, önnur en sápa 

20.41.20.20 Mínushlaðin yfirborðsvirk lífræn efni (þó ekki sápa) kg T  

20.41.20.30 Plúshlaðin yfirborðsvirk lífræn efni (þó ekki sápa) kg T  

20.41.20.50 Óhlaðin yfirborðsvirk lífræn efni (þó ekki sápa) kg T  

20.41.20.90 Lífræn yfirborðsvirk efni (þó ekki sápa, mínushlaðin, 

plúshlaðin eða óhlaðin) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.41.31 

Sápa og lífræn yfirborðsvirk efni og efnablöndur til notkunar sem sápa, pappír, vatt, flóki og 

óofinn trefjadúkur, gegndreypt, húðað eða hjúpað með sápu eða hreinsi- og þvottaefni 

20.41.31.20 Sápa og lífrænar, yfirborðsvirkar vörur í stöngum, o.þ.h., ót. a. kg S  

20.41.31.50 Sápa sem spænir, flögur, kirni eða duft kg S  

20.41.31.80 Sápa, ekki í stöngum, kökum eða mótuðum myndum, pappír, 

vatt, flóki eða óofinn trefjadúkur, gegndreypt eða hjúpað sápu 

eða hreinsiefni, flögur, kirni eða duft 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.41.32 

Hreinsi- og þvottaefni 

20.41.32.40 Yfirborðsvirk efnablanda, hvort sem hún inniheldur sápu eða 

ekki, í smásöluumbúðum (þó ekki þær sem eru notaðar sem 

sápa) 

kg S  

20.41.32.50 Þvottaefni og hreinsiefni, einnig sem innihalda sápu, til 

smásölu, þ.m.t. hjálparefni til þvotta, þó ekki til notkunar sem 

sápa, og yfirborðsvirkar efnablöndur 

kg S  

20.41.32.60 Yfirborðsvirk efnablanda, hvort sem hún inniheldur sápu eða 

ekki, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki þær sem eru notaðar 

sem sápa) 

kg S  

20.41.32.70 Þvottaefni og hreinsiefni, einnig sem innihalda sápu, til 

smásölu, þ.m.t. hjálparefni til þvotta, þó ekki til notkunar sem 

sápa, og yfirborðsvirk framleiðsla 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.41.41 

Efnablöndur til að fylla vistarverur ilmi eða eyða lykt 

20.41.41.00 Efnablöndur til að fylla vistarverur ilmi eða eyða lykt  S  



Nr. 31/78 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.41.42 

Gervivax og tilreitt vax 

20.41.42.70 Gervivax og unnið vax úr pólýetýlenglýsóli kg S  

20.41.42.80 Gervivax og unnið vax (þ.m.t. innsiglisvax) (þó ekki 

pólýetýlenglýkól) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.41.43 

Fægiefni og áburður fyrir skófatnað, húsgögn, gólf, vagna, gler eða málm 

20.41.43.30 Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla fyrir skófatnað eða 

leður (þó ekki gervivax eða unnið vax) 

kg S  

20.41.43.50 Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla til viðhalds á viðar-

húsgögnum, viðargólfi eða öðru tréverki (þó ekki gervivax eða 

unnið vax) 

kg S  

20.41.43.70 Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla fyrir vagna (þó ekki 

gervivax eða unnið vax eða málmfægiefni) 

kg S  

20.41.43.83 Málmfægiefni kg S  

20.41.43.89 Önnur fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla, ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.41.44 

Ræstideig og -duft og annað ræstiefni 

20.41.44.00 Ræstideig og -duft og annað ræstiefni kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.42 

Framleiðsla á ilmvatni og snyrtivörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.42.11 

Ilm- og steinkvötn 

20.42.11.50 Ilmvötn l S  

20.42.11.70 Steinkvatn l S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.42.12 

Varalitir og augnfarðar 

20.42.12.50 Varaförðunarvörur  S  

20.42.12.70 Augnförðunarvörur  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.42.13 

Hand- eða fótsnyrtiefni 

20.42.13.00 Hand- eða fótsnyrtiefni  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.42.14 

Duft til snyrtingar eða hreinlætisnota 

20.42.14.00 Púður, einnig þjappað, sem farði (þ.m.t. talkúm)  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.42.15 

Fegrunar- og förðunarefni eða efnablöndur til að vernda húðina (þ.m.t. sólbrúnkuvörur ),  

ót. a. 

20.42.15.00 Fegrunar- og förðunarvörur og framleiðsla til að vernda húðina, 

þ.m.t. sólbrúnkuvörur, (þó ekki lyf, varafarði, augnfarði, hand- 

og fótsnyrtivörur, duft sem farði eða talkúm) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.42.16 

Hárþvottalögur, hárlakk, efnablöndur til að liða eða afliða hár 

20.42.16.30 Hárþvottalögur  S  

20.42.16.50 Efnablöndur til að liða eða afliða hár  S  

20.42.16.70 Hárlakk  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.42.17 

Fljótandi krem og aðrar efnablöndur til notkunar í hár, ót. a. 

20.42.17.00 Vörur fyrir hár (þó ekki hárþvottalögur, vörur til að liða og 

afliða hár eða hárlakk) 

 S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.42.18 

Efnablöndur fyrir munn- eða tannhirðu, (þ.m.t. deig og duft til að festa gervigóma), 

tannþráður 

20.42.18.50 Tannsnyrtiefni (þ.m.t. tannkrem, efni til að hreinsa gervigóma)  S  

20.42.18.90 Vörur til munn- eða tannhirðu, (þar með talið deig, duft og 

töflur til að festa gervigóma, munnskol og lyktarefni gegn 

andremmu og tannþráður) (þó ekki tannsnyrtiefni) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.42.19 

Vörur til að nota við rakstur, lyktar- og svitalyktareyðar, baðvörur, aðrar ilm- eða 

snyrtivörur, ót. a. 

20.42.19.15 Sápa og lífrænar, yfirborðsvirkar vörur í stöngum, o.þ.h., sem 

hreinlætisvara 

kg S  

20.42.19.30 Lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til húðþvottar, 

einnig með sápuinnihaldi, til smásölu 

kg S  

20.42.19.45 Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur (þó ekki raksápa í 

blokkum) 

 S  

20.42.19.60 Lykteyðandi efni og efni til að hindra svitamyndun til 

persónulegra nota 

 S  

20.42.19.75 Ilmandi baðsölt og aðrar baðvörur  S  

20.42.19.90 Aðrar vörur til persónulegra nota (ilm-, hreinlætis- eða 

háreyðingarvörur...) 

 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.51 

Framleiðsla á sprengiefnum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.51.11 

Sprengipúður og tilbúin sprengiefni 

20.51.11.30 Púður kg S M 

20.51.11.50 Tilbúið sprengiefni (þó ekki púður) kg S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.51.12 

Púðurkveikiþræðir, sprengiþræðir, hettur, kveikibúnaður, rafmagnshvellhettur 

20.51.12.50 Kveikiþræðir, sprengiþræðir km S M 

20.51.12.70 Hvell- eða sprengihettur, kveikibúnaður (e. igniters) og 

rafmagnshvellhettur (e. electric detonators) 

p/st S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.51.13 

Flugeldar 

20.51.13.00 Flugeldar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.51.14 

Merkjablys, regnflaugar, þokublys og aðrar flugeldavörur, þó ekki flugeldar 

20.51.14.00 Merkjablys, regnflaugar, þokublys og aðrar flugeldavörur (þó 

ekki flugeldar) 

kg S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.51.20 

Eldspýtur 

20.51.20.00 Eldspýtur (þó ekki rokeldspýtur og aðrir skot- og skrauteldar) kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.52 

Framleiðsla á lími 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.52.10 

Lím 

20.52.10.20 Kaseinlím kg S  

20.52.10.40 * Fiskilím, beinalím, annað lím úr dýraríkinu (þó ekki kaseinlím) kg S  

20.52.10.60 Lím að meginstofni úr sterkju, dextríni eða annarri umbreyttri 

sterkju 

kg S  

20.52.10.80 Unnið lím og önnur tilbúin límefni, ót. a. kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 
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P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.53 

Framleiðsla á ilmolíum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.53.10 

Ilmkjarnaolíur 

20.53.10.20 Ilmkjarnaolíur kg S  

20.53.10.30 Resínóíð kg S  

20.53.10.50 Kjarnar úr ilmkjarnaolíum í feiti, vatnskennt eimi o.þ.h. kg S  

20.53.10.75 Blöndur af ilmandi efnum, til nota í matvæla- eða 

drykkjarvöruiðnaði 

kg S  

20.53.10.79 Blöndur af ilmandi efnum (þó ekki til nota í matvæla- eða 

drykkjarvöruiðnaði) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.59 

Framleiðsla á annarri ótalinni efnavöru 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.11 

Ljósnæmar plötur og filmur og filmur til skyndiframköllunar, ljósnæmar, ólýstar, 

ljósmyndapappír 

20.59.11.30 Ljósnæmar plötur og filmur, flatar, ljósnæmar og ólýstar, úr 

hvers konar efni, filmur til skyndiframköllunar, flatar, 

ljósnæmar og ólýstar (þó ekki úr pappír, pappa eða textílefni) 

m2 S  

20.59.11.50 Ljósnæmar filmur í rúllum, ljósnæmar og ólýstar, úr hvers 

konar efni, filmur til skyndiframköllunar, í rúllum, ljósnæmar 

og ólýstar (þó ekki úr pappír, pappa eða textílefni) 

m2 S  

20.59.11.70 Ljósmyndapappír, -pappi og -textílefni, ljósnæmt og ólýst m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.12 

Ljósnæmar ýrulausnir til ljósmyndunar, efnafræðilegar blöndur til ljósmyndunar, ót. a. 

20.59.12.00 Efnafræðilegar efnablöndur til ljósmyndunar, óblandaðar vörur 

til ljósmyndunar í mældum skömmtun eða í smásöluumbúðum 

tilbúnar til notkunar (þó ekki lökk, lím og límefni) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.20 

Efnafræðilega umbreytt feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu, óætar blöndur úr feiti eða 

olíum úr dýra- eða jurtaríkinu 

20.59.20.00 Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu, efnafræðilega 

umbreyttar 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.30 

Skrif- eða teikniblek og annað blek 

20.59.30.00 Blek (þó ekki prentlitur) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.41 

Smurefnablöndur 

20.59.41.55 Smurefnablöndur sem innihalda meginefni sem er < 70% miðað 

við þyngd af jarðolíum eða olíum fengnum úr bikkenndum 

steinefnum, fyrir textílefni, leður, húðir, loðskinn og önnur efni 

kg S  

20.59.41.58 Smurefnablöndur sem fengnar eru úr jarðolíu eða bikkenndum 

steintegundum, þó ekki þeim sem notaðar eru við meðhöndlun 

textílefna, leðurs, húða, loðskinna og annars efnis (þó ekki 

smurefni með lífgrunduðu kolefnisinnihaldi af 25% massa að 

minnsta kosti og er að minnsta kosti 60% lífbrjótanlegt) 

kg S  

20.59.41.59 Smurefni sem hafa lífgrundað kolefnisinnihald af 25% að 

minnsta kosti og eru að minnsta kosti 60% lífbrjótanleg 

kg T  

20.59.41.75 Smurefnablöndur sem innihalda ekki jarðolíu eða bikkenndar 

steintegundir, notaðar við meðhöndlun á textílefnum, leðri, 

húðum, loðskinnum og öðrum efnum 

kg S  
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Tilvísun í 
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20.59.41.79 Smurefnablöndur sem innihalda ekki jarðolíu eða bikkenndar 

steintegundir, þó ekki þær sem eru notaðar við meðhöndlun á 

textílefnum, leðri, húðum, loðskinnum eða öðrum efnum. 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.42 

Efnablöndur til varnar vélabanki, íblöndunarefni fyrir jarðolíur og áþekkar afurðir 

20.59.42.50 Efnablöndur til varnar vélabanki kg S  

20.59.42.70 Íblöndunarefni fyrir smurolíur kg S  

20.59.42.90 Íblöndunarefni fyrir jarðefnaolíur eða aðra vökva sem eru 

notaðir í sama tilgangi og jarðefnaolíur (þ.m.t. bensín) (þó ekki 

efnablöndur til varnar vélabanki eða íblöndunarefni fyrir 

smurolíur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.43 

Hemlavökvi, frostlögur og tilbúinn afísingarvökvi 

20.59.43.30 Hemlavökvi og annar unninn vökvi fyrir vökvaskipt drif sem 

inniheldur ekki eða inniheldur < 70% af jarðolíu eða olíu úr 

tjörukenndum steinefnum miðað við þyngd 

kg S  

20.59.43.50 Frostlögur og unninn afísingarvökvi kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.51 

Peptón, önnur prótínefni og afleiður þeirra, ót. a., duft úr húðum 

20.59.51.00 Peptón og afleiður þeirra, önnur prótínefni og afleiður þeirra, 

duft úr húðum þ.m.t. glútelín og prólamín, glóbúlín, glýsínín, 

keratín, núkleópróteíð og prótíneinangur 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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. 

20.59.52.10 Samsett prófefni til greininga eða fyrir rannsóknarstofur, þ.m.t. 

pappír, gegndreyptur eða húðaður með prófefnum til greininga 

eða fyrir rannsóknarstofur 

kg S  

20.59.52.30 Mótunarefni, tannvax og tannmátefni, önnur framleiðsla til nota 

við tannlækningar að meginstofni úr gipsefnum (þ.m.t. 

mótunarefni fyrir börn til dægradvalar) 

kg S  

20.59.52.50 Blöndur og hleðslur fyrir slökkvitæki, hlaðin slökkvihylki kg S  

20.59.52.70 Tilbúin gróðrarstía fyrir örverur kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.53 

Frumefni í skífum og sambönd efnabætt til nota í rafeindatækni 

20.59.53.00 Frumefni efnabætt til nota í rafeindatækni, sem diskar, þynnur 

eða í áþekku formi, efnasambönd efnabætt til nota í 

rafeindatækni 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.54 

Virk kolefni 

20.59.54.00 Virk kolefni kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.55 

Áferðar- og frágangsefni, leysilitberar til að hraða leysilitun eða festingu leysilitunarefna og 

áþekkar afurðir 

20.59.55.50 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h., að stofni til á sterkjukenndum 

grunni 

kg S  

20.59.55.70 Áferðar- og íburðarefni o.s.frv., notað í spunaiðnaði (þó ekki að 

stofni til á sterkjukenndum grunni) 

kg S  

20.59.55.80 Áferðar- og íburðarefni o.s.frv., notað í pappírsiðnaði (þó ekki 

að stofni til á sterkjukenndum grunni) 

kg S  



Nr. 31/82 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

20.59.55.90 Áferðar- og íburðarefni, litberar og önnur framleiðsla, ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.56 

Sýruböð, bræðsluefni, tilbúnir gúmmíhvatar, samsett mýkiefni og samsett varðveisluefni fyrir 

gúmmí eða plast, hvataefnablöndur, ót. a., blönduð alkýlbensen og blönduð alkýlnaftalín,  

ót. a. 

20.59.56.20 Unnin sýruböð til yfirborðsmeðferðar á málmum kg S  

20.59.56.30 Unnir gúmmíhvatar kg S  

20.59.56.40 Samsett mýkiefni fyrir gúmmí eða plast kg S  

20.59.56.50 Mótoxunarefni og önnur samsett varðveisluefni fyrir gúmmí 

eða plast 

kg S  

20.59.56.60 Kveikjar og hvatar fyrir efnahvörf og unnir hvatar kg S  

20.59.56.70 Blönduð alkýbensen, blönduð alkýlnaftalín önnur en í nr. 2707 

eða nr. 2902 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.57 

Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna, efnaafurðir 

20.59.57.20 Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna kg S  

20.59.57.30 Naftansýrur, sölt þeirra óuppleysanleg í vatni og esterar þeirra kg S  

20.59.57.40 Ómótuð málmkarbít sem blandað hefur verið saman eða eru 

með málmbindiefni 

kg S  

20.59.57.50 Tilbúin íblöndunarefni fyrir sement, steinlím eða steinsteypu kg S  

20.59.57.70 Sorbítól (þó ekki D-glúsítól) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.58 

Lífdísilolía 

20.59.58.00 Lífdísilolía og blöndur úr henni, sem inniheldur ekki eða 

inniheldur < 70% af jarðolíu eða olíu úr bikkenndum 

steinefnum miðað við þyngd 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.59 

Ýmsar aðrar efnaafurðir, ót. a. 

20.59.59.10 Jónskiptar, flýtar fyrir lofttæmipípur, jarðolíusúlfónöt (þó ekki 

jarðolíusúlfónöt úr alkalímálmum, ammóníum eða etanólamíð), 

þíófenaðar súlfónsýrur úr olíum úr bikkenndum steinefnum og 

sölt þeirra 

 S  

20.59.59.40 Hrúðurvarnarefni og áþekk sambönd kg S  

20.59.59.53 Framleiðsla fyrir rafhúðun kg S  

20.59.59.57 Blöndur mónó-, dí- og þrí-, fitusýruestrar glýseróls (ýruefni 

fyrir fitu) 

kg S  

20.59.59.63 Vörur og efnablöndur til nota í lyf eða við skurðlækningar kg S  

20.59.59.65 Aukabúnaður fyrir málmsteypu (þó ekki tilbúin bindiefni fyrir 

málmsteypumót eða málmsteypukjarna) 

kg S  

20.59.59.67 Eldvarnar- og vatnsþéttiefni og áþekk varnarefni notuð í 

byggingariðnaðinum 

kg S  

20.59.59.71 Blöndur sem innihalda halógenaðar afleiður úr metani, etani 

eða própani 

kg S  

20.59.59.75 Blöndur og efnablöndur sem innihalda oxíran (etýlenoxíð), 

fjölbrómað bífenýl, fjölklórað bífenýl, fjölklórað terfenýl eða 

tris (2,3-díbrómprópýl) fosfat 

kg S  
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20.59.59.94 Aðrar efnavörur, ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.59.60 

Gelatín og gelatínafleiður, þ.m.t. mjólkuralbúmín 

20.59.60.20 Kaseinöt og aðrar kaseinafleiður (þó ekki kaseinlím) kg S  

20.59.60.50 Albúmín, albúmínöt og aðrar afleiður (þó ekki eggjaalbúmín) kg S  

20.59.60.80 * Gelatín og afleiður þess (þó ekki kaseinlím, beinalím og 

fiskilím) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 20.60 

Framleiðsla gerviþráðar 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.60.11 

Syntetískar vöndul- og stutttrefjar, ekki kembdar eða greiddar 

20.60.11.10 Aramíðstutttrefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti 

unnar undir spuna 

kg T  

20.60.11.20 Aðrar vöndul- og stutttrefjar úr pólýamíð, ekki kembdar eða 

greiddar eða unnar á annan hátt undir spuna 

kg T  

20.60.11.30 Pólýestervöndul- og stutttrefjar ekki kembdar eða greiddar eða 

unnar á annan hátt undir spuna 

kg T  

20.60.11.40 Pólýestervöndul- og stutttrefjar ekki kembdar eða greiddar eða 

unnar á annan hátt undir spuna 

kg T  

20.60.11.50 Syntetískar pólýprópýlen vöndul- og stutttrefjar ekki kembdar 

eða greiddar eða unnar á annan hátt undir spuna 

kg T  

20.60.11.90 Aðrar vöndul- og stutttrefjar ekki kembdar eða greiddar eða 

unnar á annan hátt undir spuna 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.60.12 

Háþolið pólýamíð og pólýester þráðgarn 

20.60.12.20 Háþolið þráðgarn úr aramíði (þó ekki saumþráður og garn til 

smásölu) 

kg S  

20.60.12.40 Háþolið þráðgarn úr nælon eða öðrum pólýamíðefnum (þó ekki 

saumþráður, garn til smásölu og háþolið þráðgarn úr aramíði) 

kg S  

20.60.12.60 Háþolið þráðgarn úr pólýester (þó ekki til smásölu) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.60.13 

Annað syntetískt þráðgarn, einþátta 

20.60.13.10 Þráðgarn úr pólýamíðtextíl, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki 

saumþráður) 

kg S  

20.60.13.20 Þráðgarn úr pólýamíðteppi, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki 

saumþráður) 

kg S  

20.60.13.30 Þráðgarn úr pólýestertextíl, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki 

saumþráður) 

kg S  

20.60.13.40 Þráðgarn úr pólýprópýlen, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki 

saumþráður) 

kg S  

20.60.13.50 Teygjanlegt þráðgarn, ekki í smásöluumbúðum kg S  

20.60.13.90 Annað syntetískt þráðgarn, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki 

saumþráður) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.60.14 

Syntetískir einþáttungar, ræmur o.þ.h., úr syntetískum textílefnum 

20.60.14.20 Pólýprópýlen einþáttungar ≥ 67 desitex og með ≤ 1 mm 

þvermál (þó ekki teygjuefni) 

kg S  

20.60.14.40 Syntetískir einþáttungar ≥ 67 desitex sem eru ≤ 1 mm í þvermál 

(þó ekki pólýprópýlen einþáttungar), ræma o.þ.h. (til dæmis, 

gervihálmur) úr syntetísku textílefni, sýnilega ≤ 5 mm á breidd 

kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.60.21 

Gervivöndul- og stutttrefjar, ekki kembdar eða greiddar 

20.60.21.40 Gervivöndulþættir, úr asetati kg S  

20.60.21.50 * Gervivöndulþættir og stutttrefjar (ekki kembdar, greiddar eða á 

annan hátt unnar fyrir spuna, þó ekki þær sem eru úr asetati) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.60.22 

Háþolið viskósa þráðgarn 

20.60.22.00 Háþolið þráðgarn úr viskósareyoni, ekki í smásöluumbúðum  

(þó ekki saumþráður) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.60.23 

Annað gerviþráðgarn, einþátta 

20.60.23.20 Garn úr viskósareyon þráðgarni, þ.m.t. einþáttungar  

< 67 desitex, einþátta, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki 

saumþráður og garn með miklum styrkleika) 

kg S  

20.60.23.40 Þráðgarn úr sellulósaasetati, þ.m.t. einþáttungar < 67 desitex, 

einþátta, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki saumþráður og garn 

með miklum styrkleika) 

kg S  

20.60.23.90 Annað gerviþráðgarn, þ.m.t. gervieinþáttungar < 67 desitex, 

einþátta, ekki til smásölu (þó ekki saumþráður)  

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

20.60.24 

Gervieinþáttungar, ræmur o.þ.h. úr gervitextílefnum 

20.60.24.00 Gervieinþáttungar ≥ 67 desitex sem er ≤ 1 mm í þvermál, 

ræmur o.þ.h. úr gervitextílefni, sýnilega ≤ 5 mm á breidd 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 21.10 

Framleiðsla á efnum til lyfjagerðar 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.10.10 

Salisýlsýra, O-asetýlsalisýlsýra, sölt þeirra og esterar 

21.10.10.30 Salisýlsýra og sölt hennar kg T  

21.10.10.50 O-asetýlsalisýlsýra, sölt hennar og esterar kg T  

21.10.10.70 Esterar salisýlsýru og sölt þeirra (þó ekki af  

O-asetýlsalisýlsýru) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.10.20 

Lýsín, glútamínsýra og sölt þeirra, fjórgreind ammoníumsölt og hýdroxíð, fosfóraminólípíð, 

amíð og afleiður og sölt þeirra 

21.10.20.10 Lýsín og esterar þess, og sölt þeirra kg T  

21.10.20.20 Glútamínsýra og sölt hennar kg T  

21.10.20.40 Fjórgreind ammóníumsölt og hydroxíð, lesitín og önnur 

fosfóramínólípíð, einnig kemískt skýrgreind 

kg T  

21.10.20.60 Keðjuleg amíð, afleiður þeirra og sölt þeirra (þ.m.t. raðtengd 

karbamöt) 

kg T  

21.10.20.70 Raðtengd amíð, afleiður þeirra og sölt þeirra (þ.m.t. raðtengd 

karbamöt) (þó ekki úreín, afleiður þeirra og sölt þeirra ) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.10.31 

Laktón, ót. a., heturhringliðuð efnasambönd einungis með köfnunarefnis-heturfrumeindum, 

með ósamrunnum pýrasólhring, pýrimídínhring, píperasínhring, ósamrunnum tríasínhring 

eða fenóþíasínhringjakerfi ekki frekar samrunnið, hýdantóín og afleiður þess 

21.10.31.17 Fenólþalín, 1-hýdroxý-4-[1-(4-hýdroxý-3-metoxýkarbónýl-1-

naftýl)-3-oxó-1H,3H-bensó[de]ísókrómen-1-ýl]-6-oktadekýloxý-

2-naftósýra, 3′-klór-6′-sýklóhexýlamínóspíró[ísóbensófúran-

1(3H),9′-xanten]3-ón, 6′-(N-Etýl-p-tólúídínó)-2′-metýlspíró-

[ísóbensófúran-1(3H),9′-xanten]-3-ón, Metýl-6-dókósýloxý-1-

hýdroxý-4-(1-(4-hýdroxý-3-metýlfenantrýl)-3-oxó-1H,3H-naftó-

[1,8-cd]pýran-1-ýl]naftalín-2-karbóxýlat, gamma-bútýrólakton 

kg T  
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21.10.31.19 Laktón (þó ekki fenólþalín), 1-hýdroxý-4-[1-(4-hýdroxý-3-

metoxýkarbónýl-1-naftýl)-3-oxó-1H,3H-bensó[de]ísókrómen-1-

ýl]-6-oktadekýloxý-2-naftósýra, 3′-klór-6′-sýklóhexýlamínóspíró-

[ísóbensófúran-1(3H),9′-xanten]3-ón, 6′-(N-Etýl-p-tólúídínó)-2′-

metýlspíró[ísóbensófúran-1(3H),9′-xanten]-3-ón, Metýl-6-

dókósýloxý-1-hýdroxý-4-(1-(4-hýdroxý-3-metýlfenantrýl)-3-

oxó-1H,3H-naftó[1,8-cd]pýran-1-ýl]naftalín-2-karbóxýlat, 

gamma-bútýrólakton og ólífræn eða lífræn efnasambönd úr 

kvikasilfri) 

kg T  

21.10.31.30 Sambönd með ósamruninn pýrasólhring í byggingu sinni (hvort 

sem er afoxaðan eða ekki) 

kg T  

21.10.31.40 Hýdantoín og afleiður þess kg T  

21.10.31.55 Malónýlþvagefni (barbítúrsýra), afleiður þeirra og sölt þeirra kg T  

21.10.31.59 Sambönd með pýrimídínhring (einnig afoxaðan) eða píperasín-

hring í byggingu sinni (þó ekki malónýlþvagefni (barbítúrsýra) 

og afleiður þess) 

kg T  

21.10.31.70 Sambönd með ósamruninn tríasínhring í byggingu sinni (einnig 

afoxaðan) (þó ekki melamín) 

kg T  

21.10.31.80 Sambönd með fenóþíasínhringjakerfi (einnig afoxað), en ekki 

frekar samrunið 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.10.32 

Súlfónamíð 

21.10.32.00 Súlfónamíð kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.10.40 

Sykrur, efnafræðilega hreinar, ót. a., sykrueterar og -esterar og sölt þeirra, ót. a. 

21.10.40.00 Sykrur, hreinar, (þó ekki glúkósi, o.þ.h.), sykrueterar og sölt 

þeirra, o.þ.h. 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.10.51 

Forvítamín, vítamín og afleiður þeirra 

21.10.51.00 Próvítamín og vítamín, náttúrleg eða efnasmíðuð (þ.m.t. 

náttúrlegir kjarnar), afleiður af þeim sem aðallega eru notaðar 

sem vítamín, og innbyrðis blöndur þessara efna, einnig í hvers 

konar lausn. 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.10.52 

Hormón, afleiður þeirra, aðrir sterar aðallega notaðir sem hormón 

21.10.52.00 Hormón, prostaglandín, þromboxan og lúkótrín, náttúrleg eða 

efnasmíðuð, afleiður og hliðstæður þeirra, þar með talið 

pólypeptíð með umbreyttri keðju, notað aðallega sem hormón 

g S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.10.53 

Glýkósíð, jurtaalkaloíð, sölt, eterar, esterar og aðrar afleiður þeirra 

21.10.53.00 Glýkósíð og jurtaalkaloíð, náttúrleg eða efnasmíðuð, og sölt, 

eterar, esterar og aðrar afleiður þeirra 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.10.54 

Sýklalyf 

21.10.54.00 Sýklalyf kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.10.60 

Kirtlar og önnur líffæri, kjarnar þeirra og önnur efni úr mönnum eða dýrum, ót. a. 

21.10.60.20 Kjarnar úr kirtlum og öðrum líffærum eða úr seyti þeirra (til 

lækninga) 

 S  

21.10.60.40 Kirtlar og önnur líffæri eða efni til lækningar eða sjúkdóm-

svarna, ót. a. (þó ekki blóð eða kjarnar úr kirtlum eða öðrum 

líffærum) 

 S  
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21.10.60.55 Mannsblóð, dýrablóð framleitt til lækninga, varnar gegn 

sjúkdómum eða sjúkdómsgreiningar, ræktaðar örverur og toxín 

(þó ekki ger) 

 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 21.20 

Lyfjaframleiðsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.20.11 

Lyf sem innihalda penisillín eða önnur sýklalyf 

21.20.11.30 Lyf sem innihalda penisillín eða afleiður þeirra, með byggingu 

penisillínsýru eða streptómýsín eða afleiður þeirra, til lækninga 

eða sjúkdómavarna, ekki í smásöluumbúðum 

 S  

21.20.11.50 Lyf úr öðrum sýklalyfjum, ekki í smásöluumbúðum  S  

21.20.11.60 Lyf úr penisillínum, streptómýsínum eða afleiðum þeirra , í 

skömmtum eða til smásölu 

 S  

21.20.11.80 Lyf úr öðrum sýklalyfjum, til smásölu  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.20.12 

Lyf sem innihalda hormón en ekki sýklalyf 

21.20.12.30 Lyf sem innihalda insúlín en ekki sýklalyf, til lækninga eða 

varnar gegn sjúkdómum, en ekki í afmældum skömmtum eða til 

smásölu 

 S  

21.20.12.50 Lyf sem innihalda hormón en ekki sýklalyf, til lækninga eða 

varnar gegn sjúkdómum, en ekki í afmældum skömmtum eða til 

smásölu (þó ekki insúlín) 

 S  

21.20.12.60 Lyf sem innihalda insúlín en ekki sýklalyf, til lækninga eða 

varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum eða til 

smásölu 

 S  

21.20.12.70 Lyf sem innihalda barksterahormón, afleiður þeirra og 

hliðstæður byggingar þeirra, í afmældum skömmtum eða til 

smásölu 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.20.13 

Lyf sem innihalda alkaloíð eða afleiður þeirra, en ekki hormóna eða sýklalyf 

21.20.13.10 Lyf úr alkaloíðum eða afleiðum þeirra, ekki í smásöluumbúðum  S  

21.20.13.20 Lyf til lækninga eða sjúkdómavarna, önnur en í nr. 3003, ekki í 

smásöluumbúðum 

 S  

21.20.13.40 Lyf úr alkaloíðum eða afleiðum þeirra, til smásölu  S  

21.20.13.60 Lyf sem innihalda vítamín, próvítamín, afleiður þeirra og 

innbyrðis blöndur þeirra, til lækninga eða varnar gegn 

sjúkdómum, í afmældum skömmtum eða til smásölu 

 S  

21.20.13.80 Önnur lyf úr blönduðum eða óblönduðum vörur, til smásölu,  

ót. a. 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.20.21 

Mótsermi og bóluefni 

21.20.21.25 Mótsermi, aðrar ónæmisfræðilegar vörur sem eru beinlínis 

tengdar reglugerð um ónæmisfræðilegt ferli og aðra blóðþætti 

 S  

21.20.21.45 Bóluefni til mannalyfja  S  

21.20.21.60 Bóluefni til dýralækninga  S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.20.22 

Getnaðarvarnarlyf að stofni til úr hormónum eða sæðiseyði 

21.20.22.00 Getnaðarvarnarlyf að stofni til úr hormónum eða sæðiseyði  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.20.23 

Prófefni til greininga og aðrar lyfjablöndur 

21.20.23.20 Prófefni til blóðflokkunar  S  

21.20.23.40 Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir, prófunarefni til 

læknisskoðunar sem gefin eru sjúklingum 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

21.20.24 

Sáraumbúðir, girni og áþekk efni, kassar til skyndihjálpar 

21.20.24.20 Sáraumbúðir og áþekkar vörur með límlagi, gegndreyptar eða 

húðaðar með efnum til lækninga, eða í smásöluumbúðum 

 S  

21.20.24.30 Dauðhreinsað girni til skurðlækninga  S  

21.20.24.40 Vatt, grisjur o.þ.h. með efnum til lækninga, til smásölu, ót. a.  S  

21.20.24.60 Kassar og töskur til skyndihjálpar  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 22.11 

Framleiðsla á gúmmíhjólbörðum og hjólbarðaslöngum, sólun notaðra gúmmíhjólbarða 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.11.11 

Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifreiðar 

22.11.11.00 Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir fólksbifreiðar (þ.m.t. 

fyrir kappakstursbíla) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.11.12 

Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifhjól eða reiðhjól 

22.11.12.00 Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifhjól eða reiðhjól p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.11.13 

Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir almenningsvagna, vörubifreiðar eða flugvélar 

22.11.13.55 Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir hópbifreiðar eða 

vöruflutningabifreiðar með hleðslutölu ≤ 121 

p/st S  

22.11.13.57 Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir hópbifreiðar eða 

vöruflutningabifreiðar með hleðslutölu > 121 

p/st S  

22.11.13.70 Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir loftför p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.11.14 

Hjólbarðar til notkunar í landbúnaði, aðrir nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi 

22.11.14.00 Hjólbarðar til notkunar í landbúnaði, aðrir nýir loftfylltir 

hjólbarðar úr gúmmíi 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.11.15 

Hjólbarðaslöngur, gegnheilir hjólbarðar eða púðahjólbarðar, skiptanlegir hjólbarðaslit-

fletir og felguborðar, úr gúmmíi 

22.11.15.30 Gegnheilir eða púðahjólbarðar, skiptanlegir hjólbarðaskilfletir 

úr gúmmíi 

p/st S  

22.11.15.50 Hjólbarðafelgubönd úr gúmmíi p/st S  

22.11.15.70 Hjólbarðaslöngur, úr gúmmíi kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.11.16 

Ræmur af álagningargúmmíi til sólunar á notuðum gúmmíhjólbörðum 

22.11.16.00 Ræmur af álagningargúmmíi til sólunar á notuðum gúmmí-

hjólbörðum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.11.20 

Notaðir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi 

22.11.20.30 Sólaðir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir fólksbifreiðar p/st S  

22.11.20.50 Sólaðir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir almenningsvagna og 

vörubifreiðar 

p/st S  
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22.11.20.90 Sólaðir hjólbarðar úr gúmmíi (þ.m.t. fyrir loftför, þó ekki fyrir 

bifreiðar, almenningsvagna eða vörubifreiðar) 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 22.19 

Framleiðsla á öðrum gúmmívörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.19.10 

Endurunnið gúmmí í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum 

22.19.10.00 Endurunnið gúmmí, í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða 

ræmum 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.19.20 

Ósúlfað gúmmí og vörur úr því, þræðir, snúrur, plötur, blöð, ræmur, stangir og prófílar úr 

súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi 

22.19.20.13 Gúmmí blandað með kolefnissvertu eða kísli, ósúlfað kg S  

22.19.20.19 Annað blandað gúmmí, ósúlfað, í frumgerðum eða í plötum, 

blöðum eða ræmum 

kg S  

22.19.20.30 Form og vörur úr ósúlfuðu gúmmíi (þ.m.t stangir, pípur, 

prófílar, skífur og hringir) (þó ekki ræmur af álagningargúmmíi 

til sólunar á hjólbörðum) 

kg S  

22.19.20.50 Þræðir og snúrur úr súlfuðu gúmmíi kg S  

22.19.20.70 Plötur, blöð og ræmur úr súlfuðu gúmmíi kg S  

22.19.20.83 Pressaðar stangir og prófílar úr súlfuðu gropgúmmíi kg S  

22.19.20.85 Plötur, blöð og ræmur úr súlfuðu gúmmíi fyrir gólfefni kg S  

22.19.20.87 Pressaðar stangir og prófílar úr gegnheilu gúmmíi kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.19.30 

Rör og slöngur úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi 

22.19.30.30 Gúmmíslöngur, ekki styrktar kg S  

22.19.30.55 Gúmmíbarkar, styrktir með málmi kg S  

22.19.30.57 Gúmmíbarkar, styrktir með textílefni kg S  

22.19.30.59 Gúmmíbarkar, styrktir eða í sambandi við önnur efni (þó ekki 

gúmmíbarkar styrktir með málmi eða textílefni) 

kg S  

22.19.30.70 Samstæður gúmmíbarka kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.19.40 

Belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað, úr súlfuðu gúmmíi 

22.19.40.30 Belti fyrir drifbúnað úr gúmmíi, trapisulaga og/eða í lengjum 

(þ.m.t. V-belti) 

kg S  

22.19.40.50 Færibönd úr gúmmíi kg S  

22.19.40.70 Samstillt belti úr gúmmíi kg S  

22.19.40.90 Belti fyrir drifbúnað úr gúmmíi (þó ekki V-belti eða V-reimar, 

trapisulaga og/eða í lengjum, færibönd eða samstillt belti) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.19.50 

Gúmmíborinn textíldúkur, þó ekki hjólbarðadúkur 

22.19.50.50 Límband úr gúmbornum textílefnum ≤ 20 cm á breidd kg S  

22.19.50.70 Gúmmíborinn textíldúkur (þó ekki límband ≤ 20 cm á breidd) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.19.60 

Fatnaður og fylgihlutir hans úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi 

22.19.60.00 Fatnaður og fylgihlutir (þ.m.t. hanskar, belgvettlingar eða 

vettlingar) við öll tækifæri, úr súlfuðu gúmmíi öðru en 

harðgúmmíi 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.19.71 

Vörur til heilsuverndar eða lækninga (þ.m.t túttur) úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi 

22.19.71.20 Smokkar p/st S  
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22.19.71.30 Vörur til heilsuverndar eða lækninga úr gúmmíi (þó ekki 

smokkar) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.19.72 

Gólfefni og mottur úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki gropgúmmíi (e. cellular) 

22.19.72.00 Gólfefni og mottur úr súlfuðu gúmmíi, ekki úr gropgúmmíi kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.19.73 

Aðrar vörur úr súlfuðu gúmmíi, ót. a., harðgúmmí í öllum myndum og vörur úr því, gólfefni 

og mottur, úr súlfuðu gropgúmmíi 

22.19.73.10 * Vörur úr gropgúmmíi kg S  

22.19.73.21 Strokleður, úr súlfuðu gúmmíi kg S  

22.19.73.23 Þétti, úr súlfuðu gúmmíi kg S  

22.19.73.30 Skipakví eða bryggjufríholt, hvort það sé uppblásanlegt eða 

ekki, úr súlfúðu gúmmíi, aðrar uppblásanlegar vörur, úr súlfúðu 

gúmmíi 

kg S  

22.19.73.45 Vörur samsettar úr gúmmíi og málmi fyrir dráttarvélar og 

vélknúin ökutæki 

kg S  

22.19.73.47 Vörur úr mótuðu gúmmíi fyrir dráttarvélar og vélknúin ökutæki kg S  

22.19.73.49 Vörur samsettar úr gúmmíi og málmi til annarra nota en fyrir 

dráttarvélar og vélknúin ökutæki 

kg S  

22.19.73.50 Ytri sólar og hælar, úr gúmmíi p/st S  

22.19.73.65 Vörur úr súlfuðu gúmmíí, aðrar en fyrir dráttarvélar og 

vélknúin ökutæki 

kg S  

22.19.73.79 Harðgúmmí hvers konar, þ.m.t. úrgangur og rusl, vörur úr 

harðgúmmíi, ót. a. 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 22.21 

Framleiðsla á plötum, þynnum, slöngum og prófílum úr plasti 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.21.10 

Einþáttungar > 1 mm, stangir, stafir og prófílar, úr plasti 

22.21.10.50 Einþáttungar sem hvarvetna eru > 1 mm í þvermál, stangir, 

stafir, prófílar, úr etýlenfjölliðum (þ.m.t. yfirborðsunnið en ekki 

unnið á annan hátt) 

kg S  

22.21.10.70 Einþáttungar sem hvarvetna eru > 1 mm í þvermál, stangir, 

stafir, prófílar, úr vinýlklóríðfjölliðum (þ.m.t. yfirborðsunnið en 

ekki unnið á annan hátt) 

kg S  

22.21.10.90 Einþáttungar sem hvarvetna eru > 1 mm í þvermál, stangir, 

stafir og prófílar, úr plasti (þó ekki úr etýlen- eða 

vinýlklóríðfjölliðum) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.21.21 

Gervigarnir úr hertu prótíni eða sellulósaefnum, rör og slöngur, stinnt, úr plasti 

22.21.21.30 Gervigarnir (pylsuhólkar) úr hertu prótíni eða sellulósaefnum kg S  

22.21.21.53 Stífar slöngur, pípur og barkar, úr etýlenfjölliðum kg S  

22.21.21.55 Stífar slöngur, pípur og barkar, úr própýlenfjölliðum kg S  

22.21.21.57 Stífar slöngur, pípur og barkar, úr vinýlklóríðfjölliðum kg S  

22.21.21.70 Stífar slöngur, pípur og barkar úr plasti (þó ekki úr etýlen-, 

própýlen- eða vinýlfjölliðum) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.21.29 

Önnur rör og slöngur og tengihlutir til þeirra, úr plasti 

22.21.29.20 Sveigjanlegar slöngur, pípur og hosur úr plasti, með 

sprengiþrýsting ≥ 27,6 MPa 

kg S  
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22.21.29.35 Sveigjanlegar slöngur, pípur og hosur úr plasti, hvorki styrktar 

né á annan hátt settar saman við annað efni, án tengihluta 

kg S  

22.21.29.37 Sveigjanlegar slöngur, pípur og hosur úr plasti, hvorki styrktar 

né á annan hátt settar saman við annað efni, með tengihlutum, 

pakkningum og tengjum 

kg S  

22.21.29.50 Plastslöngur, -pípur og -barkar (þó ekki gervigarnir, 

pylsuhólkar, stífar eða sveigjanlegar slöngur og pípur með 

lágmarkssprengiþrýsting við 27,6 MPa) 

kg S  

22.21.29.70 Tengihlutir, t.d. tengi, hné og flansar úr plasti, fyrir slöngur, 

pípur og hosur 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.21.30 

Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti, standa ekki undir eða á hliðstæðan hátt í 

sambandi við önnur efni 

22.21.30.10 Aðrar plötur..., úr etýlenfjölliðum, ekki styrktar, ≤ 0,125 mm að 

þykkt 

kg S  

22.21.30.17 Aðrar plötur..., úr etýlenfjölliðum, ekki styrktar o.s.frv.,  

> 0,125 mm að þykkt 

kg S  

22.21.30.21 Aðrar plötur..., úr tvíása própýlenfjölliðum, ekki styrktar,  

≤ 0,10 mm að þykkt 

kg S  

22.21.30.23 Aðrar plötur..., úr própýlenfjölliðum, ekki styrktar, ≤ 0,10 mm 

að þykkt, annað 

kg S  

22.21.30.26 Aðrar plötur..., úr própýlenfjölliðum ekki úr gljúpu efni  

≤ 0,10 mm að þykkt, ót. a. 

kg S  

22.21.30.30 Aðrar plötur..., úr stýrenfjölliðum, ekki styrktar o.s.frv. kg S  

22.21.30.35 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 

vinýlklóríðfjölliðum, sem innihalda ≥ 6% af mýkiefnum,  

≤ 1 mm að þykkt 

kg S  

22.21.30.36 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr vinýlklóríð-

fjölliðum, sem innihalda ≥ 6% af mýkiefnum, > 1 mm að þykkt 

kg S  

22.21.30.37 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr vinýlklóríð-

fjölliðum, sem innihalda ≤ 6% af mýkiefnum, ≤ 1 mm að þykkt 

kg S  

22.21.30.38 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr vinýlklóríð-

fjölliðum, sem innihalda < 6% af mýkiefnum, > 1 mm að þykkt 

kg S  

22.21.30.53 Plötur..., úr pólýmetýlmetakrýlati, ekki styrktar o.s.frv. kg S  

22.21.30.59 Plötur..., úr öðrum akrýlfjölliðum, ekki styrktar, o.s.frv., ót. a. kg S  

22.21.30.61 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur úr pólýkarbónötum, ekki 

gljúptar, þó ekki gólf-, vegg- eða loftábreiður – sjálflímandi, 

styrktar, lagskiptar, standa undir eða á hliðstæðan hátt í 

sambandi við önnur efni 

kg S  

22.21.30.63 Plötur..., úr ómettuðum pólýestrum, ekki styrktar, o.s.frv. kg S  

22.21.30.65 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur úr pólýetýlentereþalati, 

ekki styrktar, o.s.frv., ≤ 0,35 mm á þyngd 

kg S  

22.21.30.67 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur úr pólýetýlentereþalati, 

ekki styrktar, o.s.frv., > 0,35 mm á þyngd 

kg S  

22.21.30.69 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur úr pólýestrum, ekki 

gljúptar, þó ekki gólf-, vegg- eða loftábreiður, sjálflímandi – út 

pólýkarbónötum, pólýetýlentereftalati eða ómettuðum 

pólýestrum 

kg S  
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22.21.30.70 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur úr ógljúptum sellulósa 

eða kemískar afleiður þeirra, ekki styrktar, lagskiptar, standa 

undir eða eru á annan hátt tengdar öðrum efnum (þó ekki 

sjálflímandi vörur eða gólf-, veggja- og loftklæðningar í 

nr. 3918) 

kg S  

22.21.30.82 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr pólýamíðum, ekki 

gljúptar (þó ekki gólf-, vegg- eða loftábreiður, sjálflímandi, 

styrkt, lagskipt, standa undir eða á hliðstæðan hátt í sambandi 

við önnur efni) 

kg S  

22.21.30.86 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur úr ógljúptu 

fjölliða(vínýlbútýral) efni, amínóresín, fenólresín eða 

fjölliðaðar vörur, ekki styrktar, lagskiptar, standa undir eða eru 

á annan hátt tengdar öðrum efnum (þó ekki sjálflímandi vörum 

eða gólfefnum, veggja- og loftklæðningum sem tengjast 

nr. 3918) 

kg S  

22.21.30.90 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur úr ógljúptu plasti, ót. a., 

ekki styrktar, lagskiptar, standa undir eða eru á annan hátt 

tengdar öðrum efnum (þó ekki sjálflímandi vörur eða gólf-, 

veggja- og loftklæðningar í nr. 3918 og dauðhreinsaðar vörur til 

skurðlækninga eða til notkunar við tannlækningar samkvæmt 

SN-númeri 3006 10 30) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.21.41 

Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr gljúpu plasti (e. cellular) 

22.21.41.20 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr gljúpum stýren-

fjölliðum 

kg S  

22.21.41.30 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr gljúpum vínýlklóríð-

fjölliðum 

kg S  

22.21.41.50 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr gljúpum 

pólýúretönum 

kg S  

22.21.41.70 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr endurunnum gljúpum 

sellósa 

kg S  

22.21.41.80 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur úr gljúpu plasti (þó ekki 

stýrenfjölliðum, vinýlklóríðfjölliðum, pólýúretönum eða 

endurunnum sellósa) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.21.42 

Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, ekki úr gljúpu plasti 

22.21.42.30 Plötur sem eru ekki gljúpar, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 

fjölliðunarvörum fengnum með þéttingu eða enduruppröðun, 

pólýesterum, styrktar, lagskiptar, standa undir eða á hliðstæðan 

hátt í sambandi við önnur efni 

kg S  

22.21.42.50 Ógljúpar plötur, ræmur... úr fenólresínum kg S  

22.21.42.75 Ógljúpar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur eða úr 

fjölliðunarvörum fengnum með þéttingu eða enduruppröðun, 

amínóresín (samlímt plast við háan þrýsting, yfirborðsskraut á 

annarri eða báðum hliðum) 

kg S  

22.21.42.79 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur úr 

fjölliðunarvörum 

kg S  

22.21.42.80 Aðrar plötur..., úr öðru ógljúpu plasti en því sem framleitt er 

með fjölliðun 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 22.22 

Framleiðsla á umbúðaplasti 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.22.11 

Sekkir og pokar (þ.m.t. keilulaga umbúðir) úr etýlenfjölliðum 

22.22.11.00 Sekkir og pokar úr etýlenfjölliðum (þ.m.t. keilulaga umbúðir) kg S  



Nr. 31/92 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.22.12 

Sekkir og pokar (þ.m.t. keilulaga umbúðir) úr öðru plasti en etýlenfjölliðum 

22.22.12.00 Plastsekkir og -pokar (þ.m.t. keilulaga umbúðir) (þó ekki úr 

etýlenfjölliðum) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.22.13 

Öskjur, kassar, grindur og áþekkar vörur úr plasti 

22.22.13.00 Box, kassar, öskjur, grindur og áþekkur varningur úr plasti, til 

flutnings eða pökkunar á vörum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.22.14 

Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkar vörur úr plasti 

22.22.14.50 Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkar vörur úr plasti, til 

flutnings eða pökkunar á vörum, ≤ 2 lítrar að rúmtaki 

p/st S  

22.22.14.70 Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkar vörur úr plasti, til 

flutnings eða pökkunar á vörum, > 2 lítrar að rúmtaki 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.22.19 

Annað umbúðaplast 

22.22.19.10 Spólur, snældur, kefli og áþekkar uppistöður úr plasti kg S  

22.22.19.25 Tappar, lok, hettur og annar lokunarbúnaður, úr plasti kg S  

22.22.19.50 Vörur fyrir flutning eða pökkun á vörum, úr plasti (þó ekki 

kassar, öskjur, grindur og áþekkur varningur, sekkir og pokar, 

þ.m.t. töskur, kútar, flöskur, pelar og áþekkar vörur, spólur, 

spindlar, kefli og áþekkar uppistöður, tappar, lok, hettur og 

annar lokunarbúnaður) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 22.23 

Framleiðsla á byggingarvörum úr plasti 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.23.11 

Gólfefni, vegg- eða loftklæðning úr plasti, í rúllum eða sem flísar 

22.23.11.55 Gólfefni í rúllum eða flísum, og vegg- eða loftklæðning með 

undirlagi sem er gegndreypt, húðað eða hjúpað með 

pólývinýlklóríði 

m2 S  

22.23.11.59 Annað gólfefni, vegg- og loftklæðningar úr fjölliðum 

vinýlklóríðs 

m2 S  

22.23.11.90 Gólfefni í rúllum eða flísum, og vegg- eða loftklæðning úr 

plasti (þó ekki úr fjölliðum vinýlklóríðs) 

m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.23.12 

Baðker, handlaugar, salernisskálar og -lok, salerniskassar og áþekk hreinlætistæki, úr plasti 

22.23.12.50 Baðker, sturtubaðker, vaskar og handlaugar úr plasti p/st S  

22.23.12.70 Salernissetur og -lok úr plasti p/st S  

22.23.12.90 Skolskálar, salernisskálar, salerniskassar og áþekk hrein-

lætistæki, úr plasti (þó ekki baðker, sturtubaðker, vaskar, 

handlaugar eða salernissetur og -lok) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.23.13 

Geymar, tankar, ker og áþekkar umbúðir með > 300 lítra rúmtaki, úr plasti 

22.23.13.00 Geymar, ker, tankar og meðalstór magnílát og áþekk ílát, úr 

plasti, með > 300 lítra rúmtaki 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.23.14 

Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr, rúllugardínur, gluggahlerar og 

áþekkar vörur og hlutar til þeirra, úr plasti 

22.23.14.50 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr, úr 

plasti 

p/st S  

22.23.14.70 Hlerar, gluggahlerar og áþekkar vörur úr plasti og hlutar til 

þeirra 

kg S  



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/93 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.23.15 

Línóleum og hörð yfirborðsgólfefni, ekki úr plasti, t.d. fjaðrandi gólfefni, eins og úr vínýl, 

línóleum o.s.frv. 

22.23.15.00 Línóleum, gólfklæðning sem er samansett úr yfirborðshjúpun 

eða yfirborðshúðun sem borið er á textílundirlag (þó ekki 

þynnur og plötur úr línóleumefnablöndum) 

m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.23.19 

Byggingarvörur úr plasti, ót. a. 

22.23.19.50 Tengihlutir og festingar til bygginga, ætlaðar til varanlegrar 

uppsetningar á plasti 

kg S  

22.23.19.90 Byggingarvörur til framleiðslu á gólfefnum, veggjum, 

skilveggjum, lofti, þaklögnum, o.s.frv., uppsetning á 

þakrennum og aukabúnaði, stigahandriðum, girðingum og þess 

háttar, uppsettum hillum fyrir verslanir, verksmiðjur, 

vörugeymslur, geymslur, o.s.frv., skrautleg byggingarlist eins 

og rifflaðar súlur, hvelfingar og skrautræmur, úr plasti, ót. a. 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.23.20 

Forsmíðaðar byggingar úr plasti 

22.23.20.00 z Forsmíðaðar byggingar úr plasti  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 22.29 

Framleiðsla á öðrum plastvörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.29.10 

Fatnaður og fylgihlutir hans (þ.m.t. hanskar), úr plasti 

22.29.10.00 Fatnaður og hlutar til hans, úr plasti (þ.m.t. hanskar, 

regnfrakkar, svuntur, belti og smekkir fyrir börn) (þó ekki 

höfuðfatnaður) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.29.21 

Sjálflímandi plötur, þynnur, filmur, himnur, bönd, ræmur og annað flatt, úr plasti, í rúllum  

≤ 20 cm á breidd 

22.29.21.30 Sjálflímandi plastræmur með hjúp úr ósúlfuðu, náttúrlegu eða 

syntetísku gúmmíi, í rúllum ≤ 20 cm á breidd 

kg S  

22.29.21.40 Sjálflímandi plötur, blöð, filmur, himnur, bönd, ræmur og 

annað flatt, úr plasti, einnig í rúllum > 20 cm breiðar (þó ekki 

plastræmur með húð úr ósúlfuðu eða syntetísku gúmmíi) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.29.22 

Aðrar sjálflímandi plötur, þynnur, filmur, himnur, bönd, ræmur og annað flatt, úr plasti 

22.29.22.40 Sjálflímandi plötur, blöð, filmur, himnur, bönd, ræmur og 

annað flatt, úr plasti, hvort sem eru í > 20 cm breiðum rúllum 

eða ekki (þó ekki gólf-, veggja- og loftklæðningar í nr. 3918) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.29.23 

Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og hreinlætisvörur, úr plasti 

22.29.23.20 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður úr plasti kg S  

22.29.23.40 Búsáhöld og hreinlætisvörur úr plasti (þó ekki borðbúnaður, 

eldhúsbúnaður, baðker, sturtubaðker, handlaugar, skolskálar, 

salernisskálar, -setur og -lok, vatnsgeymar til að skola niður og 

áþekk hreinlætistæki) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.29.24 

Plasthlutar, ót. a., í lampa og ljósabúnað, ljósanafnskilti o.þ.h. 

22.29.24.00 Plasthlutar í lampa, ljósabúnað, ljósaskilti og nafnskilti  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.29.25 

Plastvörur fyrir skrifstofur eða skóla 

22.29.25.00 Skrifstofu- eða skólavarningur úr plasti (þ.m.t. bréfpressur, 

bréfahnífar, ritundirlög, pennastandar og bókamerki) 

kg S  



Nr. 31/94 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.29.26 

Tengihlutir fyrir húsgögn, vagna eða þess háttar, úr plasti, styttur og aðrir skrautmunir, úr 

plasti 

22.29.26.10 Plastfestingar fyrir húsgögn, yfirbyggingu eða þess háttar kg S  

22.29.26.20 Styttur og aðrar vörur til skreytinga, úr plasti (þó ekki 

ljósmynda- eða myndarammar og áþekkir rammar) 

kg S  

22.29.26.30 Gataðar fötur og áþekkar vörur úr plasti, notaðar til að sía vatn 

við innstreymisop holræsa 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.29.29 

Aðrar vörur úr plasti 

22.29.29.10 Greiður, hárspennur o.þ.h. úr harðgúmmíi eða plasti (þó ekki 

rafhitahársnyrtitæki) 

kg S  

22.29.29.15 z Hárnálar, hárliðunarnálar, hárliðunarklemmur, krullupinnar 

o.þ.h. og hlutar til þeirra úr plasti (þó ekki rafhitahársnyrtitæki) 

kg S  

22.29.29.20 Ytri sólar og hælar, úr plasti p/st S  

22.29.29.50 Aðrar vörur úr blöðum kg S  

22.29.29.95 Aðrar vörur úr plasti, ót. a. (þó ekki búnaður sem er auðkenndur 

til raufunarumhirðu (e. ostomy use) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

22.29.91 

Þjónusta tengd framleiðslu á öðrum plastvörum 

22.29.91.10 Plasthlutar fyrir vélar og vélræn tæki, þó ekki fyrir bullubruna-

hreyfla eða gashverfla 

 S S1 

22.29.91.25 Plasthlutar fyrir tækjabúnað í nr. 8509 og 8516  S S1 

22.29.91.27 Plasthlutar fyrir snúningsdiska, plötuspilara, snælduspilara, 

segulbandsupptökutæki, önnur hljóð- eða myndupptökutæki 

eða -flutningstæki, þó ekki nemar (e. pick-up cartridges) 

 S S1 

22.29.91.30 Plasthlutar fyrir tækjabúnað í nr. 8525 til 8528  S S1 

22.29.91.40 Plastvörur og -hlutar til tækjabúnaðar í nr. 8535 til 8537  

og 8542 

 S S1 

22.29.91.50 Plasthlutar fyrir eimreiðar eða járnbrautarvagna, sporbúnaður 

og tengihlutar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, vélrænn merkja-

búnaður og öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður 

 S S1 

22.29.91.60 Plasthlutir og -aukahlutir fyrir ökutæki til notkunar á landi  

(þó ekki fyrir eimreiðar eða járnbrautarvagna) 

 S S1 

22.29.91.80 Plasthlutir fyrir loftför og geimför  S S1 

22.29.91.93 Plasthlutir fyrir rafbúnað og -tæki, hljóðupptökutæki og  

-flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki og -flutningstæki 

 S S1 

22.29.91.97 Plasthlutir fyrir áhöld og tækjabúnað til ljósfræðilegra nota, 

ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, prófunar, nákvæmni-

vinnu, lyflækninga eða skurðlækninga 

 S S1 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.11 

Framleiðsla á flotgleri 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.11.11 

Steypt gler, valsað, dregið eða blásið, í plötum, en ekki unnið á annan hátt 

23.11.11.10 Vírlausar skífur úr steyptu eða völsuðu gleri, hvort sem er með 

íseygu eða speglandi eða óspeglandi lagi en ekki unnið frekar 

m2 S  

23.11.11.30 Víraðar skífur eða prófílar úr steyptu eða völsuðu gleri, hvort 

sem er með íseygu eða speglandi eða óspeglandi lagi en ekki 

unnið frekar 

kg S  

23.11.11.50 Skífur úr dregnu eða blásnu gleri, hvort sem þær eru með 

íseygu, speglandi eða óspeglandi lagi en ekki unnið frekar 

m2 S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.11.12 

Flotgler og slípað eða fágað gler, í plötum en ekki unnið frekar 

23.11.12.12 Vírlausar skífur úr flotgleri og slípuðu eða fáguðu gleri, með 

óspeglandi lagi 

m2 S  

23.11.12.14 Vírlausar skífur úr flot- og slípuðu eða fáguðu gleri, með íseygu 

eða speglandi lagi, ≤ 3,5 mm að þykkt 

m2 S  

23.11.12.17 Vírlausar skífur úr flot- og slípuðu eða fáguðu gleri, með íseygu 

eða speglandi lagi, ekki unnið frekar, > 3,5 mm að þykkt 

m2 S  

23.11.12.30 Vírlausar skífur úr flotgleri og slípað eða fágað gler, gegnumlitað, 

ógagnsætt, ógagnsætt, glerhúðað eða aðeins yfirborðsunnið 

m2 S  

23.11.12.90 Flotgler, slípað eða fágað gler í annar konar skífum, ót. a. m2 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.12 

Skurður og vinnsla á flotgleri 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

23.12.11.50 Sjóntæknigler í nr. 7003, 7004 eða 7005, beygt, unnið á 

köntum, greypt o.s.frv. 

kg S  

23.12.11.90 Annað gler í nr. 7003, 7004 eða 7005, beygt, unnið á köntum, 

greypt o.s.frv. 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.12.12 

Öryggisgler 

23.12.12.10 Hert (e. tempered) öryggisgler, að stærð og lögun hæft til 

ísetningar í ökutæki, loftför, geimför, skip eða önnur farartæki 

m2 S  

23.12.12.30 Hert öryggisgler, ót. a. m2 S  

23.12.12.50 Lagskipt öryggisgler, að stærð og lögun hæft til ísetningar í 

ökutæki, loftför, geimför, skip eða önnur farartæki 

kg S  

23.12.12.70 Lagskipt öryggisgler, ót. a. m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.12.13 

Glerspeglar, marglaga einangrunargler 

23.12.13.30 Marglaga einangrunargler m2 S  

23.12.13.50 Baksýnisspeglar úr gleri í ökutæki p/st S  

23.12.13.90 Aðrir glerspeglar, einnig í römmum kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.13 

Framleiðsla á glerílátum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.13.11 

Flöskur, krukkur, lyfjaflöskur og aðrar umbúðir, úr gleri, þó ekki lyfjahylki, tappar, lok og 

annar lokunarbúnaður, úr gleri 

23.13.11.10 Niðursuðukrukkur, tappar, lok og annar lokunarbúnaður úr gleri 

(þ.m.t. tappar og lok sem fylgja ílátunum sem þau eru ætluð 

fyrir) 

kg S  

23.13.11.20 Ílát gerð úr glerrörum (þó ekki niðursuðukrukkur) p/st S  

23.13.11.30 Glerílát, ≥ 2,5 lítra að nafnrúmtaki (þó ekki niðursuðukrukkur) p/st S  

23.13.11.40 Ólitaðar glerflöskur, < 2,5 lítra að nafnrúmtaki, undir 

drykkjarvöru og matvæli (þó ekki flöskur hjúpaðar leðri eða 

samsettu leðri eða barnapelar) 

p/st S  



Nr. 31/96 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

23.13.11.50 Litaðar glerflöskur, < 2,5 lítra að nafnrúmtaki, undir 

drykkjarvöru og matvæli (þó ekki flöskur hjúpaðar leðri eða 

samsettu leðri eða barnapelar) 

p/st S  

23.13.11.60 Glerílát, undir drykkjarvöru og matvæli, < 2,5 lítra að 

nafnrúmtaki (þó ekki flöskur eða pelar hjúpaðir leðri eða 

samsettu leðri, glermunir til heimilisnota, hitaflöskur eða 

hitageymar) 

p/st S  

23.13.11.70 Glerílát undir lyfjavörur, < 2,5 lítra að nafnrúmtaki p/st S  

23.13.11.80 Glerílát, < 2,5 lítra að rúmtaki, til flutnings eða pökkunar á 

vörum (þó ekki undir drykkjarvöru, matvæli eða lyfjavörur eða 

glerrör) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.13.12 

Drykkjarglös úr öðru en glerpostulíni 

23.13.12.20 Drykkjarglös (þ.m.t. vínglös á fæti, til drykkjar), önnur en úr 

keramíkgleri eða blýkristal, handunnin 

p/st S  

23.13.12.40 Drykkjarglös (þ.m.t. vínglös á fæti, til drykkjar), önnur en úr 

keramíkgleri eða blýkristal, unnin vélrænt 

p/st S  

23.13.12.60 Drykkjarglös (þó ekki vínglös á fæti, til drykkja og vörur úr 

keramíkgleri eða blýkristal), úr hertu gleri 

p/st S  

23.13.12.90 Önnur drykkjarglös p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.13.13 

Glervörur notaðar sem borð-, eldhús-, bað- eða skrifstofubúnaður eða til innanhúss-

skreytinga o.þ.h. 

23.13.13.10 Glervörur sem borð- eða eldhúsbúnaður úr blýkristal, 

handunnið (þó ekki úr keramíkgleri eða hertu gleri eða glös) 

p/st S  

23.13.13.30 Glervörur sem borð- eða eldhúsbúnaður úr blýkristal, vélunnið 

(þó ekki úr keramíkgleri eða hertu gleri eða glös) 

p/st S  

23.13.13.50 Glervörur sem borð- eða eldhúsbúnaður með línulegum 

þanstuðli ≤ 5 x 10-6/K, miðað við hita á bilinu 0 C til 300 C, þó 

ekki úr keramíkgleri, blýkristal eða hertu gleri, drykkjarglös 

p/st S  

23.13.13.60 Borð-, eldhús-, bað- eða skrifstofubúnaður eða skreytingar 

innanhúss úr keramíkgleri eða áþekkar glervörur 

p/st S  

23.13.13.90 Glervörur sem borð- eða eldhúsbúnaður (þó ekki til drykkjar), 

úr hertu gleri 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.13.14 

Glerhylki í hitakönnur og hitabrúsa eða önnur slík ílát 

23.13.14.00 Glerhylki í hitakönnur og hitabrúsa eða önnur slík ílát (þ.m.t. 

frágengið og ófrágengið) 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.14 

Framleiðsla á glertrefjum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.14.11 

Vöndlar, vafningar, garn og saxaðir þræðir úr glertrefjum 

23.14.11.10 Þræðir úr glertrefjum, skornir í a.m.k. 3 mm lengjur en  

≤ 50 mm (saxaðir þræðir) 

kg S  

23.14.11.30 Samfelldar glertrefjar (þ.m.t.vafningar) kg S  

23.14.11.50 Vöndlar, garn og saxaðir þræðir úr samfelldum glertrefjum  

(þó ekki þræðir úr glertrefjum, skornir í a.m.k. 3 mm lengjur en 

≤ 50 mm) 

kg S  
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23.14.11.70 Vörur úr stuttum glertrefjum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.14.12 

Þunnir dúkar (e. voiles), vefir, mottur, rúmdýnur, plötur og aðrar vörur úr glertrefjum, þó 

ekki ofnir dúkar 

23.14.12.20 Mottur úr óreglulega lagskiptum glertrefjum (þó ekki glerull) kg S  

23.14.12.40 Þunnar mottur, „voiles“, úr óreglulega lagskiptum glertrefjum 

(þó ekki glerull) 

kg S  

23.14.12.50 Vefir úr óofnum glertrefjum, flóki, dýnur og plötur kg S  

23.14.12.97 Glertrefjar, þ.m.t. glerull, og vörur úr þeim (þó ekki stutttrefjar, 

vafningar, garn, saxaðir þræðir, ofnir dúkar, einnig borðar, 

þunnar skífur („voiles“), vefir, mottur, dýnur, plötur og áþekkar 

óofnar vörur, steinull og vörur úr henni, rafeinangrun og tengdir 

hlutir, ljósleiðarar, ljóstrefjabúnt eða -kapall, burstar úr 

glertrefjum, dúkkuhárkollur) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.19 

Framleiðsla og vinnsla á öðru gleri, þ.m.t. glervara til tæknilegra nota 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.19.11 

Glermassi, gler í kúlum (þó ekki örkúlur), stöngum eða pípum, óunnið 

23.19.11.10 Glermassi (þó ekki gler sem duft, korn eða flögur) kg S  

23.19.11.30 Óunnið gler í kúlum eða stöngum (þó ekki glerkúlur sem 

leikföng, glerkúlur sem hafa verið malaðar eftir mótun eða 

notaðar sem tappar í flöskur eða örkúlur úr gleri ≤ 1 mm í 

þvermál) 

kg S  

23.19.11.50 Óunnar glerpípur (þ.m.t. pípur með viðbættu flúrljómandi efni í 

massa) (þó ekki pípur húðaðar að innan með flúrljómandi efni) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

23.19.12.00 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 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.19.21 

Glerhylki, opin, og glerhlutar til þeirra, fyrir rafmagnslampa, myndlampa eða þess háttar 

23.19.21.00 Opin glerhylki, fyrir rafmagnslampa, rafeindalampa eða þess 

háttar 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.19.22 

Klukkugler, úragler eða gler í gleraugu, ekki fullunnin sem sjóngler, holar glerkúlur og 

hlutar til þeirra, til framleiðslu á þess konar glerjum 

23.19.22.00 Klukkugler eða úragler, gler í gleraugu, ekki fullunnin sem 

sjóngler 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.19.23 

Glervörur fyrir rannsóknarstofur og til hreinlætisnota og lyfjagerðar, lyfjahylki úr gleri 

23.19.23.30 Glervörur fyrir rannsóknarstofur og til hreinlætisnota og 

lyfjagerðar, einnig kvarðaðar 

kg S  

23.19.23.50 Lyfjahylki úr gleri, til flutninga eða pökkunar á vörum p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.19.24 

Glerhlutar í lampa og ljósabúnað, ljósaskilti, nafnskilti o.þ.h. 

23.19.24.00 Glerhlutar til lampa og ljósabúnaðar o.s.frv.  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.19.25 

Rafeinangrarar úr gleri 

23.19.25.00 Rafmagnseinangrarar úr gleri (þó ekki einangrandi tengihlutir 

(aðrir en einangrarar) í rafmagnsvélar, -hjálpartæki eða -búnað) 

kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.19.26 

Vörur úr gleri, ót. a. 

23.19.26.40 Endurkastsbúnaður og optískar vörur úr gleri, ekki optískt 

unnið, glerteningar og annar smávarningur úr gleri, í mósaík 

eða áþekkar skreytingar, þó ekki fullunnar þiljur eða önnur 

mótíf til skreytinga úr mósaíkteningum 

kg S  

23.19.26.70 Smávarningur úr gleri (þ.m.t. glerperlur, eftirlíkingar af perlum 

eða steinum, o.s.frv.) 

kg S  

23.19.26.90 Aðrar glervörur, ót. a.  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.20 

Framleiðsla á eldföstum vörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.20.11 

Múrsteinar, hellur, flísar og aðrar keramíkvörur úr kísilsalla eða jarðefnum 

23.20.11.00 Leirvörur úr kísilsalla eða jarðefnum, þ.m.t. múrsteinar, 

blokkir, hellur, þiljur, flísar, holir múrsteinar, sívalningshlutar 

hólks og rör, þó ekki síuplötur sem innihalda kísilgúr og kvars 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.20.12 

Eldfastur múrsteinn, hellur, flísar og áþekkar eldfastar keramíkvörur til mannvirkjagerðar, 

þó ekki úr kísilsalla eða jarðefnum 

23.20.12.10 Eldfastar leirvörur til mannvirkjagerðar sem innihalda > 50% af 

MgO, CaO eða Cr2O3, þ.m.t. múrsteinar, blokkir og þaksteinar, 

þó ekki vörur úr kísilsalla eða jarðefnum, pípur og rör 

kg S  

23.20.12.33 Eldfastur múrsteinn, blokkir, flísar og áþekkar eldfastar 

leirbyggingarvörur sem innihalda kísil, ≥ 93% að þyngd (þó 

ekki þær sem eru úr kísilsalla eða þess konar kísilsýruríkum 

jarðefnum) 

kg S  

23.20.12.35 Eldfastur múrsteinn, blokkir, flísar og áþekkar eldfastar 

leirbyggingarvörur sem innihalda kísil > 7% að þyngd en  

< 45% ál en > 50% ef þær eru blandaðar við kísil 

kg S  

23.20.12.37 Eldfastir múrsteinar, blokkir..., > 50% Al2O3 og/eða SiO2 að 

þyngd: annað 

kg S  

23.20.12.90 Eldfastir múrsteinar, blokkir, þaksteinar o.s.frv., ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.20.13 

Eldfast sement, steinlím, steinsteypa og áþekkar samsettar vörur, ót. a. 

23.20.13.00 Eldfast sement, steinlím, steinsteypa og áþekkar samsettar 

vörur (þ.m.t. eldfast plast, blöndur í höggstykki og blöndur í 

sementsprautur) (þó ekki kolefniskennt deig) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.20.14 

Óbrenndar eldfastar vörur og aðrar eldfastar keramíkvörur 

23.20.14.10 Vörur úr steini eða öðrum steinefnum, ót. a. og innihalda 

magnesíu, dólómít og króm 

kg S  

23.20.14.30 Eldfastar leirvörur, ót. a. > 25% af grafít eða öðrum gerðum 

kolefnis, miðað við þyngd 

kg S  

23.20.14.55 Eldfastar leirvörur, ót. a. ál eða kísill eða blanda af þeim  

> 50%: ál < 45% 

kg S  

23.20.14.59 Eldfastar leirvörur, ót. a., súrál eða kísill eða blanda þeirra 

>50%: súrál ≥ 45% 

kg S  
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23.20.14.90 Eldfastar leirvörur, ót. a. kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.31 

Framleiðsla á flísum og hellum úr leir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.31.10 

Keramíkflísar og -plötur 

23.31.10.00 * Keramíkflísar og -plötur m2 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.32 

Framleiðsla á byggingarvörum úr brenndum leir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.32.11 

Óeldfastur keramíksteinn til bygginga, steinn á gólf, uppistöðu- eða undirlagsflísar o.þ.h. 

23.32.11.10 Óeldfastir leirsteinar til bygginga (þó ekki úr kísilsalla eða 

jarðefnum) 

m3 S  

23.32.11.30 Óeldfastir leirsteinar á gólf, uppistöður- eða undirlagsflísar 

o.þ.h. (þó ekki úr kísilsalla eða jarðefnum) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.32.12 

Þakflísar, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, skrautsteinar og aðrar 

keramíkvörur til mannvirkjagerðar 

23.32.12.50 Óeldfastar þakflísar úr leir p/st S  

23.32.12.70 Óeldfastar leirvörur til mannvirkjagerðar (þ.m.t. reykháfsrör, 

reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, skrautsteinar, viftugrindur, 

leirrimlar, þó ekki rör, rennur o.þ.h.) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.32.13 

Keramíkpípur, -leiðslur og -rennur og píputengi 

23.32.13.00 Keramíkpípur, -leiðslur, -rennur og hlutar til þeirra: frárennsl-

isrör og -rennur með tengihlutum 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.41 

Framleiðsla á heimilisvörum og skrautmunum úr leir og postulíni 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.41.11 

Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, aðrar heimilis- og hreinlætisvörur, úr postulíni 

23.41.11.30 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður úr postulíni (þó ekki rafmagns-

hitunartæki, kaffi- eða kryddkvarnir með virknihlutum úr 

málmi) 

kg S  

23.41.11.50 Búsáhöld og baðbúnaður, ót. a., úr postulíni kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.41.12 

Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, aðrar heimilis- og hreinlætisvörur, þó ekki úr postulíni 

23.41.12.10 Borðbúnaður úr keramíki, önnur búsáhöld: almennar leirvörur kg S  

23.41.12.30 Borðbúnaður úr keramíki, önnur búsáhöld: leirmunir kg S  

23.41.12.50 Borðbúnaður úr keramíki, önnur búsáhöld: jarðleir eða 

fíngerðum leir 

kg S  

23.41.12.90 Borðbúnaður úr keramíki, önnur búsáhöld: annað kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.41.13 

Styttur og aðrar skrautvörur úr leir 

23.41.13.30 Styttur og aðrir skrautmunir úr postulíni  S  

23.41.13.50 Styttur og aðrir skrautmunir úr leir  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.42 

Framleiðsla á hreinlætistækjum úr leir og postulíni 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.42.10 

Hreinlætistæki úr postulíni 

23.42.10.30 Keramíkvaskar o.s.frv. og áþekk hreinlætistæki, úr postulíni p/st S  
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23.42.10.50 Keramíkvaskar, handlaugar, baðker... og önnur hreinlætistæki, 

ót. a. 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.43 

Framleiðsla á einangrurum og tengjum úr leir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.43.10 

Rafeinangrarar úr leir, tengi til einangrunar fyrir rafmagnsvélar, -tæki eða -búnað, úr leir 

23.43.10.30 Rafeinangrarar úr leir (þó ekki tengi) kg S  

23.43.10.50 Tengi til rafmagnsnotkunar, úr leir kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.44 

Framleiðsla á annarri leirvöru til tæknilegra nota 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.44.11 

Leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða annarra tæknilegra nota, úr 

postulíni 

23.44.11.00 Leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða 

tæknilegra nota, úr postulíni 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.44.12 

Leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða annarra tæknilegra nota, þó ekki 

úr postulíni 

23.44.12.10 Leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða 

tæknilegra nota, úr öðru efni en postulíni 

kg S  

23.44.12.30 Síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar (þó ekki úr 

málmi) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.49 

Framleiðsla á öðrum leirvörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.49.11 

Leirvörur til nota í landbúnaði og til flutnings eða umbúða um vörur 

23.49.11.00 Leirvörur til nota í landbúnaði og til flutnings eða umbúða um 

vörur 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.49.12 

Aðrar óformaðar leirvörur, ót. a. 

23.49.12.30 Aðrar leirvörur úr postulíni, þ.m.t. óeldfastir stólpar eldfastra 

steina, hlutar ofna eða arna, blómapottar, handföng og húnar, 

skilti og mótíf fyrir verslanir og hita- og rakatæki 

kg S  

23.49.12.50 Keramíkhlutir, ót. a. (þó ekki úr postulíni) kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.51 

Sementsframleiðsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.51.11 

Sementsgjall 

23.51.11.00 Sementsgjall kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.51.12 

Portlandsement, álsement, slaggsement og áþekkt vatnsharðnandi sement 

23.51.12.10 Portlandsement kg S  

23.51.12.90 Annað vatnsharðnandi sement kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.52 

Kalk- og gifsframleiðsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.52.10 

Óleskjað, leskjað og vatnsharðnandi kalk 

23.52.10.33 Óleskjað kalk kg S  

23.52.10.35 Leskjað kalk kg S  

23.52.10.50 Vatnsharðnandi kalk kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.52.20 

Gifs 

23.52.20.00 Gifsefni úr brenndu gifsi eða kalsíumsúlfati (þ.m.t. til nota í 

byggingum, í ofinn dúk fyrir umbúðir eða yfirborðspappír eða 

til nota í tannlækningum) 

kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.52.30 

Glætt eða mótað dólómít 

23.52.30.30 Brennt og glætt dólómít, óunnið, grófhöggvið eða einungis 

hlutað sundur í rétthyrningslaga eða ferningslaga blokkir eða 

hellur 

kg T  

23.52.30.50 Mótað dólómít (þ.m.t. tjöruborið dólómít) kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.61 

Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.61.11 

Flísar, hellusteinn, múrsteinar og áþekkar vörur, úr sementi, steinsteypu eða gervisteini 

23.61.11.30 Byggingarblokkir og -steinar úr sementi, steinsteypu eða 

gervisteini 

kg S  

23.61.11.50 Flísar, hellusteinn og áþekkar vörur, úr sementi, steinsteypu eða 

gervisteini (þó ekki byggingarhellur eða -steinar) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.61.12 

Forsmíðaðir hlutar í byggingar eða fyrir byggingarstarfsemi, úr sementi, steinsteypu eða 

gervisteini 

23.61.12.00 Forsmíðaðir hlutar í byggingar eða fyrir byggingarstarfsemi, úr 

sementi, steinsteypu eða gervisteini 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.61.20 

Forsmíðaðar byggingar úr steinsteypu 

23.61.20.00 z Forsmíðaðar byggingar úr steinsteypu  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.62 

Framleiðsla á byggingarefni úr gifsi 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.62.10 

Byggingarefni úr gifsi 

23.62.10.50 Plötur, þynnur, þiljur, flísar og áþekkar vörur úr gifsefni eða 

blöndu að meginstofni úr gifsefni, einungis með pappír eða 

pappa á yfirborði eða styrktar með pappír eða pappa (þó ekki 

mótaðar með gifsefni eða skreyttar) 

m2 S  

23.62.10.90 Plötur, þynnur, þiljur, flísar og áþekkar vörur úr gifsefni eða 

blöndu að meginstofni úr gifsefni, ekki einungis styrktar með 

pappír eða pappa á yfirborði (þó ekki mótaðar með gifsefni eða 

skreyttar) 

m2 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.63 

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.63.10 

Tilbúin steinsteypa 

23.63.10.00 Tilbúin steinsteypa kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.64 

Framleiðsla á steinlími 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.64.10 

Steinlím 

23.64.10.00 Verksmiðjuframleitt steinlím kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.65 

Framleiðsla á vörum úr trefjasementi 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.65.11 

Plötur, blokkir og áþekkar vörur úr jurtatrefjum, stráum eða öðrum úrgangi úr viði, bundið 

með bindiefnum úr steinaríkinu 

23.65.11.00 Þiljur, plötur, flísar, blokkir og áþekkar vörur úr jurtatrefjum, 

strái eða úr spæni, flísum, ögnum, sagi eða öðrum úrgangi úr 

viði, mótað með sementi, gipsefni eða öðru bindiefni úr 

steinaríkinu 

m2 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.65.12 

Vörur úr asbestsementi, sellulósatrefjasementi eða þess háttar 

23.65.12.20 Vörur úr asbestsementi, úr beðmistrefjasementi eða áþekkum 

blöndum af trefjum (asbest, beðmi eða aðrar jurtatrefjar, 

syntetískir fjölliðir, gler- eða málmtrefjar, o.s.frv.) og sement 

eða önnur bindiefni sem harðna í vatni og innihalda asbest 

kg S  

23.65.12.40 Þynnur, þiljur, flísar og áþekkar vörur úr beðmistrefjasementi, 

úr beðmistrefjasementi eða svipuðum blöndum af trefjum 

(asbest, beðmi eða aðrar jurtatrefjar, syntetískir fjölliðir, gler- 

eða málmtrefjar, o.s.frv.) og sement eða önnur bindiefni sem 

harðna í vatni og innihalda ekki asbest 

m2 S  
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23.65.12.70 Vörur úr beðmistrefjasementi og áþekkar vörur sem innihalda 

ekki asbest (þó ekki bylgjaðar eða aðrar þynnur, þiljur, efni í 

gangstéttar, flísar og áþekkar vörur) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.69 

Framleiðsla á öðrum vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.69.11 

Aðrar vörur úr gifsi eða blöndu að meginstofni úr gifsi, ót. a. 

23.69.11.00 Vörur úr gifsi eða blöndu að meginstofni úr gifsefni, ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.69.19 

Vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini, ót. a. 

23.69.19.30 z Rör úr sementi, steinsteypu eða gervisteini kg S  

23.69.19.80 z Vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini, ekki til 

mannvirkjagerðar (þ.m.t. vasar, blómapottar, skrautmunir í 

byggingar eða garða, styttur og skrautvörur) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.70 

Steinsmíði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.70.11 

Marmari, lindakalk (e. travertine), mjólkursteinn (e. alabaster), unninn og vörur úr honum 

(þó ekki götuhellur, kantsteinn, hellusteinn, flísar, teningar eða áþekkar vörur), gervilitaðar 

agnir, flísar og duft úr marmara, lindakalki og mjólkursteini 

23.70.11.00 Unninn steinn til höggmyndagerðar eða bygginga og vörur úr 

honum, úr marmara, travertíni og mjólkursteini (þó ekki flísar, 

teningar eða áþekkar vörur, stærsti yfirborðsflötur < 7 cm, 

götuhellur, kantsteinar, hellusteinn) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.70.12 

Aðrir unnir skraut- eða byggingasteinar og vörur úr þeim, aðrar gervilitaðar agnir og duft 

úr náttúrulegum steini, vörur úr mótuðu flögubergi 

23.70.12.10 Götuhellur, kantsteinn og hellusteinn, úr náttúrusteini (þó ekki 

úr flögubergi) 

kg S  

23.70.12.30 Flísar, teningar og áþekkar vörur úr náttúrusteini, einnig 

rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga), með yfirborðsfleti sem 

koma má fyrir innan fernings með < 7 cm hliðum, gervilitaðar 

agnir, flísar og duft úr náttúrusteini 

kg S  

23.70.12.60 Unninn steinn til höggmyndagerðar eða bygginga og vörur úr 

honum, úr graníti (þó ekki flísar, teningar eða áþekkar vörur, 

þar af með stærsta yfirborðsfleti sem koma má fyrir innan 

fernings sem < 7 cm, götuhellur, kantsteinar og hellusteinn) 

kg S  

23.70.12.70 Unninn steinn til höggmyndagerðar eða bygginga og vörur úr 

honum (þó ekki úr graníti eða flögusteini, flísar, teningar eða 

áþekkar vörur, þar af með stærsta yfirborðsfleti sem koma má 

fyrir innan fernings sem < 7 cm) 

kg S  

23.70.12.80 Unnið flöguberg og vörur úr flögubergi eða mótuðu flögubergi kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.91 

Framleiðsla á vörum til slípunar 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.91.11 

Kvarnarsteinn, hverfisteinn, slípiskífa o.þ.h., án grindar til að vinna steina, og hlutar til 

þeirra, úr náttúrusteini, mótuðu náttúrulegu- eða gervislípiefni, eða úr leir 

23.91.11.10 Kvarnarsteinar og hverfisteinar, án grindar til að mala, steyta 

eða stappa með 

kg S  

23.91.11.20 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slíkihjól o.þ.h., án grindar, úr 

mótuðum syntetískum eða náttúrlegum demanti (þó ekki 

kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, steyta eða  

stappa með) 

kg S  
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23.91.11.30 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól o.þ.h., án grindar, úr 

gervislípiefni, með bindiefni úr syntetísku- eða gerviresíni, 

styrktu (þó ekki kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, 

steyta eða stappa með) 

kg S  

23.91.11.40 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól o.þ.h., án grindar, úr 

gervislípiefni, með bindiefni úr syntetísku- eða gerviresíni, ekki 

styrktu (þó ekki kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, 

steyta eða stappa með) 

kg S  

23.91.11.50 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól o.þ.h., án grindar, úr 

gervislípiefni, með bindiefni úr keramíki eða sílíkati (þó ekki 

kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, steyta eða stappa 

með) 

kg S  

23.91.11.90 Aðrir kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól o.þ.h., án grindar, 

handskerpisteinar eða handfægisteinar 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.91.12 

Slípiduft eða -korn á undirlagi úr textílefni, pappír eða pappa 

23.91.12.30 Náttúrlegt eða gervislípiduft eða -slípikorn, einungis á undirlagi 

úr ofnum textíldúk 

m2 S  

23.91.12.50 Náttúrlegt eða gervislípiduft eða -slípikorn, einungis á undirlagi 

úr pappír eða pappa 

m2 S  

23.91.12.90 Náttúrlegt eða gervislípiduft eða -slípikorn, einungis á undirlagi 

(þó ekki einungis úr ofnu textílefni, pappír eða pappa) 

m2 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 23.99 

Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

23.99.11.00 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 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.99.12 

Vörur úr asfalti eða áþekku efni 

23.99.12.55 Vörur úr asfalti eða áþekku efni, t.d. jarðolíubítúmeni eða 

koltjörubiki, í rúllum 

m2 S  

23.99.12.90 Vörur að meginstofni úr jarðbiki (þó ekki í rúllum) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.99.13 

Jarðbiksblöndur að meginstofni úr náttúrlegum steinefnum og gervisteinefnum og jarðbiki, 

náttúrulegu asfalti eða tengdum efnum sem bindiefni 

23.99.13.10 Jarðbiksblöndur, að meginstofni úr náttúrlegum eða 

gerviíblöndunarefnum og jarðbiki eða náttúrlegu asfalti sem 

bindiefni 

kg S  

23.99.13.20 Forhúðuð íblöndunarefni kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.99.14 

Gervigrafít, hlaupkennt eða hálfhlaupkennt grafít, efnablöndur að meginstofni úr grafíti eða 

öðru kolefni sem er hálfunnið 

23.99.14.00 Gervigrafít, hlaupkennt eða hálfhlaupkennt grafít og efna-

blöndur úr því 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.99.15 

Gervikórúnd 

23.99.15.00 Gervikórund (þó ekki vélrænar blöndur) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

23.99.19 

Vörur úr málmlausum steinefnum, ót. a. 

23.99.19.10 Gjallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum og blöndur þeirra, í 

lausu, þynnum eða rúllum 

kg S  

23.99.19.20 Flagað vermikúlít, þaninn leir, frauðað gjall og áþekk þanin 

steinefni og blöndur þeirra 

kg S  
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23.99.19.30 Blöndur og vörur úr hita- eða hljóðeinangrandi efni, ót. a. kg S  

23.99.19.40 * z Glætt kaólín kg T  

23.99.19.50 Unninn gljásteinn og vörur úr gljásteini kg S  

23.99.19.70 Vörur úr grafíti eða öðru kolefni, ekki fyrir rafmagn kg S  

23.99.19.80 Vörur úr mó (þ.m.t. blöð, sívalningshlutar hólks og 

blómapottar) (þó ekki textílvörur úr mótrefjum 

kg S  

23.99.19.90 Vörur úr steini eða öðrum jarðefnum, ót. a. kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.10 

Framleiðsla á járni, stáli og járnblendi 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.11 

Hrájárn og spegiljárn í grófsteypustykkjum, blokkum eða öðrum frumgerðum 

24.10.11.00 Hrájárn og spegiljárn í grófsteypustykkjum, blokkum eða 

öðrum frumgerðum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.12 

Járnblendi 

24.10.12.15 Járnmangan kg S  

24.10.12.30 Kísiljárn kg S  

24.10.12.45 Mangankísiljárn kg S  

24.10.12.60 Krómjárn kg S  

24.10.12.75 Mólybdenjárn kg S  

24.10.12.90 Annað járnblendi, ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.13 

Járnvörur fengnar með beinni vinnslu járngrýtis og annarra frauðkenndra járnvara, í 

klumpum, kögglum eða áþekku formi, járn sem er minnst 99,94% að hreinleika miðað við 

þyngd, í klumpum, kögglum eða áþekku formi 

24.10.13.00 Járnvörur fengnar með beinni vinnslu járngrýtis og annarra 

frauðkenndra járnvara, í klumpum, kögglum eða áþekku formi, 

járn sem er minnst 99,94 % að hreinleika miðað við þyngd, í 

klumpum, kögglum eða áþekku formi 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.14 

Korn og duft, úr hrájárni og spegiljárni, eða stáli 

24.10.14.10 Korn og duft úr steypujárni, úr hrájárni, spegiljárni, járni eða 

stáli 

kg S  

24.10.14.20 Hleifarusl úr járni eða stáli til endurbræðslu (þó ekki vörur þar 

sem efnasamsetningin samræmist skilgreiningum á hrájárni, 

spegiljárni eða járnblendi) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.21 

Óblendið stál í hleifum eða öðrum frumgerðum og hálfunnar vörur úr óblendnu stáli 

24.10.21.10 Flatar hálfunnar vörur (úr óblendnu stáli) kg S  

24.10.21.21 z Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur fyrir 

saumlaus rör (úr óblendnu stáli) 

kg S  

24.10.21.22 z Aðrir hleifar, frumgerðir og langar hálfunnar vörur, þ.m.t. efni 

(úr óblendnu stáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.22 

Ryðfrítt stál í hleifum eða öðrum frumgerðum og hálfunnar vörur úr ryðfríu stáli 

24.10.22.10 Flatar hálfunnar vörur (gjall) (úr ryðfríu stáli) kg S  

24.10.22.21 z Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur fyrir 

saumlaus rör (úr ryðfríu stáli) 

kg S  
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24.10.22.22 z Aðrir hleifar, frumgerðir og langar hálfunnar vörur (úr ryðfríu 

stáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.23 

Annað stálblendi í hleifum eða öðrum frumgerðum og hálfunnar vörur úr öðru stálblendi 

24.10.23.10 Flatar hálfunnar vörur (úr stálblendi, þó ekki ryðfríu stáli) kg S  

24.10.23.21 z Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur fyrir 

saumlaus rör (úr stálblendi, þó ekki ryðfríu stáli) 

kg S  

24.10.23.22 z Aðrir hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur  

(úr stálblendi, þó ekki ryðfríu stáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.31 

Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm á breidd 

24.10.31.10 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ≥ 600 mm á 

breidd, ekki klæddar, plettaðar eða húðaðar: í vafningum 

kg S  

24.10.31.30 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ≥ 600 mm á 

breidd, ekki í vafningum, heitvalsaðar, ekki húðaðar, plettaðar 

eða hjúpaðar, með beinu upphleyptu mynstri vegna völtunar og 

vörur < 4,75 mm á þykkt, án upphleypts mynsturs (þó ekki 

valsaðar á fjórum hliðum eða í lokuðum lögum sem eru  

≤ 1 250 mm á breidd og ≥ 4 mm að þykkt) 

kg S  

24.10.31.50 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ≥ 600 mm á 

breidd (þó ekki „breiðar flatvalsaðar“), ekki í vafningum, 

heitvalsaðar, ekki húðaðar, plettaðar eða hjúpaðar, án 

upphleypts mynsturs, flatvalsaðar vörur úr járni eða stáli,  

≥ 600 mm á breidd, heitvalsaðar eða unnar frekar en ekki 

húðaðar, plettaðar eða hjúpaðar 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.32 

Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, < 600 mm á breidd 

24.10.32.10 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, heitvalsaðar á 

fjórum hliðum eða í lokuðum lögum, ekki húðaðar, plettaðar 

eða hjúpaðar, > 150 mm en < 600 mm og ≥ 4 mm að þykkt, 

ekki í vafningum, án upphleypts mynsturs, jafnan þekktar sem 

„breiðar flatvalsaðar“ 

kg S  

24.10.32.30 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, < 600 mm á 

breidd, einungis heitvalsaðar, ekki klæddar, plettaðar eða 

húðaðar (þó ekki „breiðar flatvalsaðar“) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.33 

Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm á breidd 

24.10.33.10 z Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum til endurvölsunar, a.m.k. 

600 mm á breidd, úr ryðfríu stáli 

kg S  

24.10.33.20 z Aðrar heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum, a.m.k. 600 mm á 

breidd, úr ryðfríu stáli 

kg S  

24.10.33.30 Plötur og þynnur skornar út úr heitvalsaðri breiðri ræmu, a.m.k. 

600 mm á breidd (úr ryðfríu stáli) 

kg S  

24.10.33.40 Plötur og þynnur gerðar í vendifræsara, a.m.k. 600 mm á breidd 

og breiðar flatvalsaðar (úr ryðfríu stáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.34 

Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, < 600 mm á breidd 

24.10.34.10 z Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum til endurvölsunar,  

600 mm eða minna á breidd, úr ryðfríu stáli 

kg S  
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24.10.34.20 z Aðrar heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum, 600 mm eða 

minna á breidd, úr ryðfríu stáli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.35 

Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm á breidd 

24.10.35.10 Flatvalsaðar vörur úr verkfærastáli eða blendnu stáli öðru en 

ryðfríu stáli, ≥ 600 mm á breidd, ekki unnar frekar en með 

heitvölsun, í vafningum (þó ekki vörur úr háhraða- eða 

kísilrafstáli) 

kg S  

24.10.35.20 Flatvalsaðar vörur úr háhraðastáli, ≥ 600 mm á breidd, heit- eða 

kaldvalsaðar, „kaldunnar“ 

kg S  

24.10.35.30 Flatvalsaðar vörur úr verkfærastáli eða blendnu stáli öðru en 

ryðfríu stáli, ≥ 600 mm á breidd, ekki unnar frekar en með 

heitvölsun, ekki í vafningum (þó ekki lífrænthjúpaðar vörur, 

vörur sem eru < 4,75 mm á þykkt og vörur úr háhraða- eða 

kísilrafstáli) 

kg S  

24.10.35.40 Flatvalsaðar vörur úr blendnu stáli öðru en ryðfríu, ≥ 600 mm á 

breidd, ekki unnar frekar en með heitvölsun, ekki í vafningum 

og < 4,75 mm að þykkt (þó ekki vörur úr verkfæra-, háhraða- 

eða kísilrafstáli) 

kg S  

24.10.35.50 Flatvalsaðar vörur úr blendnu stáli öðru en ryðfríu, ≥ 600 mm á 

breidd, heit- eða kaldvalsað „kaldunnar“ og unnar frekar (þó 

ekki plettaðar eða húðaðar með sinki eða vörum úr kísilrafstáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.36 

Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, < 600 mm á breidd 

(þó ekki afurðir úr kísilrafstáli) 

24.10.36.00 Flatvalsaðar vörur úr blendnu stáli öðru en ryðfríu stáli,  

≥ 600 mm á breidd, ekki unnar frekar en með heitvölsun (þó 

ekki vörur úr háhraða- eða kísilrafstáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.41 

Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm á breidd 

24.10.41.10 z Óhúðaðar, kaldvalsaðar þynnur, plötur og ræmur, ≥ 600 mm á 

breidd úr öðru stáli en ryðfríu stáli 

kg S  

24.10.41.30 z Þynnur, plötur og ræmur til nota í rafmagnsvörur, ekki 

fullhertar, a.m.k. 600 mm á breidd 

kg S  

24.10.41.50 Þynnur, plötur og ræmur til nota í rafmagnsvörur, ekki með 

réttaðri áferð, ≥ 600 mm á breidd 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.42 

Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm á breidd 

24.10.42.00 Kaldvalsaðar þynnur, plötur og breiðar ræmur, a.m.k. 600 mm á 

breidd (úr ryðfríu stáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.43 

Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ekki unnar frekar en heitvalsaðar, ≥ 600 mm á breidd 

24.10.43.00 Flatvalsaðar vörur úr blendnu stáli öðru en ryðfríu stáli,  

≥ 600 mm á breidd, kaldvalsaðar (þó ekki vörur úr háhraða- eða 

kísilrafstáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.51 

Flatvalsaðar vörur úr óblendnu stáli, ≥ 600 mm á breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar 

24.10.51.10 Blikkplötur, aðrar blikkþynnur og -ræmur, þ.m.t. stál rafhúðað 

með krómi (ECCS) 

kg S  

24.10.51.20 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ≥ 600 mm á 

breidd, rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki 

kg S  

24.10.51.30 Málmhúðaðar plötur og ræmur í málmhúðunarbaði, ≥ 600 mm 

á breidd 

kg S  
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24.10.51.40 Þynnur, húðaðar með lífrænum efnum ≥ 600 mm á breidd kg S  

24.10.51.50 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ≥ 600 mm á 

breidd, húðaðar 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.52 

Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, ≥ 600 mm á breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar 

24.10.52.10 Flatvalsaðar vörur úr blendnu stáli öðru en ryðfríu, ≥ 600 mm á 

breidd, heit- eða kaldvalsað „kaldunnar“ rafplettaðar eða 

rafhúðaðar með sinki (þó ekki vörur úr kísilrafstáli) 

kg S  

24.10.52.30 Flatvalsaðar vörur úr blendnu stáli öðru en ryðfríu, ≥ 600 mm á 

breidd, heit- eða kaldvalsað „kaldunnar“ plettaðar eða 

rafhúðaðar með sinki (þó ekki rafplettaðar eða rafhúðaðar og 

vörur úr kísilrafstáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.53 

Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, ≥ 600 mm á breidd 

24.10.53.10 Þynnur, plötur og ræmur, til nota í rafmagnsvörur, með réttaðri 

áferð, a.m.k. 600 mm á breidd 

kg S  

24.10.53.30 Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, ≥ 600 mm á breidd, ekki með 

réttaðri áferð 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.54 

Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, < 600 mm á breidd 

24.10.54.10 Kaldvalsað raufarjárn úr rafstáli, með réttaðri áferð, úr 

kísilstálblendi, < 600 mm á breidd 

kg S  

24.10.54.30 Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, < 600 mm á breidd, ekki með 

réttaðri áferð 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.55 

Flatvalsaðar vörur úr háhraðastáli, < 600 mm á breidd 

24.10.55.00 Flatvalsaðar vörur úr háhraðastáli, < 600 mm á breidd kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.61 

Teinar og stangir, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr óblendnu stáli 

24.10.61.10 Rifflaðar stálstangir eða formbreyttar á annan hátt (úr óblendnu 

stáli) 

kg S  

24.10.61.20 Stálstangir, úr frískurðarstáli kg S  

24.10.61.30 Stálstangir til steypustyrktar (net eða kaldrifflaðir teinar) kg S  

24.10.61.40 Valsaðir þræðir fyrir hjólbarðavír kg S  

24.10.61.90 Aðrar stálstangir (úr óblendnu stáli) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.62 

Aðrir teinar og stangir úr stáli, ekki unnið frekar en hamrað, heitvalsað, -dregið eða -þrykkt, 

en einnig undið eftir völsun 

24.10.62.10 Heitvalsaðir teinar til steypustyrkingar kg S  

24.10.62.30 Heitvalsaðir teinar úr frískurðarstáli kg S  

24.10.62.50 Hamraðir teinar úr stáli og heitvalsaðir teinar (þó ekki holir 

borteinar og stangir) úr óblendnu stáli (úr öðru stáli en 

frískurðarstáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.63 

Teinar og stangir, heitvalsaðar, í óreglulega undnum vafningum, úr ryðfríu stáli 

24.10.63.00 Heitvalsaðar stálstangir í vafningi, úr ryðfríu stáli kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.64 

Aðrir teinar og stangir úr ryðfríu stáli, ekki unnar frekar en hamrað, heitvalsaðar, -dregnar 

eða -þrykktar, en einnig undnar eftir völsun 

24.10.64.10 Heitvalsaðir, sívalir teinar, úr ryðfríu stáli kg S  
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24.10.64.30 Teinar og stangir úr ryðfríu stáli, einungis heitvalsað, heitdregið 

eða heitþrykkt eða einungis útblásnar (þó ekki með hringlaga 

þversniði) 

kg S  

24.10.64.50 Hamraðir teinar, úr ryðfríu stáli kg S  

24.10.64.70 Teinar og stangir úr ryðfríu stáli, kaldmótaðir eða kaldfágaðir 

og unnir frekar, eða heitmótaðir og unnir frekar, ót. a. (þó ekki 

hamraðar vörur) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.65 

Teinar og stangir, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr öðru stálblendi 

24.10.65.10 Teinar og stangir úr háhraðastáli, heitvalsaðir, í óreglulega 

undnum vafningum 

kg S  

24.10.65.30 Teinar og stangir úr mangankísilstáli, heitvalsaðir, í óreglulega 

undnum vafningum 

kg S  

24.10.65.50 Heitvalsaðar stálstangir, úr legustáli kg S  

24.10.65.70 Teinar og stangir úr blendnu stáli, öðru en ryðfríu, heitvalsað, í 

óreglulega undnum vafningum (þó ekki vörur úr legustáli, 

háhraðastáli eða mangankísilstáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.66 

Aðrir teinar og stangir úr öðru stálblendi, ekki unnið frekar en hamrað, heitvalsað, -dregið 

eða -þrykkt, en einnig undið eftir völsun 

24.10.66.10 Heitvalsaðir teinar úr háhraðastáli kg S  

24.10.66.20 Heitvalsaðir teinar úr mangankísilstáli kg S  

24.10.66.30 Heitvalsaðir teinar úr legustáli kg S  

24.10.66.40 Heitvalsaðir teinar úr verkfærastáli kg S  

24.10.66.50 Heitvalsaðir teinar (þó ekki holir borteinar og -stangir) úr 

blendnu stáli (úr öðru stáli en ryðfríu stáli, verkfærastáli, 

mangankísilstáli, legustáli og háhraðastáli) 

kg S  

24.10.66.60 Kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stangir úr blendnu stáli 

(t.d. kalddrætti), málaðir, klæddir, húðaðir eða unnir frekar  

(þó ekki ryðfrítt stál) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.67 

Holir borteinar og borstangir 

24.10.67.00 Holir borteinar og borstangir kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.71 

Opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir eða -þrykktir, úr óblendnu stáli 

24.10.71.10 U-prófílar a.m.k. 80 mm á hæð (úr óblendnu stáli) kg S  

24.10.71.20 I-prófílar a.m.k. 80 mm á hæð (úr óblendnu stáli) kg S  

24.10.71.30 H-prófílar a.m.k. 80 mm á hæð (úr óblendnu stáli) kg S  

24.10.71.40 Aðrir opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir 

eða -þrykktir, úr óblendnu stáli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.72 

Opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir eða -þrykktir, úr ryðfríu stáli 

24.10.72.00 Opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir eða  

-þrykktir, úr ryðfríu stáli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.73 

Opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir eða -þrykktir, úr öðru stálblendi 

24.10.73.00 Opnir prófílar, ekki unnir frekar en heitvalsaðir, -dregnir eða  

-þrykktir, úr öðru stálblendi 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.74 

Stálþil og soðnir opnir prófílar úr stáli 

24.10.74.10 Stálþil (úr stáli) kg S  
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24.10.74.20 Soðnir og kaldmótaðir prófílar (úr stáli) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.10.75 

Brautarbyggingarefni fyrir járnbrautarlestir eða sporvagna úr stáli 

24.10.75.00 Efni fyrir járnbrautir (úr stáli) kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.20 

Framleiðsla á rörum, pípum, holum prófílum og tengihlutum úr stáli 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.11 

Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, saumlaus, úr stáli 

24.20.11.10 Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, saumlaus, úr ryðfríu stáli kg S  

24.20.11.50 Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, saumlaus, úr stáli öðru en 

ryðfríu stáli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.12 

Fóðurrör, rör og borpípur, notaðar við borun eftir olíu eða gasi, saumlausar, úr stáli 

24.20.12.10 Fóðurrör, rör og borpípur, notaðar við borun eftir olíu eða gasi, 

saumlausar, úr ryðfríu stáli 

kg S  

24.20.12.50 Fóðurrör, rör og borpípur, notaðar við borun eftir olíu eða gasi, 

saumlausar, úr stáli öðru en ryðfríu stáli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.13 

Önnur rör og pípur, með hringlaga þversniði, úr stáli 

24.20.13.10 Rör og pípur, með hringlaga þversniði, saumlausir og úr ryðfríu 

stáli (þó ekki sú tegund pípna sem notuð er í olíu- eða 

gasleiðslur og fóðurrör, rör og borpípur sem eru notaðar við 

borun eftir olíu eða gasi) 

kg S  

24.20.13.30 Nákvæmnisrör og pípur með hringlaga þverskurði, kalddregnar 

eða kaldvalsaðar, úr öðru stáli en ryðfríu stáli 

kg S  

24.20.13.50 Nákvæmnisrör og pípur með hringlaga þverskurði, kalddregnar 

eða kaldvalsaðar, úr öðru stáli en ryðfríu stáli (þó ekki 

nákvæmnisrör eða pípur) 

kg S  

24.20.13.70 Rör og pípur með hringlaga þversniði, heitfágað, saumlaust úr 

öðru stáli en ryðfríu stáli (þó ekki sú tegund pípna sem notuð er 

í olíu- eða gasleiðslur og fóðurrör, rör og borpípur sem eru 

notaðar við borun eftir olíu eða gasi) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.14 

Rör og pípur, ekki með hringlaga þversniði og holir prófílar, úr stáli 

24.20.14.00 Rör og pípur, ekki með hringlaga þversniði, saumlausir og holir 

prófílar, saumlausir, úr stáli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.21 

Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, soðin saman, > 406,4 mm að ytra þvermáli, úr stáli 

24.20.21.10 Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, soðnar langsniðs saman,  

> 406,4 mm að ytra þvermáli, úr stáli 

kg S  

24.20.21.50 Rör notuð í olíu- eða gasleiðslur, aðrar en soðnar langsniðs 

saman, > 406,4 mm að ytra þvermáli, úr stáli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.22 

Fóðurrör og rör notuð við borun eftir olíu eða gasi, soðin saman, > 406,4 mm að ytra 

þvermáli, úr stáli 

24.20.22.00 Fóðurrör sem eru notuð við borun eftir olíu eða gasi, soðin 

saman, > 406,4 mm að ytra þvermáli, úr stáli 

kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.23 

Önnur rör og pípur, með hringlaga þversniði, soðin saman, > 406,4 mm að ytra þvermáli, 

úr stáli 

24.20.23.00 Rör og pípur soðnar með hringlaga þversniði, > 406,4 mm að 

ytra þvermáli, úr stáli (þó ekki sú tegund pípna sem notuð er í 

olíu- eða gasleiðslur og fóðurrör sem notuð við borun eftir olíu 

eða gasi) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.24 

Önnur rör og pípur, með hringlaga þversniði, brúnskeyttar, hnoðaðar eða settar saman með 

áþekkum hætti, > 406,4 mm að ytra þvermáli, úr stáli 

24.20.24.00 Rör og pípur, hnoðaðar eða settar saman með áþekkum hætti,  

> 406,4 mm að ytra þvermáli, úr stáli (þó ekki rör sem eru 

notuð í olíu- eða gasleiðslur, fóðurrör sem eru notuð við borun 

eftir olíu eða gasi og soðin rör eða pípur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.31 

Rör sem eru notuð í olíu- eða gasleiðslur, soðin saman, ≤ 406,4 mm að ytra þvermáli, úr 

stáli 

24.20.31.10 Rör sem eru notuð í olíu- eða gasleiðslur, soðnar langsniðs 

saman eða í vafning, ≤ 406,4 mm að ytra þvermáli, úr ryðfríu 

stáli 

kg S  

24.20.31.50 Rör sem eru notuð í olíu- eða gasleiðslur, soðnar langsniðs 

saman eða í vafning, ≤ 406,4 mm að ytra þvermáli, úr öðru stáli 

en ryðfríu stáli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.32 

Fóðurrör og rör sem eru notuð við borun eftir olíu eða gasi, soðin saman, að ytra þvermáli 

≤ 406,4 mm, úr stáli 

24.20.32.10 Fóðurrör og rör sem eru notuð við borun eftir olíu eða gasi, 

soðin saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr ryðfríu stáli 

kg S  

24.20.32.50 Fóðurrör og rör sem eru notuð við borun eftir olíu eða gasi, 

soðin saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr öðru stáli en 

ryðfríu stáli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.33 

Önnur rör og pípur, með hringlaga þversniði, soðin saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm, úr 

stáli 

24.20.33.10 Rör og pípur með hringlaga þversniði, soðnar, ≤ 406,4 mm að 

ytra þvermáli, úr ryðfríu stáli (þó ekki sú tegund röra sem er 

notuð í olíu- eða gasleiðslur og fóðurrör og rör sem eru notuð 

við borun eftir olíu eða gasi) 

kg S  

24.20.33.40 Nákvæmnisrör og pípur með hringlaga þversniði, soðnar,  

≤ 406,4 mm að ytra þvermáli, úr öðru stáli en ryðfríu stáli 

kg S  

24.20.33.70 Rör og pípur með hringlaga þversniði, heit- eða kaldfágaðar, 

soðnar, ≤ 406,4 mm að ytra þvermáli, úr öðru stáli en ryðfríu 

stáli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.34 

Rör og pípur, ekki með hringlaga þversniði, soðin saman, að ytra þvermáli ≤ 406,4 mm,  

úr stáli 

24.20.34.10 Rör og pípur, ekki með hringlaga þversniði, heit- eða 

kaldfágaðar og soðnar, úr ryðfríu stáli 

kg S  

24.20.34.30 Rör og pípur, með ferningslaga eða rétthyrndu þversniði,  

≤ 2 mm þykkur veggur, heit- eða kaldfágaðar úr öðru stáli en 

ryðfríu stáli. 

kg S  

24.20.34.50 Rör og pípur, með ferningslaga eða rétthyrndu þversniði,  

> 2 mm þykkur veggur, heit- eða kaldfágaðar úr öðru stáli en 

ryðfríu stáli. 

kg S  

24.20.34.70 Rör og pípur, með öðru ekki hringlaga þversniði en 

ferningslöguðu eða rétthyrndu, heit- eða kaldfágaðar úr öðru 

stáli en ryðfríu stáli. 

kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.35 

Önnur rör og pípur, s.s. brúnskeytt, hnoðaðar eða settar saman með áþekkum hætti,  

≤ 406,4 mm að ytra þvermáli, úr stáli 

24.20.35.00 Rör og pípur, brúnskeyttar, hnoðaðar eða settar saman með 

áþekkum hætti, úr stáli (þó ekki rör sem eru notuð í olíu- eða 

gasleiðslur, fóðurrör og rör sem eru notuð við borun eftir olíu 

eða gasi eða soðin rör og pípur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.20.40 

Röra- og píputengi úr stáli, ekki steypt 

24.20.40.10 Flansar úr stáli (þó ekki steypt tengi) kg S  

24.20.40.30 Hné, beygjur, tengi, múffur og önnur rör- eða píputengi úr stáli 

(þó ekki steypt tengi) 

kg S  

24.20.40.50 Hné, beygjur, tengi, múffur og önnur suðutengi fyrir rör eða 

pípur, úr stáli (þó ekki steypt tengi) 

kg S  

24.20.40.73 Stúfsoðin hné og beygjur fyrir rör eða pípur úr stáli (þó ekki 

steypt tengi) 

kg S  

24.20.40.75 Stúfsoðin rör eða píputengi úr stáli, önnur en hné og beygjur  

(þó ekki steypt tengi) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.31 

Kalddráttur stanga 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.31.10 

Kalddregnar stangir og gegnheilir prófílar úr óblendnu stáli 

24.31.10.10 Teinar og stangir úr óblendnu frískurðarstáli, ekki unnið frekar 

en kaldmótað eða kaldfágað (t.d. með kalddrætti) 

kg T  

24.31.10.20 Aðrir kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stangir úr járni eða 

óblendnu stáli, sem innihalda < 0,25% af kolefni miðað við 

þyngd, ekki unnið frekar (t.d. með kalddrætti), með rétthyrndu 

þversniði (þó ekki úr frískurðarstáli) 

kg T  

24.31.10.30 Aðrir kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stangir úr járni eða 

óblendnu stáli, sem innihalda < 0,25% af kolefni miðað við 

þyngd, ekki unnið frekar (t.d. með kalddrætti), með rétthyrndu 

þversniði öðru en ferningslaga (þó ekki úr frískurðarstáli) 

kg T  

24.31.10.40 Aðrir kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stangir úr járni eða 

óblendnu stáli og unnið frekar eða heitmótað og unnið frekar ót. 

a. (þó ekki heitvalsað, heitdregið eða heitþrykkt og ekki unnið 

frekar en húðaðar vörur og hamraðar vörur) 

kg T  

24.31.10.50 Aðrir kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stangir úr járni eða 

óblendnu stáli, sem innihalda ≥ 0,25% af kolefni miðað við 

þyngd, ekki unnið frekar (t.d. með kalddrætti) (þó ekki úr 

frískurðarstáli) 

kg T  

24.31.10.60 Vinkiljárn, formaðir hlutir og prófílar úr járni eða óblendnu 

stáli, ekki unnið frekar en kaldmótað eða kaldfágað (t.d. með 

kalddrætti) (þó ekki bylgjulaga þakplötur) 

kg T  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.31.20 

Kalddregnar stangir og gegnheilir prófílar úr stálblendi, öðru en ryðfríu stáli 

24.31.20.10 Teinar og stangir úr háhraðastáli, ekki unnið frekar en 

kaldmótað eða kaldfágað, einnig unnið frekar eða heitformað 

og unnið frekar (þó ekki hamraðir, hálffágað eða flatvalsað, 

heitvalsað og teinar í óreglulega undnum vafningum), teinar og 

stangir úr mangankísilstáli, aðeins kaldmótað, kaldfágað eða 

heitvalsað, þ.m.t. unnið frekar (þó ekki heitvalsað, heitdregið 

eða heitþrykkt, aðeins húðaðar og hálfunnar vörur, flatvalsaðar 

vörur, heitvalsaðir teinar eða stangir í óreglulega undnum 

vafningum) 

kg T  

24.31.20.20 Teinar eða stangir með kolefnishlutfallið 0,9% til 1,15%, með 

krómhlutfallið 0,5% til 2% og, ef um það er að ræða, með 

mólýbdenhlutfallið ≤ 0,5%, aðeins kaldmótað eða kaldfágað 

(t.d. með kalddrætti) (þó ekki hálfunnar eða flatvalsaðar vörur, 

heitvalsaðir teinar eða stangir í óreglulega undnum vafningum) 

kg T  

24.31.20.30 Teinar og stangir úr verkfærastáli, aðeins kaldmótaðar eða 

kaldfágaðar (t.d. með kalddrætti) (þó ekki hálfunnar eða 

flatvalsaðar vörur, heitvalsaðir teinar og stangir í óreglulega 

undnum vafningum) 

kg T  

24.31.20.40 Teinar og stangir úr málmblendi, ekki unnið frekar en 

kaldmótað eða kaldfágað (t.d. með kalddrætti) (þó ekki ryðfrítt 

stál, háhraðastál, mangalkísílstál, blendið legustál, verkfærastál) 

kg T  

24.31.20.50 Prófílar úr öðru málmblendi en ryðfríu, kaldfáguðu eða 

kaldmótuðu (t.d. með kalddrætti) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.31.30 

Kalddregnar stangir og gegnheilir prófílar úr ryðfríu stáli 

24.31.30.00 Kalddregnar stangir og gegnheilir prófílar úr ryðfríu stáli kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.32 

Kaldvölsun flatstáls 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.32.10 

Flatar kaldvalsaðar stálvörur, óhúðaðar, < 600 mm að breidd 

24.32.10.11 z Kaldvalsað flatjárn úr óblendnu stáli, sem inniheldur < 0,25% 

af kolefni miðað við þyngd, < 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.10.12 z Kaldvalsað flatstál úr óblendnu stáli, sem inniheldur ≥ 0,25% af 

kolefni en < 0,6% miðað við þyngd, < 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.10.14 z Kaldvalsað flatjárn úr óblendnu stáli, sem inniheldur 0,6% af 

kolefni eða meira miðað við þyngd, < 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.10.16 z Kaldvalsað flatjárn úr blendnu stáli, öðru en ryðfríu stáli og 

rafstáli, < 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.10.18 z Kaldvalsað flatjárn úr ryðfríu stáli (þó ekki úr einangruðu 

rafstáli eða bylgjuðu flatstáli með einni sagtenntri brún eða 

sniðbrún)  

< 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.10.22 z Kaldvalsað raufarjárn úr óblendnu stáli og blendnu stáli, öðru 

en ryðfríu stáli og rafstáli, < 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.10.25 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, < 600 mm á 

breidd, einfaldlega kaldvalsaðar „kaldunnar“, ekki klæddar, 

plettaðar eða húðaðar sem inniheldur < 0,25% miðað við þyngd 

„rafmagns“ kolefnis 

kg S  

24.32.10.28 z Kaldvalsað raufarjárn úr ryðfríu stáli, < 600 mm að breidd kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

24.32.10.30 Flatvalsaðar vörur úr blendnu stáli öðru en ryðfríu, < 600 mm á 

breidd, heit- eða kaldvalsað „kaldunnar“ rafplettaðar eða 

rafhúðaðar með sinki (þó ekki vörur úr háhraðastáli eða 

kísilrafstáli) 

kg S  

24.32.10.40 Flatvalsaðar vörur úr blendnu stáli öðru en ryðfríu, < 600 mm á 

breidd, heit- eða kaldvalsað „kaldunnar“ plettaðar eða 

rafhúðaðar með sinki (þó ekki rafplettaðar eða rafhúðaðar og 

vörur úr háhraðastáli eða kísilrafstáli) 

kg S  

24.32.10.50 Flatvalsaðar vörur úr blendnu stáli öðru en ryðfríu, < 600 mm á 

breidd, heit- eða kaldvalsað „kaldunnar“ og unnar frekar  

(þó ekki plettaðar eða húðaðar með sinki eða vörum úr 

háhraðastáli eða kísilrafstáli) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.32.20 

Flatar kaldvalsaðar stálvörur, klæddar, plettaðar eða húðaðar, < 600 mm að breidd 

24.32.20.10 Húðað, kaldvalsað flatjárn úr óblendnu stáli (þó ekki 

einangraðar rafræmur) < 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.20.20 z Stálplötur og -ræmur, málmhúðaðar eða baðaðar í 

rafmálmhúðun, < 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.20.30 z Stálplötur, húðaðar með lífrænum efnum, < 600 mm að breidd kg S  

24.32.20.40 z Kaldvalsað raufarjárn úr óblendnu stáli, málmhúðað í 

málmhúðunarbaði, < 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.20.50 z Kaldvalsað raufarjárn úr óblendnu stáli, rafhúðað, < 600 mm að 

breidd 

kg S  

24.32.20.60 z Kaldvalsað raufarjárn úr stálplötum húðuðum með lífrænum 

efnum, < 600 mm að breidd 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.33 

Kaldmótun 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.33.11 

Opnir prófílar kaldmótaðir eða -beygðir úr óblendnu stáli 

24.33.11.10 Kaldmótaðir prófílar, unnir úr flatvölsuðum vörum, óblendnu 

stáli, óhúðað 

kg S  

24.33.11.30 Kaldmótaðir prófílar, unnir úr flatvölsuðum vörum, óblendnu 

stáli, húðaðir með sinki 

kg S  

24.33.11.50 Vinkiljárn, formaðir hlutir og prófílar úr járni eða óblendnu 

stáli, kaldmótað eða kaldfágað og unnið frekar, eða heitformað, 

eða heitformað á annan hátt og unnið frekar, ót. a. (þó ekki 

flatfalsaðar vörur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.33.12 

Opnir prófílar kaldmótaðir eða -beygðir úr ryðfríu stáli 

24.33.12.00 Kaldmótaðir prófílar, unnir úr flatvölsuðum vörum, ryðfríu stáli kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.33.20 

Rifflaðar plötur úr óblendnu stáli 

24.33.20.00 Kaldbylgjaðar (rifflaðar) plötur, úr óblendnu stáli kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.33.30 

Samlokueiningar úr húðuðum stálplötum 

24.33.30.00 Mannvirki, eingöngu eða aðallega úr járn- eða stálplötum með 

tveimur veggjum af riffluðum plötum með einangrandi kjarna 

(þó ekki forsmíðaðar byggingar) 

kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.34 

Kalddráttur víra 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.34.11 

Kalddreginn vír úr óblendnu stáli 

24.34.11.30 Vír úr járni eða óblendnu stáli sem inniheldur < 0,25 % af 

kolefni, þ.m.t. bylgjuvír, þó ekki margþættur vír, gaddavír í 

girðingar, tvöfaldur vír, sagtenntur vír eða einangraður 

rafmagnsvír 

kg S  

24.34.11.50 Vír úr járni eða óblendnu stáli sem inniheldur 0,25–0,6 % af 

kolefni, þ.m.t. bylgjuvír, þó ekki margþættur vír, gaddavír í 

girðingar, tvöfaldur vír, sagtenntur vír eða rafmagnseinangraður 

vír 

kg S  

24.34.11.70 Vír úr járni eða óblendnu stáli sem inniheldur ≥ 0,6 % af 

kolefni, þ.m.t. bylgjuvír, þó ekki margþættur vír, gaddavír í 

girðingar, tvöfaldur vír, sagtenntur vír eða einangraður 

rafmagnsvír 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.34.12 

Kalddreginn vír úr ryðfríu stáli 

24.34.12.00 Vír úr ryðfríu stáli (þó ekki mjög fíngerður dauðhreinsaður vír 

úr ryðfríu stáli til nota í seymi til skurðlækninga) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.34.13 

Kalddreginn vír úr öðru stálblendi 

24.34.13.00 Vír úr öðru stálblendi (þó ekki úr ryðfríu stáli, gaddavír í 

girðingar, tvöfaldur vír, sagtenntur vír, einangraður 

rafmagnsvír, úr ryðfríu stáli) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.41 

Framleiðsla góðmálma 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.41.10 

Silfur, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi 

24.41.10.30 Silfur, óunnið eða í duftformi (þ.m.t. plettað með gulli eða 

platínu) 

kg T  

24.41.10.50 Silfur, hálfunnið (þ.m.t. plettað með gulli eða platínu) (þó ekki 

óunnið eða í duftformi) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.41.20 

Gull, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi 

24.41.20.30 Gull, óunnið eða í duftformi ekki til myntsláttu (þ.m.t. plettað 

með platínu) 

kg T  

24.41.20.50 Gull, hálfunnið ekki til myntsláttu (þ.m.t. plettað með platínu) 

(þó ekki óunnið eða í duftformi 

kg T  

24.41.20.70 Gulleign seðlabanka (þ.m.t. gull plettað með platínu) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.41.30 

Platína, óunnin eða hálfunnin, eða í duftformi 

24.41.30.30 Platína, palladíum, ródíum, irídíum, osmíum og rúten, óunnið 

eða í duftformi 

kg T  

24.41.30.50 Platína, palladíum, ródíum, irídíum, osmíum og rúteníum, 

hálfunnið (þó ekki óunnið eða í duftformi) 

kg T  

24.41.30.70 Hvatar, úr platínu, í formi vírdúks eða grindar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.41.40 

Ódýrir málmar eða silfur, gullhúðað, ekki unnið frekar en hálfunnið 

24.41.40.00 Ódýrir málmar eða silfur, gullhúðað, ekki unnið frekar en 

hálfunnið 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.41.50 

Ódýrir málmar, silfurhúðaðir og ódýrir málmar, silfur eða gull, platínuhúðað, ekki unnið 

frekar en hálfunnið 

24.41.50.30 Ódýr málmur, silfurhúðaður, ekki frekar unninn en hálfunninn kg T  

24.41.50.50 Ódýr málmur, silfur eða gull, platínuhúðað, ekki unnið frekar 

en hálfunnið  

kg T  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
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Tilvísun í 

athugasemdir 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.42 

Álframleiðsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.42.11 

Óunnið ál 

24.42.11.30 Óunnið óblendið ál (þó ekki duft og flögur) kg T  

24.42.11.54 Óunnið álblendi (þó ekki álduft og álflögur) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.42.12 

Súrál, þó ekki gervikórúnd 

24.42.12.00 Súrál (þó ekki gervikórúnd) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.42.21 

Álduft og álflögur 

24.42.21.00 Álduft og álflögur (þó ekki tilbúið duft og flögur til nota í liti, 

málningu eða álíka) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.42.22 

Álteinar, -stangir og -prófílar  

24.42.22.30 Álteinar, -stangir og -prófílar (þó ekki stangir eða prófílar til 

notkunar í mannvirki) 

kg T  

24.42.22.50 Teinar, stangir, prófílar og holir prófílar úr álblendi (þó ekki 

stangir eða prófílar til notkunar í mannvirki) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.42.23 

Álvír 

24.42.23.30 Álvír úr óblendnu áli (þó ekki rafmagnseinangraður vír og 

kapall, seglgarn og kaðlar styrktir með álvír, margþættum vír 

eða kapli) 

kg T  

24.42.23.50 Álvír úr álblendi (þó ekki rafmagnseinangraður vír og kapall, 

seglgarn og kaðlar styrktir með álvír, margþættum vír eða 

kapli) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.42.24 

Álplötur, -blöð og -ræmur, > 0,2 mm að þykkt 

24.42.24.30 Álplötur, -blöð og -ræmur, > 0,2 mm að þykkt kg T  

24.42.24.50 Plötur, blöð og ræmur úr álblendi, > 0,2 mm að þykkt kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.42.25 

Álþynnur, ≤ 0,2 mm að þykkt  

24.42.25.00 Álþynnur ≤ 0,2 mm að þykkt (án undirlags) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.42.26 

Álleiðslur og álpípur og rör- eða píputengi úr áli 

24.42.26.30 Álleiðslur og álpípur (þó ekki holir prófílar, leiðslu- eða 

píputengi, sveigjanlegar leiðslur og pípur til notkunar í 

mannvirki, vélar eða fylgihluti í ökutæki) 

kg T  

24.42.26.50 Leiðslur og pípur úr álblendi, þó ekki holir prófílar, leiðslu- eða 

píputengi, sveigjanlegar leiðslur og pípur til notkunar í 

mannvirki, vélar eða fylgihluti í ökutæki 

kg T  

24.42.26.70 Álleiðsluhlutar eða álpípuhlutar (þ.m.t. tengi, hné og múffur)  

(þó ekki tengihlutir með loki, kranar og lokar, stuðningur við 

leiðslur, boltar og rær, klemmur) 

kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.43 

Blý-, sink- og tinframleiðsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.43.11 

Óunnið blý 

24.43.11.30 Hreinsað óunnið blý (þó ekki blýduft eða blýflögur) kg T  

24.43.11.50 Óunnið blý sem inniheldur antímon (þó ekki blýduft eða 

blýflögur) 

kg T  

24.43.11.90 Óunnið blý (þó ekki blýduft, blýflögur eða hreinsað óunnið blý 

sem inniheldur antímon) 

kg T  
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Hlutstæð 

eining 
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Tilvísun í 
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.43.12 

Óunnið sink 

24.43.12.30 Óunnið óblendið sink (þó ekki sinkryk, duft og flögur) kg T  

24.43.12.50 Óunnið sinkblendi (þó ekki sinkryk, sinkduft og sinkflögur) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.43.13 

Óunnið tin 

24.43.13.30 Óunnið óblendið tin (þó ekki tinduft og tinflögur) kg T  

24.43.13.50 Óunnið tinblendi (þó ekki tinduft og tinflögur) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.43.21 

Blýplöntur, -blöð, -ræmur og -þynnur, blýduft og blýflögur 

24.43.21.00 Blýplötur, -blöð, -ræmur og -þynnur, -duft og -flögur (þó ekki 

blýduft eða -flögur framleitt sem litir, málning eða þess háttar, 

einangrað rafstál) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.43.22 

Sinkryk, púður og flögur 

24.43.22.00 Sinkryk, duft og flögur (þó ekki sinkryk, duft og flögur 

framleitt sem litir, málning eða þess háttar, sinkkúlur) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.43.23 

Sinkteinar, -stangir, -prófílar og -vír, sinkplötur, -blöð, -ræmur og -þynnur 

24.43.23.00 Sinkteinar, -stangir, -prófílar, -vír, -plötur, -blöð, -ræmur og  

-þynnur 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.43.24 

Tinteinar, -stangir, -prófílar og vír 

24.43.24.00 Tinteinar, -stangir, -prófílar og vír kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.44 

Koparframleiðsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.44.11 

Koparsteinn, koparsement 

24.44.11.00 Koparsteinn, koparsement (felldur kopar) (þó ekki koparduft) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.44.12 

Óhreinsaður kopar, koparforskaut til rafhreinsunar 

24.44.12.00 Óhreinsaður kopar, koparforskaut til rafhreinsunar kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.44.13 

Hreinsaður kopar og koparblendi, óunnið, koparforblendi 

24.44.13.30 Óunninn, hreinsaður kopar án blendis (þó ekki valsaðar, 

þrykktar eða þrýstimótaðar glæddar vörur) 

kg T  

24.44.13.70 Óunnið koparblendi (þó ekki valsaðar, þrykktar eða 

þrýstimótaðar glæddar vörur), koparforblendi (þ.m.t. blendi 

sem er ekki hamranlegt á nothæfan hátt) (þó ekki koparfosfíð 

(koparfosfór) sem inniheldur >15% miðað við þyngd fosfórs) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.44.21 

Koparduft og álflögur 

24.44.21.00 Koparduft og -flögur, þó ekki koparsement og koparduft og  

-flögur sem notað er í málningarframleiðslu, s.s. í gullbrons og 

gyllta málningu (kemísk efnasambönd), hreinsaðar koparkúlur 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.44.22 

Koparteinar, -stangir og -prófílar 

24.44.22.00 Kopar- og koparblendisteinar, koparstangir, koparprófílar og 

holir koparprófílar (þó ekki teinar og stangir sem fengust við 

steypun eða glæðingu, koparvírastangir í vafningum) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.44.23 

Koparvír 

24.44.23.30 Koparvír, hreinsaður (> 6 mm að þvermáli), úr koparblendi kg T  
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24.44.23.50 Koparvír > 0,5 mm ≤ 6 mm að þvermáli (þó ekki seglgarn eða 

taug styrkt með vír, margþættum vír eða köplum) 

kg T  

24.44.23.70 Koparvír ≤ 0,5 mm að þvermáli (þó ekki seglgarn eða taug 

styrkt með vír, margþættum vír eða köplum) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.44.24 

Koparplötur, -blöð og -ræmur, > 0,15 mm að þykkt 

24.44.24.00 Kopar- og koparblendiplötur, koparblöð og koparræmur  

> 0,15 mm að þykkt (þó ekki þaninn koparmálmur og 

einangraðar rafmagnsræmur) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.44.25 

Koparþynnur, ≤ 0,15 mm að þykkt 

24.44.25.00 Koparþynnur ≤ 0,15 mm að þykkt (án undirlags) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.44.26 

Koparleiðslur og koparpípur og röra- eða -píputengi úr kopar 

24.44.26.30 Koparleiðslur og koparpípur kg T  

24.44.26.50 Kopar- eða koparblendisleiðsluhlutar eða koparpípuhlutar (t.d. 

tengi, hné og múffur, þ.m.t. boltar og rær sem notað er til að 

setja/tengja saman leiðslur/rör, tengihlutir fyrir krana, loka) 

kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.45 

Framleiðsla annarra málma sem ekki innihalda járn 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.45.11 

Nikkel, óunninn 

24.45.11.00 Nikkel, óunninn kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.45.12 

Nikkelsteinn, nikkeloxíðfrauð og aðrar millistigsafurðir frá nikkelvinnslu 

24.45.12.00 Nikkelsteinn, nikkeloxíðfrauð og aðrar millistigsvörur frá 

nikkelvinnslu (þó ekki mengað nikkeloxíð, nikkeloxíðfrauð, 

mengað nikkeljárn) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.45.21 

Nikkelduft og nikkelflögur 

24.45.21.00 Nikkelduft og -flögur (þó ekki nikkeloxíðfrauð) kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.45.22 

Nikkelteinar, -stangir, -prófílar og vír 

24.45.22.00 Nikkelteinar, nikkelstangir, nikkelprófílar og nikkelvír (þó ekki 

tilbúnir teinar, stangir eða prófílar til að nota í byggingum, 

einangraðir rafmagnsteinar og -vírar, gljábrenndir vírar) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.45.23 

Nikkelplötur, -blöð, -ræmur og -þynnur 

24.45.23.00 Nikkelplötur, nikkelblöð, nikkelræmur og nikkelþynnur (þó 

ekki möskvateygður málmur) 

kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.45.24 

Nikkelleiðslur og nikkelpípur og röra- eða píputengi úr nikkel 

24.45.24.00 Nikkelleiðslur og nikkelpípur og röra- eða píputengi úr nikkel kg T  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.45.30 

Aðrir járnlausir málmar og vörur úr þeim, keramíkmelmi, aska og leifar, sem innihalda 

málma eða málmsambönd 

24.45.30.13 Volfram (tungsten) og vörur úr því (þó ekki úrgangur og rusl), 

ót. a. 

kg T  

24.45.30.17 Mólýbden og vörur úr því (þó ekki úrgangur og rusl), ót. a. kg T  

24.45.30.23 Tantal og vörur úr því (þó ekki úrgangur og rusl), ót. a. kg T  

24.45.30.25 Magnesíum og vörur úr því (þó ekki úrgangur og rusl), ót. a. kg T  

24.45.30.27 Kóbaltsteinn og önnur millistigsframleiðsla frá kóbaltvinnslu, 

kóbalt og vörur úr því (þó ekki úrgangur og rusl), ót. a. 

kg T  
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24.45.30.30 Bismút og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl, ót. a., kadmíum 

og vörur úr því (þó ekki útgangur og rusl), ót. a. 

kg T  

24.45.30.43 Títan og vörur úr því (þó ekki úrgangur og rusl), ót. a. kg T  

24.45.30.47 Sirkon og vörur úr því (þó ekki úrgangur og rusl), ót. a., 

antímon og vörur úr því (þó ekki útgangur og rusl), ót. a. 

kg T  

24.45.30.55 Beryllíum, króm, germaníum, vanadíum, gallíum, hafníum 

(„seltíum“), indíum, níóbíum („kólumbíum“), reníum og 

þallíum og vörur úr þessum málmum, ót. a., þ.m.t. úrgangur og 

rusl úr þessum málmum (þó ekki beryllíum, króm og þallíum) 

kg T  

24.45.30.57 Mangan og vörur úr því (þ.m.t. úrgangur og rusl), ót. a., 

keramíkmelmi og vörur úr því, þ.m.t. útgangur og rusl, ót. a. 

kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.51 

Járnsteypa 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.51.11 

Þjónusta tengd steypun hamranlegs steypujárns 

24.51.11.10 Hamranlegt steypujárn fyrir ökutæki til notkunar á landi, 

stokkhreyfla og aðrar vélar og vélræn tæki 

kg S S1 

24.51.11.90 Hlutar til annarrar notkunar (úr hamranlegri járnsteypu) kg S S1 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.51.12 

Þjónusta tengd steypun á steypujárni með kúlugrafíti 

24.51.12.10 Hlutar til ökutækja til notkunar á landi (úr kolsteypujárni) kg S S1 

24.51.12.20 Deigt steypujárn fyrir drifsköft, sveifarása, kambása, sveifar, 

leghús og ásleg (þó ekki leghús fyrir kúlu- eða keflalegur) 

kg S S1 

24.51.12.40 Aðrir hlutar bulluhreyfla og vélsmíði (úr kolsteypujárni) kg S S1 

24.51.12.50 Deigt steypujárn fyrir vélar og vélræn tæki þó ekki fyrir 

bulluhreyfla 

kg S S1 

24.51.12.90 Deigt steypujárn fyrir eimreiðar, járnbrautarvagna eða hluta til 

annarrar notkunar en í ökutæki til notkunar á landi, leghús, 

ásleg, bulluhreyfla, drif, vindur, tengsli eða vélverk 

kg S S1 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.51.13 

Þjónusta tengd steypun grájárns 

24.51.13.10 Grátt steypujárn fyrir ökutæki til notkunar á landi (þó ekki 

eimreiðar eða járnbrautarvagna eða ökutæki til notkunar í 

byggingariðnaði) 

kg S S1 

24.51.13.20 Grátt steypujárn fyrir drifsköft, sveifarása, kambása, sveifar, 

leghús og ásleg (þó ekki leghús fyrir kúlu- eða keflalegur) 

kg S S1 

24.51.13.40 Aðrir hlutar bulluhreyfla og vélsmíði (ódeigt steypujárn) kg S S1 

24.51.13.50 Grátt steypujárn fyrir vélar og vélræn tæki þó ekki fyrir 

bulluhreyfla 

kg S S1 

24.51.13.90 Grátt steypujárn fyrir eimreiðar, járnbrautarvagna eða hluta til 

annarrar notkunar en í ökutæki sem notuð eru á landi, leghús, 

ásleg, bulluhreyfla, drif, vindur, tengsli eða vélverk 

kg S S1 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.51.20 

Rör, pípur og holir prófílar úr steypujárni 

24.51.20.00 Rör, pípur og holir prófílar úr steypujárni þó ekki rör, pípur og 

holir prófílar sem eru sérhlutar fyrir vörur eins og prófílar fyrir 

miðstöðvarofna og hlutar til véla. 

kg T  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.51.30 

Leiðslu- eða píputengi, úr steypujárni 

24.51.30.30 Leiðslu- og píputengi úr óhamranlegu steypujárni kg T  

24.51.30.50 Leiðslu- og píputengi úr hamranlegu steypujárni kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.52 

Stálsteypa 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.52.10 

Þjónusta tengd stálsteypun 

24.52.10.10 Steypt stál fyrir ökutæki til notkunar á landi, þó ekki eimreiðar 

eða járnbrautarvagna eða ökutæki til notkunar í byggingar-

iðnaði 

kg S S1 

24.52.10.30 Steypt stál fyrir leghús og ásleg (þó ekki leghús fyrir kúlu- eða 

keflalegur) 

kg S S1 

24.52.10.40 Aðrir hlutar bulluhreyfla og vélsmíði kg S S1 

24.52.10.50 Steypt stál fyrir vélbúnað og vélræn tæki, þó ekki fyrir 

bulluhreyfla, þrýstihverfla, skrúfuhverfla, aðra gashverfla, tæki 

til lyftingar eða meðhöndlunar eða tæki eða ökutæki til 

notkunar í byggingariðnaði 

kg S S1 

24.52.10.90 Steypt stál fyrir eimreiðar, járnbrautarvagna eða hluta til 

annarrar notkunar en í ökutæki til notkunar á landi, leghús, 

ásleg, bulluhreyfla, drif, vindur, tengsli eða vélverk 

kg S S1 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.52.30 

Röra- eða píputengi úr steypustáli 

24.52.30.00 Röra- og píputengi úr steypustáli kg T  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.53 

Steypun léttmálma 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.53.10 

Þjónusta tengd steypun léttmálma 

24.53.10.10 Steyptir léttmálmar fyrir ökutæki til notkunar á landi, þó ekki 

eimreiðar eða járnbrautarvagna eða ökutæki til notkunar í 

byggingariðnaði 

kg S S1 

24.53.10.20 Steyptir léttmálmar fyrir drifsköft, sveifarása, kambása, sveifar, 

leghús og ásleg (þó ekki leghús fyrir kúlu- eða keflalegur) 

kg S S1 

24.53.10.40 Aðrir hlutar bulluhreyfla og vélsmíði kg S S1 

24.53.10.50 Steyptir léttmálmar fyrir vélar og vélræn tæki, þó ekki fyrir 

bulluhreyfla, þrýstihverfla, gashverfla, tæki til lyftingar eða 

meðhöndlunar eða tæki eða ökutæki til notkunar í byggingar-

iðnaði 

kg S S1 

24.53.10.90 Hlutar til annarrar notkunar kg S S1 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 24.54 

Steypa annarra málma sem ekki innihalda járn 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

24.54.10 

Þjónusta tengd steypun á járnlausum málmum 

24.54.10.10 Hlutar úr steyptum málmum sem ekki innihalda járn fyrir 

ökutæki til notkunar á landi, þó ekki fyrir eimreiðar, járn-

brautarvagna, lyftibera og kranabúna vinnuvagna, valtarar til 

landbúnaðar- eða vegavinnu, jarðýtur o.s.frv. 

kg S S1 

24.54.10.20 Hlutar úr steyptum málmum sem ekki innihalda járn, aðrir en 

léttmálmar fyrir drifsköft, sveifarása, kambása, sveifar, leghús 

og ásleg (þó ekki leghús fyrir kúlu- eða keflalegur) 

kg S S1 

24.54.10.40 Aðrir hlutar bulluhreyfla og vélsmíði kg S S1 

24.54.10.50 Hlutar úr járnlausum, steyptum málmum, öðrum en léttmálmi 

fyrir vélar og vélræn tæki (þó ekki fyrir bulluhreyfla) 

kg S S1 

24.54.10.90 Hlutar til annarrar notkunar kg S S1 
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Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.11 

Framleiðsla á burðarvirkjum og byggingareiningum úr málmi 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.11.10 

Forsmíðaðar byggingar úr málmi 

25.11.10.30 Forsmíðaðar byggingar úr járni eða stáli  S  

25.11.10.50 z Forsmíðaðar byggingar úr áli  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.11.21 

Brýr og brúarhluar úr járni eða stáli 

25.11.21.00 Járn- eða stálbrýr eða brúarhlutar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.11.22 

Turnar og grindarmöstur úr járni eða stáli 

25.11.22.00 Turnar og súlnagrindur úr járni eða stáli kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.11.23 

Önnur burðarvirki og hlutar af þeim, plötur, stangir, prófílar o.þ.h., úr járni, stáli eða áli 

25.11.23.10 Búnaður úr járni eða stáli í vinnupalla og mótauppslátt, 

stoðvirki eða námugöng þ.m.t. námugrindur og -yfirbyggingar, 

burðarbitar í hólf, pípur í vinnupalla og áþekkur búnaður 

kg S  

25.11.23.50 Önnur mannvirki aðallega úr plötum: annað kg S  

25.11.23.55 Stíflugarðar, gáttarstíflur, flóðhlið, fastar skipakvíar og önnur 

mannvirki úr járni eða stáli sem tengjast siglingum á sjó eða 

vatnaleiðum, burðarvirki og hlutar af þeim úr járni eða stáli, ót. 

a. (þó ekki brýr og brúarhlutar, turnar, súlnagrindur, hlið, 

hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar, búnaður fyrir 

verkpalla, mótauppslátt, stoðvirki eða námugöng, og 

burðarvirki og hlutar af þeim sem eru ekki sérstaklega eða að 

mestu framleiddir úr plötum) 

kg S  

25.11.23.70 Mannvirki og hlutar mannvirkja úr áli..., ót. a. kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.12 

Framleiðsla á hurðum og gluggum úr málmi  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.12.10 

Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr, úr málmi 

25.12.10.30 Hurðir, þröskuldar í dyr, gluggar og karmar til þeirra, úr járni 

eða stáli 

p/st S  

25.12.10.50 Hurðir, þröskuldar í dyr, gluggar og karmar til þeirra, úr áli p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.21 

Framleiðsla á miðstöðvarofnum og kötlum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.21.11 

Miðstöðvarofnar, ekki rafhitaðir, úr járni eða stáli 

25.21.11.00 Miðstöðvarofnar, ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til þeirra úr 

járni eða stáli 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.21.12 

Katlar til miðstöðvarhitunar til að framleiða heitt vatn eða lágþrýstigufu 

25.21.12.00 Katlar til miðstöðvarhitunar, þó ekki katlar í nr. 8402 p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.21.13 

Hlutar í katla til miðstöðvarhitunar  

25.21.13.00 Hlutar katla til miðstöðvarhitunar  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.29 

Framleiðsla á öðrum geymum, kerum og ílátum úr málmi 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.29.11 

Ker, geymar, keröld 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 

25.29.11.10 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát úr járni eða stáli, undir gas, 

með > 300 lítra rúmtaki (þó ekki samþjappað eða fljótandi gas 

eða með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði) 

kg S  
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25.29.11.20 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát, fóðruð eða hitaeinangruð, úr 

járni eða stáli, undir vökva, með > 300 lítra rúmtaki (þó ekki 

með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði) 

kg S  

25.29.11.30 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát, úr járni eða stáli, undir 

vökva, með > 300 lítra rúmtaki (þó ekki með vélrænum búnaði 

eða hitunarbúnaði, fóðruð eða hitaeinangruð) 

kg S  

25.29.11.50 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát, úr járni eða stáli, undir föst 

efni, með > 300 lítra rúmtaki (þó ekki með vélrænum búnaði 

eða hitunarbúnaði) 

kg S  

25.29.11.70 Álgeymar, áltankar, álker og áþekk ílát undir hvers konar efni 

(þó ekki samanþjappað eða fljótandi gas) með > 300 lítra 

rúmtaki (þó ekki útbúið með vélrænum búnaði eða 

hitunarbúnaði) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.29.12 

Ílát undir samanþjappað eða fljótandi gas, úr málmi  

25.29.12.00 Ílát undir samanþjappað eða fljótandi gas, úr málmi kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.30 

Framleiðsla á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.30.11 

Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu, háhitavatnskatlar 

25.30.11.10 Vatnsrörakatlar (þó ekki miðstöðvarkatlar sem einnig geta 

framleitt lágþrýstigufu) 

p/st S  

25.30.11.50 Katlar til framleiðslu á gufu (þ.m.t. blendingskatlar) (þó ekki 

heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt 

lágþrýstigufu eða vatnsrörakatlar) 

p/st S  

25.30.11.70 Háhitavatnskatlar (þó ekki heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem 

einnig geta framleitt lágþrýstigufu) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.30.12 

Aukabúnaður til nota með kötlum, þéttar fyrir gufuvélar eða aðrar aflvélar 

25.30.12.30 Aukabúnaður fyrir katla í nr. 8402 eða 8403 kg S  

25.30.12.50 Þéttar fyrir gufuvélar eða aðrar aflvélar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.30.13 

Hlutar til gufukatla 

25.30.13.30 Hlutar til katla til framleiðslu á gufu og til háhitavatnskatla  S S2 

25.30.13.50 Hlutar til búnaðar í nr. 840410 og 840420  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.30.21 

Kjarnakljúfar, þó ekki samstæðuskiljur 

25.30.21.00 Kjarnakljúfar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.30.22 

Hlutar til kjarnakljúfa, fyrir utan samstæðuskiljur 

25.30.22.00 Hlutar kjarnakljúfa  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.40 

Vopna- og skotfæraframleiðsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.40.12 

Marghleypur, skammbyssur, skotvopn sem ekki eru til hernaðarnota og áþekk tól 

25.40.12.30 Marghleypur og skammbyssur (þó ekki skotvopn til 

hernaðarnota, vélskammbyssur, merkjablys, skotvopn, 

skotvopn fyrir púðurskot, sláturbyssur, framhlaðningar, fjaður-, 

loft- eða gasvopn eða eftirlíkingar af vopnum) 

p/st S  

25.40.12.50 Haglabyssur, rifflar, léttir rifflar og framhlaðningar (þ.m.t. 

kænubyssur, sambyggðir haglabyssurifflar, sportbyssur sem 

líkjast göngustöfum) (þó ekki hernaðarskotvopn) 

p/st S  
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25.40.12.70 Skotvopn sem skotið er úr með sprengihleðslu, ót. a. (þó ekki 

skotvopn til hernaðarnota) 

p/st S  

25.40.12.90 Önnur vopn (fjaður-, loft- eða gasbyssur og -skammbyssur, 

barefli) (þó ekki til hernaðarnota) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.40.13 

Sprengjur, tundurskeyti og áþekk hergögn, skothylki, önnur skotfæri og skeyti og hlutar til 

þeirra 

25.40.13.00 Skothylki og önnur skotfæri og skeyti og hlutar til þeirra, þ.m.t. 

forhlaðin skot og skothylki (þó ekki skotvopn til hernaðarnota) 

kg S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.40.14 

Hlutar til hernaðarvopna og annarra vopna 

25.40.14.00 Hlutar og aukabúnaður fyrir marghleypur, skammbyssur, 

skotvopn sem ekki eru til hernaðarnota og áþekk tól 

 S M 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.50 

Eldsmíði og önnur málmsmíði, sindurmótun 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.50.11 

Þjónusta tengd málmsmíði 

25.50.11.34 Opin mótasmíði járnhluta fyrir drifsköft, sveifarása, kambása 

og sveifar, vörur í nr. 7326, hlutar til véla, búnaðar og ökutækja 

í nr. 84, 85, 86, 87, 88 og 90 (opin mótasmíði stáls) 

 S S1 

25.50.11.37 Opin mótasmíði málmhluta annarra en járns fyrir vélar og 

vélræn tæki, þó ekki fyrir bulluhreyfla, þrýstihverfla, 

gashverfla, tæki til lyftingar eða meðhöndlunar eða tæki/ 

ökutæki til notkunar í byggingariðnaði 

 S S1 

25.50.11.51 Hlutar í ökutæki til notkunar á landi í nr. 87 (kaldmótun stáls)  S S1 

25.50.11.52 Kaldmótaðir stálhlutar fyrir drifsköft, sveifarása, kambása og 

sveifar 

 S S1 

25.50.11.53 Hlutar til bulluhreyfla og vélsmíði í nr. 8483 (kaldmótun stáls)  S S1 

25.50.11.54 Kaldmótaðir stálhlutar í vélar og vélræn tæki þó ekki 

bulluhreyfla 

 S S1 

25.50.11.56 Kaldmótaðir stálhlutar í rafbúnað og -tæki, hljóðupptökutæki 

og -flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki og -flutningstæki 

 S S1 

25.50.11.57 Vörur í nr. 7326, hlutar til ökutækja og tengihlutar fyrir 

sporbrautir, ökutæki til notkunar á landi og loftför í nr. 84, 85, 

86, 87, 88 (kaldmótun stáls) 

 S S1 

25.50.11.58 Hlutar til véla, búnaðar, verkfæra og ökutækja í nr. 84, 85, 87, 

88 og 90 úr kaldmótuðum málmi öðrum en járni 

 S S1 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.50.12 

Þjónusta tengd stönsun málma 

25.50.12.10 Eldsmíðaðir (og nákvæmnismíðaðir) stálhlutar fyrir ökutæki til 

notkunar á landi þó ekki eimreiðar eða járnbrautarvagna 

 S S1 

25.50.12.20 Eldsmíðaðir (og nákvæmnismíðaðir) stálhlutar fyrir drifsköft, 

sveifarása, kambása, sveifar, leghús og ásleg (þó ekki leghús 

fyrir kúlu- eða keflalegur) 

 S S1 
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25.50.12.30 Hlutar til bulluhreyfla og vélsmíði í nr. 8483 (úr eldsmíðuðu 

stáli) 

 S S1 

25.50.12.40 Hlutar til vél- og tæknibúnaðar og áhöld til landbúnaðar, 

skógræktar og garðyrkju (úr eldsmíðuðu stáli) 

 S S1 

25.50.12.50 Eldsmíðaðir stálhlutar fyrir blakkalyftibúnað og talíur, vindur 

og koppvindur, tjakka, gaffallyftara, aðra kranabúna vagna, 

lyftur, rennistiga, færibönd og svifbrautir 

 S S1 

25.50.12.60 Hlutar til vélsmíði og vélar í nr. 8426, 8429 og 8430  

(úr eldsmíðuðu stáli) 

 S S1 

25.50.12.70 Eldsmíðaðir stálhlutir fyrir vélar og vélræn tæki, þó ekki fyrir 

bulluhreyfla, þrýstihverfla, gashverfla, tæki til lyftingar eða 

meðhöndlunar eða tæki til notkunar í byggingariðnaði 

 S S1 

25.50.12.80 Eldsmíðaðir stálhlutar fyrir eimreiðar eða járnbrautarvagna, 

loftför, geimflaugar, rafbúnað og -tæki og tækjabúnað til 

ljósfræðilegra nota, ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, 

prófunar eða nákvæmnivinnu 

 S S1 

25.50.12.90 Hlutar til véla, búnaðar, verkfæra og ökutækja í nr. 84, 85, 86, 

87, 88 og 90 (úr eldsmíðuðum málmi öðrum en járni) 

 S S1 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.50.13 

Þjónusta tengd annarri mótun málma 

25.50.13.10 Stálplötur sem hlutar fyrir ökutæki til notkunar á landi þó ekki 

eimreiðar eða járnbrautarvagnar 

 S S1 

25.50.13.20 Hlutar til bulluhreyfla og vélsmíði í nr. 8483 (úr stálplötum)  S S1 

25.50.13.30 Stálplötuhlutar fyrir vélar og vélræn tæki, þó ekki bulluhreyfla  S S1 

25.50.13.40 Stálplötur sem hlutar fyrir rafbúnað og -tæki, hljóðupptökutæki 

og -flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki og -flutningstæki 

 S S1 

25.50.13.50 Vörur í nr. 7323 og 7326, hlutar til húsgagna í nr. 9403, hlutar 

til ökutækja til notkunar á landi og tengihluta fyrir sporbrautir í 

nr. 86, búnaður í nr. 90 (málmplötur úr öðrum málmi en járni) 

 S S1 

25.50.13.70 Búsáhöld, hlutar til vélsmíði, búnaðar, húsgagna og ökutækja í 

nr. 84, 85, 86, 88 og 94 (úr málmplötum úr málmi öðrum en 

járni) 

 S S1 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.50.20 

Sindurmótun 

25.50.20.20 Vörur úr sindurmótuðu stáli  S S1 

25.50.20.80 Hlutar til vara í nr. 84, 85, 86, 87, 88 og 90 (vörur framleiddar 

úr sindurmótuðum málmi öðrum en járni) 

 S S1 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.61 

Meðhöndlun og húðun málma 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.61.11 

Þjónusta tengd húðun málma 

25.61.11.30 Húðun með dýfingu í bráðin málmefni (galvanhúðun með sinki 

eða tinbað) 

 I C 

25.61.11.50 Heithúðun með málmi  I C 
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25.61.11.70 Sinkhúðun með rafgreiningu  I C 

25.61.11.90 Málmhúðun með rafgreiningu eða efnafræðilegri meðhöndlun 

með öðrum málmum en sinki (þ.m.t. nikkel, kopar, króm, 

eðalmálmar o.s.frv.) 

 I C 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.61.12 

Þjónusta tengd húðun málma með málmlausu efni 

25.61.12.30 Plasthúðun málma (þ.m.t. dufthúðun)  I C 

25.61.12.50 Önnur húðun (fosfatmeðferð o.s.frv.)  I C 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.61.21 

Þjónusta tengd hitameðferð málma, annarri en húðun með málmum 

25.61.21.00 Hitameðferð málma (þó ekki húðun með málmum eða plasti)  I C 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.61.22 

Önnur þjónusta tengd yfirborðsmeðferð málma 

25.61.22.30 Málun og lökkun málma  I C 

25.61.22.50 Rafhúðun málma  I C 

25.61.22.70 Gufuútfelling á málmi  I C 

25.61.22.90 Önnur yfirborðsmeðferð málma  I C 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.62 

Vélvinnsla málma 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.62.10 

Þjónusta vegna renndra málmhluta 

25.62.10.01 Renndir málmhlutar til krana og loka og áþekkra vara  S S1 

25.62.10.03 Renndir málmhlutar til véla og vélrænna tækja  S S1 

25.62.10.05 Renndir málmhlutar til ökutækja til notkunar á landi (þó ekki 

eimreiðar eða járnbrautarvagnar, steyptir, eldsmíðaðir, þrýsti-

smíðaðir, stansaðir, valsaðir eða sindurmótaðir) 

 S S1 

25.62.10.07 Renndir málmhlutar til loftfara, geimfara og gervihnatta  S S1 

25.62.10.09 Renndir málmhlutar fyrir rafbúnað og -tæki, hljóðupptökutæki 

og -flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki og -flutningstæki 

 S S1 

25.62.10.11 Renndir málmhlutar fyrir áhöld og tækjabúnað til ljósfræðilegra 

nota, til ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, prófunar eða 

nákvæmnivinnu 

 S S1 

25.62.10.13 Renndir málmhlutar fyrir vörur í nr. 7326, 7419 og 7616, 

renndir málmhlutar til ökutækja og búnaðar til lagningar 

járnbrauta í nr. 86 

 S S1 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.62.20 

Önnur vélvinnsla málma 

25.62.20.00 Málmhlutar (þó ekki renndir málmhlutar)  S S1 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.71 

Framleiðsla á hnífapörum, hnífum, skærum, o.þ.h. 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.71.11 

Hnífar (þó ekki í vélar) og skæri og blöð til þeirra 

25.71.11.20 Borðhnífar sem hafa fast blað úr ódýrum málmi, þ.m.t. sköft  

(þó ekki smjörhnífar og fiskihnífar) 

p/st S  

25.71.11.45 Hnífar með föstu blaði úr ódýrum málmi þ.m.t. sniðlar (þó ekki 

fisk-, smjör- eða borðhnífar með föstu blaði, hnífar og 

skurðarblöð fyrir vélar eða vélræn tæki) 

p/st S  

25.71.11.60 Hnífar, ekki með föstum blöðum p/st S  
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25.71.11.75 Blöð með sköft úr ódýrum málmi fyrir borðhnífa og vasahnífa, 

þ.m.t. sniðla (þó ekki fiski- eða smjörhnífa, hnífa eða 

skurðarblöð fyrir vélar eða vélræn tæki) 

p/st S  

25.71.11.90 Skæri, skraddaraskæri og áþekk skæri og blöð til þeirra (þ.m.t. 

skærisblöð) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.71.12 

Rakhnífar og rakblöð, þ.m.t. efni í rakblöð í ræmum 

25.71.12.30 Rakhnífar, hlutar til þeirra (þó ekki rakblöð)  S  

25.71.12.80 Rakvélablöð (þ.m.t. efni í rakblöð í ræmum) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.71.13 

Önnur eggjárn, hand- eða fótsnyrtingarsett og áhöld 

25.71.13.30 Pappírshnífar, bréfahnífar, sköfur, blýantsyddarar og blöð til 

þeirra (þ.m.t. blýantsyddarar með dós) (þó ekki rafmagn-

syddarar) 

 S  

25.71.13.50 Áhöld til hand- eða fótsnyrtingar, einnig í samstæðum (þ.m.t. 

naglaþjalir) 

 S  

25.71.13.70 Kjötaxir, saxarar og hakkarar, hárklippur og áhöld til 

hárskurðar og áþekk eggjárn 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.71.14 

Skeiðar, gafflar, ausur, gatasleifar, kökuspaðar, fiskhnífar, smjörhnífar, sykurtengur og 

áþekkur eldhús- eða borðbúnaður 

25.71.14.30 Borðbúnaður (þó ekki borðhnífar, þ.m.t. fiskhnífar og 

smjörhnífar) og áþekkur borðbúnaður úr ryðfríu stáli eða öðrum 

ódýrum málmi 

p/st S  

25.71.14.80 Borðbúnaður (þó ekki borðhnífar, þ.m.t. fiskhnífar og 

smjörhnífar) og áþekkur borðbúnaður úr ódýrum málmi eða 

plettaður með silfri, gulli eða platínu 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.71.15 

Sverð, höggsverð, byssustingir, lensur og áþekk vopn og hlutar til þeirra 

25.71.15.00 Sverð, höggsverð, byssustingir, lensur og áþekk vopn og hlutar 

til þeirra 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.72 

Framleiðsla á lásum og lömum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.72.11 

Hengilásar, læsingar fyrir vélknúin ökutæki og húsgögn, úr ódýrum málmi 

25.72.11.30 Hengilásar úr ódýrum málmi p/st S  

25.72.11.50 Læsingar til vélknúinna ökutækja úr ódýrum málmi p/st S  

25.72.11.70 Læsingar til húsgagna úr ódýrum málmi p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.72.12 

Aðrar læsingar úr ódýrum málmi 

25.72.12.30 Sívalalásar, úr ódýrum málmi fyrir hurðir bygginga p/st S  

25.72.12.50 Læsingar, úr ódýrum málmi, fyrir hurðir bygginga (þó ekki 

sívalalásar) 

p/st S  

25.72.12.70 Læsingar úr ódýrum málmi (þó ekki hengilásar, læsingar fyrir 

vélknúin ökutæki, læsingar fyrir húsgögn og læsingar fyrir 

hurðir bygginga) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.72.13 

Hespur og rammar með hespum, með læsingum, hlutar 

25.72.13.30 Hespur og rammar með hespum úr ódýrum málmi, með 

læsingum (þó ekki festingar og hespur fyrir handtöskur, 

skjalaveski og skjalatöskur) 

kg S  

25.72.13.50 Stakir lyklar úr ódýrum málmi (þ.m.t. steypt, eldsmíðað eða 

stansað lykilefni, þjófalyklar) 

kg S  

25.72.13.70 Hlutar til hengilása, læsinga, hespna og ramma með hespum, úr 

ódýrum málmi 

 S  
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Hlutstæð 
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Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.72.14 

Lamir, festingar, tengihlutir og áþekkar vörur fyrir vélknúin ökutæki, hurðir, glugga, 

húsgögn o.þ.h., úr ódýrum málmi 

25.72.14.10 Lamir úr ódýrum málmi kg S  

25.72.14.20 Hjól með festingum úr ódýrum málmi kg S  

25.72.14.30 Festingar, tengihlutir og áþekkar vörur fyrir vélknúin ökutæki, 

úr ódýrum málmi (þó ekki lamir, hjól, læsingar og lyklar) 

kg S  

25.72.14.40 Festingar, tengihlutir og áþekkar vörur til bygginga, úr ódýrum 

málmi (þó ekki lamir, hjól, læsingar, lyklar, gægjugöt með 

sjóngleri og slagbrandar sem eru læstir með lykli) 

kg S  

25.72.14.50 Festingar, tengihlutir og áþekkar vörur fyrir húsgögn, úr 

ódýrum málmi (þó ekki lamir, hjól, læsingar og lyklar) 

kg S  

25.72.14.60 Aðrar festingar, tengihlutir og áþekkar vörur úr ódýrum málmi 

(þó ekki vélknúin ökutæki, byggingar eða húsgögn) 

kg S  

25.72.14.70 Sjálfvirkar dyralokur úr ódýrum málmi kg S  

25.72.14.80 Hengi, snagar og hillutré, úr ódýrum málmi, undir hatta, föt, 

handklæði, uppþvottaklúta, bursta og lykla (þó ekki fatahengi 

með eiginleika húsgagna) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.73 

Framleiðsla á verkfærum, þó ekki vélknúnum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.73.10 

Handverkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða skógrækt 

25.73.10.10 Spaðar og skóflur kg S  

25.73.10.30 Hakar, stingir, hlújárn og hrífur kg S  

25.73.10.40 Axir, bjúgaxir og áþekk höggverkfæri (þó ekki ísaxir) kg S  

25.73.10.50 Bjúgklippur og áþekkar annarrar handar lim- og garðklippur 

(þ.m.t. kjúklingaklippur) (þó ekki skæri með bjúgblöðum með 

götum fyrir fingur eða sniðlar) 

kg S  

25.73.10.55 Gafflar og önnur handverkfæri (þó ekki hnífar sem hafa ekki 

föst blöð) til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða skógrækt 

kg S  

25.73.10.60 Limgerðisklippur, beggja handa brumklippur og áþekkar beggja 

handa klippur 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.73.20 

Handsagir, blöð í hvers konar sagir 

25.73.20.10 Handsagir (þó ekki handsagir með innbyggðum rafhreyfli) kg S  

25.73.20.20 Blöð í bandsagir kg S  

25.73.20.30 Kringlótt sagarblöð með virknihluta úr stáli (þ.m.t. fín- eða 

gróftennt sagarblöð) 

kg S  

25.73.20.50 Kringlótt sagarblöð ekki með virknihluta úr stáli (þ.m.t. fín- eða 

gróftennt sagarblöð og hlutar) 

kg S  

25.73.20.93 Bein sagarblöð fyrir úrvinnslu málms kg S  

25.73.20.97 Sagarblöð með virknihluta úr ódýrum málmi (þó ekki blöð í 

bandsagir, kringlótt sagarblöð eða sagarblöð sem hljóðfæri) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.73.30 

Önnur handverkfæri 

25.73.30.13 Þjalir, raspar og áþekk verkfæri (þó ekki gatajárn og þjalir fyrir 

smíðavélar) 

kg S  

25.73.30.16 Tangir, þ.m.t. klippitangir, griptangir og spennitangir til 

notkunar í öðru en við lækningar og svipuð handverkfæri úr 

ódýrum málmi 

kg S  
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25.73.30.23 Málmklippur og áþekk handverkfæri kg S  

25.73.30.25 Pípuskerar, boltaskerar, gattangir og áþekk verkfæri, þó ekki 

gatajárn og þjalir fyrir smíðavélar, málmklippivélar, 

skrifstofugatarar eða miðagatarar 

kg S  

25.73.30.33 Skrúflyklar og skiptilyklar fyrir handafl, ekki stillanlegir (þar 

með taldir átaksmælilyklar) (þó ekki tappalyklar) 

kg S  

25.73.30.35 Stillanlegir skrúflyklar og skiptilyklar fyrir handafl, (þar með 

taldir átaksmælilyklar) (þó ekki tappalyklar) 

kg S  

25.73.30.37 Útskiptanleg lyklasæti kg S  

25.73.30.53 Handverkfæri til að bora, skrúfuskera eða snitta, þó ekki 

skiptanleg handverkfæri, vélar til smíða eða rafdrifin 

handverkfæri, loftverkfæri eða handverkfæri með innbyggðum 

rafhreyfli 

kg S  

25.73.30.55 Hamrar og sleggjur með virknihluta úr málmi kg S  

25.73.30.57 Heflar, sporjárn, íbjúg sporjárn og áþekk bitjárn til trésmíða kg S  

25.73.30.63 Skrúfjárn kg S  

25.73.30.65 Heimilisverkfæri kg S  

25.73.30.73 Önnur verkfæri fyrir múrverk, steypu-, sements-, gifs-, og 

málningarvinnu 

kg S  

25.73.30.77 Önnur handverkfæri (þ.m.t. hnoðnegling með hylkjum), 

verkfæri sem stungið er í vegg og áþekk handverkfæri 

kg S  

25.73.30.83 Lóðlampar (þó ekki gasknúinn búnaður til málmsuðu) kg S  

25.73.30.85 Skrúfstykki, þvingur o.þ.h. kg S  

25.73.30.87 Steðjar, færanlegar smiðjur, hand- eða fótsnúin slípigjól með 

grind (þó ekki stakir hverfisteinar o.þ.h.) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.73.40 

Skiptiverkfæri í handverkfæri, einnig aflknúin, eða í vélaverkfæri 

25.73.40.14 Verkfæri til að snitta málm kg S  

25.73.40.16 Verkfæri til að skrúfskera málm kg S  

25.73.40.19 Verkfæri til að snitta eða skrúfskera (þó ekki efnis- og 

verkfærafestingar fyrir vélar til smíða eða handverkfæri, til að 

vinna málm) 

kg S  

25.73.40.23 Verkfæri til að bora, með virknihluta úr demanti eða mótuðum 

demanti (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir smíðavélar 

eða handverkfæri, til að bora í berg) 

kg S  

25.73.40.25 Múrborar með virknihluta úr öðru efni en demanti eða 

mótuðum demanti (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir 

smíðavélar eða handverkfæri, til að bora í berg) 

kg S  

25.73.40.27 Verkfæri til að bora með virknihluta úr glæddu málmkarbíði, til 

að vinna málm, þó ekki með áföstum plötum, stöfum, oddum 

o.þ.h. úr glæddu málmkarbíði fyrir verkfæri 

kg S  
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25.73.40.31 Verkfæri til að bora með virknihluta úr háhraðastáli, til að 

vinna málm (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir 

smíðavélar eða handverkfæri – til að bora í berg) 

kg S  

25.73.40.33 Skiptanleg verkfæri til að bora í málm með virknihluta úr 

öðrum efnum en demanti, mótuðum demanti, glæddum 

málmkarbíðum, keramíkmelmi eða háhraðastál (þó ekki 

verkfæri til að skrúfuskera) 

kg S  

25.73.40.35 Verkfæri til að bora (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir 

vélar til smíða eða handverkfæri, með virknihluta úr demanti 

eða mótuðum demanti, til að bora í berg eða múrverk, til að 

vinna málm) 

kg S  

25.73.40.37 Verkfæri til að snara úr eða rýma með virknihluta úr demanti 

eða mótuðum demanti (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir 

smíðavélar eða handverkfæri, til jarðvegsborunar) 

kg S  

25.73.40.44 Verkfæri til að snara úr málmi, með virknihluta úr öðru efni en 

demanti eða mótuðum demanti 

kg S  

25.73.40.45 Verkfæri til að snara úr eða rýma (þó ekki efnis- og 

verkfærafestingar fyrir vélar til smíða eða handverkfæri, með 

virknihluta úr demanti eða mótuðum demanti, til að vinna málm 

og til jarðvegsborunar) 

kg S  

25.73.40.48 Verkfæri til að rýma málm, með virknihluta úr öðru efni en 

demanti eða mótuðum demanti 

kg S  

25.73.40.50 Verkfæri til að fræsa með virknihluta úr glæddu málmkarbíði, 

til að vinna málm, þó ekki með áföstum plötum, stöfum, oddum 

o.þ.h. úr glæddu málmkarbíði fyrir verkfæri 

kg S  

25.73.40.61 Skaftfræsari til að vinna málm (þó ekki á virknihluta úr glæddu 

málmkarbíði) 

kg S  

25.73.40.66 Skiptiverkfæri fyrir fræsun, skurð, til að vinna málm með 

virknihluta úr öðrum efnum en glæddu málmkarbíði eða 

keramíkmelmi (þó ekki skaftfræsari) 

kg S  

25.73.40.69 Verkfæri til að fræsa (þó ekki til að vinna málm) kg S  

25.73.40.71 Verkfæri til að renna með virknihluta úr glæddu málmkarbíði, 

til að vinna málm, þó ekki með áföstum plötum, stöfum, oddum 

o.þ.h. úr glæddu málmkarbíði fyrir verkfæri 

kg S  

25.73.40.74 Skiptiverkfæri til að renna fyrir fræsun, skurð, málmvinnslu 

með virknihluta úr öðrum efnum en glæddu málmkarbíði eða 

keramíkmelmi 

kg S  

25.73.40.79 Verkfæri til að renna (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir 

vélar til smíða eða handverkfæri, til að vinna málm) 

kg S  

25.73.40.81 Önnur skiptiverkfæri SN-númer 8207 með virknihlut úr 

demanti 

kg S  

25.73.40.83 Hausar skrúfjárna með virknihluta úr öðru efni en demanti eða 

mótuðum demanti (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir 

smíðavélar eða handverkfæri) 

kg S  

25.73.40.85 Tannhjólaskurðarverkfæri með virknihluta úr öðru efni en 

demanti eða mótuðum demanti (þó ekki efnis- og 

verkfærafestingar fyrir smíðavélar eða handverkfæri) 

kg S  
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25.73.40.87 Útskiptanleg verkfæri til að renna með virknihluta úr glæddu 

málmkarbíði, þó ekki með áföstum plötum, stöfum, oddum 

o.þ.h úr glæddu málmkarbíði fyrir verkfæri 

kg S  

25.73.40.89 Útskiptanleg verkfæri úr öðrum efnum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.73.50 

Mót, mótakassar til málmsteypu, mótaundirstöður, mótamynstur 

25.73.50.13 Mótakassar til málmsteypu, mótaundirstöður, mótamynstur  

(þó ekki mótamynstur úr viði) 

kg S  

25.73.50.15 Mótamynstur úr viði p/st S  

25.73.50.20 Sprautu- eða þrýstimót fyrir málm eða málmkarbíð (þó ekki 

hrásteypumót) 

p/st S  

25.73.50.30 Mót fyrir málm eða málmkarbíð (þó ekki sprautu- eða 

þrýstimót) 

p/st S  

25.73.50.50 Mót fyrir gler p/st S  

25.73.50.60 Mót fyrir steinefni p/st S  

25.73.50.70 Sprautu- eða þrýstimót fyrir gúmmí eða plast p/st S  

25.73.50.80 Mót fyrir gúmmí eða plast (þó ekki sprautu- eða þrýstimót) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.73.60 

Önnur verkfæri 

25.73.60.13 Verkfæri til að bora í berg eða jarðveg með virknihluta úr 

keramíkmelmi 

kg S  

25.73.60.18 Skiptiverkfæri til að bora í berg eða jarðveg og hluti í þau, með 

virknihluta úr öðrum efnum en glæddu málmkarbíði eða 

keramíkmelmi 

kg S  

25.73.60.23 Skiptimót til að draga eða þrykkja málm með virknihluta úr 

demanti eða mótuðum demanti 

kg S  

25.73.60.24 Mót til að draga eða þrykkja málm (þó ekki lausar plötur, stafir, 

oddar, stangir, kögglar eða hringir o.s.frv., úr glæddu 

málmkarbíði eða keramíkmelmi) 

kg S  

25.73.60.33 Verkfæri til að pressa, stansa eða gata málm (þó ekki efnis- og 

verkfærafestingar fyrir smíðavélar eða handverkfæri) 

kg S  

25.73.60.39 Verkfæri til að pressa, stansa eða gata (þó ekki efnis- og 

verkfærafestingar fyrir vélar til smíða eða handverkfæri eða til 

að vinna málm) 

kg S  

25.73.60.43 Hnífar og skurðarblöð í vélar eða vélræn tæki til að vinna málm kg S  

25.73.60.45 Hnífar og skurðarblöð í vélar eða vélræn tæki til að vinna við kg S  

25.73.60.50 Hnífar og skurðarblöð úr ódýrum málmi til eldhúsáhalda eða 

véla sem notaðar eru í matvælaiðnaði 

kg S  

25.73.60.63 Hnífar og skurðarblöð til landbúnaðarvéla, garðyrkjuvéla eða 

skógarhöggsvéla (þó ekki plóghnífar eða diskar fyrir herfi) 

kg S  
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25.73.60.65 Hnífar og skurðarblöð úr ódýrum málmi í vélar eða vélræn tæki 

(þó ekki til að nota við málm- eða viðarvinnslu, eldhúsáhöld 

eða vélar sem notaðar eru í matvælaiðnaði og vélar sem notaðar 

eru við landbúnað, garðyrkju eða skógrækt) 

kg S  

25.73.60.67 Merkjanleg innskot fyrir verkfæri, ófest, úr glæddum málmkar-

bíðum og keramíkmelmi 

kg S  

25.73.60.90 Plötur, stafir, oddar o.þ.h. úr glæddum málmkarbíðum eða 

keramíkmelmi, ekki áfast, fyrir verkfæri (þó ekki merkjanleg 

innskot) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.91 

Framleiðsla á stáltunnum og svipuðum ílátum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.91.11 

Tankar, ámur, föt, dósir, kassar og svipuð ílát undir alls konar efni (þó ekki gas), úr járni 

eða stáli, að rúmtaki ≥ 50 lítrar en ≤ 300 lítrar, ekki með vélrænum búnaði eða 

hitunarbúnaði 

25.91.11.00 Tankar, ámur, föt, dósir, kassar og svipuð ílát undir alls konar 

efni (þó ekki gas), úr járni eða stáli, að rúmtaki ≥ 50 lítrar en  

≤ 300 lítrar, ekki með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.91.12 

Tankar, ámur, föt, dósir (fyrir utan þær sem lokað er með lóðningu eða þrykkingu), kassar 

og svipuð ílát undir alls konar efni (þó ekki gas), úr járni eða stáli, að rúmtaki < 50 lítrar, 

ekki með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði 

25.91.12.00 Tankar, ámur, föt, dósir (fyrir utan þær sem lokað er með 

lóðningu eða þrykkingu), kassar og svipuð ílát undir alls konar 

efni (þó ekki gas), úr járni eða stáli, að rúmtaki < 50 lítrar, ekki 

með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.92 

Framleiðsla á umbúðum úr léttmálmi 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.92.11 

Dósir, sem lokað er með lóðningu eða þrykkingu, með < 50 l rúmtaki 

25.92.11.33 Dósir til geymslu á matvælum og drykkjarvöru, úr járni eða 

stáli, < 50 lítra dósir undir matvæli 

p/st S  

25.92.11.35 Dósir til geymslu á matvælum og drykkjarvöru, úr járni eða 

stáli, < 50 lítra drykkjarvara 

p/st S  

25.92.11.50 Aðrar dósir en til geymslu á matvælum og drykkjarvöru, úr 

járni eða stáli, < 50 lítra 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.92.12 

Álámur, -föt, -dósir, -kassar og áþekk ílát, undir alls konar efni (þó ekki gas), að rúmtaki ≤ 

300 lítrar 

25.92.12.10 Fellanleg pípulaga álílát, með ≤ 300 lítra rúmtaki, undir alls 

konar efni, þó ekki samanþjappað eða fljótandi gas 

p/st S  

25.92.12.40 Ámur, föt, dósir og áþekk ílát úr áli undir alls konar efni (önnur 

en samanþjappað eða fljótandi gas), ót. a. (önnur en fellanleg 

pípulaga ílát og úðabrúsar) 

p/st S  

25.92.12.60 Álúðabrúsar, með ≤ 300 lítra rúmtaki p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.92.13 

Krónukorktappar, hettur og lok, úr ódýrum málmi 

25.92.13.30 Krónukorktappar úr ódýrum málmi p/st S  

25.92.13.50 Blýhylki, álhylki sem eru > 21 mm í þvermál (þó ekki 

krónukorktappar) 

kg S  

25.92.13.70 Tappar, lokunarbúnaður, hettur og lok úr ódýrum málmi (þó 

ekki úr blýi, krónutappar eða tappar, lokunarbúnaður, hettur og 

lok úr áli, > 21 mm í þvermál) 

kg S  
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Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.93 

Framleiðsla á keðjum, fjöðrum og vörum úr vír 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.93.11 

Margþættur vír, kaplar, vírfléttur, stroffur o.þ.h., úr járni eða stáli, ekki með rafeinangrun 

25.93.11.30 Margþættur vír, reipi og kaplar úr járni eða stáli (þó ekki 

rafeinangraðar vörur og undinn girðingarvír og gaddavír) 

kg S  

25.93.11.50 Vírfléttur, stoffur o.þ.h. úr járni eða stáli (þó ekki 

rafmagnseinangraðar) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.93.12 

Gaddavír úr járni eða stáli, margþættur vír, kaplar, vírfléttur o.þ.h. úr kopar eða áli, ekki 

með rafeinangrun 

25.93.12.30 Gaddavír og snúinn vír með göddum, úr stáli eða stálvír kg S  

25.93.12.50 Margþættur vír, kaplar, fléttuð bönd og þess háttar, úr kopar  

(þó ekki rafmagnseinangraðar vörur) 

kg S  

25.93.12.70 Margþættur vír, kaplar, vírfléttur og þess háttar, reipi og 

svipaðar vörur úr áli (þó ekki slíkar rafmagnseinangraðar vörur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.93.13 

Dúkur, grindur, netefni og girðingaefni, úr járn-, stál- eða koparvír, möskvateygður málmur 

úr járni, stáli eða kopar 

25.93.13.13 Endalaus bönd til véla, úr ryðfríu stáli: kg S  

25.93.13.15 Ofinn dúkur, þar með talin endalaus bönd, úr járn- eða 

stálvírum (þó ekki endalaus bönd fyrir vélar úr ryðfríu stáli) 

kg S  

25.93.13.20 Grindur, netefni og girðingarefni, soðið á samskeytum úr vír  

≥ 3 mm í þvermál, með möskvum ≥ 100 cm2, þ.m.t. með 

pappírsundirlagi eins og notað er í sements- og múrverk 

kg S  

25.93.13.30 Grindur, netefni og girðingarefni, soðið á samskeytum, ekki 

flokkað í nr. 731420 

kg S  

25.93.13.43 Ofið vírnet, grindur, netefni og girðingarefni, ekki soðið á 

samskeytum (þó ekki plasthúðað) 

kg S  

25.93.13.45 Ofið vírnet, grindur, netefni og girðingarefni, ekki soðið á 

samskeytum, plasthúðað 

kg S  

25.93.13.50 Möskvateygður málmur, úr járni eða stáli kg S  

25.93.13.60 Dúkur, grindur og netefni úr koparvír og möskvateygður 

málmur úr kopar (þ.m.t. úr koparblendi og endalaus bönd úr 

koparvír) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.93.14 

Naglar, stifti, teiknibólur, hefti og áþekkar vörur 

25.93.14.00 Naglar, stifti, teiknibólur, rifflaðir naglar, hefti (þó ekki vörur í 

nr. 8305) og áþekkar vörur úr járni, stáli, kopar og áli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.93.15 

Vír, stangir, leiðslur, plötur, rafskaut, húðað eða fyllt með flæðiefni (flúxi) 

25.93.15.10 Húðuð rafskaut úr ódýrum málmi, til rafbogasuðu kg S  

25.93.15.30 Kjarnavír úr ódýrum málmi, til rafbogasuðu (þó ekki vír og 

stangir úr kjörnuðum lóðmálmi, með blendi sem inniheldur 2% 

eða meira af einhverjum eðalmálmi miðað við þyngd) 

kg S  

25.93.15.50 Húðaðar stangir eða kjarnaður vír, úr ódýrum málmi, til 

lóðunar, brösunar eða logsuðu (þó ekki vír eða stangir úr 

kjörnuðum lóðmálmi með ≥ 2% af blendi úr einhverjum 

eðalmálmi en þó ekki flæðiefni) 

kg S  
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25.93.15.70 Vír og stangir úr mótuðu dufti úr ódýrum málmi, til notkunar 

við málmhúðun (þ.m.t. hlutar) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.93.16 

Fjaðrir og fjaðrablöð, úr járni eða stáli, koparfjaðrir 

25.93.16.13 Heitmótaðar spangafjaðrir úr járni eða stáli og blöð í þær kg S  

25.93.16.15 Aðrar heitmótaðar blaðfjaðrir úr járni eða stáli og blöð í þær kg S  

25.93.16.17 Kaldmótaðar blaðfjaðrir úr járni eða stáli og blöð í þær kg S  

25.93.16.31 Heitmótaðar gormfjaðrir úr járni eða stáli kg S  

25.93.16.33 Kaldmótaðar þrýstingsfjaðrir úr járni eða stáli kg S  

25.93.16.35 Kaldmótaðar spennufjaðrir úr járni eða stáli kg S  

25.93.16.37 Kaldmótaðar gormfjaðrir (þó ekki þrýstingsfjaðrir eða 

átaksfjaðrir) 

kg S  

25.93.16.53 Gormfjaðrir úr flötu efni úr járni eða stáli kg S  

25.93.16.55 Diskfjaðrir úr járni eða stáli kg S  

25.93.16.60 Fjaðrir úr járni eða stáli (þó ekki blaðfjaðrir og blöð í þær, 

gormfjaðrir, gormafjaðrir úr flötu efni eða diskfjaðrir) 

kg S  

25.93.16.80 Koparfjaðrir (þ.m.t. úr koparblendi) (þó ekki fjaðrir í klukkur 

og úr) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.93.17 

Keðjur (þó ekki liðhlekkjakeðjur) og hlutar til þeirra 

25.93.17.10 Keðjur með stokkahlekkjum úr járni eða stáli, þó ekki 

skurðarkeðjur eða aðrar vörur þar sem keðjur eru aukaíhlutur, 

öryggiskeðjur á hurðir, mælikeðjur eða eftirlíkingar af 

skartgripum 

kg S  

25.93.17.24 Keðjur með suðuhlekkjum úr járni eða stáli (þó ekki 

liðhlekkjakeðjur, hjólbarðakeðjur og stokkahlekkjakeðjur) 

kg S  

25.93.17.30 Hjólbarðakeðjur fyrir vélknúin ökutæki, úr járni eða stáli kg S  

25.93.17.50 Keðjur úr járni eða stáli, þó ekki liðhlekkjakeðjur, 

hjólbarðakeðjur, keðjur með stokkahlekkjum eða með 

suðuhlekkjum – keðjusagir eða aðrar vörur þar sem keðjur eru 

aukaíhlutur eða mælikeðjur 

kg S  

25.93.17.70 Keðjur og hlutar til þeirra, úr kopar  S  

25.93.17.80 Hlutar til keðja, ót. a., úr járni eða stáli  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.93.18 

Saumnálar, prjónar, dragnálar, heklunálar, hannyrðateinar og áþekkar vörur til 

handavinnu, úr járni eða stáli, öryggisnælur og aðrar nælur úr járni eða stáli, ót. a. 

25.93.18.00 Saumnálar, prjónar, dragnálar... úr járni eða stáli, til handavinnu kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.94 

Framleiðsla á boltum og skrúfum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.94.11 

Boltar úr járni eða stáli með skrúfgangi, ót. a. 

25.94.11.15 Skrúfur og boltar til lagningar byggingarefna fyrir járnbrautir, 

úr járni eða stáli 

kg S  
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25.94.11.16 * Skrúfur og boltar, hauslausir, úr stáli kg S  

25.94.11.22 * Raufaðar skrúfur og stjörnuskrúfur úr ryðfríu stáli kg S  

25.94.11.24 * Aðrar skrúfur og boltar með haus kg S  

25.94.11.26 * Skrúfur með innanverðum sexkanthaus úr ryðfríu stáli kg S  

25.94.11.28 * Aðrar skrúfur með innanverðum sexkanthaus kg S  

25.94.11.32 * Sexkantboltar úr ryðfríu stáli, með haus kg S  

25.94.11.34 * Sexkantboltar úr járni eða stáli, með haus < 800 MPa togþol  

(þó ekki úr ryðfríu stáli) 

kg S  

25.94.11.36 * Sexkantboltar úr járni eða stáli, með haus ≥ 800 MPa togþol  

(þó ekki úr ryðfríu stáli) 

kg S  

25.94.11.38 * Boltar úr járni eða stáli, með haus (þó ekki sexkantboltar) kg S  

25.94.11.53 Tréskrúfur úr járni eða stáli kg S  

25.94.11.57 Skrúfkrókar eða augaskrúfur úr járni eða stáli kg S  

25.94.11.73 Skurðskrúfur úr ryðfríu stáli (þó ekki snittað gangverk fyrir 

hreyfingu eða sem virkur hluti vélverks) 

kg S  

25.94.11.75 Skurðskrúfur úr járni eða stáli (þó ekki úr ryðfríu stáli, snittað 

gangverk fyrir hreyfingu eða sem virkur hluti vélverks) 

kg S  

25.94.11.84 * Rær úr ryðfríu stáli kg S  

25.94.11.86 * Rær úr ryðfríu stáli (þ.m.t. sjálflæsandi rær) kg S  

25.94.11.90 Snittaðar vörur, ót. a., úr járni eða stáli kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.94.12 

Boltar úr járni eða stáli án skrúfgangs, ót. a. 

25.94.12.10 Spenniskífur og lásskinnur, úr járni eða stáli kg S  

25.94.12.30 Skífur úr járni eða stáli (þó ekki spenniskífur og aðrar 

lásskinnur) 

kg S  

25.94.12.50 Hnoð úr járni eða stáli (þ.m.t. hnoð sem eru hol að hluta)  

(þó ekki holhnoð eða klaufhnoð til hvers konar nota) 

kg S  

25.94.12.70 Fleinar eða splitti úr járni eða stáli og áþekkar ósnittaðar vörur 

(þó ekki skífur eða hnoð) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.94.13 

Boltar úr kopar, með eða án skrúfgangs 

25.94.13.10 Skinnur, hnoð, fleinar, splitti, ósnittað, úr kopar kg S  

25.94.13.40 Skrúfur, boltar og rær úr kopar (þó ekki oddhvassir skrúfnaglar, 

skrúftappar, snittað gangverk fyrir hreyfingu eða sem virkur 

hluti vélverks, skrúfkrókar eða augaskrúfur) 

kg S  

25.94.13.70 Snittaðar vörur úr kopar, ót. a. kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 25.99 

Framleiðsla á öðrum ótöldum málmvörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.99.11 

Vaskar, handlaugar, baðker og önnur hreinlætistæki og hlutar til þeirra, úr járni, stáli, 

kopar eða áli 

25.99.11.10 Vaskar og handlaugar, úr ryðfríu stáli p/st S  

25.99.11.27 Baðker úr járni eða stáli p/st S  

25.99.11.31 Hreinlætisvörur og hlutar til hreinlætisvara, úr járni eða stáli kg S  

25.99.11.35 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr kopar kg S  
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25.99.11.37 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr áli kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.99.12 

Borð- og eldhúsbúnaður eða búsáhöld og hlutar til þeirra, úr járni, stáli, kopar eða áli 

25.99.12.17 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld... úr 

steypujárni 

kg S S2 

25.99.12.25 Borð- og eldhúsbúnaður eða búsáhöld og hlutar til þeirra, úr 

ryðfríu stáli (þó ekki hnífapör) 

kg S S2 

25.99.12.37 Annar borðbúnaður, eldhúsbúnaður og búsáhöld úr járni eða 

stáli (þó ekki úr steypujárni), gljábrennt 

kg S  

25.99.12.45 Borð- og eldhúsbúnaður eða búsáhöld og hlutar til þeirra úr 

öðru járni en steypujárni eða öðru stáli en ryðfríu (þó ekki 

gljábrenndu) 

kg S  

25.99.12.53 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður og önnur búsáhöld og hlutar til 

þeirra... úr kopar 

kg S S2 

25.99.12.55 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður og önnur búsáhöld og hlutar til 

þeirra... úr áli, steypt 

kg S S2 

25.99.12.57 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður og önnur búsáhöld og hlutar til 

þeirra... úr áli, annað 

kg S S2 

25.99.12.70 Handknúin vélræn ræki, ≤ 10 kg að þyngd, undir matvæli og 

drykkjarvörur 

kg S  

25.99.12.80 Járn- eða stálull, pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, 

hanskar o.þ.h. 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.99.21 

Brynvarðir eða styrktir peningaskápar, rammgerðar hirslur og dyr og læsingar fyrir 

geymsluklefa, peninga- og skjalaskápa o.þ.h., úr ódýrum málmi 

25.99.21.20 Brynvarðir og styrktir peningaskápar, rammgerðar hirslur og 

öryggishólf fyrir öryggisgeymslur, úr ódýrum málmi 

kg S  

25.99.21.70 Peningakassar eða verðbréfakassar o.þ.h., úr ódýrum málmi  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.99.22 

Pappírsbakkar, handritshaldarar, pennabakkar, stimpilstandar og svipaður skrifstofu- eða 

skrifborðsbúnaður, úr ódýrum málmi, annar en skrifstofuhúsgögn 

25.99.22.00 Skjalaskápar, spjaldskrárskápar, pappírsbakkar, handrits-

haldarar, pennabakkar, stimpilstandar og svipaður skrifstofu- 

eða skrifborðsbúnaður úr ódýrum málmi (þó ekki skrifstofu-

húsgögn undir nr. 9403 og fötur fyrir úrgangspappír) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.99.23 

Útbúnaður fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár, bréfaklemmur og svipaðar skrifstofuvörur, 

og hefti í lengjum, úr ódýrum málmi 

25.99.23.30 Smávarningur fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár, úr ódýrum 

málmi 

 S  

25.99.23.50 Hefti í lengjum, úr ódýrum málmi, til skrifstofunota, bólstrunar 

og umbúða 

 S  

25.99.23.70 Skrifstofuvörur eins og bréfaklemmur, bréfahorn... úr ódýrum 

málmi 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.99.24 

Myndastyttur og aðrir skrautmunir og ljósmyndir, rammar fyrir ljósmyndir eða þess háttar 

og spegla, úr ódýrum málmi 

25.99.24.00 Myndastyttur, rammar, speglar og aðrir skrautmunir, úr ódýrum 

málmi 

 S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

25.99.25.30 Krókar, lykkjur, hringir o.þ.h. úr ódýrum málmi, notað til 

fatnaðar, skófatnaðar, yfirbreiðslna, handtaskna, ferðabúnaðar 

eða annarra tilbúinna vara, þó ekki smellikrókar, hnoð, 

smelluhnappar og þrýstihnappar 

 S  

25.99.25.50 Holhnoð eða klaufhnoð, úr ódýrum málmi  S  

25.99.25.70 Vörur eins og hespur, rammar með hespum..., hlutar úr ódýrum 

málmi 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.99.26 

Skips- eða bátsskrúfur og blöð til þeirra 

25.99.26.00 Skips- eða bátsskrúfur og blöð til þeirra p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

25.99.29 

Aðrar vörur úr ódýrum málmi, ót. a. 

25.99.29.10 z Sporbúnaður fyrir járnbrautir eða sporbrautir og tengihlutir og 

hlutar til þeirra 

 S S2 

25.99.29.11 Akkeri, smáakkeri og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli (þó ekki 

festingar í múrverk) 

kg S  

25.99.29.13 Vörur, úr óhamranlegu steypujárni, ót. a. kg S S2 

25.99.29.19 Steyptar vörur úr járni eða stáli, ót. a. kg S S2 

25.99.29.22 Hamraðar eða þrykktar vörur úr járni eða stáli, ót. a. kg S S2 

25.99.29.25 Tilbúnar vörur úr vír, úr járni eða stáli, snörur, gildrur o.s.frv., 

fóðurbindingar, nefhringir í dýr, krókar fyrir dýnur, krókar fyrir 

slátrara, snagar á flísar og pappírskörfur þó ekki grindur fyrir 

lampaskerma 

kg S  

25.99.29.28 z Hárnálar, hárliðunarnálar, hárliðunarklemmur, krullupinnar 

o.þ.h. og hlutar til þeirra, úr málmi (þó ekki rafhita-

hársnyrtitæki) 

kg S  

25.99.29.29 Greiður, hárspennur o.þ.h. (þó ekki úr harðgúmmíi eða plasti 

eða rafhitahársnyrtitæki) 

kg S  

25.99.29.31 Stigar og tröppur úr járni eða stáli (þó ekki hamrað eða þrykkt) p/st S S2 

25.99.29.33 Vörubretti úr járni eða stáli og áþekkir pallar til meðhöndlunar 

á vörum 

kg S S2 

25.99.29.35 Rúllur úr járni eða stáli fyrir kapla, lagnir o.þ.h. kg S S2 

25.99.29.37 Viftur sem ekki eru vélrænar, þakrennur, krókar og áþekkar 

vörur úr járni eða stáli sem eru notaðar í byggingariðnaði  

(þó ekki hamrað eða þrykkt) 

kg S S2 

25.99.29.45 Vörur úr járn- eða stálvír, ót. a.  S S2 

25.99.29.55 Vörur úr áli, ót. a. kg S S2 

25.99.29.58 Vörur úr kopar, ót. a. kg S S2 

25.99.29.60 Aðrar tinvörur, ót. a. kg T  

25.99.29.72 Vörur úr sink, ót. a. kg T  

25.99.29.74 Aðrar blývörur, ót. a. kg T  
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25.99.29.79 Aðrar nikkelvörur, ót. a. kg S  

25.99.29.82 Bjöllur, borðbjöllur (e. gongs) o.s.frv., sem nota ekki rafmagn, 

úr ódýrum málmi 

kg S  

25.99.29.83 Sveigjanlegar pípur úr járni eða stáli (þó ekki pípur úr gúmmíi 

sem eru styrktar að utan með málmi eða sveigjanlegar pípur 

sem eru mótaðar í hluta til véla eða ökutækja) 

kg S  

25.99.29.85 Sveigjanlegar pípur úr ódýrum málmi, þó ekki pípur úr gúmmíi 

sem eru styrktar að utan með málmi eða sveigjanlegar pípur 

sem eru mótaðar í hluta til véla eða ökutækja eða úr járni eða 

stáli 

kg S  

25.99.29.87 Merkispjöld, nafnspjöld, heimilisspjöld og áþekk spjöld, 

tölustafir, bókstafir og önnur tákn, úr ódýrum málmi (þó ekki 

upplýst) 

kg S  

25.99.29.95 Síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar, úr málmi kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 26.11 

Framleiðsla á rafeindaíhlutum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.11.11 

Sjónvarpsmyndlampar, sjónvarpsmyndavélalampar, aðrir myndlampar 

26.11.11.00 Sjónvarpsmyndlampar, sjónvarpsmyndavélalampar, aðrir 

myndlampar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.11.12 

Örbylgjuvakar, örbylgjulampar og aðrir lampar 

26.11.12.00 Magnetrónu-, klýstrónu- og örbylgjulampar og aðrir lokar og 

lampar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.11.21 

Tvistar (díóður), smárar, afriðlar, díakkar (e. diacs) og tríakkar (e. triacs) 

26.11.21.20 Hálfleiðaradíóður p/st S  

26.11.21.50 Smárar, aðrir en ljósnæmir smárar p/st S  

26.11.21.80 Hálfleiðaraafriðlar, díakkar og tríakkar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.11.22 

Hálfleiðarabúnaður, ljósdíóður, uppsettir þrýstirafkristallar, hlutar til þeirra 

26.11.22.20 Hálfleiðaraljósgjafadíóður (LED) p/st S  

26.11.22.40 Ljósnæmur hálfleiðarabúnaður, sólarrafhlöður, ljósdíóður, 

ljóssmárar, o.s.frv. 

p/st S  

26.11.22.60 Hálfleiðarabúnaður (þó ekki ljósnæmur hálfleiðarabúnaður, 

afriðlar, díakkar, tríakkar, smárar, díóður eða ljósdíóður) 

p/st S  

26.11.22.80 Uppsettir þrýstirafmagnskristallar (þ.m.t. kvars, sveiflugjafar og 

hermar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.11.30 

Rafeindasamrásir 

26.11.30.03 Fjölflaga samrásir: örgjörvar og stillar, hvort sem þeir séu 

samtengdir minni, rásum, rökrásum, mögnurum, klukku- og 

tímarásum eða öðrum rásum 

p/st S  

26.11.30.06 Rafeindasamrásir (þó ekki fjölflaga rásir): örgjörvar og stillar, 

hvort sem þeir séu samtengdir minni, rásum, rökrásum, 

mögnurum, klukku- og tímarásum eða öðrum rásum 

p/st S  

26.11.30.23 Fjölflaga samrásir: minni p/st S  

26.11.30.27 Rafeindasamrásir (þó ekki fjölflaga rásir): aflrænt vinnsluminni 

(D-RAM) 

p/st S  
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26.11.30.34 Rafeindasamrásir (þó ekki fjölflaga rásir): fast vinnsluminni  

(S-RAM): þ.m.t. skyndivinnsluminni (cache-RAM) 

p/st S  

26.11.30.54 Rafeindasamrásir (þó ekki fjölflaga rásir): UV-forritanleg 

lesminni (EPROM) 

p/st S  

26.11.30.65 Rafeindasamrásir (þó ekki fjölflaga rásir): endurnýtanlegt, 

forritanlegt lesminni (E2PROM), þ.m.t. rafrænt leifturfor-

ritanlegt lesminni 

p/st S  

26.11.30.67 Rafeindasamrásir (þó ekki fjölflaga rásir): annað minni p/st S  

26.11.30.80 Rafeindasamrásir: magnarar p/st S  

26.11.30.91 Aðrar fjölflaga samrásir, ót. a. p/st S  

26.11.30.94 Aðrar rafeindasamrásir, ót. a. p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.11.1940 

Hlutar til rafeindaloka og -lampa og annarra íhluta rafeindatækja, ót. a. 

26.11.40.10 Nemar fyrir diska eða vélrænar hljóðupptökur á filmu p/st S  

26.11.40.40 Hlutar af myndlömpum, hlutar af varmaskauts-, kaldskauts- eða 

ljósskautsrafeindalokar og -lampar, ót. a. 

 S S2 

26.11.40.70 Hlutar til díóða, smára og áþekkra hálfleiðara, ljósnæmra 

hálfleiðara og ljósrafhlaðna, ljósgjafadíóða og uppsettra 

þrýstirafmagnskristalla 

 S S2 

26.11.40.90 Hlutar til samrása og dvergrása (þó ekki rásir sem eru einungis 

með virkar einingar) 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.11.50 

Auðar prentplötur 

26.11.50.20 Marglaga prentrásir sem samanstanda aðeins af leiðurum og 

snertum 

p/st S  

26.11.50.50 Prentrásir sem samanstanda aðeins af leiðurum og snertum  

(þó ekki marglaga prentrásir) 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 26.12 

Framleiðsla á fullbúnum rafeindaspjöldum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.12.10 

Fullbúnar prentrásir 

26.12.10.80 Óvirk netkerfi (þ.m.t. kerfi viðnáma og/eða þétta) (þó ekki 

viðnámsflögur, þéttiflögur, plötur með virkum einingum eða 

blendingar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.12.20 

Hljóð-, myndbands- og netkerfiskort og áþekk kort fyrir sjálfvirkar gagnavinnsluvélar 

26.12.20.00 z Fjarskiptatæki fyrir netkerfi (t.d. netöld, beinar og gáttir) fyrir 

staðarnet (e. LAN, Local Area Network) og víðnet (e. WAN, 

Wide Area Network) og hljóð, hreyfimyndir, netkerfi og svipuð 

kort fyrir sjálfvirkar gagnavinnsluvélar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.12.30 

Snjallkort 

26.12.30.00 Snjallkort p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 26.20 

Framleiðsla á tölvum og jaðarbúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.20.11 

Færanlegar sjálfvirkar gagnavinnsluvélar, ≤ 10 kg að þyngd, s.s. fartölvur og fistölvur, 

persónulegur, stafrænn hjálparbúnaður og áþekkar tölvur 

26.20.11.00 Ferðatölvur og lófatölvur p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.20.12 

Kassauppgjörsvélar, hraðbankar og áþekkar vélar sem hægt er að tengja við 

gagnavinnsluvél eða netkerfi 

26.20.12.00 Kassauppgjörsvélar, hraðbankar og áþekkar vélar sem hægt er 

að tengja við gagnavinnsluvél eða netkerfi 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.20.13 

Sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar sem hafa í sama vélarhúsi a.m.k. miðverk og ílags- 

og frálagseiningu, einnig samtengdar 

26.20.13.00 Borðtölvur p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.20.14 

Sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar í formi kerfa 

26.20.14.00 Stafrænar gagnavinnsluvélar: í formi kerfa p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

26.20.15.00 Aðrar sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar, einnig þær sem 

hafa að geyma í sama vélarhúsi eina eða tvær eftirtalinna 

eininga: geymslueiningar, inntaks- eða úttakseiningar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.20.16 

Inn- eða úttakseiningar, einnig þær sem hafa að geyma geymslueiningar í sama vélarhúsi 

26.20.16.40 Prentarar, ljósritunarvélar og bréfasímar sem geta tengst 

sjálfvirkri gagnavinnslu eða við netkerfi (þó ekki prentvélar 

sem notaðar eru við prentun með plötum, völsum eða öðrum 

efnisþáttum, og vélar sem framkvæma tvær eða fleiri aðgerðir 

við prentun, ljósritun og sendingu símbréfa) 

p/st S  

26.20.16.50 Lyklaborð p/st S  

26.20.16.60 Aðrar inn- eða úttakseiningar, einnig þær sem hafa að geyma 

geymslueiningar í sama vélarhúsi 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.20.17 

Skjáir og myndsýningartæki, aðallega notuð í sjálfvirkum gagnavinnslukerfum 

26.20.17.00 Skjáir og myndsýningartæki, aðallega notuð í sjálfvirkum 

gagnavinnslukerfum 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.20.18 

Einingar sem framkvæma tvær eða fleiri eftirfarandi aðgerða: prentun, skönnun, ljósritun og 

sendingu símbréfa 

26.20.18.00 Vélar sem framkvæma tvær eða fleiri aðgerða við prentun, 

ljósritun eða sendingu símbréfa og geta tengst sjálfvirkri 

gagnavinnslu eða við netkerfi 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.20.21 

Geymslueiningar 

26.20.21.00 Geymslueiningar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.20.22 

Geymin hálfleiðaraminni 

26.20.22.00 Geymin hálfleiðaraminni til að skrá gögn frá ytri gagnalindum 

(leifturminniskortum eða rafræn leifturgeymslukort), óskráð 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.20.30 

Aðrar einingar sjálfvirkra gagnavinnsluvéla 

26.20.30.00 z Aðrar einingar sjálfvirkrar gagnavinnslu (þó ekki fjarskiptatæki 

fyrir netkerfi (t.d. netöld, beinar og gáttir) fyrir staðarnet  

(e. LAN) og víðnet (e. WAN) og hljóð, hreyfimyndir, netkerfi 

og svipuð kort fyrir sjálfvirkar gagnavinnsluvélar 

p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.20.40 

Hlutar og aukabúnaður fyrir tölvubúnað 

26.20.40.00 Hlutir og aukabúnaður í vélar nr. 8471, hlutir og aukabúnaður 

sem er jafnheppilegur til að nota í vélar með tvo eða fleiri úr  

nr. 8469–8472 

 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 26.30 

Framleiðsla fjarskiptabúnaðar 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.30.11 

Sendibúnaður með innbyggðum móttökubúnaði 

26.30.11.00 Senditæki fyrir hljóðvarps- og sjónvarpsútsendingar með 

móttökubúnaði 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.30.12 

Sendibúnaður án innbyggðs móttökubúnaðar 

26.30.12.00 Senditæki fyrir hljóðvarps- og sjónvarpsútsendingar án 

móttökubúnaðar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.30.13 

Sjónvarpsmyndavélar 

26.30.13.00 Sjónvarpsmyndavélar (þ.m.t. fyrir lokaðar rásir) (þó ekki 

myndbandstökuvélar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.30.21 

Tæki fyrir línusíma með snúrulausum handtólum 

26.30.21.00 Tæki fyrir línusíma með snúrulausum handtólum p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.30.22 

Símar fyrir farsímanet eða önnur þráðlaus netkerfi 

26.30.22.00 Símar fyrir farsímanet eða önnur þráðlaus netkerfi p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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) 

26.30.23.10 Móðurstöðvar p/st S  

26.30.23.20 Vélar til móttöku, umbreytingar og sendingar eða endurnýjunar 

á röddu, myndum eða öðrum gögnum, þ.m.t. skipti- og 

beiningabúnaður 

p/st S  

26.30.23.30 Símtæki (þó ekki tæki fyrir línusíma með snúrulausum 

handtólum og símar fyrir farsímanet eða önnur þráðlaus 

netkerfi), myndsímar 

p/st S  

26.30.23.40 z Farmóttökutæki með hringinga- og boðkerfi p/st S  

26.30.23.70 Önnur tæki til sendingar eða móttöku á máli, myndum eða 

öðrum gögnum, þar með talið tæki til samskipta á línu eða 

þráðlausu neti (svo sem staðtengdu neti eða víðneti), þó ekki 

sendi- eða móttökubúnaður í nr. 8443, 8525, 8527 eða 8528 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.30.30 

Hlutar til raftækja fyrir símtækni og símritun 

26.30.30.00 z Hlutar til raftækja fyrir símtækni og símritun  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.30.40 

Loftnet og loftnetsendurkastarar af öllum gerðum og hlutar til þeirra, hlutar búnaðar til 

útvarps- og sjónvarpssendinga og sjónvarpsmyndavélar 

26.30.40.10 Sundurdregin loftnet og svipuloftnet fyrir farbúnað eða búnað 

sem er festur á vélknúin ökutæki sem eingöngu eða aðallega eru 

nothæfir til tækjabúnaðar í nr. 8525 – 8528 

p/st S  

26.30.40.35 Útiloftnet fyrir útvarps- eða sjónvarpsmóttöku um gervihnött 

(þ.m.t. snúningskerfi) (þó ekki loftnetsmagnarar eða útvarp-

stíðnisveifluvakar) 

p/st S  

26.30.40.39 Útiloftnet fyrir útvarps- eða sjónvarpsmóttöku (þ.m.t. 

snúningskerfi) (þó ekki fyrir móttöku um gervihnött, loftnets-

magnarar eða útvarpstíðnisveifluvakar) 

p/st S  
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26.30.40.40 z Loftnet og loftnetsendurkastarar af öllum gerðum fyrir 

tækjabúnað í nr. 8517, hlutar sem eru nothæfir með þeim 

 S S2 

26.30.40.50 Inniloftnet fyrir útvarps- eða sjónvarpsmóttöku (þ.m.t. innbyggð) 

(þó ekki loftnetsmagnarar eða útvarpstíðnisveifluvakar) 

p/st S  

26.30.40.60 Önnur loftnet og hlutar sem eingöngu eða aðallega eru nothæfir 

til tækjabúnaðar í nr. 8525–8528 

 S  

26.30.40.70 Skápar og kassar fyrir útsendingar- eða mótttökubúnað fyrir 

útvarpssendingar eða sjónvarp, sjónvarpsmyndavélar, o.s.frv., 

hlutar sem eingöngu eða aðallega eru nothæfir með sjónvarps-

myndavélum, móttökubúnaður fyrir útvarpssendingar eða 

sjónvarp, og skjáir og myndsýningartæki, ót. a. (þó ekki loftnet, 

rafeindabúnaður og hlutir fyrir skjái og myndsýningartæki sem 

eru eingöngu eða aðallega notaðir í sjálfvirkri gagnavinnsluvél) 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.30.50 

Innbrots- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekkur búnaður 

26.30.50.20 Rafmagnsinnbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki  

(þó ekki til nota í vélknúnum ökutækjum eða byggingum) 

p/st S  

26.30.50.80 Rafmagnsinnbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki 

fyrir byggingar 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 26.40 

Framleiðsla á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.11 

Hljóðvarpsviðtæki (þó ekki gerðir notaðar í vélknúin ökutæki), einnig með sameinuðum 

búnaði til hljóðupptöku eða hljóðflutnings eða klukku 

26.40.11.00 Útvarpstæki (þó ekki í bifreiðar) sem hægt er að starfrækja án 

ytri orkugjafa 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.12 

Hljóðvarpsviðtæki sem ekki er hægt að starfrækja án ytri orkugjafa, af þeirri gerð sem notuð 

er í vélknúin ökutæki 

26.40.12.70 Hljóðvarpsviðtæki fyrir vélknúin ökutæki, með hljóðupptöku- 

eða hljóðflutningsbúnaði 

p/st S  

26.40.12.90 Hljóðvarpsviðtæki til nota í vélknúin ökutæki, ót. a. p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.20 

Sjónvarpsviðtæki, einnig með sameinuðum búnaði útvarpstækis eða til hljóð- eða 

myndupptöku eða myndflutnings 

26.40.20.20 Móttakarar fyrir litasjónvarp eða myndbandstæki og kapalsjón-

varp (litamyndmóttakarar) (þó ekki með hátíðnisjónvarps-

merkjum) 

p/st S  

26.40.20.40 Litasjónvarpsvörpunarbúnaður p/st S  

26.40.20.90 Önnur sjónvarpsviðtæki, einnig með sameinuðum búnaði 

útvarpstækis eða til hljóð- eða myndupptöku eða 

myndflutnings, ót. a. 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.31 

Snúningsdiskar, plötuspilarar, snælduspilarar og önnur hljómflutningstæki 

26.40.31.00 Snúningsdiskar, plötuspilarar, snælduspilarar og önnur hljóm-

flutningstæki 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.32 

Segulbandsupptökutæki og önnur hljóðupptökutæki 

26.40.32.00 Segulbandsupptökutæki og önnur hljóðupptökutæki p/st S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.33 

Myndbandsupptökutæki og annar búnaður til myndupptöku eða myndflutnings 

26.40.33.00 Myndbandsupptökutæki p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.34 

Skjáir og myndsýningartæki, ekki með innbyggðum sjónvarpsmóttökubúnaði og ekki 

aðallega notuð í sjálfvirkum gagnavinnslukerfum 

26.40.34.00 * Skjáir og myndsýningartæki, ekki með innbyggðum sjónvarps-

móttökubúnaði og ekki aðallega notuð í sjálfvirkum gagna-

vinnslukerfum 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.41 

Hljóðnemar og standar fyrir þá 

26.40.41.00 Hljóðnemar og standar fyrir þá (þó ekki þráðlausir hljóðnemar 

með sendi) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.42 

Hátalarar, heyrnartól, eyrnatól og sambyggð hljóðnema- eða hátalarasett 

26.40.42.35 Einfaldir hátalarar, í boxum (þ.m.t. grindur eða skápar sem 

ætlaðir eru undir hátalara) 

p/st S  

26.40.42.37 Margfaldir hátalarar, uppsettir í einu boxi (þ.m.t. grindur eða 

skápar sem ætlaðir eru undir hátalara) 

p/st S  

26.40.42.39 Hátalarar (þ.m.t. hátalaraeiningar, grindur eða skápar sem 

ætlaðir eru undir hátalara) (þó ekki í boxum) 

p/st S  

26.40.42.70 Heyrnartól og eyrnatól, einnig með hljóðnema og sett sem í er 

hljóðnemi og einn eða fleiri hátalarar (þó ekki hjálmar 

flugmanna með heyrnartólum, símtæki, þráðlausir hljóðnemar 

með sendi eða heyrnartæki) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.43 

Lágtíðnirafmagnarar, hljóðmagnarar 

26.40.43.55 Magnarar fyrir síma og til mælinga (þó ekki há- eða 

millitíðnimagnarar) 

p/st S  

26.40.43.59 Rafmagnsheyrnartíðnimagnarar (þ.m.t. hágæðamagnarar (hi-fi) 

(þó ekki há- eða millitíðnimagnarar, símtæki eða magnarar til 

mælinga) 

p/st S  

26.40.43.70 Rafmagnshljóðmagnarasett (þ.m.t. almenn hátalarakerfi með 

hljóðnema og hátalara) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.44 

Móttökutæki fyrir þráðlaus talfjarskipti eða símritun, ót. a. 

26.40.44.00 z Móttökutæki fyrir þráðlaus talfjarskipti eða loftskeytasendingar 

(þó ekki farmóttökutæki með hringinga- eða boðkerfi eða 

sambyggð útvarpsviðtæki) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.51 

Hlutar og aukabúnaður fyrir hljóm- og myndflutningstæki 

26.40.51.50 Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar í hljóðnálar p/st S S2 

26.40.51.70 Aðrir hlutar og aukabúnaður til búnaðar í nr. 8519–8521  S S2 

26.40.51.80 Hlutar til búnaðar í nr. 8518  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.52 

Hlutar til móttökutækja fyrir þráðlaus fjarskipti og -senda 

26.40.52.00 Hlutar til móttökutækja fyrir þráðlaus fjarskipti og -senda  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.40.60 

Leikjatölvur (sem tengjast sjónvarpsviðtæki eða eru með áfestum skjá) og aðrir færnileikir 

eða spilatæki með rafeindaskjá 

26.40.60.50 Leikjatölvur (ekki stjórnað með greiðslumiðlum) p/st S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 26.51 

Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.11 

Áttavitar, önnur leiðsögutæki og -búnaður 

26.51.11.20 Áttavitar (þ.m.t. segul- og snúðáttavitar, kompásskýli og tæki til 

staðarákvörðunar) 

p/st S  

26.51.11.50 Áhöld og tæki til loftsiglinga eða geimsiglinga (þó ekki 

áttavitar) 

p/st S  

26.51.11.80 Áhöld og tæki til siglinga (þ.m.t. til siglinga á sjó eða ám)  

(þó ekki til loftsiglinga eða geimsiglinga eða áttavitar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.12 

Hornamælar og snúningshraðamælar (e. tachometers), önnur tæki og búnaður til 

landmælinga, vatnamælinga, haffræðirannsókna, vatnafræðirannsókna, veðurfræðirannsókna 

eða jarðeðlisfræðilegra rannsókna 

26.51.12.00 * Hornamælar og snúningshraðamælar (e. tachometers), önnur 

tæki og búnaður til landmælinga, vatnamælinga, haffræði-

rannsókna, vatnafræðirannsókna, veðurfræðirannsókna eða 

jarðeðlisfræðilegra rannsókna 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.20 

Ratsjár- og radíómiðunarbúnaður 

26.51.20.20 Ratsjár p/st S  

26.51.20.50 Radíómiðunartæki (þ.m.t. útvarpsvitar og -baujur, móttökutæki 

og radíóáttavitar sem eru búnir mörgum loftnetum eða með 

stefnuloftneti) 

p/st S  

26.51.20.80 Radíófjarstýribúnaður (þ.m.t. fyrir skip, loftför án flugmanns, 

eldflaugar, flugskeyti, leikföng og skips- eða flugvélalíkön, 

fyrir vélar eða til að sprengja tundurdufl) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.31 

Vogir með 5 cg nákvæmni eða meiri 

26.51.31.00 Vogir með 5 cg nákvæmni eða meiri, einnig með eða án lóða, 

hlutir og aukabúnaður fyrir þær 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.32 

Teikniborð og teiknivélar og önnur áhöld til teiknunar, afmörkunar eða útreiknings 

26.51.32.00 Teikniborð og teiknivélar og önnur áhöld til teiknunar, 

afmörkunar eða útreiknings 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.33 

Mælitæki til að mæla lengd, handvirk (þ.m.t. míkrómælar og hemlaklafar), ót. a. 

26.51.33.00 Míkrómælar, hemlaklafar og sporvíddir (þó ekki sporvíddir án 

stillanlegra tækja í nr. 903180) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.41 

Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða greina jónandi geislun 

26.51.41.00 Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða greina jónandi geislun p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.42 

Sveiflusjár og litrófsgreiningartæki fyrir bakskautsgeisla 

26.51.42.00 z Sveiflusjár og litrófsgreiningartæki fyrir bakskautsgeisla p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.43 

Tæki til að mæla rafmagn án skráningarbúnaðar 

26.51.43.00 * Tæki til að mæla rafmagn án skráningarbúnaðar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.44 

Tæki og búnaður fyrir fjarskipti 

26.51.44.00 Tæki og búnaður fyrir fjarskipti p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.45 

Tæki og búnaður til að mæla eða hafa eftirlit með rafmagni, ót. a. 

26.51.45.00 * z Tæki og búnaður til að mæla eða hafa eftirlit með rafmagni,  

ót. a. 

p/st S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.51 

Flotvogir, hitamælar, háhitamælar, loftvogir, rakamælar og þurrkmælar 

26.51.51.10 Vökvafylltir hitamælar fyrir beinan aflestur og tengjast ekki 

öðrum áhöldum (þó ekki hitamælir til nota við lækningar eða 

dýralækningar) 

p/st S  

26.51.51.35 Rafmagnshitamælar og háhitamælar, ekki tengdir öðrum 

áhöldum (þó ekki vökvafylltir) 

p/st S  

26.51.51.39 Hitamælar, hvorki tengdir öðrum áhöldum né vökvafylltir, ót. a. p/st S  

26.51.51.50 Loftvogir, ekki tengdar öðrum áhöldum (þ.m.t. loftþrýstings-

hæðarmælar, nákvæmar loftvogir) 

p/st S  

26.51.51.75 Rafmagnsflotvogir, -rakamælar og -rakaþrýstimælar p/st S  

26.51.51.79 Flotvogir, rakamælar og rakaþrýstimælar, ekki rafknúnir  

(þó ekki tæki sem mæla rakastig lofts, hitatæki sem mælir 

daggarmörk, lofthitatæki sem mælir daggarmörk, geislamælir, 

tæki til að segja fyrir um kulda, þó ekki veðurkannar til 

könnunar á andrúmslofti) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.52 

Tæki til að mæla eða hafa eftirlit með flæði, hæð, þrýstingi eða öðrum breytum í vökvum eða 

gasi 

26.51.52.35 Rafknúnir rennslismælar (þó ekki notkunarmælar eða spaðahjól 

fyrir flotmæla) 

p/st S  

26.51.52.39 Rafmagnsáhöld eða tækjabúnaður til að mæla eða prófa hæð 

vökva 

p/st S  

26.51.52.55 Rennslismælar, ekki rafknúnir (þó ekki notkunarmælar eða 

spaðahjól fyrir flotmæla) 

p/st S  

26.51.52.59 Áhöld eða tækjabúnaður, ekki rafrænn, til að mæla eða prófa 

hæð vökva 

p/st S  

26.51.52.71 Rafrænir þrýstimælar, nemar, álestrartæki og sendar p/st S  

26.51.52.74 Snigil- eða þindarþrýstimælar, ekki rafknúnir p/st S  

26.51.52.79 Önnur áhöld til að mæla eða prófa þrýsting p/st S  

26.51.52.83 Rafmagnsáhöld og -tækjabúnaður til að mæla breytur í vökvum 

eða gasi (þ.m.t. varmanotkunarmælar, þó ekki til að mæla 

vökvaþrýsting, -rennsli eða -hæð) 

p/st S  

26.51.52.89 Áhöld og tækjabúnaður, ekki rafknúinn, til að mæla eða prófa 

breytur í vökvum eða gasi (þ.m.t. varmanotkunarmælar, þó ekki 

til að mæla eða prófa vökvaþrýsting, -rennsli eða -hæð) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.53 

Tæki og búnaður til eðlisfræðilegrar eða efnafræðilegrar greiningar, ót. a. 

26.51.53.13 Rafknúin gas- eða reykgreiningartæki p/st S  

26.51.53.19 Gas- eða reykgreiningartæki, ekki rafknúin p/st S  

26.51.53.20 Litskiljur og rafdráttartæki p/st S  

26.51.53.30 Ljósrofsmælar, litrófsljósmælar... sem nota ljósgeislun p/st S  

26.51.53.81 Rafknúnir mælar til að mæla pH- og rH-gildi, annar 

tækjabúnaður til að mæla eðlisleiðni og rafefnafræðilegar 

einingar (þ.m.t. til nota á rannsóknarstofum eða vettvangi, til 

eftirlits og stýringar á vinnslu) 

p/st S  

26.51.53.83 Annar rafmagnsbúnaður og -tæki til eðlisfræðilegrar eða 

efnafræðilegrar greiningar, ót. a. 

p/st S  

26.51.53.95 Annar órafmagnaður búnaður og órafmögnuð tæki til 

eðlisfræðilegrar eða efnafræðilegrar greiningar, ót. a. 

p/st S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.61 

Smásjár (þó ekki ljóssmásjár) og ljósbeygjutæki 

26.51.61.00 Smásjár og ljósbylgjutæki (þó ekki ljóssmásjár) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.62 

Vélar og tæki til að prófa vélræna eiginleika efna 

26.51.62.00 * Vélar og tæki til að prófa vélræna eiginleika efna p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.63 

Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva eða rafmagn 

26.51.63.30 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas (þ.m.t. kvarðaðir) p/st S  

26.51.63.50 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir vökva (þ.m.t. kvarðaðir) 

(þó ekki dælur) 

p/st S  

26.51.63.70 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir rafmagn (þ.m.t. kvarðaðir) 

(þó ekki spennumælar, straummælar, aflmælar o.þ.h.) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.64 

Snúningsteljarar og framleiðsluteljarar, ökugjaldsmælar, hraðamælar og snúning-

shraðamælar 

26.51.64.30 Snúnings-, framleiðslu og færsluteljarar, biljarðsmælar, 

ökugjaldsmælar, vegmælar, skrefateljarar, handstýrðir teljarar, 

skilarar, áhöld og tæki til að mæla stutt tímabil 

p/st S  

26.51.64.53 Hraðamælar fyrir ökutæki p/st S  

26.51.64.55 Hraðamælar og snúningshraðamælar (þó ekki fyrir ökutæki til 

notkunar á landi) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.65 

Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar, vökva- eða loftknúin 

26.51.65.00 Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar, 

fyrir vökva eða loft 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.66 

Tæki, búnaður og vélar til mælinga eða eftirlits, ót. a. 

26.51.66.20 Prófbekkir kg S  

26.51.66.90 * Tæki, búnaður og vélar til mælinga eða eftirlits, ót. a. p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.70 

Hitastillar, þrýstijafnarar og önnur tæki og búnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar 

26.51.70.15 Rafmagnshitastillar p/st S  

26.51.70.19 Hitastillar, ekki rafknúnir p/st S  

26.51.70.30 Þrýstistillar p/st S  

26.51.70.90 Áhöld og tækjabúnaður til stillingar og stjórnunar, ót. a. p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.81 

Hlutar til ratsjár- og radíómiðunarbúnaðar 

26.51.81.00 Hlutar til ratsjár- og radíómiðunarbúnaðar  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.82 

Hlutar 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. 

26.51.82.00 z Hlutar 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. 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.83 

Hlutar og aukabúnaður fyrir smásjár (aðrar en ljóssmásjáar) og ljósbeygjutæki 

26.51.83.00 Hlutar og fylgihlutir til smásjáa og ljósbeygjutækja þó ekki til 

ljóssmásjáa 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.84 

Hlutar og aukabúnaður til varanna í 26.51.63 og 26.51.64 

26.51.84.33 Hlutar og aukabúnaður til notkunar- og framleiðslumæla fyrir 

rafmagn 

 S S2 

26.51.84.35 Hlutar og aukabúnaður til notkunar- og framleiðslumæla fyrir 

gas eða vökva, þó ekki vökvadælur 

 S S2 
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

26.51.84.50 Hlutar og aukabúnaður í nr. 9029  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.85 

Hlutar og aukabúnaður til tækjanna og búnaðarins í 26.51.65, 26.51.66 og 26.51.70 

26.51.85.30 z Hlutar og aukabúnaður til áhalda, tækjabúnaðar og véla í 

nr. 9031, 

 S S2 

26.51.85.50 Hlutar og fylgihlutir áhalda og tækjabúnaðar til sjálfvirkrar 

stillingar og stjórnunar 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.51.86 

Hlutar og aukabúnaður til tækjanna og búnaðarins í 26.51.11 og 26.51.62 

26.51.86.00 Hlutar og aukabúnaður til tækjanna og búnaðarins í 26.51.11 og 

26.51.62 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 26.52 

Framleiðsla á úrum og klukkum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.52.11 

Armbandsúr, vasaúr, með kassa úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi 

26.52.11.00 Armbandsúr, vasaúr, með kassa úr góðmálmi eða málmi 

klæddum góðmálmi 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.52.12 

Önnur armbandsúr, vasaúr og önnur úr, þ.m.t. skeiðúr 

26.52.12.00 Önnur armbandsúr, vasaúr og önnur úr, þ.m.t. skeiðúr p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.52.13 

Mælaborðsklukkur og áþekkar klukkur fyrir ökutæki 

26.52.13.00 Stjórnborðsklukkur og áþekkar klukkur, fyrir ökutæki, 

flugvélar, geimflaugar eða skip (þ.m.t. tímamælar fyrir 

ökutæki) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.52.14 

Klukkur með úrverki, vekjaraklukkur og veggklukkur, aðrar klukkur 

26.52.14.00 Klukkur með úrverki, vekjaraklukkur og veggklukkur, aðrar 

klukkur 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.52.21 

Úr- og klukkuverk 

26.52.21.10 Úr- og klukkuverk p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.52.22 

Úr- og klukkukassar og hlutar til þeirra 

26.52.22.10 Úr- og klukkukassar og hlutar til þeirra  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.52.23 

Aðrir klukkna- og úrahlutar 

26.52.23.10 Aðrir klukkna- og úrahlutar  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.52.24 

Tímaritar, tímaupptökutæki, stöðumælar, tímarofar með klukkuverki eða úrverki 

26.52.24.10 Tímaritar og tímaupptökutæki p/st S  

26.52.24.40 Tæki til að skrá tíma dags og tæki til mælinga, skráningar eða 

sem vísar á annan hátt til tímabils með klukkuverki eða úrverki 

með samfasahreyfil (þó ekki klukkur í nr. 9101–9105, 

tímamælar og stimpilklukkur) 

p/st S  

26.52.24.70 Tímarofar með klukkuverki eða úrverki eða samfasahreyfil 

(þ.m.t. rofar til að búa til eða rjúfa rásina sem veita rafmagni í 

tækið) 

p/st S  
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Evrópusambandsins 26.60 

Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.60.11 

Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla eða alfa-, beta- eða gammageisla 

26.60.11.15 Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla, til 

lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga 

(þ.m.t. tækjabúnaður til geislamyndatöku eða geislameðferðar) 

p/st S  

26.60.11.19 Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla (þó ekki til 

lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga) 

p/st S  

26.60.11.30 Tækjabúnaður sem byggir á notkun alfa-, beta- eða gamma-

geisla, hvort sem er til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækn-

inga eða dýralækninga, þ.m.t. tækjabúnaður til geislamynda-

töku eða geislameðferðar 

p/st S  

26.60.11.50 Röntgenlampar (þó ekki glerhylki fyrir röntgenlampa) p/st S  

26.60.11.70 Röntgenrafalar, röntgenháspennurafalar, þ.m.t. hlutar til 

búnaðar í nr. 9022 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.60.12 

Rafeindatæki til sjúkdómsgreiningar sem notuð eru í læknavísindum  

26.60.12.30 Hjartarafritar p/st S  

26.60.12.80 Rafeindatæki til sjúkdómsgreiningar (þó ekki hjartarafritar),  

ót. a. 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.60.13 

Geislatæki fyrir útfjólubláa eða innrauða geisla til lyflækninga, skurðlækninga, 

tannlækninga eða dýralækninga 

26.60.13.00 Geislatæki fyrir útfjólubláa eða innrauða geisla, til lyflækninga, 

skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.60.14 

Gangráðar, heyrnartæki 

26.60.14.33 Hjálpartæki til að sigrast á heyrnarleysi (þó ekki hlutar eða 

fylgihlutir) 

p/st S  

26.60.14.39 Hlutar og fylgihlutir til heyrnartækja (þó ekki heyrnartól, 

magnarar o.þ.h.) 

 S  

26.60.14.50 Gangráðar til að örva hjartavöðva (þó ekki hlutar eða 

fylgihlutir) 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 26.70 

Framleiðsla á optískum tækjum og ljósmyndabúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.11 

Linsur fyrir myndavélar, myndvarpa eða ljósmyndastækkara eða -smækkara 

26.70.11.00 Hlutlinsur, í umgjörð, úr hvers konar efni, fyrir myndavélar, 

myndvörpur eða ljósmyndastækkara eða -smækkara 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.12 

Myndavélar til að búa til prentplötur eða prentvalsa, myndavélar til að mynda skjöl á 

örfilmur, örfisjur o.þ.h. 

26.70.12.50 z Myndavélar til að búa til prentplötur eða prentvalsa, einkum 

hannaðar til nota neðansjávar, við landmælingar úr lofti eða við 

lyf- eða skurðlæknisfræðilegar rannsóknir á innri líffærum, 

samanburðarmyndavélar til nota við réttarrannsóknir eða í 

rannsóknarstofum í sakamálafræði 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.13 

Stafrænar myndavélar 

26.70.13.00 Stafrænar myndavélar p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.14 

Skyndiljósmyndavélar og aðrar ljósmyndavélar 

26.70.14.00 z Skyndiljósmyndavélar og aðrar myndavélar (þó ekki stafrænar 

myndavélar, myndavélar til að búa til prentplötur eða 

prentvalsa, einnig hannaðar til nota neðansjávar, við 

landmælingar úr lofti eða við lyf- eða skurðlæknisfræðilegar 

rannsóknir á innri líffærum, samanburðarmyndavélar til nota 

við réttarrannsóknir eða í rannsóknarstofum í sakamálafræði 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.15 

Kvikmyndavélar 

26.70.15.00 Kvikmyndavélar fyrir filmur p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.16 

Kvikmyndasýningavélar 

26.70.16.50 Kvikmyndasýningavélar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.19 

Annar ljósmyndabúnaður, hlutar og aukabúnaður fyrir ljósmyndabúnað 

26.70.19.10 Leifturljós (þ.m.t. leifturljós til ljósmyndunar, leifturkubbar 

o.þ.h.), ljósmyndastækkari, tæki fyrir ljósmyndavinnustofur, 

framköllunarkassar, sýningartjöld 

p/st S  

26.70.19.90 Hlutar og fylgihlutir til ljósmyndabúnaðar  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

26.70.21.53 Strendingar, speglar og aðrar optískar vörur, ót. a. kg S  

26.70.21.55 Linsur, strendingar, speglar o.s.frv., í umgjörð, úr hvers konar 

efni, ót. a. 

p/st S  

26.70.21.70 Hlutlinsur, í umgjörð, úr hvers konar efni (þó ekki fyrir 

myndavélar, myndvörpur eða ljósmyndastækkara eða  

-smækkara) 

p/st S  

26.70.21.80 Lausar þynnur og plötur úr ljósskautandi efni, ljóssíur í 

umgjörð, úr hvers konar efni 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.22 

Sjónaukar fyrir bæði augu eða annað og aðrir ljósfræðilegir sjónaukar, önnur 

stjörnufræðileg tæki, ljóssmásjár 

26.70.22.30 Sjónaukar fyrir bæði augu (þ.m.t. nætursjónaukar) p/st S  

26.70.22.50 Tækjabúnaður (þó ekki sjónaukar fyrir bæði augu) eins og 

optískir sjónaukar 

p/st S  

26.70.22.70 Sambyggðar ljóssmásjár, einnig til örmyndatöku, örkvik-

myndatöku eða örmyndvörpunar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.23 

Vökvakristalsbúnaður, leysitæki, þó ekki leysidíóður, önnur sjóntæki og tækjabúnaður, ót. a. 

26.70.23.10 Sjónaukasigti til að festa á skotvopn, hringsjár, sjónauka... p/st S  

26.70.23.30 Leysitæki (þó ekki leysidíóður eða vélar og tæki með 

innbyggðu leysitæki) 

p/st S  

26.70.23.90 Annar sjónbúnaður og -tæki, ót. a. í nr. 90  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.24 

Sjónmælinga- og prófunartæki og tól 

26.70.24.20 Fjarlægðarmælar p/st S  

26.70.24.50 Önnur tæki eða búnaður sem notar sjónræna geislun (UV, 

sýnilegt ljós, IR) 

p/st S  
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26.70.24.90 Birtumælar, snúðsjár, sjóntæki, tæki og vélar til skoðunar á 

hálfleiðaraþynnum eða -búnaði eða til skoðunar á 

myndmöskum eða þráðum til framleiðslu á hálfleiðarabúnaði, 

sniðmyndavörpur og önnur sjóntæki, búnaður og vélar til 

mælinga og eftirlits 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.25 

Hlutar og aukabúnaður fyrir sjónauka fyrir bæði augu eða annað og aðra ljósfræðilega 

sjónauka, og fyrir önnur stjörnufræðileg tæki og ljóssmásjár 

26.70.25.10 Hlutar og aukabúnaður (þ.m.t. festingar) fyrir sjónauka fyrir 

bæði augu eða annað og aðra ljósfræðilega sjónauka, og fyrir 

önnur stjörnufræðileg tæki (þó ekki útvarpsstjörnufræði) 

 S S2 

26.70.25.30 Hlutar og aukabúnaður til ljóssmásjáa í nr. 9011  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.70.26 

Hlutar og aukabúnaður fyrir vökvakristalsbúnað, leysitæki (þó ekki leysidíóður), önnur 

sjóntæki og tækjabúnað, ót. a. 

26.70.26.10 z Hlutar og aukabúnaður til sjóntækja og tækjabúnaðar í nr. 9013  S S2 

26.70.26.30 z Hlutar og aukabúnaður til tækja og búnaðar með SN-númerin 

9031–4100 og fyrir sjóntæki og búnað í SN-númerum  

9031–4990 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 26.80 

Framleiðsla á segul- og sjónmiðlum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.80.11 

Segulmiðill, óátekinn, þó ekki kort með segulræmu 

26.80.11.00 Segulband og segulskífur, óáteknar, til að taka upp á hljóð eða 

önnur fyrirbæri 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.80.12 

Sjónmiðlar, óáteknir 

26.80.12.00 Sjónmiðill til að taka upp hljóð eða önnur fyrirbæri (þó ekki 

vörur í nr. 37), óátekinn 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.80.13 

Aðrir upptökumiðlar, þ.m.t. mót og frumgerðir til framleiðslu á diskum 

26.80.13.00 Aðrir upptökumiðlar, þ.m.t. mót og frumgerðir til framleiðslu á 

diskum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

26.80.14 

Kort með segulræmu 

26.80.14.00 Kort til ísetningar með segulræmu kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 27.11 

Framleiðsla á rafhreyflum, rafölum og spennubreytum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.10 

Hreyflar með útafli ≤ 37,5 W, aðrir jafnstraumshreyflar, jafnstraumsrafalar 

27.11.10.10 Rafhreyflar með ≤ 37,5 W útafli (þ.m.t. samfasa rafhreyflar  

≤ 18 W, alstraumsrafhreyflar, rakstraums- og rið-

straumshreyflar) 

p/st S  

27.11.10.30 Rakstraumshreyflar og -rafalar, með > 37,5 W en ≤ 750 W 

útafli (þó ekki ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

p/st S  

27.11.10.50 Rakstraumshreyflar og rakstraumsrafalar, með > 750 W en  

≤ 75 kW útafli (þó ekki ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

p/st S  

27.11.10.70 Rakstraumshreyflar og -rafalar, með > 75 kW en ≤ 375 kW 

útafli (þó ekki ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

p/st S  

27.11.10.90 Rakstraumshreyflar og -rafalar, með ≤ 375 kW útafli (þó ekki 

ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.21 

Alstraumshreyflar með > 37,5 W útafli 

27.11.21.00 Alstraumshreyflar með > 37,5 W útafli p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.22 

Riðstraumshreyflar, einfasa 

27.11.22.30 Riðstraumshreyflar, einfasa með ≤ 750 W útafli p/st S  
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27.11.22.50 Riðstraumshreyflar, einfasa með > 750 W útafli p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.23 

Riðstraumshreyflar, fjölfasa með ≤ 750 W útafli 

27.11.23.00 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með ≤ 750 W útafli p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.24 

Riðstraumshreyflar, fjölfasa með útafli > 750 W en ≤ 75 kW 

27.11.24.03 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 0,75 kW en ≤ 7,5 kW útafli p/st S  

27.11.24.05 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 7,5 kW en ≤ 37 kW útafli p/st S  

27.11.24.07 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með útafli > 37 kW en ≤ 75 kW 

útafli 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.25 

Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 75 kW útafli 

27.11.25.30 Riðstraumsdráttarhreyflar, fjölfasa með > 75 W útafli p/st S  

27.11.25.40 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 75 kW en ≤ 375 kW útafli 

(þó ekki dráttarhreyflar) 

p/st S  

27.11.25.60 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 375 kW en ≤ 750 kW útafli 

(þó ekki dráttarhreyflar) 

p/st S  

27.11.25.90 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 750 W útafli (þó ekki 

dráttarhreyflar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.26 

Riðstraumsrafalar 

27.11.26.10 Rafalar, með ≤ 75 kVA útafli p/st S  

27.11.26.30 Rafalar, með > 75 kVA en ≤ 375 kVA útafli p/st S  

27.11.26.50 Rafalar, með > 375 kVA en ≤ 750 kVA p/st S  

27.11.26.70 Rafalar, með > 750 kVA útafli p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.31 

Rafalasamstæður, búnar þjöppukveikjuhreyfli með neistakveikju 

27.11.31.10 Rafalasamstæður búnar þjöppukveikjuhreyfli með 

þrýstikveikju, með ≤ 75 kVA útafli 

p/st S  

27.11.31.30 Rafalasamstæður búnar þjöppukveikjuhreyfli með 

þrýstikveikju, með > 75 kVA en ≤ 375 kVA útafli 

p/st S  

27.11.31.50 Rafalasamstæður búnar þjöppubrunahreyfli með þrýstikveikju, 

með > 375 kVA en ≤ 750 kVA útafli 

p/st S  

27.11.31.70 Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju, 

með > 750 kVA útafli 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.1932 

Rafalasamstæður búnar hreyfli með neistakveikju, aðrar rafalasamstæður, hverfi-

straumbreytar 

27.11.32.33 Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyfli með neistakveikju, 

með ≤ 7,5 kVA útafli 

p/st S  

27.11.32.35 Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyfli með neistakveikju, 

með > 7,5 kVA útafli 

p/st S  

27.11.32.50 Rafalasamstæða (þó ekki vindknúin og knúin af neistakveikju á 

stimpilsprengjuhreyfli) 

p/st S  

27.11.32.70 Hverfistraumbreytar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.1941 

Vökvatorleiðispennubreytar 

27.11.41.20 Vökvatorleiðispennubreytar, með afl ≤ 650 kVA p/st S  
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27.11.41.50 Vökvatorleiðispennubreytar, með afl > 650 kVA en  

≤ 10.000 kVA 

p/st S  

27.11.41.80 Vökvatorleiðispennubreytar, með afl > 10.000 kVA p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.1942 

Aðrir spennubreytar, með afl ≤ 16 kVA 

27.11.42.20 Mælispennar, með afl ≤ 1 kVA (þ.m.t. til að mæla spennu) p/st S  

27.11.42.40 Aðrir spennubreytar, ót. a., með afl ≤ 1 kVA p/st S  

27.11.42.60 Aðrir spennubreytar, með afl > 1 kVA en ≤ 16 kVA p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.1943 

Aðrir spennubreytar, með afl >16 kVA 

27.11.43.30 Spennubreytar, með afl > 16 kVA en ≤ 500 kVA p/st S  

27.11.43.80 Spennubreytar, ót. a., með afl > 500 kVA p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.50 

Straumfestar í úrhleðslulampa eða -rör, önnur spanöld 

27.11.50.13 Spanöld í úrhleðslulampa eða úrhleðslu p/st S  

27.11.50.15 Straumfestar í úrhleðslulampa eða úrhleðslu (þó ekki spanöld) p/st S  

27.11.50.80 Spanöld (þó ekki spankefli, svigspólur fyrir bakskautslampa, 

úrhleðslulampa og úrhleðslu) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.61 

Hlutar notaðir í rafhreyfla og rafala 

27.11.61.10 z Hlutar notaðir eingöngu eða aðallega í rafhreyfla eða rafala, 

rafalasamstæður og hverfistraumbreyta, ót. a. (þó ekki 

efnarafali) 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.11.1962 

Hlutar til spennubreyta, spanalda og stöðustraumbreyta 

27.11.62.03 Ferrítkjarnar fyrir spenna og spanöld kg S S2 

27.11.62.05 Hlutar til spenna og spanalda (þó ekki ferrítkjarnar)  S S2 

27.11.62.08 Rafeindabúnaður stöðustraumbreyta af þeirri tegund sem notað 

er með fjarskiptatækjabúnaði, sjálfvirkum gagnavinnsluvélum 

og -einingum, ót. a. 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 27.12 

Framleiðsla á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir raforku 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.12.10 

Búnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir > 1 000 V spennu 

27.12.10.10 Vör, fyrir > 1 kV spennu p/st S  

27.12.10.20 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir >1 kV p/st S  

27.12.10.30 Einangrunarrofar til að tengja og rjúfa > 1 kV p/st S  

27.12.10.41 z Eldingavarar og spennutakmarkarar fyrir > 1 kV spennu p/st S  

27.12.10.90 Annar búnaður til að tengja eða rjúfa... rafrásir > 1 000 V p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.12.21 

Vör fyrir ≤ 1 000 V spennu 

27.12.21.30 Vör fyrir ≤ 1 kV spennu og ≤ 10 A straum p/st S  

27.12.21.50 Vör fyrir ≤ 1 kV spennu og > 10 A en ≤ 63 A straum p/st S  

27.12.21.70 Vör fyrir ≤ 1 kV spennu og > 63 A straum p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.12.22 

Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir fyrir ≤ 1 000 V spennu 

27.12.22.30 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og ≤ 63 A 

straum 

p/st S  

27.12.22.50 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og > 63 A 

straum 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.12.23 

Búnaður til að vernda rafrásir, ót. a., fyrir ≤ 1 000 V spennu 

27.12.23.30 Raftækjabúnaður til að vernda rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og  

≤ 16 A straum (þó ekki vör eða sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir) 

p/st S  

27.12.23.50 Raftækjabúnaður til að vernda rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og  

> 16 A en ≤ 125 A straum (þó ekki vör eða sjálfvirkir rofar fyrir 

rafrásir) 

p/st S  

27.12.23.70 Raftækjabúnaður til að vernda rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og  

> 125 A straum (þó ekki vör eða sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.12.24 

Rafliðar fyrir ≤ 1 000 V spennu 

27.12.24.33 Rafliðar fyrir ≤ 60 V spennu og ≤ 2 A straum p/st S  

27.12.24.35 Rafliðar fyrir ≤ 60 V spennu og > 2 A straum p/st S  

27.12.24.50 Rafliðar fyrir > 60 V en ≤ 1 kV spennu p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.12.1931 

Töflur og því um líkt, með rafbúnaði til að tengja eða vernda tæki, fyrir ≤ 1 000 V spennu 

27.12.31.30 Talnastjórntöflur með innbyggðri, sjálfvirkri gagnavinnsluvél, 

fyrir ≤ 1 kV spennu 

p/st S  

27.12.31.50 Stýribúnaður fyrir forritanlegt minni, fyrir ≤ 1 kV spennu p/st S  

27.12.31.70 Aðrar undirstöður til rafstýringar eða dreifingar á rafmagni, 

fyrir ≤ 1 000 V spennu 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.12.1932 

Töflur og því um líkt, með rafbúnaði til að tengja eða vernda tæki, fyrir > 1 000 V spennu 

27.12.32.03 * Töflur, skápar og svipar samsetningar búnaðar til rafstýringar 

eða dreifingu rafmagns fyrir> 1 000 V en ≤ 72,5 kV spennu 

p/st S  

27.12.32.05 * Töflur, skápar og svipaðar samsetningar búnaðar til rafstýringar 

eða dreifingu rafmagns fyrir> 72,5 kV spennu 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.12.1940 

Hlutar til dreifi- og stjórnbúnaðar fyrir raforku 

27.12.40.30 Bretti, töflur, stjórnborð, borð, skápar og aðrar undirstöður, til 

rafstýringar eða dreifingar á rafmagni (þó ekki þær sem búnar 

eru eigin tækjum) 

p/st S  

27.12.40.90 Aðrir hlutar til búnaðar í nr. 8535, 8536 og 8537  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 27.20 

Framleiðsla rafhlaðna og rafgeyma 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.20.11 

Einhlöð og einhleðslurafhlöður 

27.20.11.00 Einhlöð og einhleðslurafhlöður p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.20.12 

Hlutar til einhlaða og einhleðslurafhlaðna 

27.20.12.00 Hlutar í frumrafhlöð og frumrafhlöður (þó ekki rafhlöðukol, 

fyrir endurhlaðanlegar rafhlöður) 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.20.21 

Blýrafgeymar til að gangsetja strokkhreyfla 

27.20.21.00 Blýrafgeymar til að gangsetja strokkhreyfla p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.20.22 

Blýrafgeymar, þó ekki geymar til að gangsetja strokkhreyfla 

27.20.22.00 Blýrafgeymar, þó ekki geymar til að gangsetja strokkhreyfla ce/el S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.20.23 

Nikkelkadmíum, nikkelmálmhýdríð, litíumjón, litíumfjölliða, nikkeljárn og aðrir rafgeymar 

27.20.23.00 Nikkelkadmíum, nikkelmálmhýdríð, litíumjón, litíumfjölliða, 

nikkeljárn og aðrir rafgeymar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.20.24 

Hlutar til rafgeyma, þ.m.t. skilviðir 

27.20.24.00 Hlutar til rafgeyma, þ.m.t. skilviðir  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 27.31 

Framleiðsla á ljósleiðaraköplum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.31.11 

Ljósleiðarakaplar úr trefjum sem eru einangraðir þráð fyrir þráð 

27.31.11.00 Ljósleiðarar úr sérslíðruðum trefjum, einnig búnir rafleiðurum 

eða með tengihlutum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.31.12 

Ljóstrefjar og ljóstrefjabúnt, ljósleiðarakaplar (þó ekki þeir sem eru einangraðir þráð fyrir 

þráð) 

27.31.12.00 Ljóstrefjar og ljóstrefjabúnt, ljósleiðarakaplar (þó ekki þeir sem 

eru einangraðir þráð fyrir þráð) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 27.32 

Framleiðsla á öðrum rafeinda- og rafmagnsvírum og köplum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.32.11 

Einangraður vafvír 

27.32.11.00 Vafvír til rafmagnsnotkunar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.32.12 

Samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar 

27.32.12.00 Einangraðir samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar fyrir 

gögn eða til stjórnunar, einnig búnir tengihlutum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.32.13 

Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir ≤ 1 000 V spennu 

27.32.13.80 Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir ≤ 1 000 V spennu, ekki búnir 

rafleiðurum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.32.14 

Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir > 1 000 V spennu 

27.32.14.00 Einangraðir rafmagnsleiðarar fyrir > 1 000 V spennu (þó ekki 

vafvír, samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar, 

kveikjuraflagnasett eða önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, 

loftförum eða skipum 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 27.33 

Framleiðsla á leiðslubúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.33.11 

Rofar fyrir ≤ 1 000 V spennu 

27.33.11.00 Raftækjabúnaður til að tengja og rjúfa rafrásir, fyrir ≤ 1 kV 

spennu (þ.m.t. þrýstihnappsrofar og snúðrofar) (þó ekki liðar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.33.12 

Peruhöldur fyrir ≤ 1 000 V spennu 

27.33.12.00 Peruhöldur fyrir ≤ 1 kV spennu p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.33.13 

Klær, innstungur og önnur tæki til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, ót. a. 

27.33.13.10 Klær og tenglar fyrir samása kapla, fyrir ≤ 1 kV spennu p/st S  

27.33.13.30 Klær og tenglar fyrir prentrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu p/st S  

27.33.13.50 Klær og tenglar, fyrir ≤ 1 kV spennu (þó ekki fyrir samása 

kapla eða prentrásir) 

p/st S  
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27.33.13.60 Forsmíðaðar einingar fyrir rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu p/st S  

27.33.13.70 Tengingar og rofhlutar fyrir víra og kapla, fyrir ≤ 1 kV spennu p/st S  

27.33.13.80 Annar búnaður til að tengja við eða í rafrásir ót. a., fyrir  

≤ 1 000 V spennu 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.33.14 

Tengihlutir úr plasti í til rafeinangrunar 

27.33.14.10 Leiðslustokkar, lagnaefni og kapalbakkar fyrir rafrásir, úr plasti kg S  

27.33.14.30 Einangrandi tengihlutir úr plasti í rafmagnsvélar, -hjálpartæki 

eða -búnað (þó ekki rafmagnseinangrarar) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 27.40 

Framleiðsla á rafljósabúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.11 

Lampasamlokur 

27.40.11.00 Lampasamlokur p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.12 

Volframhalógenglólampar, þó ekki útfjólubláir eða innrauðir lampar 

27.40.12.50 Volframhalógenglólampar fyrir bifhjól og vélknúin ökutæki (þó 

ekki útfjólubláir eða innrauðir lampar) 

p/st S  

27.40.12.93 Volframhalógenglólampar, fyrir > 100 V spennu (þó ekki 

útfjólubláir eða innrauðir lampar, fyrir bifhjól og vélknúin 

ökutæki) 

p/st S  

27.40.12.95 Volframhalógenglólampar, fyrir ≤ 100 V spennu (þó ekki 

útfjólubláir eða innrauðir lampar, fyrir bifhjól og vélknúin 

ökutæki) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.13 

Glólampar fyrir ≤ 200 W afl og > 100 V spennu, ót. a. 

27.40.13.00 Glólampar, fyrir ≤ 200 W afl og > 100 V spennu, þ.m.t. 

kastlampar (þó ekki útfjólubláir eða innrauðir lampar, 

volframhalógenglólampar og lampasamlokur) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.14 

Glólampar ót. a. 

27.40.14.60 Glólampar fyrir bifhjól og önnur vélknúin ökutæki, þó ekki 

lampasamlokur eða volframhalógenlampar 

p/st S  

27.40.14.90 Glólampar ót. a. p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.15 

Úrhleðslulampar, útfjólubláir eða innrauðir lampar, bogalampar 

27.40.15.10 Bakskautsgeislandi flúrljómandi úrhleðslulampar með tveimur 

hettum (þó ekki útfjólubláir lampar) 

p/st S  

27.40.15.30 Bakskautsgeislandi úrhleðsluljómlampar (þó ekki útfjólubláir 

lampar eða með tveimur hettum) 

p/st S  

27.40.15.50 Aðrir úthleðslulampar (þó ekki útfjólubláir lampar) p/st S  

27.40.15.70 Útfjólubláir eða innrauðir lampar, bogalampar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.21 

Ferðaraflampar sem ganga fyrir þurrrafhlöðum, geymum, segulrafölum 

27.40.21.00 Ferðaraflampar sem ganga fyrir þurrrafhlöðum, geymum eða 

segulrafölum (þó ekki fyrir reiðhjól eða vélknúin ökutæki) 

p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.22 

Raflampar á borð, skrifborð, náttborð eða gólf 

27.40.22.00 Raflampar á borð, skrifborð, náttborð eða gólf p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.23 

Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn 

27.40.23.00 Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.24 

Ljósaskilti, ljósanafnskilti o.þ.h. 

27.40.24.00 Ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar (þ.m.t. umferðarmerki) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.25 

Ljósakrónur og annar rafljósabúnaður fyrir loft eða veggi 

27.40.25.00 Ljósakrónur og annar rafmagnsljósabúnaður, í loft eða á veggi 

(þó ekki til að lýsa upp opin almenningssvæði eða umferða-

ræðar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.30 

Aðrir lampar og ljósabúnaður 

27.40.30.10 Leitarljós og kastljós (þ.m.t. fyrir sviðsmyndir, ljósmynda- og 

kvikmyndatökuver) 

p/st S  

27.40.30.30 Rafmagnsljósabúnaður eða búnaður fyrir sýnilega merkjagjöf, 

fyrir bifreiðar (þó ekki rafmagnsglólampar eða -úrhleðslu-

lampar, einangraðar geislalampaeiningar, útfjólubláir eða 

innrauðir lampar eða bogalampar) 

kg S  

27.40.30.90 * Rafmagnslampar og ljósabúnaður, úr plasti og öðrum efnum, til 

nota í glólampa og pípulaga flúrlampa, þ.m.t. ljósaseríur fyrir 

jólatré og díóðuperur. 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.41 

Hlutar til gló- og úrhleðslulampa 

27.40.41.00 Hlutar til rafmagnsglólampa eða -úrhleðslulampa (þ.m.t. 

einangraðar geislalampaeiningar, útfjólubláir eða innrauðir 

lampar og bogalampar) 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.40.42 

Hlutar til lampa og ljósabúnaðar 

27.40.42.30 Hlutar til ferðaraflampa sem ganga fyrir þurrrafhlöðum, 

geymum eða segulrafölum (þó ekki fyrir reiðhjól eða vélknúin 

ökutæki) 

 S S2 

27.40.42.50 Hlutar (þó ekki úr gleri eða plasti) í lömpum og ljósabúnaði, 

upplýstum skiltum og nafnskiltum og þess háttar, ót. a. 

 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 27.51 

Framleiðsla rafknúinna heimilistækja 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.11 

Kæliskápar og frystar, til heimilisnota 

27.51.11.10 Samvirkir kælar-frystar, með aðskildum ytri hurðum p/st S  

27.51.11.33 Kæliskápar til heimilisnota (þ.m.t. með þjöppu og með ísogi, 

fyrir rafmagn) (þó ekki innbyggðir) 

p/st S  

27.51.11.35 Innbyggðir kæliskápar með þjöppu p/st S  

27.51.11.50 Frystikistur, ≤ 800 lítra að rúmtaki p/st S  

27.51.11.70 Frystiskápar, ≤ 900 lítra að rúmtaki p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.12 

Uppþvottavélar, til heimilisnota 

27.51.12.00 Uppþvottavélar til heimilisnota p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.13 

Þvottavélar og þurrkarar, til heimilisnota 

27.51.13.00 Þvottavélar og þurrkarar, til heimilisnota p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.14 

Rafmagnsábreiður 

27.51.14.00 Rafmagnsábreiður p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.15 

Viftur og loftræstiháfar eða gufugleypar, til heimilisnota 

27.51.15.30 Borð-, gólf-, vegg-, glugga-, loft- eða þakviftur með sjálf-

stæðum rafhreyfli með ≤ 125 W útafli 

p/st S  

27.51.15.80 Loftræstiháfar eða gufugleypar með innbyggðri viftu, með  

≤ 120 cm láréttri hlið 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.21 

Rafmagnsheimilistæki, með sjálfstæðum rafhreyfli 

27.51.21.23 Ryksugur með sjálfstæðum rafhreyfli með ≤ 1 500 W afli og 

með rykpoka eða móttökugetu ≤ 20 l 

p/st S  

27.51.21.25 Aðrar ryksugur með innbyggðum rafhreyfli p/st S  

27.51.21.70 Hakka- og hrærivélar og ávaxta- eða matjurtasafapressur, með 

innbyggðum rafhreyfli, til heimilisnota 

p/st S  

27.51.21.90 Annar rafvélrænn búnaður kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.22 

Rakvélar, tæki til að fjarlægja hár og hárklippur, með sjálfstæðum rafhreyfli 

27.51.22.00 Rakvélar, tæki til að fjarlægja hár og hárklippur, með 

sjálfstæðum rafhreyfli 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.23 

Rafhituð hársnyrtitæki og handþurrkur, rafmagnsstraujárn 

27.51.23.10 Hárþurrkur, fyrir rafmagn p/st S  

27.51.23.30 Hársnyrtitæki fyrir rafmagn (þ.m.t. hárliðunartæki og 

liðunarjárn) (þó ekki hárþurrkuhjálmar eða hárþurrkur) 

p/st S  

27.51.23.50 Handþurrkur, fyrir rafmagn p/st S  

27.51.23.70 Rafmagnsstraujárn p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.24 

Önnur rafhituð tæki 

27.51.24.10 Ryksugur, þ.m.t. þurr- og vatnsryksugur (þ.m.t. með 

innbyggðum rafhreyfli) 

p/st S  

27.51.24.30 Rafmagnskaffi- eða tevélar, til heimilisnota (þ.m.t. sjálfvirkar 

kaffikönnur) 

p/st S  

27.51.24.50 Rafmagnsbrauðristar, til heimilisnota (þ.m.t. ofnristar til að 

rista brauð, kartöflur eða aðra smáhluti) 

p/st S  

27.51.24.90 Rafhituð tæki til heimilisnota (þó ekki hársnyrtitæki og 

handþurrkarar, búnaður til rýmishitunar og jarðvegshitunar, 

vatnshitarar, hitakólfur, straujárn, örbylgjuofnar, ofnar, 

eldavélar, eldunarhellur, suðuhellur, grill- og rafmagnspönnur, 

kaffivélar, tevélar og brauðristar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.25 

Rafknúnir vatnshitarar (gegnumstreymishitarar), hitakútar og hitastautar 

27.51.25.30 Gegnumstreymishitarar, fyrir rafmagn p/st S  

27.51.25.60 Rafnmagnsvatnshitarar og hitastautar (þó ekki gegnum-

streymishitarar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.26 

Rafmagnsbúnaður til hitunar á rými og jarðvegi 

27.51.26.30 Rafmagnshitaðir varmageymar p/st S  

27.51.26.50 Rafmagnshitarar, iðuhitarar og hitarar eða tæki með 

innbyggðum viftum 

p/st S  

27.51.26.90 Aðrir rafmagnshitarar til hitunar á rými p/st S  
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27.51.27 

Örbylgjuofnar 

27.51.27.00 Örbylgjuofnar til heimilisnota p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.28 

Aðrir ofnar, eldavélar, eldunarhellur, suðuhellur, grill og rafmagnspönnur 

27.51.28.10 Rafmagnseldavélar, a.m.k. með ofni og helluborði, til 

heimilisnota (þ.m.t. búnaður sem er bæði fyrir gas og rafmagn) 

p/st S  

27.51.28.30 Rafmagnseldunarhellur, suðuhringir og helluborð til 

heimilisnota 

p/st S  

27.51.28.50 Rafmagnsgrill og -pönnur, til heimilisnota p/st S  

27.51.28.70 Rafmagnsbökunarofnar, innbyggðir, til heimilisnota p/st S  

27.51.28.90 Rafmagnsbökunarofnar, til heimilisnota (þó ekki innbyggðir 

eða örbylgjuofnar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.29 

Rafmagnshitaviðnám 

27.51.29.00 Rafmagnshitaviðnám (þó ekki úr kolefni) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.51.30 

Hlutar til rafknúinna heimilistækja 

27.51.30.10 Hlutar fyrir ryksugur  S S2 

27.51.30.30 Hlutar til rafmagnsheimilistækja með innbyggðum rafhreyfli  

(þó ekki hlutar fyrir ryksugur) 

 S S2 

27.51.30.50 Hlutar til rakvéla og hárklippna með innbyggðum rafhreyfli  S S2 

27.51.30.70 Hlutar af búnaði í nr. 8516  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 27.52 

Framleiðsla heimilistækja, annarra en rafknúinna 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.52.11 

Eldunartæki til heimilisnota og diskahitarar, úr járni, stáli eða kopar, önnur en rafknúin 

27.52.11.13 Gaseldunarbúnaður og -diskahitarar, með ofni, úr járni eða stáli, 

til heimilisnota (þ.m.t. með geymi aukalega til miðstöðvarhitunar, 

sérstakir ofnar bæði fyrir gas og annað eldsneyti) 

p/st S  

27.52.11.15 Gaseldunarbúnaður og -diskahitarar, úr járni eða stáli, til 

heimilisnota (þ.m.t. með geymi aukalega til miðstöðvarhitunar, 

bæði fyrir gas og annað eldsneyti, þó ekki með ofni) 

p/st S  

27.52.11.90 Önnur eldunartæki til heimilisnota og diskahitarar, úr járni, stáli 

eða kopar, önnur en rafknúin 

p/st S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.52.12 

Önnur heimilistæki, fyrir gas eða bæði fyrir gas og annað eldsneyti, fyrir fljótandi eldsneyti 

eða fast eldsneyti 

27.52.12.34 Gasheimilistæki úr járni eða stáli, þ.m.t. hitarar, eldstór, 

rafmagnstæki og glóðarker, bæði fyrir gasofna og ofna sem 

nota annað eldsneyti (þó ekki eldunarbúnaður og diskahitarar) 

p/st S  

27.52.12.50 Heimilistæki, fyrir fljótandi eldsneyti, úr járni eða stáli (þ.m.t. 

hitarar, eldstór, rafmagnstæki og glóðarker (þó ekki eldunar-

búnaður og diskahitarar) 

p/st S  

27.52.12.70 Heimilistæki, fyrir fast eldsneyti, úr járni eða stáli (þ.m.t. 

hitarar, eldstór, rafmagnstæki og glóðarker (þó ekki 

eldunarbúnaður og diskahitarar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.52.13 

Lofthitarar eða heitaloftsdreifarar, ót. a., úr járni eða stáli, ekki fyrir rafmagn 

27.52.13.00 Lofthitarar eða heitaloftsdreifarar, ót. a., úr járni eða stáli, ekki 

fyrir rafmagn 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.52.14 

Hrað- eða geymavatnshitarar, ekki rafknúnir 

27.52.14.00 Hrað- eða geymavatnshitarar, ekki rafknúnir p/st S  
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27.52.20 

Hlutar til ofna, eldavéla, diskahitara og áþekkra heimilistækja, ekki rafknúinna 

27.52.20.00 Járn- og stálhlutar til ofna, eldavéla, diskahitara og áþekkra 

heimilistækja, ekki rafknúinna 

 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 27.90 

Framleiðsla á öðrum rafbúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.11 

Rafmagnsvélar og tækjabúnaður, til sérstakra nota 

27.90.11.50 Vélar með þýðinga- eða orðabókarvirkni, loftnetsmagnarar og 

aðrar rafmagnsvélar eða -tæki til sérstakra nota, ótalið annars 

staðar í nr. 85 (þó ekki hleðslutæki fyrir rafgeyma, ljósabekkir, 

sólarlampar og svipaður búnaður til sólbrúnku) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.12 

Rafeinangrarar, einangrandi tengihlutir í rafmagnsvélar eða búnað, rafmagnsrör 

27.90.12.30 Rafeinangrarar (þó ekki úr gleri eða leir) kg S  

27.90.12.80 Tengi til rafmagnsnotkunar úr öðrum efnum en keramík eða 

plasti, rafmagnsrör og tengi til þeirra úr ódýrum málmi fóðrað 

með einangrandi efni 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.13 

Kolskaut og aðrar vörur úr grafíti eða öðru kolefni til rafmagnsnotkunar  

27.90.13.30 Kolskaut fyrir bræðsluofna kg S  

27.90.13.50 Kolskaut (þó ekki fyrir bræðsluofna) kg S  

27.90.13.70 Kolburstar kg S  

27.90.13.90 Vörur úr grafíti eða öðru kolefni til rafmagnsnotkunar (þó ekki 

rafskautakol eða burstakol) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.20 

Merkjatöflur með vökvakristalsbúnaði eða ljósdíóðum, rafmagnshljóð- eða ljósmerkja-

búnaður 

27.90.20.20 Merkjatöflur búnar vökvakristalsbúnaði (LCD) kg S  

27.90.20.50 Merkjatöflur búnar ljósdíóðum (LED) kg S  

27.90.20.80 Raftæki fyrir hljóð- eða ljósmerki, ót. a. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.31 

Rafmagnsvélar og áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu, rafmagnsvélar og búnaður til að 

sprauta bráðnum málmi eða glæddum málmkarbíðum 

27.90.31.09 Lóðboltar og lóðbyssur fyrir rafmagn p/st S  

27.90.31.18 Vél- og tækjabúnaður til brösunar eða lóðunar fyrir rafmagn  

(þó ekki lóðboltar og lóðbyssur) 

p/st S  

27.90.31.45 Rafmagnsvélar og -búnaður fyrir viðnámssuðu málms p/st S  

27.90.31.54 Rafmagnsvélar til bogarafsuðu málma, sjálfvirkar að öllu eða 

nokkru leyti (þ.m.t. plasmabogasuða) 

p/st S  

27.90.31.63 Annað til handrafsuðu með húðuðum rafskautum p/st S  

27.90.31.72 Önnur bogarafsuða með hlífum p/st S  

27.90.31.81 Rafmagnsvélar og tækjabúnaður til rafsuðu eða úðunar málma, 

ót. a. 

p/st S  

27.90.31.91 Rafmagnsvélar og tækjabúnaður til rafsuðu hitadeigs efnis  

(þó ekki vírabindivélar af tegund sem notuð er til að framleiða 

hálfleiðara) 

p/st S  
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27.90.32 

Hlutar til rafmagnsvéla og áhalda til lóðunar, brösunar eða logsuðu, rafmagnsvélar og 

búnaður til að sprauta bráðnum málmi eða glæddum málmkarbíðum 

27.90.32.00 Hlutar til véla og tækjabúnaðar í nr. 8515  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.33 

Hlutar til annarra raftækja, rafhluta véla eða búnaðar, ót. a. 

27.90.33.30 Hlutar til rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar 

fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, bílastæði, 

hafnarmannvirki eða flugvelli 

 S S2 

27.90.33.50 Hlutar til búnaðar í nr. 8531  S S2 

27.90.33.70 Hlutar til rafmagnsvéla eða -tækjabúnaðar, til sérstakra nota,  

ót. a. 

 S S2 

27.90.33.90 Rafmagnshlutar til véla og tækjabúnaðar, ót. a.  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.41 

Áriðill, afriðill, breytir 

27.90.41.30 Afriðlar (þó ekki af þeirri tegund sem er notuð með 

fjarskiptatækjabúnaði, sjálfvirkum gagnavinnsluvélum og  

-einingum) 

p/st S  

27.90.41.33 Hleðslutæki fyrir rafgeyma p/st S  

27.90.41.40 Orkugjafaeiningar fyrir fjarskiptatækjabúnað og sjálfvirkar 

gagnavinnsluvélar og einingar í þær 

p/st S  

27.90.41.53 Áriðlar, með afl ≤ 7,5 kVA p/st S  

27.90.41.55 Áriðlar, með afl > 7,5 kVA p/st S  

27.90.41.70 Stöðustraumbreytar (þó ekki hálfleiðarar úr fjölkristöllum, 

straumbreytar sérstaklega ætlaðir til rafsuðu, án 

rafsuðubúnaðar, hleðslutæki fyrir rafgeymi, afriðlar eða áriðlar) 

p/st S  

27.90.41.90 Hlutar af stöðustraumbreytum, ót. a. (þó ekki rafeindabúnaður 

af þeirri tegund sem er notuð með fjarskiptatækjabúnaði, 

sjálfvirkum gagnavinnsluvélum og -einingum) 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.42 

Efnarafalar 

27.90.42.00 z Efnarafalar  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.43 

Yfirspennuafrás, fyrir > 1 000 V spennu 

27.90.43.00 z Yfirspennuafrás, fyrir > 1 kV spennu p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.44 

Tækjasnúrur, framlengingarsnúrur og aðrar rafmagnssnúrur með einangrunarvír og 

tengibúnaði 

27.90.44.00 Tækjasnúrur, framlengingarsnúrur og aðrar rafmagnssnúrur 

fyrir ≤ 1 kV spennu, með einangrunarvír og tengibúnaði 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.45 

Rafseglar, rafsegulkúplingar og hemlar, rafsegullyftihausar, eindahraðlar, rafmagnsmerkja-

vakar og annar rafbúnaður, ót. a. 

27.90.45.10 Eindahraðlar kg S  

27.90.45.30 Merkjavakar kg S  

27.90.45.50 Rafsegulkúplingar, -tengsli og -hemlar (þó ekki vélrænir hemlar 

eða vökva- eða lofthemlar sem stjórnað er með rafsegulbúnaði) 

p/st S  
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27.90.45.60 Rafseglar og rafsegullyftihausar og hlutar til þeirra (þó ekki 

segull til lækninga), rafseglar eða sísegulhöldur, þvingur og 

áþekkar festingar og hlutar til þeirra, ót. a. 

kg S S2 

27.90.45.70 Ljósabekkir, sólarlampar og svipaður búnaður til sólbaða p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.51 

Óbreytilegir þéttar til nota í 50/60 Hz riða rafrás með ≥ 0,5 kvar afl 

27.90.51.00 Óbreytilegir þéttar til nota í 50/60 Hz riða rafrás með ≥ 0,5 kvar 

afl 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.52 

Aðrir óbreytanlegir þéttar 

27.90.52.20 Óbreytanlegir rafmagnsþéttar, tantal eða rafkleyft efni úr áli  

(þó ekki aflþéttar) 

p/st S  

27.90.52.40 Aðrir óbreytanlegir rafmagnsþéttar, ót. a. p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.53 

Breytilegir eða stillanlegir (forstilltir) þéttar 

27.90.53.00 Breytilegir þéttar (einnig forstilltir) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.60 

Rafmagnsviðnám, þó ekki hitamótstöður 

27.90.60.35 Óbreytanleg rafmagnsviðnám fyrir ≤ 20 W (þó ekki hitaviðnám 

og óbreytileg kolefnisviðnám, samsett eða úr filmu 

p/st S  

27.90.60.37 Óbreytanlegt rafmagnsviðnám fyrir > 20 W (þó ekki 

hitaviðnám og óbreytileg kolefnisviðnám, samsett eða úr filmu) 

p/st S  

27.90.60.55 Vafin breytileg viðnám, með ≤ 20 W afl p/st S  

27.90.60.57 Vafin breytileg viðnám, með > 20 W afl p/st S  

27.90.60.80 Óbreytileg kolefnisviðnám, samsett eða úr filmu (þó ekki 

hitamótstöður), breytileg rafmagnsviðnám, þ.m.t. renniviðnám 

og spennudeilar (þó ekki vafin breytileg viðnám og 

hitamótstöður) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.70 

Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, 

vatnaleiðir, bílastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli 

27.90.70.10 Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir 

járnbrautir eða sporbrautir 

 S  

27.90.70.30 Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir 

vegi, vatnaleiðir, bílastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.81 

Hlutar til rafmagnsþétta 

27.90.81.00 Hlutar til óbreytilegra, breytilegra eða stillanlegra (forstilltra) 

rafmagnsþétta 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

27.90.82 

Hlutar til rafmagnsviðnáma, renniviðnáma og spennudeila 

27.90.82.00 Hlutar til rafmagnsviðnáma (þ.m.t. renniviðnám og 

spennideilar) (þó ekki hitamótstöður) 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.11 

Framleiðsla hreyfla og hverfla, þó ekki í loftför, ökutæki eða vélhjól 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.11.11 

Utanborðsvélar fyrir knúningsafl skipa 

28.11.11.00 Utanborðsvélar fyrir knúningsafl skipa p/st S  
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28.11.12 

Hreyflar með neistakveikju í skip, aðrir hreyflar 

28.11.12.00 Stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju í skip (þó 

ekki utanborðsvélar) og til annarra nota (þó ekki hreyfill 

loftfars og hreyflar fyrir ökutæki í SN 87. kafla) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.11.13 

Aðrir stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju 

28.11.13.11 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju í skip (dísil- eða 

hálfdísilhreyflar) fyrir ≤ 200 kW afl 

p/st S  

28.11.13.15 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju í skip (dísil- eða 

hálfdísilhreyflar) fyrir > 200 kW en ≤ 1 000 kW afl 

p/st S  

28.11.13.19 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju í skip (dísil- eða 

hálfdísilhreyflar) fyrir > 1 000 kW afl 

p/st S  

28.11.13.20 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju fyrir járnbrautarvagna 

(dísil- eða hálfdísilhreyflar) 

p/st S  

28.11.13.31 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 

eða hálfdísilhreyflar) fyrir ≤ 15 kW afl 

p/st S  

28.11.13.33 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 

eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 15 kW en ≤ 30 kW afl 

p/st S  

28.11.13.35 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 

eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 30 kW en ≤ 50 kW afl 

p/st S  

28.11.13.37 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 

eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 50 kW en ≤ 100 kW afl 

p/st S  

28.11.13.53 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 

eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 100 kW en ≤ 200 kW afl 

p/st S  

28.11.13.55 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 

eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 200 kW en ≤ 300 kW afl 

p/st S  

28.11.13.57 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 

eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 300 kW en ≤ 500 kW afl 

p/st S  

28.11.13.73 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 

eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 500 kW en ≤ 1 000 kW afl 

p/st S  

28.11.13.75 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 

eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 1 000 kW afl 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.11.21 

Vatnsgufuhverflar og aðrir gufuhverflar 

28.11.21.60 Vatnsgufuhverflar og aðrir gufuhverflar kW S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.11.22 

Vökvahverflar og vatnshjól 

28.11.22.00 Vökvahverflar og vatnshjól kW S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.11.23 

Gashverflar, þó ekki þrýstihverflar og skrúfuþotuhverflar 

28.11.23.00 Gashverflar (þó ekki þrýstihverflar og skrúfuhverflar) kW S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.11.24 

Vindhverflar 

28.11.24.00 Rafalasamstæða, knúin vindorku p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.11.1931 

Hlutar til vatnsgufuhverfla og annarra gufuhverfla 

28.11.31.00 Hlutar til vatnsgufuaflshverfla og annarra gufuaflshverfla  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.11.1932 

Hlutar til vökvahverfla og vatnshjóla, þ.m.t. gangráða 

28.11.32.00 Hlutar vökvahverfla og vatnshjóla (þ.m.t. gangráður)  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.11.1933 

Hlutar til gashverfla, þó ekki þrýsti- og skrúfuþotuhverflar 

28.11.33.00 Hlutar gashverfla (þó ekki þrýstihverfla og skrúfuhverfla)  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.11.1941 

Hlutar til brunahreyfla með neistakveikju, þó ekki hlutar í hreyfla loftfara 

28.11.41.00 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til stimplibrunahreyfla 

með neistakveikju (þó ekki til hreyfla í loftför) 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.11.1942 

Hlutar til annarra hreyfla, ót. a. 

28.11.42.00 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til stimplibrunahreyfla 

með þrýstikveikju 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.12 

Framleiðsla á vökvaaflsbúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.12.11 

Línuvirkir vökva- og loftmótorar (hólkar) 

28.12.11.30 Vökvahólkar p/st S  

28.12.11.80 Loftknúnir, línuvirkir strokkar (þ.m.t. hólkar) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.12.12 

Vökva- og loftmótorar sem snúast 

28.12.12.00 Vökva- og loftmótorar sem snúast p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.12.13 

Vökvadælur 

28.12.13.20 Vökvadælur (stimplar) p/st S  

28.12.13.50 Vökvadælur (tannhjóladælur) p/st S  

28.12.13.80 Vökvadælur (spaðadælur) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.12.14 

Vökva- og loftventlar 

28.12.14.20 Þrýstiléttar tengdir við síu og smurefni kg S  

28.12.14.50 Ventlar til að stjórna olíuvökva- eða loftskiptingum kg S  

28.12.14.80 Ventlar til að stjórna loftþrýstiskiptingum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.12.15 

Vökvasamsetningar 

28.12.15.30 Tvívirkar ruðningsdælur fyrir vökva (e. positive displacement), 

með dælum 

p/st S  

28.12.15.80 Vökvasnúningseiningar fyrir vökva (e. positive displacement), 

með dælum 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.12.16 

Vökvakerfi 

28.12.16.30 Vökvakerfi með völsum sem átakshluta p/st S  
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28.12.16.80 Vökvakerfi með aðra átakshluta en valsa p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.12.20 

Hlutar til vökvaaflsbúnaðar 

28.12.20.00 Hlutar til vökvaaflsbúnaðar  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.13 

Framleiðsla á öðrum dælum og þjöppum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.11 

Dælur fyrir eldsneyti, smurefni, kælimiðla og steypu 

28.13.11.05 Dælur með eða hannaðar fyrir mælitæki til að skammta 

eldsneyti eða smurefni, af þeirri tegund sem notuð er á 

áfyllingarstöðvum eða verkstæðum 

p/st S  

28.13.11.25 Dælur með eða hannaðar fyrir mælitæki til að skammta vökva 

(þó ekki dælur til að skammta eldsneyti eða smurefni, af þeirri 

tegund sem notuð er á áfyllingarstöðvum eða verkstæðum) 

p/st S  

28.13.11.45 Handdælur fyrir vökva, þó ekki dælur með eða hannaðar fyrir 

mælitæki 

p/st S  

28.13.11.65 Dælur í stimpilbrunahreyfla fyrir eldsneyti, smurefni eða 

kælimiðla 

p/st S  

28.13.11.85 Steypudælur p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.12 

Aðrar tvívirkar ruðningsdælur fyrir vökva 

28.13.12.20 Tvívirkar ruðningsdælur, til hlutfallslegrar skömmtunar p/st S  

28.13.12.50 Tvívirkar bulludælur p/st S  

28.13.12.80 Tvívirkar ruðningsdælur, með þind p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.13 

Aðrar snúningsruðningsdælur fyrir vökva 

28.13.13.20 Snúningsruðningsdælur, gírhjóla p/st S  

28.13.13.40 Snúningsruðningsdælur, spaða p/st S  

28.13.13.60 Snúningsruðningsdælur, skrúfu p/st S  

28.13.13.80 Snúningsruðningsdælur (þ.m.t. pípudælur, snúningsblaðdælur 

og snigildælur (þó ekki vökvaeiningar, gírhjóladælur, 

spaðadælur eða skrúfudælur) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.14 

Aðrar miðflóttaaflsdælur fyrir vökva, aðrar dælur 

28.13.14.13 Sambyggðar eins þreps snúningsdælur fyrir frárennsli og skólp p/st S  

28.13.14.15 Sambyggðar margþrepa snúningsdælur p/st S  

28.13.14.17 Hitakerfis- og heitavatnsdælur með dæluhjóli án þéttihrings p/st S  

28.13.14.20 Snúningsdælur, þvermál dæluops ≤ 15 mm p/st S  

28.13.14.30 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, rördælur 

með dæluhjóli, hliðarrördælur, jaðardælur og endurnýjun-

ardælur 

p/st S  

28.13.14.51 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, eins þreps 

dæluhjól með eina rennslistefnu, lokaðar múffur 

p/st S  

28.13.14.53 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, eins þreps 

dæluhjól með eina rennslistefnu, langar múffur 

p/st S  
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28.13.14.55 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, eins þreps 

dæluhjól með tvær rennslistefnur 

p/st S  

28.13.14.60 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, margþrepa 

dæluhjól (þ.m.t. sjálfsjúgandi) 

p/st S  

28.13.14.71 Snúningsdælur, eins þreps, blandað flæði eða áslægar dælur p/st S  

28.13.14.75 Snúningsdælur, margþrepa, blandað flæði eða áslægar dælur p/st S  

28.13.14.80 Aðrar vökvadælur, vökvalyftur p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.21 

Lofttæmidælur 

28.13.21.70 Snúningsbullulofttæmidælur, snúningsdælur með spöðum, 

sameindadælur, roots-dælur, sveimdælur, kuldælur og 

aðsogsdælur 

p/st S  

28.13.21.90 * Lofttæmisdælur af tegund sem er einungis eða aðallega notuð við 

framleiðslu á hálfleiðurum eða flatskjám, vökvahringur 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.22 

Hand- eða fótknúnar loftdælur 

28.13.22.00 Hand- eða fótknúnar loftdælur p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.23 

Þjöppur til nota í kælibúnaði 

28.13.23.00 Þjöppur til nota í kælibúnaði p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.24 

Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar 

28.13.24.00 Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.25 

Hverfiþjöppur 

28.13.25.30 Hverfiþjöppur, eins þreps p/st S  

28.13.25.50 Hverfiþjöppur, margþrepa p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.26 

Tvívirkar þjöppur með færslu 

28.13.26.30 Tvívirkar þjöppur með færslu og mældum þrýstingi ≤ 15 bar 

með ≤ 60 m3 rennsli á klst. 

p/st S  

28.13.26.50 Tvívirkar þjöppur með færslu og mældum þrýstingi ≤ 15 bar 

með > 60 m3 rennsli á klst. 

p/st S  

28.13.26.70 Tvívirkar þjöppur með færslu og mældum þrýstingi > 15 bar 

með ≤ 120 m3 rennsli á klst. 

p/st S  

28.13.26.90 Tvívirkar þjöppur með færslu og mældum þrýstingi > 15 bar 

með > 120 m3 rennsli á klst. 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.27 

Snúningsþjöppur með færslu, með einum ás eða fleiri 

28.13.27.30 Snúningsþjöppur með færslu, með einum ás p/st S  

28.13.27.53 Skrúfuþjöppur, með mörgum ásum p/st S  

28.13.27.55 Þjöppur, með mörgum ásum (þó ekki skrúfuþjöppur) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.28 

Aðrar þjöppur 

28.13.28.00 Loftdælur og loftræsti- eða gufugleypar innan viftu, einnig 

búnir síum, með ≤ 120 cm láréttri hlið (þó ekki lofttæmisdælur, 

loftdælur sem knúnar eru hand- eða fótafli og þjöppur) 

p/st S  
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28.13.31 

Hlutar til dæla, hlutar til vökvalyfta 

28.13.31.00 Hlutar til vökvadæla og vökvalyfta  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.13.32 

Hlutar til loft- eða lofttæmidæla, loft- eða gasþjappa, vifta eða gleypa 

28.13.32.00 Hlutar til loft- og lofttæmidæla, loft- og gasþjappa, vifta og 

gleypa 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.14 

Framleiðsla á krönum og lokum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.14.11 

Þrýstiléttar, stjórnlokar, einstefnulokar og öryggislokar 

28.14.11.20 Þrýstiléttar úr steypujárni eða -stáli, fyrir pípur, katla, tanka, ker 

o.þ.h. (þó ekki með smurefni eða síum) 

kg S  

28.14.11.40 Þrýstiléttar, fyrir pípur, katla, tanka, ker o.þ.h. (þó ekki úr 

steypujárni eða -stáli eða með smurefni eða síum) 

kg S  

28.14.11.60 Einstefnulokar fyrir pípur, katla, tanka, ker o.þ.h. kg S  

28.14.11.70 Ventlar fyrir loftfyllta hjólbarða og hjólbarðaslöngur kg S  

28.14.11.80 Öryggis- og léttilokar fyrir pípur, katla, tanka, ker o.þ.h. kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.14.12 

Kranar, hanar, lokar fyrir vaska, handlaugar, skolskálar, vatnsgeyma, baðker og áþekk tæki, 

lokar fyrir miðstöðvarofna 

28.14.12.33 Blöndunarlokar fyrir vaska, handlaugar, skolskálar, vatnsgeyma 

o.s.frv. þó ekki þrýstiléttar eða lokar fyrir olíuvökva- eða 

loftþrýstiskiptingar, einstefnu-, öryggis- eða léttilokar 

kg S  

28.14.12.35 Kranar, hanar og lokar fyrir vaska, handlaugar, skolskálar, 

vatnsgeyma o.s.frv. þó ekki þrýstiléttar eða lokar fyrir olíuvökva-

skiptingar, einstefnu-, öryggis-, létti- eða blöndunarlokar 

kg S  

28.14.12.53 Hitastillilokar fyrir miðstöðvarofna kg S  

28.14.12.55 Lokar fyrir miðstöðvarofna (þó ekki hitastillilokar) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.14.13 

Ferlistjórnlokar, rennilokar, kúlulokar og aðrir lokar 

28.14.13.13 Hitastillar (þó ekki hitastillilokar fyrir miðstöðvarofna) kg S  

28.14.13.15 Ferlistjórnlokar fyrir pípur, katla, tanka o.s.frv. þó ekki 

þrýstiléttar eða lokar fyrir olíuvökva- eða loftþrýstiskiptingar, 

einstefnu-, öryggis- eða léttilokar eða hitastillar 

kg S  

28.14.13.33 Aðrir rennilokar, úr steypujárni kg S  

28.14.13.35 Aðrir rennilokar, úr stáli kg S  

28.14.13.37 Aðrir rennilokar, annað kg S  

28.14.13.53 Keilulokar, úr steypujárni kg S  

28.14.13.55 Keilulokar, úr stáli kg S  

28.14.13.57 Aðrir keilulokar kg S  

28.14.13.73 Kúlu- og sívalningslokar kg S  

28.14.13.75 Spjaldlokar kg S  

28.14.13.77 Þindarlokar kg S  
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28.14.13.80 Annar búnaður kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.14.20 

Hlutar til krana og loka og áþekkra vara 

28.14.20.00 Hlutar til krana, hana, loka og áþekks búnaðar fyrir pípur, katla, 

tanka, ker o.þ.h. (þ.m.t. fyrir þrýstilétta og hitastillta loka) 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.15 

Framleiðsla á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.15.10 

Kúlu- eða keflalegur 

28.15.10.30 Kúlulegur kg S  

28.15.10.53 Nállaga keflalegur (þ.m.t. keilu- og nállaga keflalegusett) kg S  

28.15.10.55 Kúlulaga keflalegur kg S  

28.15.10.57 Sívalar keflalegur (þó ekki keflalegur eða nálalegur) kg S  

28.15.10.70 Nálalegur kg S  

28.15.10.90 Keflalegur (þ.m.t. samsettar kúlu- eða keflalegur) (þó ekki 

nállaga keflalegur, kúlulaga keflalegur eða nálalegur) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.15.21 

Liðhlekkjakeðja, úr járni eða stáli 

28.15.21.30 Rúllukeðjur úr járni eða stáli fyrir reiðhjól og bifhjól kg S  

28.15.21.50 Rúllukeðjur úr járni eða stáli (þó ekki fyrir reiðhjól og bifhjól) kg S  

28.15.21.70 Liðhlekkjakeðjur úr járni eða stáli (þó ekki rúllukeðjur) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.15.22 

Drifásar (þ.m.t. kambásar og sveifarásar) og drifsveifar 

28.15.22.30 Sveifar og sveifarásar kg S S2 

28.15.22.50 Hjöruliðir kg S S2 

28.15.22.70 Aðrir ásar kg S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.15.23 

Leguhús og áslegur 

28.15.23.30 Leghús, með kúlu- eða keflalegum kg S  

28.15.23.50 Leghús, án kúlu- eða keflalega, áslegur kg S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.15.24 

Tannhjól og drif, kúlu- eða keflaspindlar, gírkassar og aðrir hraðabreytar 

28.15.24.32 Gírkassar fyrir fastan búnað, kassar fyrir gormlaga tannhjól kg S  

28.15.24.33 Gírkassar ..., sniðbrúnartannhjól og spíralskorin sniðbrún-

artannhjól 

kg S  

28.15.24.34 Gírkassar ..., snigildrif kg S  

28.15.24.40 Aðrir gírkassar kg S  

28.15.24.50 Gírkassar og aðrir hraðabreytar fyrir vélverk og ökutæki til 

notkunar á landi og sjó, þó ekki tannhjól og tannhjólasamstæður 

kg S  

28.15.24.73 Kúlu- eða keflaspindlar kg S  

28.15.24.75 Aðrir drifhlutar (þó ekki tannhjól og tannhjólasamstæður, kúlu- 

eða keflaspindlar, gírkassar og aðrir hraðabreytar) 

kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.15.25 

Kasthjól og reimarhjól, þ.m.t. blakkir 

28.15.25.00 Kasthjól og reimhjól (þ.m.t. blakkir) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.15.26 

Tengsli og ástengsl, þ.m.t. hjöruliðir 

28.15.26.00 Tengsl og ástengsl (þ.m.t. hjöruliðir) kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.15.31 

Kúlur, nálar og kefli, hlutar til kúlu- eða keflalega 

28.15.31.30 Kúlur, nálar og kefli fyrir kúlu- eða keflalegur kg S S2 

28.15.31.50 Hlutar til kúlu- eða keflalega (þó ekki kúlur, nálar og kefli)  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.15.32 

Hlutar til liðhlekkjakeðja úr járni eða stáli 

28.15.32.00 Hlutar úr járni eða stáli til liðhlekkjakeðja  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.15.39 

Hlutar til lega og drifbúnaða, ót. a. 

28.15.39.30 Hlutar til leghúsa  S S2 

28.15.39.50 Hlutar til drif-, kamb- og sveifarása, áslega, tannhjóla, kúlu- 

eða keflaspindla, gírkassa, átaksbreyta, kasthjóla, reimhjóla, 

ástengsla og hjöruliða 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.21 

Framleiðsla á ofnum, bræðsluofnum og brennurum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.21.11 

Brennarar, vélkyndarar og vélristar, vélræn öskuhreinsitæki o.þ.h. 

28.21.11.30 Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti p/st S  

28.21.11.50 Brennarar fyrir fast eldsneyti eða gas (þ.m.t. fjölvirkir 

brennarar) 

p/st S  

28.21.11.70 Vélkyndarar (þ.m.t. vélristar til þeirra, vélræn öskuhreinsitæki 

og áþekk tæki) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.21.12 

Bræðsluofnar og ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur, ekki rafknúnir, þ.m.t. brennsluofnar, 

þó ekki ofnar fyrir brauðgerðarhús 

28.21.12.30 Bræðslu- og hitunarofnar til brennslu, bræðslu eða annarrar 

hitameðferðar á málmgrýti, brennisteinskís eða málmi, ekki 

fyrir rafmagn 

p/st S  

28.21.12.70 Bræðsluofnar og ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur, ekki 

rafknúnir, þ.m.t. brennsluofnar (þó ekki til brennslu, bræðslu 

eða annarrar hitameðferðar á málmgrýti, brennisteinsskís eða 

málmi, ofnar fyrir brauðgerðarhús, þurrkofnar og ofnar yfir 

sundrunaraðgerðir) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.21.13 

Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar fyrir iðnað eða rannsóknarstofur, span- eða 

torleiðihitunartæki 

28.21.13.30 Rafmagnsofnar fyrir brauðgerðarhús og til kexgerðar p/st S  

28.21.13.51 Viðhaldsnámshitaðir bræðslu- og hitunarofnar fyrir iðnað eða 

rannsóknarstofur (þó ekki fyrir brauðgerðarhús eða til 

kexgerðar) 

kg S  

28.21.13.53 Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar, fyrir spanleiði, fyrir iðnað eða 

rannsóknarstofur 

kg S  

28.21.13.54 Rafbræðsluofnar og ofnar (þó ekki span- og viðnámshitaðir), 

búnaður fyrir hitameðhöndlun efnis með spani, annað en ofnar 

og bræðsluofnar. 

kg S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.21.14 

Hlutar til brennara, bræðsluofna og ofna 

28.21.14.30 Hlutar til brennara fyrir fljótandi eldsneyti, malað fast eldsneyti 

eða gas, vélkyndara, vélrista, vélrænna öskuhreinsitækja og 

áþekkra tækja 

 S S2 

28.21.14.50 Hlutar til bræðslu- eða hitunarofna, fyrir iðnað eða rannsókn-

arstofur, ekki fyrir rafmagn 

 S S2 

28.21.14.70 Hlutar til rafbræðslu- eða rafhitunarofna eða hitunartækja, fyrir 

span- eða torleiði, fyrir iðnað eða rannsóknarstofur 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.22 

Framleiðsla á lyftitækjum og færslubúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.22.11 

Blakkir og lyftibúnaður, ót. a. 

28.22.11.30 Blakkir og lyftubúnaður, knúinn rafhreyfli (þó ekki til að lyfta 

ökutækjum) 

p/st S  

28.22.11.70 Blakkir og lyftubúnaður, ekki knúinn rafhreyfli (annar en 

skúffubönd eða lyftubúnaður til að lyfta ökutækjum) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.22.12 

Námuvindur, vindur sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar, aðrar vindur, koppvindur 

28.22.12.00 Vindur og koppvindur (þó ekki til að lyfta ökutækjum) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.22.13 

Tjakkar, lyftubúnaður til að lyfta ökutækjum 

28.22.13.30 Innbyggt tjakkakerfi til nota á bifreiðaverkstæðum til að lyfta 

ökutækjum 

p/st S  

28.22.13.50 Vökvaknúnir tjakkar og vindur til að lyfta ökutækjum (þó ekki 

til nota á bifreiðaverkstæðum) 

p/st S  

28.22.13.70 Tjakkar og vindur til að lyfta ökutækjum (þó ekki innbyggðir 

tjakkar til nota á bifreiðaverkstæðum eða vökvaknúnir tjakkar 

eða vindur) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.22.14 

Bómur, kranar, hreyfanlegar lyftigrindur, klofberar og kranabúnir vinnuvagnar 

28.22.14.20 Brautarkranar í loft á fastri undirstöðu p/st S  

28.22.14.33 Hreyfanlegar lyftigrindur á hjólum og hjólbörðum og klofberar p/st S  

28.22.14.35 Flutningakranar, gálgakranar og brúarkranar p/st S  

28.22.14.40 Turnkranar og gálga- eða bómukranar á stalli p/st S  

28.22.14.50 Sjálfknúinn lyftibúnaður, sem fer eftir teinum á byggingar-

stöðum, grjótnámum o.þ.h. 

p/st S  

28.22.14.60 Lyftibúnaður til festingar á ökutæki fyrir vegi p/st S  

28.22.14.70 Lyftibúnaður (þó ekki brautarkranar í loft, turn-, flutninga-, 

gálga-, brúar eða bómukranar á súlufótum, hreyfanlegar 

lyftigrindur, klofberar eða sjálfknúnar vélar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.22.15 

Gaffallyftarar, aðrir vinnuvagnar, dráttarvélar til nota á stöðvarpöllum járnbrauta 

28.22.15.13 Sjálfknúnir vinnuvagnar með lyfti- eða færslubúnaði, knúnir 

rafhreyfli með ≥ 1 m lyftihæð 

p/st S  
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28.22.15.15 Sjálfknúnir vinnuvagnar með lyfti- eða færslubúnaði, knúnir 

rafhreyfli með < 1 m lyftihæð 

p/st S  

28.22.15.30 Sjálfknúnir vinnuvagnar með lyfti- eða færslubúnaði, ekki 

knúnir rafhreyfli 

p/st S  

28.22.15.50 Vinnuvagnar með lyfti- eða færslubúnaði (þó ekki sjálfknúnir 

vagnar) 

p/st S  

28.22.15.70 Vinnuvagnar, sjálfknúnir, án lyfti- eða færslubúnaðar, til nota í 

verksmiðjum, vörugeymslum, á hafnarsvæðum eða flugvöllum 

til flutnings á vörum stuttar vegalengdir, dráttarvélar til nota á 

stöðvarpöllum járnbrauta 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.22.16 

Lyftur, skúffubönd, rúllustigar og göngufæribönd 

28.22.16.30 Rafknúnar lyftur og skúffubönd p/st S  

28.22.16.50 Lyftur og skúffubönd (þó ekki rafknúin) p/st S  

28.22.16.70 Rúllustigar og göngufæribönd p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.22.17 

Loftknúnar lyftur og aðrar sívinnslulyftur og -færibönd fyrir vörur og efni 

28.22.17.40 Loftknúnar lyftur og færibönd p/st S  

28.22.17.50 Sívinnslulyftur og -færibönd, af skóflugerð, fyrir vörur og efni p/st S  

28.22.17.70 Sívinnslulyftur og -færibönd, af beltagerð, fyrir vörur og efni p/st S  

28.22.17.93 Keflafæribönd fyrir vörur og efni (þó ekki loftknúnar lyftur og 

færibönd, þau sem eru sérstaklega hönnuð til nota neðanjarðar, 

af skóflugerð eða beltagerð) 

p/st S  

28.22.17.95 Sívinnslulyftur og -færibönd fyrir vörur og efni (þó ekki 

loftknúnar lyftur og færibönd, þau sem eru hönnuð til nota 

neðanjarðar – af skóflugerð, beltagerð eða keflafæribönd) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.22.18 

Aðrar vélar til að lyfta hlutum, færa þá, hlaða þeim eða losa þá 

28.22.18.20 Strengjabrautir, stólalyftur, skíðatoglyftur og dráttarbúnaður 

fyrir teinabrautir 

p/st S  

28.22.18.40 Vélar til að lyfta hlutum, færa þá, hlaða þeim eða losa þá, ót. a. p/st S  

28.22.18.50 Vélar til hleðslu, sérstaklega hannaðar til nota í landbúnaði p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.22.19 

Hlutar til lyfti- og færslubúnaðar 

28.22.19.30 Hlutar til véla í nr. 8425, 8427 og 8428 (þó ekki lyftur, 

skúffubönd eða rúllustigar) 

 S S2 

28.22.19.50 Hlutar til lyftna, skúffubanda eða rúllustiga  S S2 

28.22.19.70 Hlutar af sjálfknúnum vinnuvögnum, án lyfti- eða færslubúnaðar, 

til nota í verksmiðjum, vörugeymslum, á hafnarsvæðum eða 

flugvöllum til flutnings á vörum stuttar vegalengdir, þ.m.t. 

dráttartæki til nota á stöðvarpöllum járnbrauta, ót. a. 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.22.20 

Fötur, skóflur, gripskóflur (krabbar) og gripklær fyrir krana, gröfur o.þ.h. 

28.22.20.00 Fötur, skóflur, gripskóflur (krabbar) og gripklær fyrir krana, 

gröfur o.þ.h. 

kg S S2 
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Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.23 

Framleiðsla á skrifstofuvélum og -búnaði, þó ekki tölvum og jaðarbúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.23.10 

Bókhaldsvélar og áþekkar vélar með reiknibúnaði 

28.23.10.00 * Bókhaldsvélar og áþekkar vélar með reiknibúnaði p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.23.21 

Skrifstofuvélar 

28.23.21.10 * Skrifstofuvélar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.23.22 

Hlutar og aukabúnaður fyrir skrifstofuvélar 

28.23.22.10 * Hlutar og aukabúnaður fyrir skrifstofuvélar  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.24 

Framleiðsla á aflknúnum handverkfærum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.24.11 

Rafvélræn handverkfæri með sjálfstæðum rafhreyfli 

28.24.11.13 Rafvélrænar borvélar sem hægt er að knýja án ytri orkugjafa p/st S  

28.24.11.15 Rafstýrðir þrýstiloftsborar fyrir hvers konar vinnu með berum 

höndum 

p/st S  

28.24.11.17 Rafvélrænar borvélar, hvers konar (þó ekki sem hægt er að 

knúa án ytri orkugjafa eða rafstýrðu þrýstilofti) 

p/st S  

28.24.11.20 Rafvélræn handverkfæri sem hægt er að knýja án ytri orkugjafa 

(þó ekki borvélar eða sagir) 

p/st S  

28.24.11.23 Rafvélrænar keðjusagir p/st S  

28.24.11.25 Rafvélrænar hjólsagir p/st S  

28.24.11.27 Rafvélrænar handsagir (þó ekki keðjusagir eða hjólsagir) p/st S  

28.24.11.50 Slípivélar, pússningsvélar og heflar fyrir vinnu með berum 

höndum, með sjálfstæðum rafhreyfli sem starfræktur er með 

ytri orkugjafa 

p/st S  

28.24.11.80 Rafvélrænar limgerðisklippur og kantskerar fyrir grasflatir p/st S  

28.24.11.85 Rafvélræn handverkfæri með sjálfstæðum rafhreyfli sem 

starfræktur er með ytri orkugjafa (þó ekki sagir, borar, 

slípivélar, pússningsvélar, heflar, limgerðisklippur og 

kantskerar fyrir grasflatir) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.24.12 

Önnur vélknúin handverkfæri 

28.24.12.40 Loftknúin handverkfæri, þ.m.t. snúningshöggverkfæri p/st S  

28.24.12.60 Keðjusagir, með innbyggðum hreyfli sem er ekki fyrir rafmagn p/st S  

28.24.12.80 Handverkfæri, vökvaknúin eða með innbyggðum hreyfli sem er 

ekki fyrir rafmagn (þó ekki keðjusagir) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.24.21 

Hlutar til rafvélrænna handverkfæra með sjálfstæðum rafhreyfli 

28.24.21.00 Hlutar til keðjusaga og annarra handverkfæra með innbyggðum 

hreyfli (þó ekki loftknúin verkfæri) 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.24.22 

Hlutar til annarra vélknúinna handverkfæra 

28.24.22.50 Hlutar til loftknúinna handverkfæra  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.25 

Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til heimilisnota 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.25.11 

Varmaskiptar og búnaður til að breyta andrúmslofti eða öðrum lofttegundum í vökva 

28.25.11.30 Varmaskiptar p/st S  
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28.25.11.50 Búnaður til að breyta andrúmslofti eða öðrum lofttegundum í 

vökva 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.25.12 

Loftræstitæki 

28.25.12.20 Loftjöfnunartæki á glugga eða veggi, sjálfstæð eða skipt kerfi p/st S  

28.25.12.40 Loftjöfnunartæki til nota í vélknúin ökutæki p/st S  

28.25.12.50 Loftjöfnunartæki með kælibúnaði (þó ekki til nota í vélknúin 

ökutæki, sjálfstæðar vélar eða skipt kerfi) 

p/st S  

28.25.12.70 Loftjöfnunartæki ekki með kælibúnaði, loftmeðhöndlunartæki, 

loftmagnsbox og endabúnaður, með breytilegu eða stöðugu 

loftmagni, og hitaspírall 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.25.13 

Kæli- og frystibúnaður og varmadælur, þó ekki til heimilisnota 

28.25.13.33 Kælisýningarkassar og sýningarborð innbyggðri kælieiningu 

eða uppgufunartæki til geymslu frystra matvæla 

p/st S  

28.25.13.35 Kælisýningarkassar og sýningarborð með innbyggðri 

kælieiningu eða uppgufunartæki (þó ekki til geymslu frystra 

matvæla) 

p/st S  

28.25.13.60 Kæliútbúnaður með kælieiningu eða uppgufunartæki (þó ekki 

samsettir kæli- og frystiskápar með aðskildum ytri dyrum, 

kæliskápur til heimilisnota, kælisýningarkassar og 

sýningarborð) 

p/st S  

28.25.13.80 Aðrar varmadælur en loftræstitæki nr. 8415 p/st S  

28.25.13.90 Annar kæli- eða frystibúnaður p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.25.14 

Vélar og tæki til síunar eða hreinsunar á gasi, ót. a. 

28.25.14.10 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á andrúmslofti 

(þó ekki loftinntakssíur fyrir brunahreyfla) 

p/st S  

28.25.14.30 Vél- og tækjabúnaður til að sía og hreinsa gas (annar en fyrir 

andrúmsloft og þó ekki búnaður sem er notaður með hvataferli, 

og samstæðuskiljur) 

p/st S  

28.25.14.40 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á gasi með 

hvataferli (þó ekki loftinntakssíur fyrir brunahreyfla eða vél- og 

tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á andrúmslofti) 

p/st S  

28.25.14.50 * Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á gasi með 

hlífðarhús úr ryðfríu stáli og með inntaks- og úttakspípum sem 

eru ekki með stærra innra þvermál en 1,3 cm (þó ekki 

loftinntakssíur fyrir brunahreyfla) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.25.20 

Viftur, aðrar en viftur á borð, gólf, veggi, í glugga, loft eða á þök 

28.25.20.10 * Viftur af þeirri tegund sem er einungis eða aðallega notuð við 

að kæla örgjörva, fjarskiptabúnað, sjálfvirka gagnavinnslu eða 

einingar í sjálfvirkri gagnavinnslu 

p/st S  

28.25.20.30 Áslægar viftur (þó ekki borð-, gólf-, vegg-, glugga-, loft- eða 

þakviftur með sjálfstæðum rafhreyfli með ≤ 125 W útafli) 

p/st S  
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28.25.20.50 Miðflóttaaflsviftur (þó ekki borð-, gólf-, vegg-, glugga-, loft- 

eða þakviftur með sjálfstæðum rafhreyfli með ≤ 125 W útafli) 

p/st S  

28.25.20.70 Viftur (þó ekki borð-, gólf-, vegg-, loft- eða þakviftur með 

sjálfstæðum rafhreyfli með ≤ 125 W útafli, áslægar eða 

miðflóttaaflsviftur) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.25.30 

Hlutar til kæli- og frystibúnaðar og varmadælna 

28.25.30.10 Hlutar til loftjöfnunartækja (þ.m.t. þéttar, gleypar, uppgufun-

areiningar og rafalar) 

 S S2 

28.25.30.30 Útbúnaður hannaður fyrir kæli- eða frystibúnað (þ.m.t. 

uppgufunareiningar og fullfrágengnar kælieiningar) 

p/st S  

28.25.30.50 Hlutar til kælitækja til annarra nota en heimilisnota (þ.m.t. 

uppgufunareiningar og þéttar) 

p/st S  

28.25.30.70 Hlutar til kæli- eða frystibúnaðar og varmadælna, ót. a.  S  

28.25.30.80 Hlutar til véla, vélakostur og búnaður fyrir rannsóknarstofur, 

einnig rafmagnshitaðar, fyrir meðhöndlun á efnum með ferli 

sem felur í sér breytingu á hitastigi og hrað- eða geyma-

vatnshitarar, ekki fyrir rafmagn, ót. a. 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.29 

Framleiðsla á öðrum vélum til almennra nota, ót. a. 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.11 

Tæki til framleiðslu á iðnaðargasi eða koxgasi, tæki til framleiðslu á asetýlengasi o.þ.h., 

vélakostur til eimingar eða hreinsunar 

28.29.11.00 Tæki til framleiðslu á iðnaðargasi eða koxgasi, tæki til 

framleiðslu á asetýlengasi o.þ.h., vélakostur til eimingar eða 

hreinsunar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.12 

Vélar og tæki til síunar og hreinsunar á vökva 

28.29.12.30 Vélar og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vatni p/st S  

28.29.12.50 Vélar og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á 

drykkjarvörum (þó ekki vatni) 

p/st S  

28.29.12.70 Vél- og tækjabúnaður til úrvötnunar eða hreinsunar, þó ekki 

fyrir vatn eða drykkjarvörur, miðflóttaaflsvindur og -þurrkarar 

eða olíu- eða eldsneytissíur fyrir brunahreyfla 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.13 

Olíusíur, bensínsíur og loftinntakssíur fyrir brunahreyfla 

28.29.13.30 Olíu- eða eldsneytissíur fyrir brunahreyfla p/st S  

28.29.13.50 Loftinntakssíur fyrir brunahreyfla p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.21 

Vélar fyrir hreinsun, áfyllingu, pökkun eða umbúðir fyrir flöskur eða önnur ílát 

28.29.21.20 Vélar til að hreinsa eða þurrka flöskur eða önnur ílát p/st S  

28.29.21.50 Vélar til að fylla, loka, innsigla eða merkja flöskur, dósir, 

öskjur, poka eða önnur ílát, vélar til að blanda kolsýru í 

drykkjarvörur 

p/st S  

28.29.21.80 Vélar til pökkunar eða umbúða (þó ekki til að fylla, loka, 

innsigla eða merkja flöskur, dósir, öskjur, poka eða önnur ílát) 

p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.22 

Slökkvitæki, úðabyssur, gufu- eða sandblástursvélar og áþekk tæki, þó ekki til nota í 

landbúnaði 

28.29.22.10 Slökkvitæki p/st S  

28.29.22.20 Úðabyssur og áþekk tæki p/st S  

28.29.22.30 Gufu eða sandblástursvélar og áþekkar blástursvélar (þó ekki 

slökkvitæki, úðabyssur og áþekk tæki) 

p/st S  

28.29.22.40 Önnur vélræn tæki til sprautunar, dreifingar eða úðunar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.23 

Pakkningar úr málmplötum, vélræn þétti 

28.29.23.00 Þéttingar og áþekk tengi úr málmplötum í sambandi við annað 

efni úr tveimur eða fleiri málmlögum, vélræn þétti 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

28.29.31.30 Safnmælitæki, einnig til sleitulausrar vigtunar p/st S  

28.29.31.80 Sjálfvirkar áfyllingarvélar með þyngdarmælingu p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.32 

Einstaklings- og heimilisvogir 

28.29.32.00 Vogar fyrir einstaklinga, þ.m.t. ungbarnavogar og heimilisvogar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.39 

Annar vigtunar- og mælibúnaður 

28.29.39.40 * Annar vigtunarbúnaður p/st S  

28.29.39.60 Stig p/st S  

28.29.39.75 Málstokkar og málbönd og strikaðir kvarðar p/st S  

28.29.39.79 Áhöld til lengdarmælinga, ót. a.  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.41 

Skilvindur, ót. a. 

28.29.41.00 Miðflóttaaflsvindur (þó ekki rjómaskilvindur, tauþurrkarar eða 

vindur til nota á rannsóknarstofum) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.42 

Völsunarpressur eða aðrar völsunarvélar, þó ekki fyrir málma eða gler 

28.29.42.00 Völsunarpressur eða aðrar völsunarvélar, þó ekki fyrir málma 

eða gler 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.43 

Vörusjálfsalar 

28.29.43.30 Vörusjálfsalar með innbyggðum hita- eða kælibúnaði p/st S  

28.29.43.50 Vörusjálfsalar (þ.m.t. peningaskiptivélar) (þó ekki með 

innbyggðum hita- eða kælibúnaði) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.50 

Uppþvottavélar, til iðnaðarnota 

28.29.50.00 Uppvottavélar sem eru ekki til nota á heimilum p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.60 

Vélar, ót. a., fyrir meðferð á efnum með aðferðum sem fela í sér hitabreytingu 

28.29.60.30 Kæliturnar og áþekk tæki til kælingar með endurstreymisvatni p/st S  

28.29.60.50 Lofttæmitæki til gufuútfellingar á málmi p/st S  

28.29.60.90 Vélar, vélakostur og búnaður fyrir rannsóknarstofur, einnig 

rafmagnshitaðar, fyrir meðhöndlun á efnum með ferli sem felur 

í sér breytingu á hitastigi 

p/st S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 
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Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.70 

Órafknúnar vélar og áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu og hlutar til þeirra, gashitaðar 

vélar og tæki til yfirborðsherslu 

28.29.70.20 Blásturspípur til nota í höndunum til lóðunar, brösunar eða 

logsuðu (þó ekki með rafgeisla, leysigeisla eða öðrum ljós- eða 

ljóseindageisla, hátíðni- eða rafeindageisla, segulpúlsi eða 

plasmaboga) 

p/st S  

28.29.70.90 Vél- og tækjabúnaður fyrir lóðun, brösun, logsuðu eða 

yfirborðsherslu (þó ekki blásturspípur til nota í höndunum og 

rafvélar og -tæki) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.81 

Hlutar til gas- eða koxgasrafala 

28.29.81.00 Hlutar til tækja til framleiðslu á iðnaðargasi eða vatnsgasi, 

tækja til framleiðslu á kolvetnisgasi og áþekkra tækja 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.82 

Hlutar til skilvindna, hlutar véla eða tækjabúnaðar til síunar eða hreinsunar á vökva eða 

gasi 

28.29.82.20 Hlutar til miðflóttaaflsvinda og -þurrkara  S S2 

28.29.82.50 Hlutar til vél- eða tækjabúnaðar til síunar eða hreinsunar á 

vökva eða gasi (þó ekki miðflóttaaflsvindur og -þurrkarar) 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.83 

Hlutar til völsunarpressna eða annarra völsunarvéla, hlutar til úðunartækja, lóð fyrir vogir 

28.29.83.13 Valsar til sléttipressna eða annarra völsunarvéla (þó ekki til að 

slétta eða valsa málm eða gler) 

p/st S  

28.29.83.15 Hlutar til sléttipressna eða annarra völsunarvéla (þó ekki valsar 

eða til að slétta eða valsa málm eða gler) 

 S S2 

28.29.83.20 Alls konar vogarlóð og hlutar til voga (þó ekki vogir með 5 cg 

nákvæmni eða meiri) 

 S S2 

28.29.83.40 Hlutar til vélrænna tækja til sprautunar, dreifingar eða úðunar á 

vökvum eða dufti, slökkvitækja, úðabyssna og áþekkra tækja og 

gufu- eða sandblástursvéla 

 S S2 

28.29.83.50 Hlutar til vörusjálfsala (þ.m.t. peningaskiptivéla)  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.84 

Vélahlutir, ekki búnir raftengingum, ót. a. 

28.29.84.00 Ósjálfvirkir smurningskoppar, smurningsnipplar, olíuþéttihringir, 

handhjól, stangir, handföng, öryggishlífar og undirstöðuplötur til 

véla 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.85 

Hlutar til uppþvottavéla og véla fyrir hreinsun, áfyllingu, pökkun eða umbúðir 

28.29.85.10 Hlutar til uppvottavéla  S S2 

28.29.85.20 Hlutar til véla til pökkunar eða umbúða  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.29.86 

Hlutar til órafknúinna véla og áhalda fyrir lóðun, brösun eða logsuðu, gashitaðar vélar og 

tæki til yfirborðsherslu 

28.29.86.00 Hlutar til véla og tækjabúnaðar í nr. 8468  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.30 

Framleiðsla á vélum til nota í landbúnaði og skógrækt 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.10 

Dráttarvélar stjórnað af gangandi manni 

28.30.10.00 Dráttarvélar stjórnað af gangandi manni p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.21 

Dráttarvélar með vélarafli ≤ 37 kW 

28.30.21.10 * Dráttarvélar með vélarafli ≤ 37 kW, þó ekki dráttarvélar sem er 

stjórnað af gangandi manni, dráttarbifreiðar fyrir tengivanga og 

beltadráttarvél 

p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.22 

Dráttarvélar með vélarafli > 37 kW en ≤ 59 kW 

28.30.22.10 * z Dráttarvélar með vélarafli > 37 kW en ≤ 59 kW, þó ekki 

dráttarvélar sem er stjórnað af gangandi manni, dráttarbifreiðar 

fyrir tengivanga og beltadráttarvél 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.23 

Dráttarvélar með > 59 kW vélarafli 

28.30.23.00 * z Dráttarvélar með vélarafli > 59 kW, þó ekki dráttarvélar sem er 

stjórnað af gangandi manni, dráttarbifreiðar fyrir tengivanga og 

beltadráttarvélar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.31 

Plógar 

28.30.31.40 Plógar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.32 

Herfi, jarðvegslosarar, tætarar, illgresisherfi og hreykivélar 

28.30.32.10 Mosatætarar og jarðvinnsluvélar p/st S  

28.30.32.20 Diskaherfi p/st S  

28.30.32.30 Herfi (þó ekki diskaherfi) p/st S  

28.30.32.50 Snúningsvélar p/st S  

28.30.32.70 Illgresisherfi og hreykivélar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.33 

Vélar til að sá, planta og umplanta 

28.30.33.00 * Vélar til að sá, planta og umplanta p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.34 

Mykjudreifarar og áburðardreifarar 

28.30.34.30 Áburðardreifarar, fyrir ólífrænan eða efnafræðilega unninn 

áburð, til jarðvinnslu 

p/st S  

28.30.34.50 Mykju- og áburðardreifarar (þó ekki fyrir ólífrænan eða 

efnafræðilega unninn áburð) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.39 

Aðra jarðvinnsluvélar 

28.30.39.00 Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt ót. a. valtarar fyrir 

grasflatir eða íþróttavelli 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.40 

Sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða eða íþróttavelli 

28.30.40.10 Rafmagnssláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða, golfvelli 

eða íþróttavelli 

p/st S  

28.30.40.30 Sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða eða íþróttavelli, 

ekki rafknúnar og án sláttubúnaðar sem snýst á láréttum fleti 

p/st S  

28.30.40.50 Vélknúnar sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða eða 

íþróttavelli, ekki rafknúnar og án sláttubúnaðar sem snýst á 

lóðréttum fleti eða með skurðarblaði 

p/st S  

28.30.40.70 Sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða eða íþróttavelli, 

ekki vélknúnar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.51 

Sláttuvélar (þ.m.t. sláttugreiður á dráttarvélar), ót. a. 

28.30.51.30 Vélknúnar sláttuvélar (þó ekki fyrir grasflatir, almenningsgarða, 

golfvelli eða íþróttavelli) 

p/st S  

28.30.51.50 Sláttuvélar, þ.m.t. skurðarblöð, hannaðar til að vera bornar eða 

dregnar af dráttarvél 

p/st S  
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28.30.51.70 Sláttuvélar (þó ekki vélknúnar eða fyrir grasflatir, almennings-

garða, golfvelli eða íþróttavelli eða sem eru dregnar eða bornar 

af dráttarvél) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.52 

Heyvinnuvélar 

28.30.52.00 Heyvinnuvélar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.53 

Hálm- eða fóðurbaggavélar, þ.m.t. baggatínur 

28.30.53.40 Hálm- eða fóðurbaggavélar, þ.m.t. baggatínur p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.54 

Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar 

28.30.54.20 Vélar til kartöfluuppskeru p/st S  

28.30.54.50 Vélar til að fjarlægja rófutoppa og uppskera rófur p/st S  

28.30.54.80 Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar (þó ekki vélar til að setja niður 

eða taka upp kartöflur og til að fjarlægja rófutoppa eða til 

rófuuppskeru) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.59 

Uppskeru- og þreskivélar, ót. a. 

28.30.59.15 Sambyggðar uppskeruþreskivélar p/st S  

28.30.59.30 Þreskivélar til nota í landbúnaði (þó ekki sambyggðar 

uppskeruþreskivélar) 

p/st S  

28.30.59.45 Uppskeruvélar fyrir gróffóður (þó ekki sjálfknúnar) p/st S  

28.30.59.60 Uppskeruvélar fyrir gróffóður, sjálfknúnar p/st S  

28.30.59.70 Uppskeruvélar (þó ekki sambyggðar uppskeruþreskivélar, rótar- 

eða hnýðisuppskeruvélar eða upptökuvélar fyrir gróffóður) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.60 

Vélar til sprautunar, dreifingar eða úðunar á vökvum eða dufti til notkunar við landbúnað 

eða garðyrkju 

28.30.60.10 Vökvunartæki til landbúnaðar eða garðyrkju p/st S  

28.30.60.30 Færanlegar vélar einnig án hreyfils, til sprautunar, dreifingar 

eða úðunar á vökvum eða dufti, til nota í landbúnaði eða 

garðyrkju (þó ekki vökvunarbúnaður) 

p/st S  

28.30.60.50 Úðarar og duftdreifarar, til að festa á eða eru dregnir af 

landbúnaðardráttarvélum (þó ekki vökvunarbúnaður) 

p/st S  

28.30.60.90 Annar búnaður, til nota í landbúnaði eða garðyrkju p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.70 

Sjálfhlaðandi og sjálflosandi eftirvagnar til nota í landbúnaði 

28.30.70.40 Sjálfhlaðandi og sjálflosandi eftirvagnar til nota í landbúnaði p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.81 

Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, aldin eða aðrar landbúnaðarafurðir, þó ekki 

fræ, korn eða þurrkaða belgávexti 

28.30.81.00 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, ávexti eða aðrar 

landbúnaðarafurðir 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.82 

Mjaltavélar 

28.30.82.00 Mjaltavélar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.83 

Fóðurblöndunarvélar 

28.30.83.00 Fóðurblöndunarvélar p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.84 

Útungunarvélar og ungamæður 

28.30.84.00 Útungunarvélar og ungamæður p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.85 

Vél til alifuglaræktar 

28.30.85.00 Vélar til alifuglaræktunar (þó ekki útungunarvélar og unga-

mæður) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.86 

Vélar til landbúnaðar, garðyrkju, skógræktar, alifugla- eða býflugnaræktar, ót. a. 

28.30.86.30 Vélar til nota í skógrækt p/st S  

28.30.86.60 Aðrar vélar í nr. 8436 p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.91 

Hlutar til uppskeru- og þreskivéla, ót. a. 

28.30.91.00 Hlutar til véla og tækjabúnaðar í nr. 8433  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.92 

Hlutar til jarðvinnsluvéla 

28.30.92.00 Hlutar til véla til nota í landbúnaði, garðyrkju og skógrækt til 

jarðvinnslu eða ræktunar 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.93 

Hlutar til annarra landbúnaðarvéla 

28.30.93.30 Hlutar til véla til alifuglaræktunar eða útungunarvéla og 

ungamæðra 

 S S2 

28.30.93.80 Hlutar til véla í nr. 8436, ót. a.  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.30.94 

Hlutar til mjaltavéla og véla fyrir mjólkurbú, ót. a. 

28.30.94.00 Hlutar til mjaltavéla og mjólkurbúsvéla  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.41 

Framleiðsla á vélum til mótunar á málmi 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.41.11 

Vélar til að vinna úr málmi með efnistöku með leysigeisla, úthljóði, vatnsbunu o.þ.h. 

28.41.11.10 Vélar til að smíða úr hvers konar efni með efnistöku, með 

leysigeisla eða öðrum ljós- eða ljóseindageislaaðferðum 

p/st S  

28.41.11.30 Vélar til að smíða úr hvers konar efni með efnistöku, með 

hátíðniaðferð (þó ekki vélar til að framleiða hálfleiðaratæki eða 

rafeindasamrásir) 

p/st S  

28.41.11.50 Vélar til að smíða úr hvers konar efni með efnistöku, með 

rafhleðsluaðferð 

p/st S  

28.41.11.60 Vatnsþrýstiskurðarvélar p/st S  

28.41.11.70 Vélar til að smíða úr hvers konar efni með efnistöku, með 

rafkemískri-, rafeindageisla-, jóngeisla- eða plasmabogaaðferð 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.41.12 

Vélsmíðamiðstöðvar, vélar til mannvirkjagerðar og fjölstöðufærsluvélar, til að vinna málm 

28.41.12.20 Láréttar vélsmíðamiðstöðvar til að vinna málm p/st S  

28.41.12.40 Lóðréttar vélsmíðamiðstöðvar til að vinna málma (þ.m.t. 

sameinaðar láréttar og lóðréttar vélsmíðamiðstöðvar) 

p/st S  

28.41.12.50 Einingasmíðavélar (einstöðu) til að vinna málm p/st S  

28.41.12.70 Fjölstöðufærsluvélar, til að vinna málm p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.41.21 

Rennibekkir til að fjarlægja málm 

28.41.21.23 Tölustýrðir, láréttir rennibekkir, rennimiðstöðvar til að fjarlægja 

málm 

p/st S  
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28.41.21.27 Tölustýrðir, láréttir rennibekkir og sjálfvirkir rennibekkir til að 

fjarlægja málm (þó ekki rennimiðstöðvar) 

p/st S  

28.41.21.29 Tölustýrðir, láréttir rennibekkir til að fjarlægja málm (þó ekki 

rennimiðstöðvar) 

p/st S  

28.41.21.40 Ekki tölustýrðir, láréttir rennibekkir til að fjarlægja málm p/st S  

28.41.21.60 Rennibekkir, þ.m.t. rennimiðstöðvar til að fjarlægja málm  

(þó ekki láréttir rennibekkir) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.41.22 

Smíðavélar til að bora, gata eða fræsa málm, smíðavélar til að snitta eða skrúfuskera málm, 

ót. a. 

28.41.22.17 Tölustýrðir fræsarar, af hnégerð til að vinna málm (þó ekki 

götunarfræsivélar) 

p/st S  

28.41.22.23 Tölustýrðir fræsarar fyrir verkfæri, til að vinna málm (þó ekki 

götunarfræsivélar eða af hnégerð) 

p/st S  

28.41.22.25 Tölustýrðir fræsarar, til að vinna málm (þ.m.t. sléttfræsarar) (þó 

ekki götunarfræsivélar, fræsarar af hnégerð eða fyrir verkfæri) 

p/st S  

28.41.22.33 Lausir vinnsluhausar með leiðara, til að vinna málm til að bora, 

gata, fræsa, snitta eða skrúfskera 

p/st S  

28.41.22.40 Tölustýrðar götunarvélar og götunarfræsivélar, til að vinna 

málm (þó ekki borvélar) 

p/st S  

28.41.22.60 Götunarvélar og götunarfræsivélar, ekki tölustýrðar, til að vinna 

málm (þó ekki borvélar) 

p/st S  

28.41.22.70 Fræsarar, ekki tölustýrðir, til að vinna málm (þó ekki 

götunarfræsivélar) 

p/st S  

28.41.22.80 Snittvélar eða skrúfuskerar, til vinnslu úr málmi (þó ekki 

borvélar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.41.23 

Smíðavélar til að slétta, skerpa, slípa eða á annan hátt fínpússa málm 

28.41.23.00 * Smíðavélar til að slétta, skerpa, slípa eða á annan hátt fínpússa 

málm 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.41.24 

Smíðavélar til að hefla, saga, skera af eða á annan hátt skera málm 

28.41.24.10 Úrsnarar til að vinna málm, glæddan málmi eða keramíkmelmi p/st S  

28.41.24.30 Vélar til að skera, slípa eða fínslípa tannhjól, til að vinna málm, 

glæddan málm og keramíkmelmi (þó ekki vélar til að hefla, 

grópa og snara úr) 

p/st S  

28.41.24.70 Sagir eða afskurðarvélar til að vinna málm, glæddan málm eða 

keramíkmelmi 

p/st S  

28.41.24.91 z Vélar til að hefla, móta eða grópa og aðrar vélar til smíða, til að 

vinna málm eða keramíkmelmi, ót. a. (þó ekki fyllingarvélar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.41.31 

Vélar til að beygja, brjóta saman og rétta málm 

28.41.31.20 Vélar til að beygja, brjóta saman, rétta eða fletja, til framleiðslu 

á flötum málmvörum (þ.m.t. pressur) 

p/st S  

28.41.31.40 Tölustýrðar vélar til að beygja, brjóta saman, rétta eða fletja, til 

að vinna málm (þ.m.t. pressur) (þó ekki til framleiðslu á flötum 

málmvörum) 

p/st S  
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28.41.31.60 Vélar, ekki tölustýrðar, til að beygja, brjóta saman, rétta eða 

fletja, til framleiðslu á flötum málmvörum (þ.m.t. pressur) 

p/st S  

28.41.31.80 Vélar, ekki tölustýrðar, til að beygja, brjóta saman, rétta eða 

fletja, til framleiðslu málmi (þ.m.t. pressur) (þó ekki til 

framleiðslu á flötum málmvörum) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.41.32 

Vélar til að gata og skora málm 

28.41.32.40 Tölustýrðar vélar til að gata eða skora, til að vinna málm (þ.m.t. 

pressur og sambyggðar vélar til að gata eða skera) 

p/st S  

28.41.32.61 Skurðarvélar, þ.m.t. pressur, ekki tölustýrðar, til að vinna málm 

(þó ekki vélar til að framleiða flatar málmvörur og sambyggðar 

vélar til að gata eða skera) 

p/st S  

28.41.32.80 Vélar, ekki tölustýrðar, til að gata eða skora, til framleiðslu á 

málmi (þ.m.t. pressur og sambyggðar vélar til að gata eða 

skera) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.41.33 

Vélar til eldsmíði eða stönsunar og hömrunar, vökvapressur og pressur til að vinna málm,  

ót. a. 

28.41.33.10 Tölvustýrðar vélar, til fallsmíði eða stönsunar og hamrar til 

vinnslu á málmi (þ.m.t. pressur) 

p/st S  

28.41.33.20 Vélar, ekki tölvustýrðar, til fallsmíði eða stönsunar og hamrar 

til vinnslu á málmi (þ.m.t. pressur) 

p/st S  

28.41.33.50 Vökvapressur til að vinna málm, ót. a. p/st S  

28.41.33.60 Aðrar pressur en vökvapressur til að vinna málm, ót. a. p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.41.34 

Vélar til smíða, ót. a., til að vinna málm, glæddan málm eða keramíkmelmi, án þess að efni 

sé fjarlægt 

28.41.34.10 Dragbekkir fyrir stangir, pípur, prófíla, víra eða þess háttar úr 

málmi, glæddu málmkarbíði eða keramíkmelmi 

p/st S  

28.41.34.30 Skrúfgangsvölsunarvélar til vinnslu á málmi, glæddum málmi 

eða keramíkmelmi 

p/st S  

28.41.34.50 Vírvinnsluvélar (þó ekki dragbekkir eða skrúfgangsvölsun-

arvélar) 

p/st S  

28.41.34.71 z Mótunarvélar og spunarennibekkir til að fjarlægja málm, vélar 

til að framleiða sveigjanleg rör úr málmvafningi og vélar til að 

móta málm með rafsegulhöggum, aðrar vélar til að vinna úr 

málmi án þess að fjarlægja málm (þó ekki hnoðvélar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.41.40 

Hlutar og aukabúnaður fyrir smíðavélar til að vinna málm 

28.41.40.30 Hlutar og fylgihlutir til málmskurðarverkfæra (þó ekki 

verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar, efnifestingar, 

deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir vélar til 

smíða) 

 S S2 

28.41.40.50 Hlutar og fylgihlutir til málmmótunarverkfæra (þó ekki 

verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar, efnisfestingar, 

deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir vélar til 

smíða) 

 S S2 
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Evrópusambandsins 28.49 

Framleiðsla á öðrum ótöldum smíðavélum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.49.11 

Vélar til að vinna stein, leir, steinsteypu eða áþekk steinefni eða til kaldvinnslu á gleri 

28.49.11.30 Sagir til smíða úr steini, leir, steinsteypu, asbestsementi eða 

svipuðum jarðefnum eða til kaldvinnslu á gleri 

p/st S  

28.49.11.50 Slípunar- eða fágunarvélar til smíða úr steini, leir, steinsteypu, 

asbestsementi eða svipuðum jarðefnum eða til kaldvinnslu á 

gleri 

p/st S  

28.49.11.70 Vélar til smíða úr steini, leir, steinsteypu, asbestsementi eða 

svipuðum jarðefnum eða til að kaldvinna gler (þó ekki sagir eða 

slípunar- eða fágunarvélar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.49.12 

Vélar til að vinna við, kork, bein, harðgúmmí, harðplast og áþekk hörð efni, rafhúðunarvélar 

28.49.12.20 Fjölnota vélar, með sjálfvirkum tilflutningi verkefnis, til að 

smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og áþekkum 

hörðum efnum 

p/st S  

28.49.12.40 * Vélsmíðamiðstöðvar p/st S  

28.49.12.83 Vélar og tækjabúnaður til rafhúðunar, rafsundrunar eða 

rafdráttar 

kg S  

28.49.12.87 Pressur til framleiðslu á spónaplötum eða trefjabyggingar-

plötum úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum og annar 

vélabúnaður til meðferðar á viði eða korki 

p/st S  

28.49.12.90 * Vélar til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og 

áþekkum hörðum efnum, ót. a. 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.49.13 

Staðbundnir snúningsborar eða snúningshöggborar, fræsarar, hnoðvélar, málmplötuklippur 

28.49.13.10 Borunarvélar til að vinna málm, tölustýrðar (þó ekki lausir 

vinnsluhausar með leiðara) 

p/st S  

28.49.13.20 Borunarvélar til að vinna málm, ekki tölustýrðar (þó ekki lausir 

vinnsluhausar með leiðara og handstýrðar vélar) 

p/st S  

28.49.13.30 z Fyllingarvélar p/st S  

28.49.13.40 Skurðarvélar, þ.m.t. pressur, tölustýrðar, til að vinna málm  

(þó ekki sambyggðar vélar til að gata eða skera) 

p/st S  

28.49.13.50 Skurðarvélar, þ.m.t. pressur, ekki tölustýrðar, til að vinna flatar 

málmvörur (þó ekki sambyggðar vélar til að gata eða skera) 

p/st S  

28.49.13.60 z Hnoðvélar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.49.21 

Verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar fyrir smíðavélar 

28.49.21.10 Dórar, patrónur og hólkar fyrir vélar til smíða og handverkfæri kg S  

28.49.21.30 Verkfærafestingar fyrir rennibekki (þó ekki dórar, patrónur og 

hólkar) 

kg S  
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28.49.21.50 Verkfærahaldarar, ót. a. kg S  

28.49.21.70 Sjálfopnandi skurðarhausar fyrir vélar til smíða kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.49.22 

Efnisfestingar fyrir smíðavélar 

28.49.22.30 Mát og festingar fyrir tiltekna notkun og samstæður staðlaðra 

máta og festinga fyrir vélar til smíða og handverkfæri 

kg S  

28.49.22.50 Efnisfestingar fyrir rennibekki (þó ekki mát og festingar fyrir 

tiltekna notkun og samstæður staðlaðra máta og festinga) 

kg S  

28.49.22.70 Efnisfestingar fyrir smíðavélar og handverkfæri (þó ekki mát og 

festingar fyrir tiltekna notkun og samstæður staðlaðra máta og 

festinga eða fyrir rennibekki) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.49.23 

Deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar 

28.49.23.50 Deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir vélar til 

smíða, ót. a. 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.49.24 

Hlutar og aukabúnaður fyrir vélar til að vinna við, kork, stein, harðgúmmí og áþekk hörð 

efni 

28.49.24.30 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8464  S S2 

28.49.24.50 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8465  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.91 

Framleiðsla á vélum til málmvinnslu 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.91.11 

Málmbreytiofnar, bræðslusleifar, hrámálmsteypumót og steypusmíðavélar, málmvölsun-

arvélar 

28.91.11.30 Málmbreytiofnar, bræðslusleifar, hrámálmsteypumót og 

steypusmíðavélar til nota í málmvinnslu og málmsteypu 

p/st S  

28.91.11.53 Járnrör fyrir málmvölsunarvélar, heitar eða sambland af heit- 

og kaldvölsunarvélum 

p/st S  

28.91.11.57 Völsunarvélar til kaldvölsunar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.91.12 

Hlutar til véla til málmvinnslu, hlutar til málmvölsunarvéla 

28.91.12.30 Hlutar til málmbreytiofna, bræðsluleifa, hrámálmssteypumóta 

og steypuvéla til nota í málmvinnslu eða málmsteypu 

 S S2 

28.91.12.50 Valsar til völsunarvéla p/st S  

28.91.12.70 Hlutar til málmvölsunarvéla (þó ekki valsar)  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.92 

Framleiðsla á vélum til mannvirkjagerðar, námugraftrar og vinnslu hráefna úr jörðu 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.11 

Lyftur og færibrautir sem ganga sleitulaust, til nota neðanjarðar 

28.92.11.00 Lyftur og færibrautir sem ganga sleitulaust, til nota neðanjarðar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.12 

Vélar til að brjóta kol eða grjót og til að bora göng, aðrar vélar og tæki til borunar 

28.92.12.33 Sjálfknúnir kola- eða bergskerar og gangagerðarvélar p/st S  
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28.92.12.35 Kola- eða bergskerar og gangagerðarvélar (þó ekki sjálfknúnar) p/st S  

28.92.12.53 Sjálfknúnar bor- eða brunnavélar p/st S  

28.92.12.55 Bor- eða brunnavélar (þ.m.t. fastir pallar til olíu- eða jarðgas-

leitar) (þó ekki sjálfknúnar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.21 

Sjálfknúnar jarðýtur 

28.92.21.30 Jarðýtur á beltum (þó ekki á hjólum) p/st S  

28.92.21.50 Jarðýtur á hjólum (þó ekki beltaýtur) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.22 

Sjálfknúnir vegheflar og jöfnunarvélar, vélsköfur 

28.92.22.10 Vegheflar, jöfnunarvélar og sköfur p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.23 

Sjálfknúnar vélþjöppur og valtarar 

28.92.23.10 Þjöppunarvélar o.þ.h. með stjórnanda innanborðs p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.24 

Sjálfknúin framhleðslutæki (e. front-end shovel loaders) 

28.92.24.30 Hjóla- eða beltaskóflur, sérstaklega hannaðar til nota 

neðanjarðar 

p/st S  

28.92.24.50 Framhleðslutæki á hjólum eða beltum (þó ekki hönnuð fyrir 

notkun neðanjarðar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.25 

Sjálfknúnar vélskóflur, gröfur, ámokstursvélar með yfirbyggingu sem snúist getur 360 

gráður, þó ekki framhleðslutæki 

28.92.25.00 Sjálfknúnar vélskóflur, gröfur, ámokstursvélar með yfirbygg-

ingu sem snúist getur 360 gráður, þó ekki framhleðslutæki 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.26 

Aðrar sjálfknúnar vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar, aðrar sjálfknúnar vélar til 

námuvinnslu 

28.92.26.30 Sjálfknúnar vélskóflur, gröfur, ámokstursvélar (þó ekki 

sjálfknúnar vélskóflur sem geta snúið 360 gráður, þó ekki 

framhleðslutæki og framhleðslutæki) 

p/st S  

28.92.26.50 Sjálfknúinn tækjabúnaður til jarðvegsvinnu, graftar... ót. a. p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.27 

Ýtublöð 

28.92.27.00 Ýtublöð kg S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.28 

Sturtubílar, til nota utan þjóðvega 

28.92.28.10 Sturtubílar, til nota utan þjóðvega p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.30 

Aðrar vélar til graftar 

28.92.30.10 Fallhamrar og stauratogarar p/st S  

28.92.30.30 Snjóplógar og snjóblásarar p/st S  

28.92.30.50 Þjöppunar- eða völtunarvélar (þó ekki sjálfknúnar) p/st S  

28.92.30.70 Tækjabúnaður til jarðvegsvinnu, námuvinnslu, graftar... þó ekki 

sjálfknúinn 

p/st S  

28.92.30.90 Vélar til opinberra verklegra framkvæmda, mannvirkjagerðar, 

ót. a. 

p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.40 

Vélar til að flokka, mala, blanda og á áþekkan hátt meðhöndla jarðveg, grjót, málmgrýti og 

önnur steinefni í föstu formi 

28.92.40.30 Vélar til að flokka, sálda, aðskilja, þvo, mylja, mola, blanda eða 

hnoða, þó ekki steypuhrærivélar eða vélar til að blanda 

steinefnum í jarðbik 

p/st S  

28.92.40.50 Steypuhrærivélar p/st S  

28.92.40.70 Vélar til að blanda steinefnum í jarðbik p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.50 

Beltadráttarvélar 

28.92.50.00 Beltadráttarvélar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.61 

Hlutar til bor- eða brunnavéla eða gröfur, hlutar til krana 

28.92.61.30 Hlutar til bor- eða brunnavéla  S S2 

28.92.61.50 Hlutar til tækjabúnaðar til jarðvegsvinnslu, til skipabóma, krana 

hreyfanlegra lyftigrinda, þó ekki fötur, skóflur, gripskóflur, 

griptæki eða blöð (til allra gerða vinnuvéla), til bor- eða 

brunnavéla 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.92.62 

Hlutar til véla til að flokka, mala eða á annan hátt meðhöndla jarðveg, grjót o.þ.h. 

28.92.62.00 Hlutar til véla í nr. 8474  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.93 

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.11 

Rjómaskilvindur 

28.93.11.00 Rjómaskilvindur p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.12 

Mjólkurbúsvélar 

28.93.12.00 Mjólkurbúsvélar (þ.m.t. fitusprengingartæki, geislunartæki og 

smjör- og ostagerðarvélar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.13 

Vélar til mölunar eða vinnslu á korni eða þurrkuðu grænmeti, ót. a. 

28.93.13.00 Vélar til nota í mölunariðnaði eða til vinnslu á korni eða 

þurrkuðum belgávöxtum (þó ekki vélar fyrir býli) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.14 

Vélar til nota við framleiðslu á víni, eplavíni, ávaxtasafa og áþekkum drykkjarvörum 

28.93.14.00 Pressur, marningsvélar og áþekkar vélar til framleiðslu á víni, 

eplavíni, ávaxtasafa eða áþekkum drykkjarvörum 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.15 

Ofnar, ekki rafknúnir, fyrir brauðgerðarhús, eldunar- eða hitunarbúnaður sem ekki er til 

heimilisnota 

28.93.15.30 Bökunarofnar sem eru ekki rafnúnir, þ.m.t. kexofnar p/st S  

28.93.15.60 Sjálfhellandi kaffivélar og önnur tæki til að laga kaffi og aðra 

heita drykki, ekki til heimilisnota 

p/st S  

28.93.15.80 Tækjabúnaður til að elda eða hita matvæli, ekki til heimilisnota 

(þó ekki færibandaofnar, brauðgerðarofnar eða kaffivélar, ekki 

fyrir rafmagn) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.16 

Þurrkarar fyrir landbúnaðarafurðir 

28.93.16.00 Þurrkarar til vinnslu á landbúnaðarafurðum með aðferðum sem 

fela í sér hitabreytingu 

p/st S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.17 

Vélar til iðnaðarvinnslu eða -framleiðslu á matvælum eða drykkjarvörum, þ.m.t. feiti eða 

olíum 

28.93.17.13 Bökunarvélar (þó ekki ofnar og deigvaltarar) p/st S  

28.93.17.15 Vélar til iðnaðarvinnslu, til framleiðslu eða vinnslu á 

makkarónum, spagettí eða áþekkum vörum 

p/st S  

28.93.17.20 Vélar til iðnaðarvinnslu, til framleiðslu eða vinnslu á sætindum, 

kakói eða súkkulaði 

p/st S  

28.93.17.30 Vélar til iðnaðarvinnslu, til framleiðslu eða vinnslu á sykri p/st S  

28.93.17.40 Ölgerðarvélar p/st S  

28.93.17.50 Vélar til iðnaðarvinnslu, til vinnslu á kjöti eða alifuglum p/st S  

28.93.17.60 Vélar til framleiðslu eða vinnslu á ávöxtum, hnetum eða 

matjurtum (þó ekki til nota í mölunariðnaði eða til vinnslu á 

þurrkuðum belgávöxtum) 

p/st S  

28.93.17.70 Vélar til framleiðslu eða vinnslu á matvælum eða drykkjar-

vörum, ót. a. 

p/st S  

28.93.17.80 Vélar til úrvinnslu eða vinnslu á fastri feiti eða olíu úr dýra- eða 

jurtaríkinu 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.18 

Vélar til aðvinnslu eða framleiðslu á tóbaki, ót. a. 

28.93.18.00 Vélar til aðvinnslu eða framleiðslu á tóbaki (þó ekki þurrkarar 

eða annar hitunarbúnaður, skilvindur eða síupressur) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.20 

Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkaða belgávexti 

28.93.20.00 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkaða 

belgávexti 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.31 

Hlutar til véla fyrir drykkjarvöruvinnslu 

28.93.31.00 Hlutar til pressa, marningsvéla og áþekkra véla til framleiðslu á 

víni, eplavíni, ávaxtasafa eða áþekkum drykkjarvörum 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.32 

Hlutar til véla fyrir matvælavinnslu 

28.93.32.00 Hlutar til véla í nr. 8438  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.33 

Hlutar til véla fyrir tóbaksvinnslu 

28.93.33.00 Hlutar til véla til vinnslu eða framleiðslu á tóbaki  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.93.34 

Hlutar til véla til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkaða belgávexti 

28.93.34.00 Hlutar til véla í nr. 8437  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.94 

Framleiðsla á vélum fyrir textíl-, fata- og leðurframleiðslu 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.11 

Vélar til að þrýsta út, strekkja, skapa áferð á eða skera tilbúin textílefni, vélar til að forvinna 

textíltrefjar 

28.94.11.00 Vélar til að þrýsta út, strekkja, skapa áferð á eða skera tilbúin 

textílefni, vélar til að forvinna textíltrefjar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.12 

Textílspunavélar, vélar til að tvinna eða snúa textílvörur, textílvindivélar eða spólunarvélar 

28.94.12.00 Textílspunavélar, vélar til að tvinna eða snúa textílvörur, 

textílvindivélar eða spólunarvélar 

p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.13 

Vefstólar 

28.94.13.00 Vefstólar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.14 

Prjónavélar, stungubindivélar og áþekkar vélar, hnappabindivélar 

28.94.14.30 Hringprjónavélar p/st S  

28.94.14.50 Flatprjónavélar, stungubindivélar og uppistöðuprjónavélar p/st S  

28.94.14.70 Vélar til framleiðslu á yfirspunnu garni, tjulli, laufaborðum, 

útsaumi, leggingum, fléttum eða netefnum og hnappabindivélar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.15 

Hjálparvélbúnaður til nota með vélum til að vinna textíl, textílprentvélar 

28.94.15.10 Hjálparvélbúnaður fyrir vélar í nr. 8444, 8445, 8446 eða 8447 kg S  

28.94.15.30 Prentvélar til að prenta á textílefni (þó ekki offset-, flexó-, 

hæðar- og djúpprentvélar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

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 

28.94.21.10 Vélbúnaður til framleiðslu eða frágangs á flóka eða óofinn 

trefjadúkur í metramáli eða stykkjum (þ.m.t. vélar til 

framleiðslu flókahatta og hattamót) 

kg S  

28.94.21.30 Strauvélar og pressur (þ.m.t. suðupressur, þó ekki sléttipressur) p/st S  

28.94.21.50 Þvotta-, bleiki- eða litunarvélar (þ.m.t. vindarar og rullur, 

hristivélar, þó ekki þvottavélar til heimilisnota) 

p/st S  

28.94.21.70 Vélar til að vinda, afvinda, brjóta, skera eða takka textíldúk p/st S  

28.94.21.80 Vélar sem notaðar eru við framleiðslu á línóleum eða öðrum 

gólfklæðningum til að bera lím á grunnefnið eða annað 

undirlag, vélar til að steina, ganga frá, húða eða gegndreypa 

spunagarn, dúk eða tilbúnar spunavörur 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.22 

Þvottavélar fyrir þvottahús, þurrhreinsunarvélar, þurrkarar, sem geta tekið > 10 kg 

28.94.22.30 Þvottavélar fyrir heimili eða þvottahús sem taka > 10 kg af 

þurru líni (þ.m.t. vélar sem bæði þvo og þurrka) 

p/st S  

28.94.22.50 Þurrhreinsivélar p/st S  

28.94.22.70 Þurrkarar, sem taka > 10 kg af þurru líni p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.23 

Þeytivindur fyrir fatnað 

28.94.23.00 Þeytivindur fyrir fatnað p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.24 

Saumavélar, þó ekki bókasaumavélar og saumavélar til heimilisnota 

28.94.24.30 Sjálfvirkar saumavélar til iðnaðarnota (þó ekki bókasauma-

vélar) 

p/st S  

28.94.24.50 Saumavélar til iðnaðarnota (þó ekki bókasaumavélar eða 

sjálfvirkar vélar) 

p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.30 

Vélar til að vinna húðir, skinn eða leður eða til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði eða 

öðrum vörum 

28.94.30.30 Vélbúnaður til framleiðslu úr, til sútunar eða vinnslu á húðum, 

skinnum eða leðri 

p/st S  

28.94.30.50 Vélbúnaður til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði, þ.m.t. 

niðurskurðarvélar, vélar til að skera leður í form og götunar- og 

stunguvélar 

p/st S  

28.94.30.70 Vélbúnaður til framleiðslu/viðgerðar á vörum úr húðum, 

skinnum eða leðri, ót. a. 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.40 

Saumavélar til heimilisnota 

28.94.40.00 Saumavélar til heimilisnota (þó ekki húsgögn, undirstöður eða 

lok) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.51 

Hlutar og aukabúnaður fyrir vefnaðar- og spunavélar 

28.94.51.10 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8444 og 8445 eða í 

hjálparbúnað við þær 

 S S2 

28.94.51.30 Snældur, snælduleggir, spunahringir og hringfarar kg S  

28.94.51.50 Hlutar og fylgihlutir til vefstóla eða í hjálparbúnað við þá 

(þ.m.t. skyttur, vefjaskeiðar í vefstóla, höföld og 

hafaldagrindur) 

 S S2 

28.94.51.70 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8447 eða í hjálparbúnað við 

þær 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.94.52 

Hlutar til véla fyrir aðra textíl- og fataframleiðslu og fyrir vinnslu á leðri 

28.94.52.10 Hlutar til þvottavéla fyrir heimili eða þvottahús (þ.m.t. vélar 

sem bæði þvo og þurrka) 

 S S2 

28.94.52.20 Hlutar til véla í nr. 8451  S S2 

28.94.52.30 Saumavélanálar kg S  

28.94.52.60 Húsgögn, undirstöður og lok fyrir saumavélar og hlutar til 

þeirra, aðrir hlutar af saumavélum 

 S S2 

28.94.52.80 Hlutar til véla til framleiðslu, sútunar eða vinnslu á húðum, 

skinnum eða leðri eða til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði 

eða öðrum vörum úr húðum, skinnum eða leðri (þó ekki 

saumavélar) 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.95 

Framleiðsla á vélum til pappírs- og pappaframleiðslu 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.95.11 

Vélar fyrir pappírs- og pappaframleiðslu, þó ekki hlutar til þeirra 

28.95.11.13 Vélbúnaður til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum sellulósa p/st S  

28.95.11.15 Vélar til pappírs- eða pappaframleiðslu p/st S  

28.95.11.17 Vélar til vinnslu á pappír eða pappa p/st S  

28.95.11.33 Sambyggður vélbúnaður til að skera spólur og til endurspólunar 

fyrir pappír og pappa (þó ekki vél- og tækjabúnaður til að 

klippa filmu) 

p/st S  

28.95.11.35 Vélbúnaður til skurðar og þverskurðar á pappír eða pappa (þó 

ekki vél- og tækjabúnaður til að klippa filmu eða, sambyggður 

vélabúnaður til að skera spólur eða til endurspólunar) 

p/st S  

28.95.11.37 Fallaxir fyrir pappír og pappa (þó ekki vél- og tækjabúnaður til 

að klippa filmu, sambyggður vélbúnaður til að skera spólur eða 

til endurspóluna eða til skurðar eða þverskurðar) 

p/st S  

28.95.11.40 Aðrar skurðarvélar fyrir pappír eða pappa p/st S  

28.95.11.50 Vélar til framleiðslu á pokum, sekkjum eða umslögum úr 

pappír eða pappa 

p/st S  
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28.95.11.60 Vélar til framleiðslu á öskjum, kössum, kirnum, pípum, fötum 

eða áþekkum ílátum úr pappír eða pappa (þó ekki til að móta 

vörur) 

p/st S  

28.95.11.70 Vélar til að móta vörur úr pappírsmauki, pappír eða pappa 

(þ.m.t. umbúðir fyrir egg, föt eða diskar undir sælgæti eða sem 

viðlegubúnaður, leikföng) 

p/st S  

28.95.11.90 Vélar til framleiðslu á pappírsmauki, pappír eða pappa, ót. a. p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.95.12 

Hlutar til véla fyrir pappírs- og pappaframleiðslu 

28.95.12.30 Hlutar til véla til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum sellulósa  S S2 

28.95.12.50 Hlutar til véla í nr. 8439, ót. a., til framleiðslu eða vinnslu á 

pappír eða pappa 

 S S2 

28.95.12.70 Hlutar til málmskurðar, vélar til að búa til poka, sekki, umslög, 

öskjur, kassa, kirni, pípur, tunnur eða áþekk ílát til að móta 

vörur úr pappír, pappírsmauki eða pappa 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.96 

Framleiðsla á vélum til plast- og gúmmívinnslu 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.96.10 

Vélbúnaður, ót. a., til að vinna plast og gúmmí eða til framleiðslu á afurðum úr þessum 

efnum 

28.96.10.10 Sprautumótunarvélar til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 

framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða plasti 

p/st S  

28.96.10.30 Dragvélar (e. extruders) til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 

framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða plasti 

p/st S  

28.96.10.40 Blástursmótunarvélar til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 

framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða plasti 

p/st S  

28.96.10.50 Lofttæmimótunarvélar og aðrar hitamótunarvélar til vinnslu á 

gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða 

plasti 

p/st S  

28.96.10.60 Vélar til að móta eða endursóla lofthjólbarða eða til að móta 

eða á annan hátt forma hjólbarðaslöngur úr gúmmíi eða plasti. 

p/st S  

28.96.10.73 Aðrar pressur til að móta eða forma gúmmí eða plast, o.s.frv., 

ót. a. 

p/st S  

28.96.10.75 Vélbúnaður til að móta eða forma gúmmí eða plast, o.s.frv.,  

ót. a. 

p/st S  

28.96.10.82 Vélbúnaður til vinnslu á hvarfgjörnum resínum p/st S  

28.96.10.84 Vélbúnaður til framleiðslu á freyðivörum (þó ekki vélbúnaður 

til vinnslu á hvarfgjörnum resínum) 

p/st S  

28.96.10.91 Stærðarstillingarbúnaður til vinnslu á gúmmíi eða plasti p/st S  

28.96.10.93 Blöndunar-, hnoðunar- og hræribúnaður, til framleiðslu á 

gúmmíi eða plasti 

p/st S  

28.96.10.95 Vélbúnaður, til að skera, skipta og afhýða, til vinnslu á gúmmíi 

eða plasti eða til framleiðslu á vörum úr þessum efnum 

p/st S  

28.96.10.97 Vélbúnaður til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu á 

vörum úr þessum efnum, ót. a. 

p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.96.20 

Hlutar fyrir vélbúnað, ót. a., til að vinna plast og gúmmí eða til framleiðslu á afurðum úr 

þessum efnum 

28.96.20.00 Hlutar til véla til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu 

á vörum úr gúmmíi eða plasti (þó ekki mót) 

 S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 28.99 

Framleiðsla á öðrum ótöldum sérhæfðum vélum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.99.11 

Bókbandsvélar, þ.m.t bókasaumavélar 

28.99.11.10 Brotvélar fyrir bækur p/st S  

28.99.11.30 Röðunar- og safnvélar fyrir bækur p/st S  

28.99.11.50 Bókasaumavélar, vírsauma- og heftingarvélar, þ.m.t. til 

framleiðslu á pappakössum eða þess háttar, þó ekki heftingar-

vélar til skrifstofunota eða til framleiðslu á pappakössum 

p/st S  

28.99.11.70 Vélbúnaður til bókbands, ekki til sauma p/st S  

28.99.11.90 Aðrar bókbandsvélar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.99.12 

Vélar, tækjabúnaður og tæki fyrir letursetningu, forvinnslu eða framleiðslu á prentblokkum, 

-plötum 

28.99.12.00 Vélar, tækjabúnaður og tæki fyrir letursetningu, forvinnslu eða 

framleiðslu á prentblokkum, -plötum 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.99.13 

Offsetprentvélar, þó ekki þær sem eru til nota á skrifstofum 

28.99.13.30 Offsetprentvélar fyrir pappírsrúllur p/st S  

28.99.13.90 Aðrar offsetprentvélar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.99.14 

Aðrar prentvélar, þó ekki þær sem eru til nota á skrifstofum 

28.99.14.10 Hæðarprentvélar fyrir pappírsrúllur (þó ekki hverfiprentvélar) p/st S  

28.99.14.30 Hverfiprentvélar p/st S  

28.99.14.50 Djúpprentvélar p/st S  

28.99.14.90 Aðrar prentvélar, þó ekki þær sem eru til nota á skrifstofum,  

ót. a. 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.99.20 

Vélar og tækjabúnaður sem eingöngu eða aðallega er notaður til framleiðslu á 

hálfleiðarasúlum eða hálfleiðaraskífum, hálfleiðarabúnaði, rafeindasamrásum eða flatskjám 

28.99.20.20 Vélar og tækjabúnaður sem er einungis eða aðallega notaður 

við framleiðslu á hálfleiðarasúlum eða -skífum 

p/st S  

28.99.20.40 * Vélar og tækjabúnaður til framleiðslu á hálfleiðaratæki eða 

rafeindasamrásir 

p/st S  

28.99.20.60 Vélar og tækjabúnaður sem er einungis eða aðallega notaður 

við framleiðslu á flatskjám 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.99.31 

Þurrkarar fyrir við, pappírsmauk, pappír eða pappa, þurrkarar sem ekki eru til heimilisnota, 

ót. a. 

28.99.31.30 Þurrkarar fyrir við, pappírsmauk, pappír eða pappa p/st S  

28.99.31.50 Þurrkarar, þó ekki til heimilisnota (þó ekki fyrir landbúnaðar-

afurðir, við, pappírsmauk, pappír eða pappa) 

p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.99.32 

Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir skemmtigarða 

28.99.32.00 Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir skemmti-

garða 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.99.39 

Flugtaksbúnaður fyrir loftför, þilfarsfangarar eða áþekkur búnaður, hjólastillingarbúnaður, 

sérhæfður vélbúnaður, ót. a. 

28.99.39.05 Vélar til meðferðar á málmi, til sérstakra nota (þó ekki þjarkar) p/st S  

28.99.39.10 Vélbúnaður og tæki til sundurgreiningar á samsætum og hlutar 

til þeirra 

p/st S  

28.99.39.15 Vélar og vélræn tæki, til sérstakra nota, til að blanda, hnoða, 

mola, mala, sálda, sigta, jafnblanda, fleyta eða hræra (þó ekki 

þjarkar) 

p/st S  

28.99.39.20 Vélar til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, -túbur 

eða -loka eða leifturlampa í glerhylki 

p/st S  

28.99.39.25 Færanlegar vökvastoðir í námur p/st S  

28.99.39.30 Vélar til framleiðslu eða heitvinnslu á gleri eða glervörum p/st S  

28.99.39.35 Fjölnýtir þjarkar (þó ekki þjarkar sem eru hannaðir til sérstakra 

nota (t.d. til lyftingar, meðhöndlunar, hleðslu eða losunar)) 

p/st S  

28.99.39.40 Miðlæg smurningskerfi p/st S  

28.99.39.45 Vélar og tækjabúnaður sem er einungis eða aðallega notaður 

við a) framleiðslu og viðhald á myndmöskum og þráðum, b) 

samsetning á hálfleiðaratækjum eða rafeindasamrásum og c) 

lyftingar, meðhöndlunar, hleðslu eða losunar á súlum, skífum, 

hálfleiðaratækjum, rafeindasamrásum og flatskjám 

p/st S  

28.99.39.50 Reipis- eða kaðalgerðarvélar p/st S  

28.99.39.53 Aðrar vélar til vinnslu á jarðvegi, bergi, málmgrýti o.s.frv.,  

ót. a. 

p/st S  

28.99.39.56 Aðrar vélar og vélræn tæki í nr. 84, ót. a. p/st S  

28.99.39.65 Flugtaksbúnaður fyrir loftför og hlutar til þeirra, þilfarsfangarar 

eða svipaður búnaður og hlutar til þeirra, til borgaralegra nota 

kg S M 

28.99.39.70 Vélar til að jafnvægisstilla vélræna hluta kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.99.40 

Hlutar til prentunar- og bókbandsvéla 

28.99.40.00 Hlutar til prentunar- og bókbandsvéla  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.99.51 

Hlutar til véla og tækjabúnaðar sem eingöngu eða aðallega er notaður til framleiðslu á 

hálfleiðarasúlum eða hálfleiðaraskífum, hálfleiðarabúnaði, rafeindasamrásum eða flatskjám 

28.99.51.00 * Hlutar og aukabúnaður í vélar og tækjabúnað sem er einungis 

eða aðallega notaður við a) framleiðslu á hálfleiðarasúlum eða 

hálfleiðaraskífum, hálfleiðarabúnaði, rafeindasamrásum eða 

flatskjámframleiðslu, b) framleiðslu og viðhald á myndmöskum 

og þráðum, c) samsetningu á hálfleiðaratækjum eða rafeinda-

samrásum og d) lyftingar, meðhöndlunar, hleðslu eða losunar á 

súlum, skífum, hálfleiðaratækjum, rafeindasamrásum og 

flatskjám 

 S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

28.99.52 

Hlutar til annars sérhæfðs vélbúnaðar 

28.99.52.30 Hlutar til véla til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa,  

-túbur eða -loka eða leifturlampa í glerhylki, til framleiðslu eða 

heitvinnslu á gleri eða glervörum, þó ekki mót fyrir glergerð 

 S S2 

28.99.52.80 Hlutar til véla í nr. 8479  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 29.10 

Framleiðsla vélknúinna ökutækja 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.11 

Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki, með ≤ 1 000 cm3 sprengirými 

29.10.11.00 z Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutækin í nr. 87 

(þó ekki bifhjól), með ≤ 1 000 cm3 sprengirými 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.12 

Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki, með > 1 000 cm3 sprengirými 

29.10.12.00 z Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutækin í nr. 87 

(þó ekki bifhjól), með > 1 000 cm3 sprengirými 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.13 

Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju fyrir ökutæki 

29.10.13.00 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til að knýja ökutæki 

(dísil- eða hálfdísilhreyflar) (þó ekki fyrir járn- eða sport-

brautarvagna) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.21 

Ökutæki knúin hreyflum með neistakveikju, með ≤ 1 500 cm3 sprengirými 

29.10.21.00 * Ökutæki einungis knúin hreyflum með neistakveikju, með  

≤ 1 500 cm3 sprengirými 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.22 

Ökutæki knúin hreyflum með neistakveikju, með > 1 500 cm3 sprengirými 

29.10.22.30 * Vélknúin ökutæki með bensínhreyfli > 1.500 cm3 (þ.m.t. 

húsbílar með > 3 000 cm3 sprengirými) (þó ekki ökutæki til 

flutnings á ≥ 10 farþegum, vélsleðar, golfbifreiðar og áþekk 

ökutæki) 

p/st S  

29.10.22.50 * Húsbílar einungis með stimpilbrunahreyfil með neistakveikju, 

með > 1 500 cm3 en ≤ 3 000 cm3 sprengirými 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.23 

Ökutæki knúin stimpilbrunahreyflum með þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísílhreyflar) 

29.10.23.10 * Vélknúin ökutæki einungis með dísil- eða hálfdísilhreyfli  

≤ 1 500 cm3 (þó ekki ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum, 

vélsleðar, golfbifreiðar og áþekk ökutæki) 

p/st S  

29.10.23.30 * Vélknúin ökutæki einungis með dísil- eða hálfdísilhreyfli  

> 1 500 cm3 en ≤ 2 500 cm3 (þó ekki ökutæki til flutnings á  

≥ 10 farþegum, húsbílar, vélsleðar, golfbifreiðar eða áþekk 

ökutæki) 

p/st S  

29.10.23.40 * Vélknúin ökutæki einungis með dísil- eða hálfdísilhreyfli  

≤ 2 500 cm3 (þó ekki ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum, 

húsbílar, vélsleðar, golfbifreiðar og áþekk ökutæki) 

p/st S  
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29.10.23.53 * Húsbílar einungis með stimpilbrunahreyfil með þrýstikveikju 

(dísil eða hálf-dísil) með > 1 500 cm3 en ≤ 2.500 cm3 

sprengirými 

p/st S  

29.10.23.55 * Húsbílar einungis með stimpilbrunahreyfil með þrýstikveikju 

(dísil eða hálf-dísil) með > 2 500 cm3 sprengirými 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.24 

Önnur ökutæki til fólksflutninga 

29.10.24.10 * Vélknúin ökutæki, bæði með neistakveikju eða þjöppukveikju 

stimpilbrunahreyfil og rafmagnshreyfil sem hreyfil til knún-

ingsafls, þó ekki þá sem hægt er að hlaða með því að tengjast 

ytri raforkugjafa 

p/st S  

29.10.24.30 * Vélknúin ökutæki, bæði með neistakveikju eða þjöppukveikju 

stimpilbrunahreyfil og rafmagnshreyfil sem hreyfil til 

knúningsafls, sem hægt er að hlaða með því að tengjast ytri 

raforkugjafa 

p/st S  

29.10.24.50 * Vélknúin ökutæki, með einungis rafhreyfil sem knúningsafl p/st S  

29.10.24.90 * Önnur vélknúin ökutæki til að flytja farþega (þó ekki ökutæki 

sem eru aðeins með rafmagnshreyfil sem knúningsafl, ökutæki 

sem flytja ≥ 10 farþega, vélsleða, golfbifreiðar eða áþekk 

ökutæki) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.30 

Vélknúin ökutæki til flutnings á 10 eða fleiri farþegum 

29.10.30.00 Vélknúin ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.41 

Ökutæki til vöruflutninga knúin stimpilbrunahreyflum með þrýstikveikju (dísil- eða 

hálfdísílhreyflar) 

29.10.41.10 Ökutæki til vöruflutninga, með dísil- eða hálfdísilhreyfli, að 

heildarþyngd ≤ 5 tonn (þó ekki námubifreiðar gerðar til nota 

utan þjóðvega) 

p/st S  

29.10.41.30 Ökutæki til vöruflutninga, með dísil- eða hálfdísilhreyfli, að 

heildarþyngd > 5 tonn en ≤ 20 tonn (þ.m.t. sendibifreiðar)  

(þó ekki námubifreiðar gerðar til nota utan þjóðvega) 

p/st S  

29.10.41.40 Ökutæki til vöruflutninga, með stimpilbrunahreyfli með 

þrýstikveikju (dísil- eða hálf-dísil), að heildarþyngd > 20 tonn 

(þó ekki námubifreiðar gerðar til nota utan þjóðvega) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.42 

Ökutæki til vöruflutninga knúin stimpilbrunahreyflum með neistakveikju, önnur ökutæki til 

vöruflutninga 

29.10.42.00 Ökutæki til vöruflutninga knúin stimpilbrunahreyflum með 

neistakveikju, önnur ökutæki til vöruflutninga, ný 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.43 

Dráttarbifreiðar fyrir tengivagna 

29.10.43.00 Dráttarbifreiðar fyrir tengivagna p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.44 

Undirvagnar með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki 

29.10.44.00 Grindur með hreyfli fyrir dráttarbifreiðar, fólksbifreiðar og 

önnur vélknúin ökutæki, sem eru aðallega ætluð til fólks-

flutninga, ökutæki til vöruflutninga og ökutæki til sérstakra 

nota, þ.m.t. kappakstursbílar 

p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.51 

Kranabifreiðar 

29.10.51.00 Kranabifreiðar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.52 

Ökutæki til snjóferðalaga, golfbifreiðar o.þ.h., knúin hreyflum 

29.10.52.00 Vélknúin ökutæki sérstaklega gerð til aksturs í snjó, 

golfbifreiðar og áþekk ökutæki 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.10.59 

Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, ót. a. 

29.10.59.30 Ökutæki fyrir slökkvilið p/st S  

29.10.59.50 Steypuhræribifreiðar p/st S  

29.10.59.90 Önnur vélknúin ökutæki til sérstakra nota, ót. a. p/st S M 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 29.20 

Smíði yfirbygginga fyrir vélknúin ökutæki og framleiðsla tengivagna 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.20.10 

Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki 

29.20.10.30 Yfirbyggingar fyrir bifreiðar og önnur vélknúin ökutæki, sem 

eru aðallega ætluð til fólksflutninga (þ.m.t. golfbifreiðar og 

áþekk ökutæki) (þó ekki til flutnings á ≥ 10 farþegum) 

p/st S  

29.20.10.50 Yfirbyggingar fyrir vöruflutninga-, hóp-, langferða- og 

dráttarbifreiðar, námubifreiðar og vélknúin ökutæki til sérstakra 

nota, þ.m.t. fullgerðar og ófullgerðar yfirbyggingar og ökutæki 

til flutnings á ≥ 10 farþegum 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.20.21 

Gámar sérstaklega hannaðir til flutnings með einni eða fleiri flutningsaðferðum 

29.20.21.00 Gámar sérstaklega hannaðir og búnir til flutnings með einni eða 

fleiri gerðum farartækja (þ.m.t. gámar til flutnings á vökvum) 

p/st S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.20.22 

Eftirvagnar og tengivagnar af hjólhýsategund, til íbúðar eða ferðalaga 

29.20.22.92 Eftirvagnar og tengivagnar af hjólhýsategund, til íbúðar eða 

ferðalaga, ≤ 1 600 kg að þyngd 

p/st S  

29.20.22.98 Eftirvagnar og tengivagnar af hjólhýsategund, til íbúðar eða 

ferðalaga, > 1 600 kg að þyngd 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.20.23 

Eftirvagnar og tengivagnar 

29.20.23.00 Önnur hjólhýsi og tengivagnar p/st S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.20.30 

Hlutar til eftirvagna, tengivagna og annarra ökutækja sem ekki eru vélknúin 

29.20.30.30 Grindur fyrir eftirvagna, tengivagna og önnur ökutæki sem eru 

ekki knúin á vélrænan hátt 

p/st S S2 

29.20.30.50 Yfirbyggingar fyrir eftirvagna, tengivagna og önnur ökutæki 

sem eru ekki knúin á vélrænan hátt 

p/st S S2 

29.20.30.70 Ásar fyrir eftirvagna, tengivagna og önnur ökutæki sem eru 

ekki knúin á vélrænan hátt 

p/st S S2 

29.20.30.90 Hlutar til eftirvagna, tengivagna og annarra ökutækja sem eru 

ekki knúin á vélrænan hátt (þó ekki undirvagnar, yfirbyggingar 

eða ásar) 

 S S2 
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Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 29.31 

Framleiðsla á raf- og rafeindabúnaði í vélknúin ökutæki og hreyfla þeirra 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.31.10 

Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, loftförum eða skipum 

29.31.10.00 Einangrað kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í 

ökutækjum, loftförum eða skipum 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.31.21 

Kveikikerti, segulkveikjur, kveikirafalar, segulkasthjól, kveikjur, háspennukefli 

29.31.21.30 Kveikikerti p/st S  

29.31.21.50 Kveikiseglar, kveikirafalar og rafsegulkasthjól kg S  

29.31.21.70 Kveikjur og kveikispólur kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.31.22 

Ræsihreyflar og tvívirkir ræsirafalar, aðrir rafalar og annar búnaður 

29.31.22.30 Ræsihreyflar og tvívirkir ræsirafalar kg S  

29.31.22.50 Rafalar fyrir brunahreyfla (þ.m.t. dínamóar og rið-

straumsrafalar) (þó ekki tvívirkir ræsirafalar) 

kg S  

29.31.22.70 Búnaður, ót. a., fyrir sprengihreyfla kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.31.23 

Rafmerkjabúnaður, rúðuþurrkur, íseyðar og móðueyðar fyrir ökutæki og bifhjól 

29.31.23.10 Ljósabúnaður eða búnaður fyrir sýnilega merkjagjöf, fyrir 

rafmagn eða með rafhlöðum, til nota á reiðhjól 

p/st S  

29.31.23.30 Rafknúnar hljóðmerkjaþjófavarnir af tegund sem notuð er í 

vélknúnum ökutækjum 

p/st S  

29.31.23.50 Rafhljóðmerkjabúnaður fyrir hjól eða bifhjól (þó ekki 

þjófavarnir fyrir ökutæki) 

kg S  

29.31.23.70 Rúðuþurrkur, íseyðar og móðueyðar, fyrir bifhjól eða bifreiðar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.31.30 

Hlutar til annarra raftækja fyrir ökutæki og bifhjól 

29.31.30.30 Hlutar til rafræsi- eða rafkveikibúnaðar, rafala og straumloka 

fyrir brunahreyfla 

 S S2 

29.31.30.80 Hlutar til búnaðar í nr. 8512  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 29.32 

Framleiðsla á öðrum íhlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki og hreyfla þeirra 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.32.10 

Sæti í ökutæki 

29.32.10.00 Sæti í ökutæki p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.32.20 

Öryggisbelti, öryggispúðar og hlutar og fylgihlutir í yfirbyggingar 

29.32.20.30 Öryggisbelti p/st S S2 

29.32.20.50 Öryggispúðar með uppblásturskerfi og hlutar til þeirra  S S2 

29.32.20.90 Hlutar og fylgihlutir til yfirbygginga (þ.m.t. til ökumannshúsa), 

ót. a. 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

29.32.30 

Hlutar og aukabúnaður, ót. a., í vélknúin ökutæki og hreyfla þeirra 

29.32.30.10 Stuðarar og hlutar til þeirra (þ.m.t. stuðarar úr plasti) kg S S2 

29.32.30.20 Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra (þó ekki óuppsetta 

borða eða klossa) 

kg S S2 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/193 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
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29.32.30.33 Gírkassar og hlutar til þeirra p/st S S2 

29.32.30.36 Drifásar með mismunadrifi, driflausir ásar og hlutar til þeirra kg S S2 

29.32.30.40 Ökuhjól og hlutar og fylgihlutir til þeirra kg S S2 

29.32.30.50 Fjöðrunarkerfi og hlutar til þeirra (þó án höggdeyfa) p/st S S2 

29.32.30.61 Vatnskassar fyrir dráttar-, fólks-, vöruflutninga-, krana-, slökkvi-, 

steypuhræri-, götuhreinsi- og úðunar-, verkstæðisvagna og 

röntgentækjavagna, hlutar til þeirra 

p/st S S2 

29.32.30.63 Hljóðkútar og útblástursrör, hlutar til þeirra kg S S2 

29.32.30.65 Tengsli og hlutar til þeirra: kg S S2 

29.32.30.67 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar, hlutar til þeirra kg S S2 

29.32.30.90 Aðrir hlutar og fylgihlutir, ót. a., til ökutækja í nr. 8701 til 8705  S S2 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 30.11 

Smíði skipa og annarra fljótandi mannvirkja 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.11.21 

Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða og áþekk för til fólksflutninga, ferjubátar af öllum 

gerðum 

30.11.21.30 Skemmtiferðaskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 

30.11.21.50 Ferjur Vegin 

brúttótonn 

S O R 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.11.22 

Flutningaskip til flutninga á jarðolíu, olíuafurðum, íðefnum, fljótandi gasi 

30.11.22.10 Hráolíuflutningaskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 

30.11.22.30 Tankskip fyrir unnar olíuvörur Vegin 

brúttótonn 

S O R 

30.11.22.50 Efnaflutningaskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 

30.11.22.70 Gasflutningaskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.11.23 

Kæliskip, þó ekki flutningaskip 

30.11.23.00 Kæliskip, þó ekki flutningaskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.11.24 

Þurrflutningaskip 

30.11.24.10 Búlkaskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 

30.11.24.30 Lausavöruskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 

30.11.24.50 Gámaskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 

30.11.24.70 Ekjuflutningaskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 

30.11.24.90 Önnur þurrflutningaskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.11.31 

Fiskiskip, verksmiðjuskip og önnur för til vinnslu eða geymslu á sjávarafurðum 

30.11.31.30 Fiskiskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 

30.11.31.50 Verksmiðjuskip til fiskveiða Vegin 

brúttótonn 

S O R 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.11.32 

Dráttar- og stjakbátar 

30.11.32.00 Dráttar- og stjakbátar Vegin 

brúttótonn 

S O R 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.11.33 

Dýpkunarprammar, vitaskip, flotkranar, önnur för 

30.11.33.30 Dýpkunarprammar Vegin 

brúttótonn 

S O R 

30.11.33.50 Önnur skip sem eru ekki farmskip Vegin 

brúttótonn 

S O R 
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.11.40 

Skip á hafi úti og fljótandi mannvirki 

30.11.40.30 Skip á hafi úti Vegin 

brúttótonn 

S O R 

30.11.40.50 Grunnvirki á hafi úti p/st S O R 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.11.50 

Önnur fljótandi mannvirki (þ.m.t. flekar, tankar, sökkviker, löndunarbrýr, baujur og 

sjómerki) 

30.11.50.00 Önnur fljótandi mannvirki (þ.m.t. flekar, tankar, sökkviker, 

löndunarbrýr, baujur og sjómerki) 

p/st S O R 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.11.91 

Breytingar og endursmíði á skipum, fljótandi pöllum og mannvirkjum 

30.11.91.00 Breytingar og endursmíði á skipum, fljótandi pöllum og 

mannvirkjum 

 I M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.11.92 

Þjónusta við útbúnað í skip, fljótandi palla og mannvirki 

30.11.92.00 Þjónusta við útbúnað í skip, fljótandi palla og mannvirki  I M 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 30.12 

Smíði skemmti- og sportbáta 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.12.11 

Seglbátar (þó ekki uppblásanlegir) til skemmti- eða sportsiglinga, með eða án hjálparvéla 

30.12.11.00 Seglbátar (þó ekki uppblásanlegir) til skemmti- eða sport-

siglinga, með eða án hjálparvéla 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.12.12 

Uppblásin för til skemmti- eða sportsiglinga 

30.12.12.00 Uppblásin för til skemmti- eða sportsiglinga p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.12.19 

Önnur för til skemmti- eða sportsiglinga, árabátar og kanóar 

30.12.19.30 Vélknúnir bátar og vélknúnar snekkjur, til skemmti- eða sport-

siglinga (þó ekki bátar með utanborðsvél) 

p/st S  

30.12.19.70 Önnur för til skemmti- eða sportsiglinga, ót. a., árabátar og 

kanóar 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 30.20 

Framleiðsla eimreiða og járnbrautarvagna 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.20.11 

Eimreiðar knúnar utanaðkomandi raforku 

30.20.11.00 Eimreiðar knúnar utanaðkomandi raforku p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.20.12 

Dísilrafknúnar eimreiðar 

30.20.12.00 Dísilrafknúnar eimreiðar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.20.13 

Aðrar eimreiðar, kolavagnar 

30.20.13.00 Aðrar eimreiðar, kolavagnar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.20.20 

Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, þó ekki 

viðhalds- eða þjónustuvagnar 

30.20.20.00 Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða 

sporbrautir, þó ekki viðhalds- eða þjónustuvagnar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.20.31 

Viðhalds- eða þjónustuvagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir 

30.20.31.00 Viðgerðar- og þjónustuvagnar fyrir járnbrautir og sporbrautir 

(t.d. verkstæðisvagnar, kranavagnar, undirlagsþjöppuvagnar, 

viðhaldsvagnar, prófunarvagnar og brautareftirlitsvagnar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.20.32 

Farþegavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki sjálfknúnir, farangursvagnar og aðrir 

vagnar til sérstakra nota 

30.20.32.00 Farþegavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, farangurs-

vagnar, póstvagnar og aðrir vagnar til sérstakra nota, þó ekki 

viðhalds- eða þjónustuvagnar fyrir járnbrautir og sporbrautir, 

sjálfknúnir 

p/st S  
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30.20.33 

Vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki sjálfknúnir 

30.20.33.00 Vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki 

sjálfknúnir 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.20.40 

Hlutar til eimreiða eða vagna fyrir járn- eða sporbrautir, vélrænn umferðarstjórnbúnaður 

30.20.40.30 Hlutar fyrir járn- og sporbrautir  S S2 

30.20.40.50 z Vélrænn eða rafknúinn merkja-, öryggis- eða umferðarstjórn-

búnaður fyrir vegi, skipgengar vatnaleiðir, bílastæði, hafnar-

mannvirki eða flugvelli. 

kg S S2 

30.20.40.60 z Vélræn merkjasending, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar 

fyrir járnbrautir og sporbrautir, hlutar til vélræns (þ.m.t. 

rafknúins) umferðamerkisbúnaðar, öryggis- eða umferðar-

stjórnbúnaðar fyrir járnbrautir , sporbrautir, vegi, skipgengar 

vatnaleiðir, bílastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.20.91 

Þjónusta við endurbætur og útbúnað („fullur frágangur“) á eimreiðum og vögnum fyrir 

járn- og sporbrautir 

30.20.91.00 Endurbætur eimreiða og vagna fyrir járn- eða sporbrautir  I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 30.30 

Framleiðsla á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.11 

Flugvélahreyflar með neistakveikju 

30.30.11.00 Flugvélahreyflar sem eru stimpilbrunahreyflar með neista-

kveikju, til borgaralegra nota 

p/st S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.12 

Þrýstihverflar og skrúfuþotuhverflar 

30.30.12.00 Þrýstihreyflar og skrúfuþotuhverflar, til borgaralegra nota p/st S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.13 

Þotuhreyflar, aðrir en þrýstihverflar 

30.30.13.00 Þotuhreyflar til borgaralegra nota (aðrir en þrýstihreyflar) p/st S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.14 

Flugþjálfar á jörðu niðri og hlutar til þeirra 

30.30.14.00 Flughermar og hlutar til þeirra, til borgaralegra nota  S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.15 

Hlutar til flugvélahreyfla með neistakveikju 

30.30.15.00 Hlutar til flugvélahreyfla, nothæfir til stimpil- eða hverfibruna-

hreyfla með neistakveikju, til nota fyrir almenningsloftför 

 S S2 M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.16 

Hlutar til þrýstihverfla og skrúfuþotuhverfla 

30.30.16.00 Hlutar til þrýstihverfla og skrúfuþotuhverfla, til nota fyrir 

almenningsloftför 

 S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.20 

Loftbelgir og loftskip, svifflugur, svifdrekar og önnur vélarlaus loftför 

30.30.20.00 Loftbelgir og loftskip, svifflugur, svifdrekar og önnur vélarlaus 

loftför, til borgaralegra nota (þ.m.t. fyrir háloftaathuganir, til að 

stýra loftfari, kanna skýjaþekjuhæð, fyrir veðurathuganir og 

þess háttar) 

p/st S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.31 

Þyrlur 

30.30.31.00 Þyrlur, til borgaralegra nota p/st S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.32 

Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 2 000 kg 

30.30.32.00 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd ≤ 2 000 kg, til 

borgaralegra nota 

p/st S M 
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.33 

Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 2 000 kg en ≤ 15 000 kg 

30.30.33.00 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 2 000 kg en  

≤ 15 000 kg, til borgaralegra nota 

p/st S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.34 

Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 15 000 kg 

30.30.34.00 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 15 000 kg, til 

borgaralegra nota 

p/st S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.40 

Geimför (þ.m.t. gervihnettir) og skotvagnar fyrir geimför 

30.30.40.00 Geimför, gervihnettir og skotvagnar, til borgaralegra nota kg S M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.50 

Aðrir hlutar til loft- og geimfara 

30.30.50.10 Sæti í loftför, hlutar til þeirra  S M 

30.30.50.30 Skrúfur og þyrlar og hlutar til þeirra fyrir loftskip, svifflugur, 

svifdreka og önnur vélarlaus loftför, þyrlur og flugvélar, til 

borgaralegra nota 

 S S2 M 

30.30.50.50 Hjólabúnaður og hlutar til hans fyrir loftskip, svifflugur, 

svifdreka og önnur vélarlaus loftför, þyrlur, flugvélar, geimför 

og skotvagna fyrir geimför, til borgaralegra nota 

 S S2 M 

30.30.50.90 Hlutar til allra tegunda loftfara, þó ekki skrúfur, þyrlar, 

hjólabúnaður, til borgaralegra nota 

 S S2 M 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.30.60 

Viðhalds- og breytingaþjónusta á loftförum og hreyflum loftfara 

30.30.60.30 Endurbætur á hreyflum í almenningsloftför  I M 

30.30.60.50 Endurbætur á þyrlum í almenningseigu  I M 

30.30.60.70 Endurbætur á almenningsflugvélum og öðrum loftförum  

(þó ekki þyrlum, flugvélahreyflum) 

 I M 

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 30.91 

Framleiðsla bifhjóla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.91.11 

Bifhjól og hjól með hjálparvél með stimpilbrunahreyfli ≤ 50 cm³ 

30.91.11.00 Bifhjól og hjól með hjálparvél með stimpilbrunahreyfli  

≤ 50 cm³ 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.91.12 

Bifhjól með stimpilbrunahreyfli, með > 50 cm³ sprengirými 

30.91.12.00 Bifhjól með stimpilbrunahreyfli, með > 50 cm³ sprengirými p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.91.13 

Bifhjól, ót. a., hliðarvagnar 

30.91.13.00 Hliðarvagnar fyrir bifhjól, hjól með aðra hjálparvél en 

stimpilbrunahreyfil 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.91.20 

Hlutar og fylgihlutir í bifhjól og hliðarvagna 

30.91.20.00 Hlutar og fylgihlutir í bifhjól og hliðarvagna  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.91.31 

Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki, með ≤ 1 000 cm3 sprengirými 

30.91.31.00 z Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki, með  

≤ 1 000 cm3 sprengirými 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.91.32 

Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki, með > 1 000 cm3 sprengirými 

30.91.32.00 z Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki, með  

> 1 000 cm3 sprengirými 

p/st S  
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Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 30.92 

Framleiðsla á reiðhjólum, barnavögnum og farartækjum fyrir hreyfihamlaða 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.92.10 

Reiðhjól og önnur hjól, ekki vélknúin 

30.92.10.00 Reiðhjól og önnur hjól (þar með talin þríhjól til vöruflutninga), 

ekki vélknúin 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.92.20 

Farartæki fyrir fatlaða, þó ekki íhlutar og aukabúnaður 

30.92.20.30 Farartæki fyrir fatlaða, ekki knúin á vélrænan hátt p/st S  

30.92.20.90 Farartæki fyrir fatlaða, vélknúin eða knúin á annan vélrænan 

hátt 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.92.30 

Hlutar og aukabúnaður fyrir reiðhjól og önnur hjól, ekki vélknúnum, og farartæki fyrir 

fatlaða 

30.92.30.10 Grindur og gafflar, fyrir reiðhjól p/st S S2 

30.92.30.60 Hlutar og aukabúnaður fyrir reiðhjól og önnur óvélknúin hjól  

(þó ekki grindur, framgafflar, ljósabúnaður og sjónmerkja-

búnaður af þeirri tegund sem notuð er á reiðhjólum) 

 S S2 

30.92.30.70 Hlutar og fylgihlutir til farartækja fyrir fatlaða  S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.92.40 

Barnavagnar og hlutar til þeirra 

30.92.40.30 Barnavagnar p/st S  

30.92.40.50 Hlutar til barnavagna  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 30.99 

Framleiðsla annarra ótaldra farartækja 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

30.99.10 

Önnur samgöngutæki, ót. a. 

30.99.10.00 Farartæki fyrir fatlaða, ekki knúin á vélrænan hátt, þ.m.t. kerrur 

og handvagnar, innkaupakörfur 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 31.00 

Sæti og hlutar til þeirra, húsgagnahlutar 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.00.11 

Sæti, einkum með málmgrind 

31.00.11.50 Snúningsstólar með breytilegum hæðarstillingum (þó ekki til 

lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga og 

rakarastólar) 

p/st S  

31.00.11.70 Sæti, með grind úr málmi, bólstruð (þó ekki snúningsstólar eða 

til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýra-

lækninga, rakarastólar eða áþekkir stólar, til ökutækja, til 

loftfara) 

p/st S  

31.00.11.90 Sæti, með grind úr málmi, óbólstruð (þó ekki til lyflækninga, 

skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, rakarastólar 

eða áþekkir stólar, snúningsstólar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.00.12 

Sæti, einkum með viðargrind 

31.00.12.10 Sæti sem breyta má í rúm (þó ekki garðsæti eða viðlegu-

búnaður) 

p/st S  

31.00.12.30 Sæti úr reyr, körfuvíði, bambus eða áþekku efni p/st S  

31.00.12.50 Sæti, með grind úr viði, bólstruð (þ.m.t. sófasett) (þó ekki 

snúningsstólar) 

p/st S  

31.00.12.90 Sæti, með grind úr viði, ekki bólstruð (þó ekki snúningsstólar) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.00.13 

Önnur sæti 

31.00.13.00 Önnur sæti, í nr. 9401, ót. a. p/st S  



Nr. 31/198 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.00.14 

Hlutar til sæta 

31.00.14.00 Hlutar til sæta  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.00.20 

Hlutar til húsgagna (þó ekki sæti) 

31.00.20.30 Hlutar til húsgagna, úr málmi, ót. a. (þó ekki stólar til 

lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga) 

 S S2 

31.00.20.50 Hlutar til húsgagna, úr við, ót. a. (þó ekki stólar)  S  

31.00.20.90 Hlutar til húsgagna, ót. a. (þó ekki úr málmi og við, stólar til 

lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga) 

 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 31.01 

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum fyrir atvinnuhúsnæði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.1.11 

Húsgögn úr málmi fyrir skrifstofur 

31.01.11.00 Húsgögn úr málmi fyrir skrifstofur p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.1.12 

Viðarhúsgögn fyrir skrifstofur 

31.01.12.00 Viðarhúsgögn fyrir skrifstofur p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.1.13 

Viðarhúsgögn fyrir verslanir 

31.01.13.00 Viðarhúsgögn fyrir verslanir p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 31.02 

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum í eldhús 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.02.10 

Eldhúsinnréttingar 

31.02.10.00 Eldhúsinnréttingar p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 31.03 

Framleiðsla á dýnum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.3.11 

Rúmbotnar 

31.03.11.00 Rúmbotnar (þ.m.t. viðar- eða málmrammar með fjöðrum eða 

vírneti úr stáli, bólstraðir rúmbotnar, með viðarrimum, eða 

legubekkir) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.3.12 

Dýnur, þó ekki rúmbotnar 

31.03.12.30 Dýnur úr gropgúmmíi (þ.m.t. með málmramma) (þó ekki 

vatnsdýnur eða loftdýnur) 

p/st S  

31.03.12.50 Dýnur úr holplasti (þ.m.t. með málmramma) (þó ekki 

vatnsdýnur eða loftdýnur) 

p/st S  

31.03.12.70 Fjaðradýnur (þó ekki úr gropgúmmíi eða -plasti) p/st S  

31.03.12.90 Dýnur (þó ekki með fjöðrum eða úr gropgúmmíi eða -plasti) p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 31.09 

Framleiðsla á öðrum húsgögnum og innréttingum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.09.11 

Húsgögn úr málmi, ót. a. 

31.09.11.00 Málmhúsgögn, þó ekki húsögn til nota á skrifstofum, til 

lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, 

rakarastólar – kassar og skápar sem eru sérstaklega ætlaðir 

undir hljómtæki, myndbandstæki eða sjónvörp 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.09.12 

Viðarhúsgögn fyrir svefnherbergi, borðstofur og stofur 

31.09.12.30 Viðarhúsgögn fyrir svefnherbergi (þó ekki innbyggðar 

skápainnréttingar, rúmbotnar, lampar og ljósabúnaður, 

frístandandi speglar og sæti) 

p/st S  
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31.09.12.50 Viðarhúsgögn fyrir borðstofu og stofu (þó ekki frístandandi 

speglar eða sæti) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.09.13 

Viðarhúsgögn, ót. a. 

31.09.13.00 Önnur viðarhúsgögn (þó ekki húsgögn til nota í svefnher-

bergjum, borðstofum, stofum, eldhúsum eða skrifstofum, til 

lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, 

eða kassar og skápar sem eru sérstaklega ætlaðir undir 

hljómtæki, myndbandstæki eða sjónvörp) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

31.09.14 

Húsgögn úr plasti eða úr öðrum efnum (t.d. reyr, körfuviði eða bambus) 

31.09.14.30 Plasthúsgögn (þó ekki húsögn til lyflækninga, skurðlækninga, 

tannlækninga eða dýralækninga, kassar og skápar sem eru 

sérstaklega ætlaðir undir hljómtæki, myndbandstæki eða 

sjónvörp) 

p/st S  

31.09.14.50 Húsgögn, úr öðru efni en málmi, viði eða plasti (þó ekki sæti 

eða kassar og skápar sem eru sérstaklega ætlaðir undir 

hljómtæki, myndbandstæki eða sjónvörp) 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 32.11 

Myntslátta 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.11.10 

Mynt 

32.11.10.00 Mynt  kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 32.12 

Skartgripasmíði og skyld framleiðsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.12.11 

Ræktaðar perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, þ.m.t. syntetískir eða endurgerðir, unnir 

en ekki inngreyptir 

32.12.11.00 Ræktaðar perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, þ.m.t. 

syntetískir eða endurgerðir, unnir en ekki inngreyptir 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.12.12 

Iðnaðardemantar, unnir, salli og duft náttúrlegra eða syntetískra eðalsteina eða 

hálfeðalsteina 

32.12.12.00 Iðnaðardemantar, unnir, salli og duft náttúrlegra eða syntetískra 

eðalsteina eða hálfeðalsteina 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.12.13 

Skartgripir og hlutar til þeirra, gull- eða silfurmunir og hlutar til þeirra 

32.12.13.30 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr góðmálmi (einnig málmi 

klæddum góðmálmi) 

 S  

32.12.13.51 Gull- eða silfursmíðavörur úr silfri  S  

32.12.13.53 Gull- eða silfursmíðavörur úr góðmálmi, ót. a.  S  

32.12.13.55 Gull- eða silfursmíðavörur úr ódýrum málmi klæddum 

góðmálmi 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.12.14 

Aðrar vörur úr góðmálmi, vörur úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum, eðalsteinum eða 

hálfeðalsteinum 

32.12.14.00 Aðrar vörur úr góðmálmi, vörur úr náttúrlegum eða ræktuðum 

perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum 

 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 32.13 

Framleiðsla á gerviskartgripum og skyldum vörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.13.10 

Gerviskartgripir og skyldar vörur 

32.13.10.00 Gerviskartgripir og skyldar vörur kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 32.20 

Hljóðfærasmíði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.20.11 

Píanó og önnur strengjahljóðfæri með nótnaborði 

32.20.11.10 Ný píanó (þ.m.t. sjálfvirk píanó) p/st S  
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32.20.11.30 Flyglar (þ.m.t. sjálfvirk píanó) p/st S  

32.20.11.50 Strengjahljóðfæri með nótnaborði (þ.m.t. harpsíkord, spínettur 

og klavíkord) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.20.12 

Önnur strengjahljóðfæri 

32.20.12.00 Önnur strengjahljóðfæri p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.20.13 

Hljómborðspípuorgel, harmoníum og áþekk hljóðfæri, harmóníkur og áþekk hljóðfæri, 

munnhörpur, blásturshljóðfæri 

32.20.13.10 Hljómborðspípuorgel, harmoníum og áþekk hljómborðs-

hljóðfæri með lausum málmfjöðrum 

p/st S  

32.20.13.40 Dragspil og áþekk hljóðfæri, munnhörpur p/st S  

32.20.13.70 Önnur blásturshljóðfæri p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.20.14 

Rafeindahljóðfæri og hljóðfæri tengd rafmagnara 

32.20.14.00 Hljóðfæri eða hljómborðshljóðfæri, þar sem hljóðið er 

framkallað á rafrænan hátt 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.20.15 

Önnur hljóðfæri 

32.20.15.10 Slaghljóðfæri p/st S  

32.20.15.30 Spiladósir, skemmtiorgel, lírukassar, vélrænir söngfuglar, 

hljómsagir, tálflautur, blístrur, gjallarhorn og önnur hljóð-

merkjaáhöld fyrir munnblástur 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.20.16 

Taktmælar, tónkvíslar og tónflautur, gangverk í spiladósir, hljóðfærastrengir 

32.20.16.00 Taktmælar, tónkvíslar og tónflautur, gangverk í spiladósir, 

hljóðfærastrengir 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.20.20 

Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra 

32.20.20.00 Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 32.30 

Framleiðsla á íþróttavörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.30.11 

Skíði og annar búnaður fyrir skíði, þó ekki skófatnaður, skautar og hjólaskautar, hlutar til 

þeirra 

32.30.11.31 Skíði, fyrir vetraríþróttir pa S  

32.30.11.37 Skíðabindingar, skíðahemlar og skíðastafir  S  

32.30.11.50 Skautar og hjólaskautar, þ.m.t. skautaskór með áföstum 

skautum, hlutar og aukabúnaður þeirra 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.30.12 

Skíðaskór 

32.30.12.00 Skíðaskór pa S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.30.13 

Sjóskíði, brimbretti, seglbretti og annar búnaður fyrir vatnaíþróttir 

32.30.13.00 Sjóskíði, brimbretti, seglbretti og annar búnaður fyrir 

vatnaíþróttir 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.30.14 

Áhöld og tæki fyrir leikfimisali, líkamsræktarstöðvar eða frjálsíþróttir 

32.30.14.00 Vörur og búnaður til fimleika eða frjálsra íþrótta  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.30.15 

Önnur áhöld og tæki til íþrótta og útivistar eða útileikja, sundlaugar og vaðlaugar 

32.30.15.10 Íþróttahanskar, -belgvettlingar og -vettlingar, úr leðri pa S  
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32.30.15.30 Golfkylfur og annar golfbúnaður (þ.m.t. golfkúlur)  S  

32.30.15.50 Hlutir og búnaður fyrir borðtennis (þ.m.t. spaðar, kúlur og net)  S  

32.30.15.60 Tennisspaðar, badmintonspaðar og aðrir spaðar, þráðdregnir 

eða ekki 

p/st S  

32.30.15.80 Knettir (þó ekki golfkúlur, borðtenniskúlur, þungir boltar og 

hnefaleikaboltar) 

p/st S  

32.30.15.90 Aðrir hlutir og búnaður til íþrótta og útileikja, ót. a.  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.30.16 

Veiðistangir og annar útbúnaður til stangveiða, áhöld til dýraveiða og fiskveiða, ót. a. 

32.30.16.00 Veiðistangir og annar útbúnaður til stangveiða, áhöld til 

dýraveiða og fiskveiða, ót. a. 

 S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 32.40 

Framleiðsla á spilum og leikföngum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.40.11 

Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd 

32.40.11.00 Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.40.12 

Leikföng sem eru í líki dýra eða ómennskra vera 

32.40.12.00 Leikföng sem eru í líki dýra eða ómennskra vera p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.40.13 

Hlutar og fylgihlutir brúða sem eru gerðar í mannsmynd 

32.40.13.00 Hlutar og fylgihlutir brúða sem eru einungis gerðar í 

mannsmynd 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.40.20 

Leikfangajárnbrautarlestar og fylgihlutar til þeirra, önnur smækkuð líkön til samsetningar 

eða byggingarsett og -leikföng 

32.40.20.00 Leikfangajárnbrautarlestar og fylgihlutar til þeirra, önnur 

smækkuð líkön til samsetningar eða byggingarsett og -leikföng 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.40.31 

Leikföng á hjólum, hönnuð fyrir börn til að sitja á, brúðuvagnar 

32.40.31.00 Leikföng á hjólum, hönnuð fyrir börn til að sitja á (þó ekki 

reiðhjól), brúðuvagnar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.40.32 

Þrautir 

32.40.32.00 Þrautir p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.40.39 

Spil og leikföng, ót. a. 

32.40.39.00 * Spil og leikföng, ót. a.  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.40.41 

Spilastokkar 

32.40.41.00 Spilastokkar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.40.42 

Hlutir fyrir biljarð, hlutir til samkvæmisleikja og borðspila, önnur spil, myntstýrð eða 

diskstýrð 

32.40.42.10 Hlutir og fylgihlutir fyrir biljarð (þó ekki vélrænir mælar, 

tímamælar og kjuðastandar) 

 S  

32.40.42.30 Leikspil, stýrð með mynt, peningaseðlum, diskum eða öðrum 

áþekkum hlutum (þó ekki sjálfvirkur búnaður fyrir keilubrautir) 

p/st S  

32.40.42.50 Rafknúnar bílabrautir sem hafa einkenni kappleikja p/st S  



Nr. 31/202 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

32.40.42.70 Sérstök borð fyrir fjárhættuspil, sjálfvirkur búnaður fyrir 

keilubrautir, og aðra samkvæmisleiki, borð- eða spilastofuleik-

tæki, þar með talin pinnaborð (þó ekki stýrð með mynt, 

peningaseðlum, diskum eða öðrum áþekkum hlutum, biljarð, 

tölvuleikir til að nota í sjónvarpsviðtæki, spilastokkar eða 

rafknúnar bílabrautir sem hafa einkenni kappleikja) 

kg S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 32.50 

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.11 

Tæki og búnaður til tannlækninga 

32.50.11.30 Tannlæknaborvélar, einnig sambyggðar öðrum tannlækna-

áhöldum á einni undirstöðu 

p/st S  

32.50.11.50 Tæki og búnaður til tannlækninga (þó ekki borvélar) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.12 

Dauðhreinsunartæki til læknisfræðilegra nota, skurðlækninga eða á rannsóknarstofur 

32.50.12.00 Dauðhreinsunartæki til læknisfræðilegra nota, skurðlækninga 

eða á rannsóknarstofur 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.13 

Sprautur, nálar, holleggir, holnálar, o.þ.h., önnur tæki og búnaður til augnlækninga og 

annars, ót. a. 

32.50.13.11 Sprautur, einnig með nálum, til lyflækninga, skurðlækninga, 

tannlækninga eða dýralækninga 

p/st S  

32.50.13.13 Pípulaga málmnálar, til lyflækninga, skurðlækninga, 

tannlækninga eða dýralækninga 

p/st S  

32.50.13.15 Nálar fyrir seymi, til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga 

eða dýralækninga 

p/st S  

32.50.13.17 Nálar, holslöngur, pípur o.þ.h. til lyflækninga, tannlækninga 

eða dýralækninga (þó ekki pípulaga málmnálar eða nálar fyrir 

seymi) 

p/st S  

32.50.13.20 Áhöld og tæki til augnlækninga p/st S  

32.50.13.33 Áhöld og tæki til að mæla blóðþrýsting (þ.m.t. blóðþrýstings-

mælar, spennumælar og sveiflumælar) 

p/st S  

32.50.13.35 Holsjár, til lyflækninga p/st S  

32.50.13.40 Sjúkramælar eða hitamælar fyrir dýr, vökvafylltir, til beins 

álestrar (þó ekki tengdir öðrum áhöldum) 

p/st S  

32.50.13.53 Búnaður til skiljunarmeðferðar p/st S  

32.50.13.55 Gegnhitunartæki (þ.m.t. úthljóðstæki) p/st S  

32.50.13.63 Blóðgjafartæki (þó ekki sérstakar glerflöskur til að geyma blóð) p/st S  

32.50.13.65 Svæfingartæki og -áhöld p/st S  

32.50.13.70 Tæki og búnaður sem notaður er til lyflækninga, skurðlækninga 

og dýralækninga, ót. a. 

p/st S  

32.50.13.80 Miðflóttaaflsvindur til nota á rannsóknarstofum (þó ekki 

rjómaskilvindur eða tauþurrkarar) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.21 

Meðferðartæki og -búnaður, öndunartæki 

32.50.21.30 Tæki til aflmeðferðar, nuddtæki og tæki sálfræðilegrar 

hæfileikaprófunar (þó ekki kyrrstæð tæki til aflmeðferðar) 

p/st S  



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/203 

 

VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

32.50.21.80 Meðferð með ósoni, súrefni, úðalyfjum og öndunartæki p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.22 

Gerviliðamót, búnaður til bæklunarlækninga, gervitennur, tannbúnaður, gervilíffæri og 

gervihlutir fyrir líkamann, ót. a. 

32.50.22.35 Gerviliðamót p/st S  

32.50.22.39 Búnaður til bæklunarlækninga, spangir og annar búnaður fyrir 

beinbrot 

 S  

32.50.22.53 Stakar gervitennur úr plasti (þ.m.t. málmfestingar) (þó ekki 

gervigómar eða gómpartar) 

p/st S  

32.50.22.55 Stakar gervitennur, ekki úr plasti (þ.m.t. málmfestingar)  

(þó ekki gervigómar eða gómpartar) 

p/st S  

32.50.22.59 Tannbúnaður (þ.m.t. gervigómar og gómpartar, málmkrónur og 

stangir úr steyputini eða ryðfríu stáli) (þó ekki stakar 

gervitennur) 

 S  

32.50.22.90 Gervilíkamshlutar (þó ekki gervitennur eða tannbúnaður, 

gerviliðamót, búnaður til réttilækninga og fyrir beinbrot eða 

hjartagangráðar) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.23 

Hlutar og aukabúnaður fyrir gervilíffæri og búnaður til bæklunarlækninga 

32.50.23.00 Hlutar og fylgihlutir til vara og búnaðar í nr. 9021  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.30 

Húsgögn til nota á lækna og skurðstofum, tannlækna- eða dýralæknastofum, rakarastólar og 

áþekkir stólar og hlutar til þeirra 

32.50.30.30 Tannlækninga- eða rakarastólar eða áþekkir stólar og hlutar til 

þeirra (þó ekki spýtubakkar eða munnskoltæki fyrir tannlækna-

stofur eða stólar með innbyggðum tannlækningabúnaði) 

 S  

32.50.30.50 Húsgögn til lyflækninga, skurðlækninga eða dýralækninga og 

hlutar til þeirra (þó ekki borð og sæti sem eru sérstaklega fyrir 

röntgenmyndatökur) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.41 

Snertilinsur, gleraugnalinsur úr hvers konar efnum 

32.50.41.30 Snertilinsur p/st S  

32.50.41.53 Lausar gleraugnalinsur, ekki til sjónleiðréttingar p/st S  

32.50.41.55 Lausar gleraugnalinsur með einföldu sjóngleri, til sjónleið-

réttingar, með báðar hliðar fullunnar 

p/st S  

32.50.41.59 Lausar gleraugnalinsur, til sjónleiðréttingar, með báðar hliðar 

fullunnar, þó ekki með einföldu sjóngleri 

p/st S  

32.50.41.70 Lausar gleraugnalinsur, til sjónleiðréttingar, þó ekki með báðar 

hliðar fullunnar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.42 

Gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h., til sjónréttingar, verndar eða annars 

32.50.42.50 Sólgleraugu p/st S  

32.50.42.90 Gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar, til sjónréttingar, 

verndar eða annars (þó ekki sólgleraugu) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.43 

Umgjarðir og festingar fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h. 

32.50.43.50 Rammar og umgjarðir fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h., úr 

plasti 

p/st S  

32.50.43.90 Rammar og umgjarðir fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h., 

ekki úr plasti 

p/st S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.44 

Hlutar til umgjarða og festinga fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h. 

32.50.44.00 Hlutar til ramma og umgjarða fyrir gleraugu, hlífðargleraugu 

o.þ.h. (þó ekki skrúfur, keðjur án festingarbúnaðar eða fjaðrir úr 

ódýrum málmi) 

 S S2 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.50.50 

Aðrar vörur til nota við lækningar og skurðlækningar 

32.50.50.10 Tannsement og annað tannfyllingarefni, beinmyndunarsement  S  

32.50.50.20 Hlaupkenndar efnablöndur til notkunar í manna- eða dýralyf 

sem smurefni í skurðaðgerðum eða við læknisskoðun eða sem 

tengslaefni milli líkama og lækningatækis 

 S  

32.50.50.30 Dauðhreinsaðar vörur til skurðlækninga eða til notkunar við 

tannlækningar, gleypnar eða ekki, dauðhreinsað seymisefni, 

þ.m.t. dauðhreinsað og gleypið garn til skurðlækninga og 

tannlækninga (þó ekki girni), dauðhreinsað vefjalím til að loka 

sárum eftir skurðaðgerðir, dauðhreinsað lamínarín og lamína-

rínstifti, dauðhreinsað og gleypið skurð- eða tannlækningaefni 

til að stöðva blæðingar 

 S  

32.50.50.50 Búnaður sem nota má við raufunarumhirðu  S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 32.91 

Framleiðsla á sópum og burstum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.91.11 

Sópar og burstar til heimilisþrifa 

32.91.11.10 Sópar og burstar úr hrís eða öðrum jurtaefnum, samanbundið p/st S  

32.91.11.40 Handstýrðir vélrænir gólfsópar, án hreyfils og aðrir sópar fyrir 

götur, heimili og dýr 

p/st S  

32.91.11.90 Burstar, ót. a. p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.91.12 

Tannburstar, hárburstar og aðrir burstar til persónulegra nota, listmálunarpenslar, 

ritpenslar og penslar til nota við förðun 

32.91.12.10 Tannburstar p/st S  

32.91.12.35 Hárburstar p/st S  

32.91.12.37 Rak- og salernisburstar til eigin nota (þó ekki tannburstar eða 

hárburstar) 

p/st S  

32.91.12.50 Listmálunarpenslar og ritpenslar p/st S  

32.91.12.70 Burstar til nota við förðun p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.91.19 

Aðrir burstar, ót. a. 

32.91.19.30 Málningarpenslar, vatnsmálningarpenslar, veggfóðurspenslar 

og lakkpenslar 

p/st S  

32.91.19.50 Málningarpúðar og -rúllur p/st S  

32.91.19.70 Burstar sem eru hlutar til véla, tækja eða ökutækja (þó ekki 

götusópar) 

p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 32.99 

Önnur ótalin framleiðsla 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.11 

Hlífðarhjálmar og aðrar öryggisvörur 

32.99.11.30 Hlífðarhanskar, belgvettlingar og vettlingar fyrir allar atvinnu-

greinar, úr leðri eða samsettu leðri 

pa S  
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32.99.11.50 Hlífðarhjálmar p/st S  

32.99.11.90 Höfuðfatnaður úr gúmmíi eða plasti (þó ekki hlífðarhjálmar) p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.12 

Kúlupennar, pennar og merkipennar með flókaoddi og öðrum gropoddi, skrúfblýantar eða 

renniblýantar 

32.99.12.10 Kúlupennar p/st S  

32.99.12.30 Pennar og merkipennar með flókaoddi eða öðrum gropoddi p/st S  

32.99.12.50 Skrúfblýantar eða renniblýantar p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.13 

Tússteiknipennar, sjálfblekungar, stylógrafpennar og aðrir pennar 

32.99.13.00 Tússteiknipennar, sjálfblekungar, stylógrafpennar og aðrir 

pennar 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.14 

Samstæður skriffæra, penna- og blýantasköft og áþekk sköft, hlutar til þeirra 

32.99.14.10 Penna- eða blýantasamstæður, með tveimur eða fleiri 

skriffærum 

kg S  

32.99.14.30 Fyllingar í kúlupenna, gerðar úr pennaoddi og blekhylki p/st S  

32.99.14.50 Pennar og pennaoddar, eftirritunargrifflar, penna-, blýants og 

áþekkt sköft, hlutar (einnig hettur og klemmur) fyrir vörur í  

nr. 9608 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.15 

Blýantar, vaxlitir, ritblý, pastellitir, teiknikol, rit- eða teiknikrít og klæðskerakrít 

32.99.15.10 Blýantar og vaxlitir með blý í stinnu slíðri (þó ekki blýantar til 

lyflækninga eða snyrtiblýantar) 

p/st S  

32.99.15.30 Ritblý, svart eða litað p/st S  

32.99.15.50 Pastellitir, teiknikol, rit eða teiknikrít og klæðskerakrít kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.16 

Spjöld og töflur, dagsetningar-, innsiglis- eða tölusetningarstimplar o.þ.h., ritvélaborðar eða 

áþekkir borðar með bleki, blekpúðar 

32.99.16.10 Spjöld og töflur með yfirborði til að skrifa eða teikna á p/st S  

32.99.16.30 Handstýrðir stimplar fyrir dagsetningar eða tölusetningar, o.þ.h. p/st S  

32.99.16.50 Blekpúðar (þó ekki handstýrðar blekrúllur) p/st S  

32.99.16.70 Ritvélaborðar eða áþekk bönd, með bleki eða unnin á annan 

hátt til áprentunar (þó ekki kalkipappírsrúllur eða aðrar lengjur 

af afritunarpappír) 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.21 

Regnhlífar og sólhlífar, göngustafir, setustafir o.þ.h. 

32.99.21.30 Regnhlífar og sólhlífar, þar með taldar göngustafsregnhlífar, 

regnhlífatjöld, garðhlífar og þess háttar regnhlífar (þó ekki 

regnhlífahylki) 

p/st S  

32.99.21.60 z Göngustafir, setstafir og þess háttar, þó ekki svipur og keyri p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.22 

Hlutar, leggingar og fylgihlutir regnhlífa, sólhlífa, göngustafa, setustafa o.þ.h. 

32.99.22.10 z Hlutar, leggingar og fylgihlutir regnhlífa, sólhlífa, göngustafa, 

setustafa o.þ.h., þó ekki hlutar til svipa og keyra 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.23 

Þrýstitölur, smellur og smelluhnappar og hlutar til þeirra, hnappar, rennilásar 

32.99.23.00 Þrýstitölur, smellur og smelluhnappar og hlutar til þeirra, 

hnappar, rennilásar 

 S  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.24 

Hnappamót og aðrir hlutar til hnappa, hnappaefni, hlutar til rennilása 

32.99.24.30 Hnappaefni, hnappamót og aðrir hlutar til hnappa kg S  

32.99.24.50 Tennur, sleðar, brautir, endastykki og ræmur af hvaða lengd 

sem er, með áföstum tönnum fyrir rennilása 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.30 

Afurðir úr manns- eða dýrahári, áþekkar afurðir úr textílefnum 

32.99.30.00 Afurðir úr manns- eða dýrahári, áþekkar afurðir úr textílefnum kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.41 

Vindlingakveikjarar og aðrir kveikjarar, reykjarpípur og vindla- eða vindlingamunnstykki 

og hlutar til þeirra 

32.99.41.10 Vindlingakveikjarar og aðrir kveikjarar (þ.m.t. vélrænir 

kveikjarar, rafknúnir kveikjarar, efnakveikjarar, óvélrænir 

kveikjarar og kveikjarar í ökutæki) 

p/st S  

32.99.41.30 Reykjarpípur (þ.m.t. pípuhausar) og vindla- og vindlinga-

munnstykki og hlutar til þeirra 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.42 

Hlutar til kveikjara, kveikiblendi, vörur úr eldfimum efnum 

32.99.42.10 Krómseríum, kveikiblendi, vörur úr eldfimum efnum, ót. a. kg S  

32.99.42.30 Hlutar til vindlingakveikjara og annarra kveikjara (þó ekki 

steinar, kveikir, eldsneyti í lykjum, flöskum, dósum eða öðrum 

ílátum til fyllingar eða endurfyllingar á vindlingakveikjurum 

eða áþekkum kveikjurum) 

 S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.43 

Fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas fyrir kveikjara, í ílátum með ≤ 300 cm³ rúmtaki 

32.99.43.00 Fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas í umbúðum, fyrir kveikjara, 

≤ 300 cm³ 

p/st S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.51 

Hlutir til skemmtana eða annars hátíðahalds, þar með taldir gripir fyrir töfrabrögð og 

sjónhverfingar 

32.99.51.30 Hlutir til jólahalds (þó ekki rafmagnsljósasveigar, lifandi 

jólatré, jólatréstandar, kerti, höggmyndir, styttur o.þ.h. til að 

skreyta tilbeiðslustaði) 

 S  

32.99.51.50 Hlutir til skemmtana eða annars hátíðarhalds, ót. a.  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.52 

Ilmúðar og festingar og hausar til þeirra 

32.99.52.80 Ilmúðarar og áþekkir snyrtivöruúðarar og festingar og hausar til 

þeirra (þó ekki sérstakir geymar fyrir ilmúðara eða 

gúmmíhylki) 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.53 

Áhöld, tækjabúnaður og líkön, sem hönnuð eru sem lýsitæki 

32.99.53.00 Áhöld, tækjabúnaður og líkön, hönnuð sem lýsitæki (t.d. til 

kennslu eða sýningar) ekki hæft til annarra nota 

kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.54 

Kerti, kertakveikjur o.þ.h. 

32.99.54.00 Kerti, kertakveikjur og þess háttar kg S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.55 

Gerviblóm, gervilauf og gerviávextir og hlutar til þeirra 

32.99.55.00 Gerviblóm, gervilauf og gerviávextir og hlutar til þeirra  S  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

32.99.59 

Ýmsar aðrar vörur, ót. a. 

32.99.59.10 Öndunarbúnaður og gasgrímur (þó ekki öndunartæki til 

lækninga og verndargrímur sem hvorki eru búnar vélrænum 

hlutum né skiptanlegum síum) 

p/st S  
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32.99.59.20 Vörur úr þörmum (þó ekki silkiormaþörmum), gull-sláttar-

himnum, blöðrum eða sinum 

kg S  

32.99.59.30 Unnið fílabein, bein, skjalbökuskel, horn, hjartarhorn, kórall, 

perlumóðir og önnur útskurðarefni úr dýraríkinu og vörur úr 

þessum efnum 

kg S  

32.99.59.40 Unnin úrskurðarefni úr jurta- eða steinaríkinu og vörur úr 

þessum efni, ót. a., mótaðar eða útskornar vörur úr vaxi, 

paraffíni, steríni, náttúrulegri gúmkvoðu eða náttúrlegu resíni 

eða úr mótunarleir eða aðrar mótaðar eða útskornar vörur ót. a., 

unnið, óhert gelatín og vörur úr óhertu gelatíni, ót. a 

kg S  

32.99.59.50 Handsíur og handsáldir kg S  

32.99.59.60 Hitaflöskur og aðrir hitageymar, fullbúið með hylki og hlutar til 

þeirra (þó ekki glergeymar) 

kg S  

32.99.59.70 Klæðskeragínur og önnur líkamslíkön, sjálfhreyfivélar og annar 

hreyfisýningarbúnaður fyrir útstillingar í búðargluggum (þó 

ekki vörur sem eru í raun til sölu, líkön til kennslu og 

leikbrúður) 

kg S  

32.99.59.80 Hnattlíkön, prentuð (þó ekki hnattlíkön á standi) p/st S  

32.99.59.90 Líkkistur úr viði p/st S  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 33.11 

Viðgerðir á málmvörum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.11.12 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á geymum, kerum og ílátum úr málmi 

33.11.12.00 Viðgerðir og viðhald á tönkum, geymum, kerum og ílátum úr 

málmi 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.11.13 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum 

33.11.13.00 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta vegna gufukatla, (annarra en 

heitavatnsmiðstöðvarkatla) og vegna leiðslukerfa úr málmi í 

iðjuverum 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.11.19 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum málmvörum 

33.11.19.00 Viðgerðir og viðhald á kötlum til miðstöðvarhitunar til annarra 

nota 

 I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 33.12 

Viðgerðir á vélbúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.11 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á hreyflum og hverflum, öðrum en hreyflum loftfara, 

ökutækja og vélhjóla 

33.12.11.00 Viðgerðir og viðhald hreyfla og hverfla (þó ekki í loftför, 

ökutæki og vélhjól) 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.12 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vökvaaflsbúnaði, öðrum dælum, þjöppum, krönum og 

lokum 

33.12.12.10 Viðgerðir og viðhald á dælum og þjöppum  I  

33.12.12.20 Viðgerðir og viðhald á krönum og lokum  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.14 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á ofnum, bræðsluofnum og brennurum 

33.12.14.00 Viðgerðir og viðhald á bræðsluofnum og brennurum  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.15 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á lyfti- og færslubúnaði 

33.12.15.00 Viðgerðir og viðhald á lyfti- og færslubúnaði  I  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.18 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á kæli- og loftræstibúnaði sem ekki er til heimilisnota 

33.12.18.00 Viðgerðir og viðhald á kæli- og loftræstibúnaði til annarra nota 

en heimilisnota 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.19 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum vélbúnaði til almennra nota, ót. a. 

33.12.19.90 Viðgerðir og viðhald á öðrum vélum til almennra nota, ót. a.  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.21 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á landbúnaðar- og skógræktarvélbúnaði 

33.12.21.10 Viðgerðarþjónusta og viðhald á landbúnaðardráttarvélum  I  

33.12.21.20 Viðgerðir og viðhald á vélum til nota í landbúnaði og skógrækt  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.22 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til mótunar á málmi og smíðavélum 

33.12.22.00 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna smíðavéla til vinnslu á 

málmi 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.23 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til málmvinnslu 

33.12.23.00 Viðgerðir og viðhald á vélum til málmvinnslu  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.24 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til námuvinnslu, grjótnáms og mannvirkja-

gerðar 

33.12.24.00 Viðgerðir og viðhald á vélbúnaði til námuvinnslu, grjótnáms og 

mannvirkjagerðar 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.25 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað 

33.12.25.00 Viðgerðir og viðhald á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og 

tóbaksiðnað 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.26 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði fyrir textíl, fata- og leðurvöruframleiðslu 

33.12.26.00 Viðgerðir og viðhald á vélum fyrir textíl-, fata- og leðurvöru-

framleiðslu 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.27 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélbúnaði til pappírs- og pappaframleiðslu 

33.12.27.00 Viðgerðir og viðhald á vélum til pappírs- og pappaframleiðslu  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.28 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélum til plast- og gúmmíframleiðslu 

33.12.28.00 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á vélum til plast- og gúmmífram-

leiðslu 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.12.29 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum sérhæfðum vélbúnaði 

33.12.29.10 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir vélar til smíða úr viði, 

korki, steini, harðgúmmíi og áþekkum hörðum efnum 

 I  

33.12.29.90 Viðgerðir og viðhald á öðrum sérhæfðum vélum, ót. a.  I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 33.13 

Viðgerðir á rafeindabúnaði og optískum tækjum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.13.11 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu 

33.13.11.10 Viðgerðir og viðhald á áhöldum og tækjabúnaði til mælinga, 

eftirlits, prófana, siglinga o.þ.h. (þó ekki á stjórnbúnaði fyrir 

iðnaðarframleiðslu) 

 I  

33.13.11.20 Viðgerðir og viðhald á tímamælitækjum og -búnaði sem notuð 

eru í iðnaði 

 I  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.13.12 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á geislunar- og raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar 

33.13.12.00 Viðgerðir og viðhald á búnaði til lyflækninga og skurðlækninga  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.13.13 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á sérhæfðum sjóntækjum og ljósmyndabúnaði 

33.13.13.00 Viðgerðir og viðhald á ljósmynda-, kvikmynda- og sjóntækjum 

sem notuð eru í atvinnuskyni 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.13.19 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum sérhæfðum rafeindabúnaði 

33.13.19.00 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum sérhæfðum rafeinda-

búnaði 

 I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 33.14 

Viðgerðir á rafbúnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.14.11 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á rafhreyflum, rafölum, spennubreytum og dreifi- og 

stjórnbúnaði fyrir rafmagn 

33.14.11.20 Viðgerðir og viðhald á rafhreyflum, rafölum og straumbreytum  I  

33.14.11.50 Viðgerðir og viðhald á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafkerfi  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.14.19 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á öðrum sérhæfðum rafbúnaði 

33.14.19.00 Viðgerðir og viðhald á raftækjum (þó ekki á dreifi- og stjórn-

búnaði fyrir rafkerfi, hreyflum, rafölum eða spennubreytum eða 

á sjónvarps- og útvarpssendum) 

 I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 33.15 

Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.15.10 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skipum og bátum 

33.15.10.10 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skipum, bátum og fljótandi 

mannvirkjum (þó ekki á snekkjum, öðrum skemmti- eða 

sportförum, árabátum eða kanóum) 

 I M 

33.15.10.30 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á skemmti- og sportbátum  I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 33.16 

Viðgerðir og viðhald á loftförum og geimförum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.16.10 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á loftförum og geimförum 

33.16.10.00 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á loftförum og flugvéla-

hreyflum 

 I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 33.17 

Viðgerðir og viðhald á öðrum ótöldum flutningatækjum 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.17.11 

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á eimreiðum fyrir járnbrautir og járnbrautarvögnum 

33.17.11.00 Viðgerðir og viðhald eimreiða og vagna fyrir járnbrautir eða 

sporbrautir og vélræns (og rafknúins) merkja-, öryggis- eða 

umferðarstjórnbúnaðar fyrir járnbrautir og sporbrautir 

 I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 33.19 

Viðgerðir á öðrum búnaði 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.19.10 

Viðgerðarþjónusta á öðrum búnaði 

33.19.10.20 Viðgerðarþjónusta fyrir yfirbreiðslur, viðlegubúnað og aðrar 

tilbúnar textílvörur 

 I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 33.20 

Uppsetning á vélum og búnaði til nota í atvinnuskyni 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.11 

Uppsetningarþjónusta á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum, þ.m.t. uppsetningarþjónusta 

fyrir leiðslukerfi úr málmi í iðjuverum 

33.20.11.00 Uppsetningarþjónusta vegna gufukatla (annarra en miðstöðvar-

katla) þ.m.t. uppsetning leiðslukerfa úr málmi í iðjuverum 

 I  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.21 

Uppsetningarþjónusta á skrifstofu- og bókhaldsvélum 

33.20.21.00 Uppsetning á skrifstofuvélum  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.29 

Uppsetningarþjónusta á öðrum vélbúnaði til almennra nota, ót. a. 

33.20.29.10 Ísetning hreyfla og hverfla (þó ekki í loftför, ökutæki og 

vélhjól) 

 I  

33.20.29.20 Uppsetning á dælum og þjöppum  I  

33.20.29.30 Uppsetning á bræðsluofnum og brennurum  I  

33.20.29.40 Uppsetning lyfti- og færslubúnaðar (þó ekki fyrir lyftur og 

rúllustiga) 

 I  

33.20.29.50 Uppsetning á kæli- og loftræstibúnaði til annarra nota en 

heimilisnota 

 I  

33.20.29.60 Uppsetning á vél- og tækjabúnaði til almennra nota til vigtunar, 

síunar, eimingar, pökkunar, átöppunar, úðunar, gufu- eða 

sandblásturs eða sléttunar 

 I  

33.20.29.70 Uppsetningarþjónusta fyrir vélar til smíða úr viði, korki, steini, 

harðgúmmíi og áþekkum hörðum efnum 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.31 

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir landbúnað 

33.20.31.00 Uppsetning á landbúnaðar- og skógræktarvélum  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.32 

Uppsetningarþjónusta á vélum til mótunar á málmi 

33.20.32.00 Uppsetningarþjónusta vegna smíðavéla til vinnslu á málmi  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.33 

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélum og tækjum fyrir málmvinnslu 

33.20.33.00 Uppsetning á vélum til málmvinnslu  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.34 

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir námugröft 

33.20.34.00 Uppsetning á vélbúnaði til námugraftar, grjótnáms og mann-

virkjagerðar 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.35 

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og 

tóbaksiðnað 

33.20.35.00 Uppsetning á vélum fyrir matvælaiðnað, drykkjarvöru- og 

tóbaksiðnað 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.36 

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir textíl-, fata- og leðurvöru-

framleiðslu 

33.20.36.00 Uppsetning á vélum fyrir textíl-, fata- og leðuriðnað  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.37 

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélbúnaði og tækjum fyrir pappírs- og pappaframleiðslu 

33.20.37.00 Uppsetning á vélum til pappírs- og pappaframleiðslu  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.38 

Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélum og tækjum fyrir plast- og gúmmíframleiðslu 

33.20.38.00 Uppsetningarþjónusta á iðnaðarvélum og tækjum fyrir plast- og 

gúmmíframleiðslu 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.39 

Uppsetningarþjónusta á öðrum sérhæfðum vélum 

33.20.39.00 Uppsetning á öðrum sérhæfðum vélum, ót. a.  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.41 

Uppsetningarþjónusta á sérhæfðum vélbúnaði til lækninga, nákvæmnistækjum og 

sjóntækjum 

33.20.41.00 Uppsetning á tækjum til lyflækninga og skurðlækninga  I  
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Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.42 

Uppsetningarþjónusta á sérhæfðum rafeindabúnaði 

33.20.42.00 Uppsetningarþjónusta á sérhæfðum rafeindabúnaði  I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.50 

Uppsetningarþjónusta á rafbúnaði 

33.20.50.20 Uppsetning á rafhreyflum, rafölum og straumbreytum  I  

33.20.50.50 Uppsetning á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir raforku  I  

33.20.50.90 Uppsetninga á öðrum raftækjum, þó ekki rafmagnsmerkja-

búnaður fyrir hraðbrautir, vegi... 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.60 

Uppsetningarþjónusta á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarferla 

33.20.60.00 Hönnun og samsetning á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarframleiðslu 

og sjálfvirkar framleiðslustöðvar 

 I  

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

33.20.70 

Uppsetningarþjónusta á öðrum vörum, ót. a. 

33.20.70.00 Uppsetning á tímamælitækjum og -búnaði sem er notaður í 

iðnaði 

 I  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 99.t 

T-kóðar 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

99.tt 

T-kóðar 

24.10.T1.10 Hrájárn kg V A1 

24.10.T1.21 Hrástál: óblendið stál unnið í rafbræðsluofnum kg V B1 

24.10.T1.22 Hrástál: óblendið stál unnið á annan hátt en í rafbræðsluofnum kg V B1 

24.10.T1.31 Hrástál: stálblendi annað en ryðfrítt stál, unnið í rafbræðslu-

ofnum 

kg V B2 

24.10.T1.32 Hrástál: stálblendi, annað en ryðfrítt stál, unnið á annan hátt en 

í rafbræðsluofnum 

kg V B2 

24.10.T1.41 Hrástál: ryðfrítt og hitaþolið stál unnið í rafbræðsluofnum kg V B3 

24.10.T1.42 Hrástál: ryðfrítt og hitaþolið stál unnið á annan hátt en í 

rafbræðsluofnum 

kg V B3 

24.10.T2.11 Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum (breiðar ræmur) a.m.k. 

600 mm að breidd 

kg V C1 

24.10.T2.12 Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum minna en 600 mm að 

breidd 

kg V C2 

24.10.T2.21 Plötur og þynnur, valsaðar í lengjur í völsunarvélum fyrir 

breiðar ræmur 

kg V C3 

24.10.T2.22 Plötur, þynnur og flatar plötur, heitvalsað í öðrum völsun-

arvélum en fyrir breiðar ræmur 

kg V  

24.10.T2.31 Heilvalsaðar stálstangir kg V  

24.10.T2.41 Teinar til steypustyrkingar kg V  

24.10.T2.42 Aðrir heitvalsaðir teinar kg V  

24.10.T2.43 Heitvalsaðir og þrýstimótaðir léttir prófílar, minni en 80 mm á 

hæð og vinkiljárn. 

kg V  

24.10.T2.44 Þungar einingar kg V  

24.10.T2.51 Stálþil kg V  

24.10.T2.52 Efni fyrir járnbrautir kg V  
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24.10.T2.60 Soðnir prófílar kg V  

24.10.T3.10 Kaldvalsaðar þynnur, plötur og ræmur og svart stál, ≥ 600 mm 

að breidd 

kg V  

24.10.T3.20 Þynnur og ræmur til nota í rafmagnsvörur kg V  

24.10.T3.30 Blikkplata, önnur blikkþynna og stálrafhúðað með krómi 

(ECCS) 

kg V  

24.10.T3.40 Málmhúðaðar þynnur í málmhúðunarbaði kg V  

24.10.T3.50 Þynnur, rafhúðaðar með málmi kg V  

24.10.T3.60 Þynnur, húðaðar með lífrænum efnum kg V  

Atvinnugreinaflokkun 

Evrópusambandsins 99.z 

Z-kóðar 

Vöruflokkun eftir atvinnugreinum 

99.zz 

Z-kóðar 

10.00.00.Z1 Unnið og rotvarið kjöt, kjötinnmatur eða blóð, þó ekki unnir 

réttir úr kjöti og sláturmat 

kg S  

10.00.00.Z3 Grænmeti (þó ekki kartöflur), rotvarið á annan hátt en með 

ediki eða ediksýru, þ.m.t. tilbúnir grænmetisréttir 

kg S  

10.00.00.Z4 * Krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar og þang og 

þari, fryst, þurrkað, saltað eða unnið eða rotvarið á annan hátt, 

fiskur, unninn eða rotvarinn á annan hátt, tilbúnar máltíðir og 

réttir sem byggðir eru á fiski, krabbadýrum og lindýrum 

kg S  

10.12.00.Z1 Nýjar, kældar eða forsnar heilar gæsir, endur og perluhænsn kg S  

10.12.00.Z2 Nýjar, kældar eða frosnar heilar gæsir, endur og perluhænsn kg S  

10.90.10.Z0 Tilbúið gæludýrafóður (þó ekki fyrir ketti eða hunda, umbúið til 

smásölu) 

kg S  

10.99.00.Z0 Jurtaseyði, fæðubótarefni, fæða sem þolir illa geymslu, aðrir 

tilbúnir réttir og máltíðir, önnur tilreidd matvæli, ót. a. 

kg S  

11.02.12.Z0 * Vín og þrúgumust þar sem gerjun hefur verið hindruð eða 

stöðvuð í með íblöndun alkóhóls, með verndaða upprunatáknun 

(VUT) og framleitt með ≤ 15% alkóhólstyrkleika (þó ekki 

freyðivín) 

l S  

13.10.61.Z1 Baðmullargarn úr ógreiddum trefjum, ekki í smásöluumbúðum kg T  

13.10.61.Z2 Baðmullargarn úr greiddum trefjum, ekki í smásöluumbúðum kg T  

13.10.83.Z0 Garn úr syntetískum stutttrefjum, blandað með ull, ekki í 

smásöluumbúðum 

kg T  

13.20.20.Z1 Baðmullardúkur, ≤ 200 g/m2 (þó ekki grisja eða litað garn) m2 T  

13.20.20.Z2 Baðmullardúkur, > 200 g/m2 (þó ekki litað garn) m2 T  

13.20.20.Z3 Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum (þó ekki 

dením) 

m2 T  

17.12.00.Z0 Krepaður eða felldur sekkjakraftpappír í rúllum eða örkum, 

pappír og pappi, krepaður, felldur, upphleyptur eða gataður 

kg S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

20.13.00.Z0 * Fosfíð (þó ekki járnfosfór) hvort sem það er kemískt skilgreint 

eða ekki, hydríð, nítríð, asíð, silísíð og bóríð, einnig kemískt 

skýrgreind, þó ekki sambönd sem einnig eru karbíð í  

nr. 20.13.64.50, önnur ólífræn sambönd, ót. a., amalgöm (þó 

ekki eimað vatn og vatn til mælinga á rafmagnsmótstöðu og 

vatn af áþekkum hreinleika) 

kg S  

20.14.34.Z1 Estrar ortóþalsýru kg T  

20.14.61.Z0 Keðjuleg aldehýð, án annarrar súrefnisvirkni (þó ekki metan, 

etan) 

kg T  

20.14.62.Z0 Arómatísk ketón, án annarrar súrefnisvirkni, ketónalkóhól og 

ketónaldehýð, ketónfenól og ketón með annarri súrefnisvirkni, 

aðrar sýklan-, sýklen- eða sýklóterpenketónur án annarrar 

súrefnisvirkni 

kg T  

23.69.19.Z0 Pípur og aðrar vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini og 

fylgihlutir 

kg S  

24.10.21.Z0 Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur, úr 

óblendnu stáli 

kg S  

24.10.22.Z0 Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur, úr ryðfríu 

stáli 

kg S  

24.10.23.Z0 Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur, úr 

stálblendi, þó ekki ryðfríu stáli 

kg S  

24.10.33.Z0 Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum ≥ 600 mm að breidd, úr 

ryðfríu stáli 

kg S  

24.10.34.Z0 Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum < 600 mm að breidd, úr 

ryðfríu stáli 

kg S  

24.10.41.Z0 Óhúðaðar, kaldvalsaðar þynnur, plötur og ræmur (þ.m.t. þynnur 

og ræmur til nota í rafmagnsvörur, ekki fullhertar), ≥ 600 mm 

að breidd, úr öðru stáli en ryðfríu stáli 

kg S  

24.32.10.Z1 Kaldvalsað flatjárn og kaldvalsað raufarjárn, úr óblendnu stáli 

og blendnu stáli (öðru en ryðfríu stáli) < 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.10.Z2 Kaldvalsað flatjárn og kaldvalsað raufarjárn, úr ryðfríu stáli  

(þó ekki úr einöngruðu rafstáli eða bylgjuðu flatstáli með einni 

sagtenntri brún eða sniðbrún) < 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.20.Z1 Stálplötur og ræmur sem og kaldvalsað raufarjárn (úr óblendnu 

stáli), málmhúðað í málmhúðunarbaði eða rafhúðað með 

málmi, < 600 mm að breidd 

kg S  

24.32.20.Z2 Stálplötur, húðaðar með lífrænum efnum, og kaldvalsað 

raufarjárn úr stálplötum húðuðum með lífrænum efnum  

< 600 mm að breidd 

kg S  

26.30.00.Z0 * Hlutar fyrir símtæki, síma fyrir farsímanet eða önnur þráðlaus 

símkerfi og annar búnaður til sendinga eða móttöku á máli, 

myndum eða öðrum gögnum, ót. a. 

 S S2 

26.51.00.Z0 * Sveiflusjár og litrófsgreiningartæki fyrir bakskautsgeisla, tæki 

og búnaður til að mæla eða hafa eftirlit með rafmagni, ót. a. 

p/st S  

26.70.00.Z0 * Skyndiljósmyndavélar og aðrar ljósmyndavélar (þó ekki 

stafrænar ljósmyndavélar) 

p/st S  
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VÖRUSKRÁ ESB Lýsing 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 

athugasemdir 

26.99.00.Z0 Aðrar einingar sjálfvirkra gagnavinnsluvéla p/st S  

26.99.00.Z2 Hlutar 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. og hlutar 

og aukabúnaður til sjóntækja og tækjabúnað í nr. 9013 

 S  

26.99.00.Z3 * Hlutar og fylgihlutir til áhalda, tækjabúnaðar og véla í nr. 9031  S S2 

26.99.00.Z4 * Móttökutæki fyrir þráðlaus talfjarskipti eða þráðlaus fjarskipti 

(þó ekki sambyggð útvarpsviðtæki) 

p/st S  

27.99.00.Z0 Eldingavarar, spennutakmarkarar og yfirspennuafrásir, fyrir  

> 1 kV spennu 

p/st S  

27.99.00.Z1 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir með rafmagnshreyflum 

og rafölum, rafmagnsrafalasamstæðum og hverfistraum-

breytum, ót. a. 

 S S2 

28.30.99.Z0 * Dráttarvélar með vélarafli > 37 kW, þó ekki dráttarvélar sem er 

stjórnað af gangandi manni, dráttarbifreiðar fyrir tengivanga og 

beltadráttarvél 

p/st S  

28.99.00.Z0 Hnoðvélar, mótunarvélar og spunarennibekkir til að fjarlægja 

málm, vélar til að framleiða sveigjanleg rör úr málmvafningi og 

vélar til að móta málm með rafsegulhöggum, aðrar vélar til að 

vinna úr málmi án þess að fjarlægja málm 

p/st S  

28.99.00.Z1 Vélar til að hefla, móta eða grópa og aðrar vélar til smíða, til að 

vinna málm eða keramíkmelmi, ót. a. 

p/st S  

39.99.00.Z0 Forsmíðaðar byggingar, úr plasti, steypu eða áli  S  

39.99.00.Z1 Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutækin í nr. 87, 

með ≤ 1 000 cm3 sprengirými 

p/st S  

39.99.00.Z2 Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutækin í nr. 87, 

með > 1 000 cm3 sprengirými 

p/st S  

39.99.00.Z4 Hárnálar, hárliðunarnálar, hárliðunarklemmur, krullupinnar 

o.þ.h. og hlutar til þeirra (þó ekki rafhitahársnyrtitæki) 

kg S  

39.99.00.Z5 Sporbúnaður og tengihlutar fyrir járnbrautir eða sporbrautir  

(þó ekki bitar úr viði, steypu eða stáli, brautarhlutar og 

tengihlutar sem eftir á að setja saman og brautabyggingarefni 

fyrir járnbrautarlestir eða sporbrautir), vélrænn merkja-, 

öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður, þ.m.t. rafknúinn, fyrir 

járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, bifreiðastæði, 

hafnarmannvirki eða flugvelli, hlutar til þess sem að framan 

greinir 

 S S2 

39.99.00.Z6 Reiðtygi og aktygi fyrir ýmiss konar dýr úr hvers kyns efnum 

(þ.m.t. reiðsvipur og keyri og hlutar til þeirra, dráttarólar, ólar, 

hnéhlífar, mýli, söðulklæði, hundaklæði), göngustafir, setstafir 

og þess háttar, hlutar, afskurðir og aukabúnaður 

 S  

39.99.00.Z7 * Kaólín kg T  

* = breytt fyrirsögn frá skránni frá 2016. 
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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2016/97 

frá 20. janúar 2016 

um dreifingu vátrygginga (endurútgefin) (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 53. gr. og 62. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Gera þarf ýmsar breytingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/92/EB (3). Fyrir skýrleika sakir ætti að 

endurútgefa þá tilskipun. 

2)  Þar sem meginmarkmið og viðfangsefni þessarar endurútgáfu er að samræma landsákvæði er varða dreifingu 

vátrygginga og endurtrygginga og þar sem sú starfsemi er stunduð alls staðar í Sambandinu ætti þessi nýja tilskipun að 

byggjast á 1. mgr. 53. gr. og 62. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU). Rétt þykir að nota 

tilskipunarformið til að aðlaga framkvæmdarákvæðin á þeim sviðum sem falla undir þessa tilskipun, þegar nauðsyn 

krefur, að sérkennum tiltekins markaðar og lagakerfis í hverju aðildarríki. Þessi tilskipun ætti einnig að miða að 

samræmingu landsreglna er varðar aðgang að starfsemi á sviði dreifingar vátrygginga og endurtrygginga. 

3) Þessi tilskipun miðar þó að lágmarkssamræmingu og ætti því ekki að koma í veg fyrir að aðildarríki viðhaldi eða taki 

upp strangari ákvæði til að vernda neytendur, að því tilskildu að slík ákvæði séu í samræmi við lög Sambandsins, þ.m.t. 

þessa tilskipun. 

4)  Vátrygginga- og endurtryggingamiðlarar gegna lykilhlutverki í dreifingu á vátrygginga- og endurtryggingaafurðum í 

Sambandinu. 

5)  Ýmsir aðilar eða stofnanir, s.s. umboðsaðilar, miðlarar og aðilar sem bjóða saman banka- og vátryggingaþjónustu  

(e. „bancassurance“), vátryggingafélög, ferðaskrifstofur og bílaleigufyrirtæki geta dreift vátryggingaafurðum. Til að 

tryggja jafna meðferð rekstraraðila og neytendavernd þarf þessi tilskipun að taka til allra þessara aðila eða stofnana. 

6)  Neytendur ættu að njóta jafn mikillar verndar þrátt fyrir mismunandi dreifileiðir. Til að ábyrgjast að sama verndarstig 

gildi og að neytandinn njóti góðs af sambærilegum stöðlum, einkum á sviði upplýsingagjafar, eru jöfn samkeppnis-

skilyrði á milli dreifingaraðila mjög mikilvæg. 

7)  Beiting tilskipunar 2002/92/EB hefur leitt í ljós að skýra þarf nánar mörg ákvæði til að auðvelda dreifingu vátrygginga 

og að neytendavernd kallar á að gildissvið þeirrar tilskipunar verið rýmkað til að hún nái til allrar sölu vátrygginga-

afurða. Fella ætti vátryggingafélög sem selja vátryggingaafurðir beint undir gildissvið þessarar tilskipunar með 

svipuðum hætti og umboðsmenn og miðlara vátrygginga.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 26, 2.2.2016, bls. 19. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 214/2018 frá 

26. október 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 44, 15.2.2013, bls. 95. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 24. nóvember 2015 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá  

14. desember 2015. 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/92/EB frá 9. desember 2002 um miðlun vátrygginga (Stjtíð. EB L 9, 15.1.2003, bls. 3). 

2019/EES/31/02 
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8)  Til að tryggja að sama verndarstig gildi án tillits til þess eftir hvaða leiðum viðskiptavinur kaupir vátryggingaafurð, 

hvort sem það er beint af vátryggingafélagi eða óbeint af miðlara, þarf gildissvið þessarar tilskipunar ekki eingöngu að 

ná yfir vátryggingafélög eða -miðlara heldur einnig yfir aðra markaðsaðila sem selja vátryggingaafurðir sem hliðar-

starfsemi, s.s. ferðaskrifstofur og bílaleigufyrirtæki, nema þau uppfylli skilyrðin fyrir undanþágu. 

9)  Enn er verulegur munur á ákvæðum landslaga sem veldur hindrunum á stofnun og rekstri á sviði dreifingar vátrygginga 

og endurtrygginga á innri markaðnum. Þörf er á að efla enn frekar innri markaðinn og stuðla að sönnum innri markaði 

fyrir líf- og skaðatryggingaafurðir og -þjónustu. 

10)  Yfirstandandi og nýlegt rask á fjármálamörkuðum hefur sýnt að mikilvægt er að tryggja skilvirka neytendavernd þvert á 

alla fjármálageira. Því þykir rétt að efla tiltrú neytenda og gera stjórnsýslulega meðferð á dreifingu vátryggingaafurða 

samræmdari til að tryggja fullnægjandi neytendaverndarstig alls staðar í Sambandinu. Hækka ætti neytendaverndarstigið 

í tengslum við tilskipun 2002/92/EB til að draga úr þörf á mismunandi landsráðstöfunum. Mikilvægt er að taka tillit til 

sérstaks eðlis vátryggingasamninga í samanburði við fjárfestingaafurðir sem falla undir tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/65/ESB (1). Dreifing vátryggingasamninga, þ.m.t. vátryggingatengdra fjárfestingaafurða, ætti því að falla 

undir þessa tilskipun og vera aðlöguð tilskipun 2014/65/ESB. Hækka ætti lágmarksstaðlana að því er varðar reglur um 

dreifingu og skapa ætti jöfn samkeppnisskilyrði að því er varðar allar vátryggingatengdar fjárfestingaafurðir. 

11)  Þessi tilskipun ætti að gilda um aðila sem veita þjónustu á sviði dreifingar vátrygginga eða endurtrygginga til þriðju 

aðila. 

12)  Þessi tilskipun ætti að gilda um aðila sem starfa við að veita upplýsingar um einn eða fleiri vátryggingasamninga út frá 

viðmiðunum sem viðskiptavinurinn velur, hvort sem það er fyrir milligöngu vefseturs eða annars miðils, eða forgangs-

röðun vátryggingaafurða eða afslátta af verði vátryggingasamnings þegar viðskiptavinurinn getur, beint eða óbeint, gert 

vátryggingasamning í lok ferlisins. Þessi tilskipun ætti ekki að gilda um vefsetur sem stjórnað er af opinberum 

yfirvöldum eða neytendasamtökum sem ekki hafa að markmiði að gera samninga heldur eingöngu að bera saman 

vátryggingaafurðir sem eru í boði á markaðnum. 

13)  Þessi tilskipun ætti ekki að gilda um kynningarstarfsemi sem felur eingöngu í sér veitingu gagna og upplýsinga um 

mögulega vátryggingataka til vátrygginga- eða endurtryggingamiðlara eða -félaga eða upplýsinga um vátrygginga- eða 

endurtryggingaafurðir eða vátrygginga- eða endurtryggingamiðlara eða -félög til mögulegra vátryggingataka. 

14)  Þessi tilskipun ætti hvorki að gilda um aðila sem stunda aðra atvinnustarfsemi, s.s. skattasérfræðinga, endurskoðendur 

eða lögfræðinga, sem veita tilfallandi ráðgjöf um vátryggingavernd meðan á þeirri annarri atvinnustarfsemi stendur, né 

ætti hún að gilda um veitingu almennra upplýsinga um vátryggingaafurðir, að því tilskildu að tilgangur starfseminnar sé 

ekki að hjálpa viðskiptavininum að gera eða uppfylla vátrygginga- eða endurtryggingasamning. Þessi tilskipun ætti 

hvorki að gilda um faglega meðferð krafna fyrir hönd vátrygginga- eða endurtryggingafélags né um tjónauppgjör og 

sérfræðimat á kröfum. 

15)  Þessi tilskipun ætti ekki að gilda um aðila sem leggja stund á dreifingu vátrygginga sem hliðarstarfsemi ef iðgjaldið er 

ekki hærra en tiltekin fjárhæð og áhættan sem tryggingin nær yfir er takmörkuð. Slík vátrygging getur komið til viðbótar 

vöru eða þjónustu, þ.m.t. í tengslum við áhættuna af að þjónusta sem vænst er að verði notuð á tilteknum tíma verði ekki 

nýtt, s.s. lestarferð, áskrift að heilsurækt eða árskort að leikhúsi, og önnur áhætta í tengslum við ferðir, s.s. niðurfelling 

ferðar eða tapaður farangur. Til að tryggja að fullnægjandi neytendavernd sé ávallt fyrir hendi í tengslum við starfsemi á 

sviði dreifingar vátrygginga, ætti vátryggingafélag eða vátryggingamiðlari, við dreifingu fyrir milligöngu vátrygginga-

miðlara í hliðarstarfsemi sem er undanþeginn kröfunum sem settar eru fram í þessari tilskipun, að tryggja að tilteknar 

grunnkröfur séu uppfylltar, s.s. að upplýsa um deili á sér og með hvaða hætti unnt sé að leggja fram kvörtun, og að 

kröfur og þarfir viðskiptavinarins séu teknar til athugunar.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 

2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtíð ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349). 
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16)  Þessi tilskipun ætti að tryggja að sama neytendaverndarstig gildi og allir neytendur njóti góðs af sambærilegum stöðlum. 

Þessi tilskipun ætti að stuðla að jöfnum samkeppnisskilyrðum og samkeppni á jafnréttisgrundvelli milli miðlara, hvort 

sem þeir eru tengdir vátryggingafélagi eða ekki. Það er til hagsbóta fyrir neytendur ef vátryggingaafurðum er dreift eftir 

mismunandi leiðum og fyrir milligöngu miðlara með mismunandi fyrirkomulag samvinnu við vátryggingafélög, að því 

tilskildu þeir séu krafðir um að beita sambærilegum reglum um neytendavernd. Aðildarríkin ættu að taka tillit til slíks 

við innleiðingu þessarar tilskipunar. 

17)  Í þessari tilskipun ætti að taka tillit til mismunandi tegunda dreifileiða. Hún ætti t.d. að taka tillit til eiginleika vátrygg-

ingamiðlara sem eru samningsbundnir um að stunda eingöngu viðskipti á sviði dreifingar vátrygginga við eitt eða fleiri 

vátryggingafélög (bundnir vátryggingamiðlarar) sem eru á mörkuðum tiltekinna aðildarríkja og ætti að koma á 

viðeigandi og hóflegum skilyrðum sem gilda um mismunandi tegundir dreifileiða. Einkum ættu aðildarríki að geta mælt 

fyrir um að dreifingaraðili vátrygginga eða endurtrygginga, sem ber ábyrgð á starfsemi vátryggingamiðlara, endurtrygg-

ingamiðlara eða vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi tryggi að slíkur miðlari uppfylli skilyrðin fyrir skráningu og skrái 

viðkomandi miðlara. 

18)  Vátryggingamiðlarar, endurtryggingamiðlarar og vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi, sem eru einstaklingar, ættu að 

vera skráðir hjá lögbærum yfirvöldum aðildarríkisins þar sem þeir hafa búsetu. Að því er varðar þá aðila sem ferðast 

daglega til vinnu milli aðildarríkisins þar sem einkaheimili þeirra er og aðildarríkisins þaðan sem þeir stunda dreifingar-

starfsemi sína, þ.e. aðsetur atvinnustarfsemi þeirra, ætti skráningaraðildarríkið að vera það aðildarríki þar sem aðsetur 

atvinnustarfseminnar er. Þeir vátryggingamiðlarar, endurtryggingamiðlarar og vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi sem 

eru lögaðilar ættu að vera skráðir hjá lögbærum yfirvöldum aðildarríkisins þar sem þeir hafa skráða skrifstofu eða, ef 

samkvæmt landslögum þeirra þeir hafa enga skráða skrifstofu, þar sem aðalskrifstofa þeirra er skráð. Aðildarríki ættu að 

geta heimilað öðrum stofnunum að eiga samstarf við lögbær yfirvöld við skráningu og reglusetningu er varðar vátrygg-

ingamiðlara. Vátryggingamiðlarar, endurtryggingamiðlarar og vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi ættu að vera 

skráðir, að því tilskildu þeir uppfylli strangar faglegar kröfur í tengslum við hæfni þeirra, óflekkað mannorð, starfs-

ábyrgðartryggingu og fjárhagslega getu. Miðlarar sem þegar eru skráðir í aðildarríkjum ættu ekki að vera krafðir um að 

skrá sig aftur samkvæmt þessari tilskipun. 

19)  Vangeta vátryggingamiðlara til að starfa frjálst í öllu Sambandinu hindrar eðlilega starfsemi innri markaðarins fyrir 

vátryggingar. Þessi tilskipun er mikilvægt skref í átt að aukinni neytendavernd og samþættingu markaða. 

20)  Vátryggingamiðlarar, endurtryggingamiðlarar og vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi ættu að geta nýtt sér staðfestu-

réttinn og frelsi til að veita þjónustu sem sett er fram í sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU). Til 

samræmis við það ætti skráning í heimaaðildarríkinu að gera vátryggingamiðlurum, endurtryggingamiðlurum og 

vátryggingamiðlurum í hliðarstarfsemi kleift að starfa í öðrum aðildarríkjum í samræmi við meginreglurnar um stað-

festurétt og frelsi til að veita þjónustu, að því tilskildu að viðeigandi málsmeðferð um tilkynningar milli lögbærra 

yfirvalda hafi verið fylgt. 

21)  Til að tryggja hágæða þjónustu og skilvirka neytendavernd ættu heima- og gistiaðildarríki að hafa náið samstarf um 

framfylgd skuldbindinganna sem settar eru fram í þessari tilskipun. Ef vátryggingamiðlarar, endurtryggingamiðlarar eða 

vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi eru með rekstur í ýmsum aðildarríkjum samkvæmt frelsis til að veita þjónustu ætti 

lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu að vera ábyrgt fyrir að tryggja að skuldbindingunum sem settar eru fram í þessari 

tilskipun sé hlítt, að því er varðar starfsemina á innri markaðnum í heild. Ef lögbært yfirvald í gistiaðildarríki verður 

áskynja um brot á skuldbindingum innan yfirráðasvæðis þess ætti það að upplýsa lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu 

sem í framhaldinu ætti að vera skylt að gera viðeigandi ráðstafanir. Þetta á einkum við í tilvikum að því er varðar brot á 

reglunum um óflekkað mannorð, fagþekkingu og hæfniskröfur, eða um viðskiptahætti. Þar að auki ætti lögbært yfirvald 

í heimaaðildarríkinu að hafa rétt til að grípa inn í ef heimaaðildarríkið gerir ekki viðeigandi ráðstafanir eða ef 

ráðstafanirnar sem gerðar eru reynast ófullnægjandi. 

22)  Ef um er að ræða stofnun útibús eða stöðuga viðveru í öðru aðildarríki þykir rétt að dreifa ábyrgð á framfylgd milli 

heima- og gistiaðildarríkja. Þótt ábyrgð á að skuldbindingum sem hafa áhrif á starfsemina í heild sinni sé hlítt – s.s. 

reglum um faglegar kröfur – ætti að vera hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu samkvæmt sama fyrirkomulagi og 
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ef um er að ræða þjónustustarfsemi, ætti lögbært yfirvald í gistiaðildarríkinu að ábyrgjast framfylgd reglnanna um 

upplýsingagjöf og viðskiptahætti að því er varðar þjónustuna sem veitt er innan yfirráðasvæðis þess. Ef lögbært yfirvald 

í gistiaðildarríki verður áskynja um brot á skuldbindingum innan yfirráðasvæðis sín, sem gistiaðildarríkið ber ekki 

ábyrgð á samkvæmt þessari tilskipun, ætti það að upplýsa lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu sem í framhaldinu ætti 

að vera skylt að gera viðeigandi ráðstafanir. Þetta á einkum við í tilvikum að því er varðar brot á reglunum um óflekkað 

mannorð, fagþekkingu og hæfniskröfur. Þar að auki ætti lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu að eiga rétt á að grípa inn 

í ef heimaaðildarríkið gerir ekki viðeigandi ráðstafanir eða ef ráðstafanirnar sem gerðar eru reynast ófullnægjandi. 

23)  Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum ættu að hafa yfir öllum nauðsynlegum úrræðum að ráða til að tryggja skipulegan 

rekstur vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara og vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi í öllu Sambandinu, hvort 

sem hann er stundaður samkvæmt staðfesturétti eða frelsi til að veita þjónustu. Til að tryggja skilvirkni eftirlits ættu allar 

aðgerðir lögbærra yfirvalda að vera í réttu hlutfalli við eðli, umfang og hversu flókin áhættan er sem innbyggð er í 

starfsemi tiltekins dreifingaraðila, án tillits til mikilvægis hlutaðeigandi dreifingaraðila fyrir fjárhagslegan stöðugleika 

markaðarins í heild. 

24)  Aðildarríki ættu að koma á einni upplýsingamiðstöð sem veitir aðgengi að skrám þeirra yfir vátryggingamiðlara, endur-

tryggingamiðlara og vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi. Sú upplýsingamiðstöð ætti einnig að hafa tengil að hverju og 

einu viðkomandi lögbæru yfirvaldi í hverju aðildarríki. Til að auka gagnsæi og stuðla að viðskiptum yfir landamæri ætti 

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin (EIOPA), sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (1), að koma á, birta og uppfæra eitt rafrænt gagnasafn sem hefur að geyma skrá yfir alla 

vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara og vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi, sem hafa tilkynnt um fyrirhugaða 

neytingu staðfesturéttar eða um að veita þjónustu. Aðildarríki ættu að veita Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóða-

eftirlitsstofnuninni viðeigandi upplýsingar skjótt til að gera henni kleift að gera þetta. Gagnagrunnurinn ætti að hafa 

tengil að hverju og einu viðkomandi lögbæru yfirvaldi í hverju aðildarríki. Öll lögbær yfirvöld í hverju og einu 

aðildarríki ættu að hafa tengil að gagnagrunninum á vefsetri sínu. 

25)  Sérhverja stöðuga viðveru miðlara á yfirráðasvæði annars aðildarríkis, sem jafngildir útibúi, ætti að meðhöndla eins og 

útibú, nema miðlarinn setji viðveru sína upp löglega með öðrum hætti. Með hliðsjón af öðrum aðstæðum, gæti slíkt 

verið tilfellið jafnvel þótt viðveran sé formlega ekki útibú heldur einungis skrifstofa sem rekin er af starfsfólki miðlarans 

eða óháðum aðila sem hefur ótímabundna heimild til að koma fram fyrir hönd miðlarans með sama hætti og 

umboðsskrifstofa myndi gera. 

26)  Koma ætti á með skýrum hætti hlutfallslegum réttindum og ábyrgðum heima- og gistiaðildarríkja að því er varðar eftirlit 

með vátryggingamiðlurum, endurtryggingamiðlurum og vátryggingamiðlurum í hliðarstarfsemi, sem þau hafa skráð eða 

leggja stund á dreifingu vátrygginga eða endurtrygginga innan yfirráðasvæðis þeirra við neytingu staðfesturéttar eða 

frelsis til að veita þjónustu. 

27)  Til að takast á við aðstæður þar sem vátryggingamiðlari eða vátryggingamiðlari í hliðarstarfsemi er með staðfestu í 

aðildarríki í þeim eina tilgangi að komast hjá að hlíta reglum annars aðildarríkis þar sem hann stundar starfsemi sína, að 

öllu eða að mestu leyti, getur sá möguleiki að gera varúðarráðstafanir verið viðeigandi lausn fyrir gistiaðildarríkið, ef 

starfsemin skapar verulega hættu fyrir eðlilega starfsemi vátrygginga- og endurtryggingamarkaðarins í gistiaðildar-

ríkinu, og ætti þessi tilskipun ekki að koma í veg fyrir það. Þessar ráðstafanir ættu þó hvorki að vera hindrun við frelsi til 

að veita þjónustu og staðfesturéttinn, né aðgangshindrun fyrir starfsemi yfir landamæri. 

28)  Mikilvægt er að tryggja hátt stig fagmennsku og hæfni meðal vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara og vátrygg-

ingamiðlara í hliðarstarfsemi og starfsmanna vátrygginga- og endurtryggingafélaga sem taka þátt í undirbúningsvinnu 

fyrir, á meðan og eftir sölu vátrygginga- og endurtryggingasamninga. Fagþekking miðlara og vátryggingamiðlara 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48). 
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í hliðarstarfsemi og starfsmanna vátrygginga- og endurtryggingafélaga þarf því að vera í samræmi við hversu flókin 

þessi starfsemi er. Gera ætti kröfu um að vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi þekki skilmála og skilyrði samninganna 

sem þeir dreifa og, eftir atvikum, reglur um meðhöndlun krafna og kvartana. 

29)  Tryggja ætti viðvarandi starfsþjálfun og -þróun. Slík starfsþjálfun og -þróun gæti verið fólgin í ýmis konar námstæki-

færum sem ýtt er undir, þ.m.t. námskeið, rafrænt nám og handleiðslu. Aðildarríkin ættu að setja reglur um útgáfu 

eyðublaða, innihald og vottorð sem krafist er eða annars konar viðeigandi staðfestingar, s.s. færslu í skrá eða að prófi 

hafi verið lokið með fullnægjandi hætti. 

30)  Kröfurnar um heilindi stuðla að traustum og áreiðanlegum vátryggingageira og markmiðinu um fullnægjandi vernd 

vátryggingataka. Þessar kröfur fela í sér að vera með hreina sakaskrá eða annað landsbundið jafngildi þess í tengslum 

við tiltekin afbrot, s.s. brot á löggjöf um fjármálaþjónustu, brot er varða óheiðarleika, svik eða fjármálabrot og önnur 

afbrot samkvæmt félagarétti, gjaldþrotaskiptarétti eða lögum um ógjaldfærni. 

31)  Það er jafn mikilvægt að viðkomandi aðilar innan stjórnunarfyrirkomulags vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara 

eða vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi, sem taka þátt í dreifingu vátrygginga- eða endurtryggingaafurða, sem og 

viðeigandi starfsfólk dreifingaraðila vátrygginga eða endurtrygginga sem tekur beinan þátt í dreifingu vátrygginga eða 

endurtrygginga, búi yfir viðeigandi þekkingu og hæfni að því er varðar dreifingarstarfsemina. Tryggja ætti viðeigandi 

stig þekkingar og hæfni með því að beita kröfum um tiltekna þekkingu og fagmennsku þessara aðila. 

32)  Aðildarríki ættu ekki að þurfa að telja sem viðkomandi aðila þá stjórnendur eða starfsmenn sem ekki taka með beinum 

hætti þátt í dreifingu vátrygginga- eða endurtryggingaafurða. Að því er varðar vátrygginga- og endurtryggingamiðlara 

og -félög ætti að vænta þess að allt starfsfólk sem tekur með beinum hætti þátt í dreifingarstarfseminni búi yfir 

viðeigandi þekkingu og hæfni, með tilteknum undanþágum, s.s. fyrir þá sem vinna einungis stjórnsýslustörf. Að því er 

varðar vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi ætti a.m.k. að telja þá aðila sem bera ábyrgð á dreifingu vátrygginga sem 

hliðarstarfsemi til viðkomandi aðila sem vænst er að búi yfir viðeigandi þekkingu og hæfni. Ef dreifingaraðili 

vátrygginga og endurtrygginga er lögaðili ættu aðilarnir innan stjórnunarfyrirkomulagsins, sem bera ábyrgð á fram-

kvæmd stefna og málsmeðferða í tengslum við dreifingu vátrygginga- eða endurtryggingaafurða, einnig að uppfylla 

kröfur um viðeigandi þekkingu og hæfni. Í þeim tilgangi ætti aðilinn sem ber ábyrgð á starfseminni að því er varðar 

dreifingu vátrygginga eða endurtrygginga innan vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara eða vátryggingamiðlara í 

hliðarstarfsemi ávallt að uppfylla kröfurnar um þekkingu og hæfni. 

33)  Aðildarríki ættu að tryggja að vátryggingamiðlarar og vátryggingafélög sem veita ráðgjöf um, eða selja, vátrygg-

ingatengdar fjárfestingaafurðir til almennra viðskiptavina búi yfir viðeigandi þekkingu og hæfni í tengslum við 

afurðirnar sem eru í boði. Slík þekking og hæfni er sérstaklega mikilvæg vegna þess að hönnun vátryggingatengdra fjár-

festingaafurða verður sífellt flóknari og vegna áframhaldandi nýsköpunar. Kaup á vátryggingatengdri fjárfestingaafurð 

felur í sér áhættu og ættu fjárfestar að geta treyst upplýsingunum sem veittar eru og gæðum matsins sem lagt er fram. 

Þar að auki ættu starfsmenn að fá nægan tíma og tilföng til að geta veitt allar viðeigandi upplýsingar til viðskiptavina um 

afurðirnar sem þeir bjóða. 

34)  Samræming landsákvæða um faglegar kröfur og skráningu aðila sem stofna og leggja stund á rekstur á sviði dreifingar 

vátrygginga eða endurtrygginga getur stuðlað bæði að fullgerð innri markaðarins fyrir fjármálaþjónustu og aukinni 

neytendavernd á þessu sviði. 

35)  Til þess að auka viðskipti yfir landamæri ætti að innleiða meginreglur sem gilda um gagnkvæma viðurkenningu á 

þekkingu og hæfni miðlara. 

36)  Þrátt fyrir núverandi kerfi um sameiginlegt vegabréf fyrir vátryggjendur og miðlara er vátryggingamarkaðurinn í 

Sambandinu ennþá mjög sundurleitur. Til að greiða fyrir viðskiptum yfir landamæri og auka gagnsæi fyrir viðskiptavini 

ættu aðildarríki að tryggja birtingu á reglunum um „almannahagsmuni“ sem gilda á yfirráðasvæði þeirra, og gera ætti 

sameiginlega rafræna skrá og upplýsingar um reglur allra aðildarríkjanna um „almannahagsmuni“ sem gilda um 

dreifingu vátrygginga og endurtrygginga aðgengilegar öllum. 

37)  Samstarf og upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda eru mikilvæg til að vernda viðskiptavini og tryggja áreiðanleika í 

vátrygginga- og endurtryggingastarfsemi á innri markaðnum. Einkum ætti að stuðla að upplýsingaskiptum, bæði meðan 
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á skráningarferlinu stendur og á áframhaldandi grundvelli, með tilvísun í upplýsingar er varða óflekkað mannorð og um 

faglega hæfni og þekkingu aðila sem bera ábyrgð á starfsemi dreifingaraðila á sviði vátrygginga eða endurtrygginga. 

38)  Þörf er á fullnægjandi og skilvirkri kæru- og úrlausnarmeðferð utan réttar í aðildarríkjunum til að skera úr um ágreining 

milli dreifingaraðila vátrygginga og viðskiptavina með því að nota, eftir því sem við á, núverandi málsmeðferðir. Þessar 

málsmeðferðir ættu að vera aðgengilegar til að takast á við ágreiningsefni er varða réttindi og skyldur samkvæmt þessari 

tilskipun. Slíkar kæru- og úrlausnarmeðferðir utan réttar ættu að miðast við að ná fram fljótari og ódýrari úrlausn 

deilumála milli dreifingaraðila vátrygginga og viðskiptavina. 

39)  Fjölgun starfssviða sem margir vátryggingamiðlarar og -félög leggja stund á samtímis hefur aukið líkurnar á hags-

munaárekstrum á milli þessarar mismunandi starfsemi og hagsmuna viðskiptavina þeirra. Því er nauðsynlegt að kveða á 

um reglur til að tryggja að slíkir hagsmunaárekstrar hafi ekki neikvæð áhrif á hagsmuni viðskiptavinarins. 

40)  Fyrirfram ætti að veita viðskiptavinum skýrar upplýsingar um stöðu aðilanna sem selja vátryggingaafurðir og um tegund 

greiðslna sem þeir fá fyrir. Veita ætti viðskiptavininum slíkar upplýsingar áður en samningur er gerður. Tilgangur þess 

er að sýna fram á sambandið milli vátryggingafélagsins og miðlarans, eftir atvikum, sem og tegund greiðslna miðlarans. 

41)  Til að veita viðskiptavini upplýsingar um þjónustu sem veitt er á sviði dreifingar vátrygginga, án tillits til þess hvort 

viðskiptavinurinn kaupir fyrir milligöngu miðlara eða beint af vátryggingafélagi, og til að forðast röskun á samkeppni 

með því að hvetja vátryggingafélög til að selja viðskiptavinum beint fremur en fyrir milligöngu miðlara til að komast hjá 

kröfum um upplýsingar, ætti þess einnig að vera krafist að vátryggingafélög veiti viðskiptavinum upplýsingar um eðli 

greiðslnanna sem starfsfólk þeirra fær fyrir söluna á vátryggingaafurðum. 

42)  Vátryggingamiðlarar og vátryggingafélög falla undir samræmdar kröfur þegar vátryggingatengdum fjárfestingaafurðum 

er dreift, eins og mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 (1). Til viðbótar 

upplýsingunum sem krafist er að veittar séu í formi lykilupplýsingaskjals ættu dreifingaraðilar vátryggingatengdra 

fjárfestingaafurða að veita viðbótarupplýsingar um allan kostnað við dreifingu, sem ekki hefur þegar verið tekinn með í 

kostnaðinn sem tilgreindur er í lykilupplýsingaskjalinu, til að gera viðskiptavininum kleift að skilja samlegðaráhrifin 

sem þessi kostnaður gæti haft á arðinn af fjárfestingunni. Því ætti, í þessari tilskipun, að mæla fyrir um reglur um 

veitingu upplýsinga um kostnaðinn við dreifingarþjónustuna í tengslum við viðkomandi vátryggingatengdar 

fjárfestingaafurðir. 

43) Þar sem þessi tilskipun miðar að því að auka neytendavernd gilda sum ákvæði hennar eingöngu um „B2C-samskipti“, 

einkum ákvæðin um viðskiptahætti vátryggingamiðlara eða annarra seljenda vátryggingaafurða. 

44)  Til að komast hjá því að vátryggingaafurðum sé prangað inn á neytendur ætti, við sölu þeirra, ætíð að gera könnun á 

kröfum og þörfum á grundvelli upplýsinga frá viðskiptavininum. Allar vátryggingaafurðir sem kynntar eru viðskipta-

vininum ættu að vera í samræmi við kröfur og þarfir viðskiptavinarins og kynntar á skiljanlegu formi sem gerir þeim 

viðskiptavini kleift að taka upplýsta ákvörðun. 

45)  Ef ráðgjöf er veitt áður en sala á vátryggingaafurð á sér stað ætti að veita viðskiptavininum einstaklingsbundna 

ráðleggingu, til viðbótar við þá skyldu að skilgreina kröfur og þarfir viðskiptavinarins, sem útskýrir af hverju tiltekin 

afurð uppfyllir best vátryggingakröfur og -þarfir viðskiptavinarins. 

46)  Aðildarríki ættu að krefjast þess að starfskjarastefna dreifingaraðila vátrygginga, að því er varðar starfsfólk þeirra eða 

fulltrúa, geri þeim ekki erfitt um vik að starfa í samræmi við ítrustu hagsmuni viðskiptavina eða komi í veg fyrir að þeir 

veiti hentuga ráðleggingu eða setji fram upplýsingar á formi sem er sanngjarnt, skýrt og ekki villandi. Greiðslur á 

grundvelli sölumarkmiða ættu ekki að vera hvati til að mælt sé með tiltekinni afurð við viðskiptavininn. 

47)  Mikilvægt er fyrir viðskiptavinina að vita hvort þeir eigi viðskipti við miðlara sem veitir ráðgjöf á grundvelli 

sanngjarnrar og einstaklingsbundinnar greiningar. Til að leggja mat á hvort fjöldi samninga og veitenda sem miðlarinn 

tekur til athugunar nægir til að tryggja sanngjarna og einstaklingsbundna greiningu ætti m.a. að taka viðeigandi tillit til 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 frá 26. nóvember 2014 um lykilupplýsingaskjöl varðandi pakkaðar 

fjárfestingarafurðir handa almennum fjárfestum og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í smásölu (PRIIPs) (Stjtíð. ESB L 352, 

9.12.2014, bls. 1). 
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þarfa viðskiptavinarins, fjölda veitenda á markaðnum, markaðshlutdeild þessara veitenda, fjölda viðkomandi vátrygg-

ingaafurða frá hverjum veitanda og eiginleika þessara afurða. Þessi tilskipun ætti ekki að koma í veg fyrir að aðildarríki 

geri kröfu um að vátryggingamiðlari sem óskar eftir að veita ráðgjöf á grundvelli sanngjarnrar og einstaklingsbundinnar 

greiningar á vátryggingasamningi, veiti slíka ráðgjöf um alla vátryggingasamninga sem slíkur vátryggingamiðlari 

dreifir. 

48)  Áður en samningur er gerður, þ.m.t. ef um er að ræða sölu án ráðgjafar, ætti að veita viðskiptavininum upplýsingar sem 

eiga við um vátryggingaafurðina til að gera honum kleift að taka upplýsta ákvörðun. Upplýsingaskjal um vátrygg-

ingaafurð ætti að veita staðlaðar upplýsingar um skaðatryggingaafurðir. Það ætti að vera tekið saman af viðkomandi 

vátryggingafélagi eða, í hlutaðeigandi aðildarríkjum, vátryggingamiðlaranum sem útfærir vátryggingaafurðina. Vátrygg-

ingamiðlarinn ætti að útskýra fyrir viðskiptavininum lykilþætti vátryggingaafurðanna sem hann selur og því ætti 

starfsfólk hans að fá viðeigandi tilföng og tíma til þess. 

49)  Ef um er að ræða hóptryggingu ætti „viðskiptavinur“ að merkja fulltrúann fyrir hópi aðila sem gerir vátryggingasamning 

fyrir hönd hópsins, þar sem einstakur aðili getur ekki tekið sjálfstæða ákvörðun um að taka þátt, s.s. í lögboðnu kerfi 

fyrir starfstengdan lífeyri. Fulltrúi hópsins ætti, þegar í stað eftir skráningu aðilans í hóptrygginguna, að útvega, ef við á, 

upplýsingaskjalið um vátryggingaafurðina og upplýsingar um viðskiptahætti dreifingaraðilans. 

50)  Mæla ætti fyrir um samræmdar reglur til að veita viðskiptavininum val um á hvaða miðli upplýsingar eru veittar, sem 

gerir kleift að nota rafræn samskipti þegar það á við, með hliðsjón af aðstæðunum við færsluna. Viðskiptavinurinn ætti 

þó að eiga kost á að fá upplýsingarnar á pappírsformi. Til að viðskiptavinurinn hafi aðgang að upplýsingum ættu allar 

upplýsingar, sem veittar eru áður en samningur er gerður, að vera aðgengilegar án endurgjalds. 

51)  Það er síður þörf á að krefjast að slíkar upplýsingar séu birtar þegar viðskiptavinurinn leitar eftir endurtrygginga- eða 

vátryggingavernd vegna viðskipta- og iðnaðaráhættu, eða einungis í þeim tilgangi að dreifa vátryggingatengdum 

fjárfestingaafurðum, þegar viðskiptavinurinn er fagviðskiptavinur eins og skilgreint er í tilskipun 2014/65/ESB. 

52)  Í þessari tilskipun ætti að tilgreina lágmarksskyldur dreifingaraðila vátrygginga um veitingu upplýsinga til 

viðskiptavina. Aðildarríki ætti að geta viðhaldið eða samþykkt strangari ákvæði um upplýsingagjöf sem leggja má á 

dreifingaraðila vátrygginga, óháð ákvæðum heimaaðildarríkis þeirra, þegar slíkir dreifingaraðilar stunda dreifingu 

vátrygginga á yfirráðasvæði þess aðildarríkis, að því tilskildu að þessi strangari ákvæði séu í samræmi við lög 

Sambandsins, þ.m.t. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/31/EB (1). Aðildarríki sem áformar að beita og beitir 

ákvæðum sem gilda um dreifingaraðila vátrygginga og sölu vátryggingaafurða, til viðbótar þeim sem sett eru fram í 

þessari tilskipun, ættu að tryggja að stjórnsýslubyrðin sem leiðir af þessum ákvæðum sé hlutfallsleg með tilliti til 

neytendaverndar og áfram takmörkuð. 

53)  Krosssala er algeng aðferð dreifingaraðila vátrygginga í öllu Sambandinu. Hún getur verið til hagsbóta fyrir 

viðskiptavini en getur einnig haft í för með sér að ekki sé tekið nægjanlegt tillit til hagsmuna viðskiptavina. Þessi 

tilskipun ætti ekki að koma í veg fyrir dreifingu vátryggingasamninga sem ná yfir margþætta áhættu. 

54)  Ákvæði þessarar tilskipunar að því er varðar krosssölu ættu ekki að hafa áhrif á beitingu lagagerða Sambandsins sem 

kveða á um reglur um krosssölu í tengslum við tiltekna vöru- eða þjónustuflokka. 

55)  Til að tryggja að vátryggingaafurðir uppfylli þarfir markhópsins ættu vátryggingafélög og, í aðildarríkjum þar sem 

vátryggingamiðlarar útfæra vátryggingaafurðir til að selja viðskiptavinum, vátryggingamiðlarar að viðhalda, starfrækja 

og endurskoða ferli fyrir samþykki á hverri og einni vátryggingaafurð. Ef dreifingaraðili vátrygginga veitir ráðgjöf um, 

eða leggur til, vátryggingaafurðir sem hann útfærir ekki ætti ávallt að vera mögulegt að skilja eiginleikana og 

skilgreinda markhópinn fyrir þessar afurðir. Þessi tilskipun ætti ekki að takmarka fjölbreytileika og sveigjanleika 

aðferðanna sem félög nota til að þróa nýjar afurðir. 

56)  Vátryggingatengdar fjárfestingaafurðir eru oft boðnar viðskiptavinum sem mögulegir valkostir eða til staðgöngu við 

fjárfestingaafurðir sem falla undir tilskipun 2014/65/ESB. Til að koma á samræmdri neytendavernd og til að forðast 

áhættuna af eftirlitshögnun er mikilvægt að vátryggingatengdar fjárfestingaafurðir falli undir staðla sem miða að því að 

meðhöndla fjárfestingaþáttinn sem innbyggður er í þessar afurðir, til viðbótar stöðlunum um viðskiptahætti sem 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/31/EB frá 8. júní 2000 um tiltekna lagalega þætti þjónustu, einkum rafrænna viðskipta, í 

tengslum við upplýsingasamfélagið á innri markaðnum (tilskipun um rafræn viðskipti) (Stjtíð. EB L 178, 17.7.2000, bls. 1). 
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skilgreindir eru fyrir allar vátryggingaafurðir. Slíkir sérstakir staðlar ættu að innihalda ákvæði um viðeigandi 

upplýsingar, kröfur um hentuga ráðgjöf og takmarkanir á greiðslur. 

57)  Til að tryggja að þóknanir eða umboðslaun eða annar ópeningalegur ávinningur í tengslum við dreifingu á vátrygg-

ingatengdri fjárfestingaafurð, sem greiddur er til eða af einhverjum aðila, að frátöldum viðskiptavininum eða aðila fyrir 

hönd viðskiptavinarins, hafi ekki skaðleg áhrif á gæði viðkomandi þjónustu sem veitt er viðskiptavininum, ætti 

dreifingaraðili vátrygginganna að koma á viðeigandi og hóflegu fyrirkomulagi til að komast hjá slíkum skaðlegum 

áhrifum. Í þeim tilgangi ætti dreifingaraðili vátrygginganna að þróa, innleiða og endurskoða reglulega nýjar stefnur og 

málsmeðferðir að því er varðar hagsmunaárekstra með það að markmiði að komast hjá skaðlegum áhrifum á gæði 

viðkomandi þjónustu sem veitt er viðskiptavininum og til að tryggja að viðskiptavinurinn sé upplýstur á fullnægjandi 

hátt um þóknanir, umboðslaun eða ávinning. 

58)  Til að tryggja að vátryggingafélög og aðilar sem hafa með höndum dreifingu vátrygginga fari að ákvæðum þessarar 

tilskipunar, og til að tryggja að þeir falli undir sambærilega meðhöndlun alls staðar í Sambandinu, ætti að krefja 

aðildarríki um að koma á stjórnsýsluviðurlögum og öðrum ráðstöfunum sem eru skilvirk, hlutfallsleg og letjandi. Í 

orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 8. desember 2010 um að efla fyrirkomulag um viðurlög á sviði fjármála-

þjónustu hefur endurskoðun á gildandi valdheimildum og raunverulegri beitingu þeirra verið framkvæmd með það að 

markmiði að stuðla að samleitni viðurlaga og annarra ráðstafana. Því ættu stjórnsýsluviðurlög og aðrar ráðstafanir sem 

mælt er fyrir um í aðildarríkjunum að fullnægja tilteknum mikilvægum kröfum með tilliti til viðtakenda, viðmiðana sem 

taka á tillit til við beitingu viðurlaga eða annarra ráðstafana, og birtingar. 

59)  Jafnvel þótt ekkert komi í veg fyrir að aðildarríki mæli fyrir um reglur um stjórnsýsluviðurlög og refsiviðurlög við sömu 

brotum ætti þess ekki að vera krafist að aðildarríki mæli fyrir um reglur um stjórnsýsluviðurlög við brotum á þessari 

tilskipun sem falla undir landsbundinn refsirétt. Aðildarríkjum er, í samræmi við landslög, ekki skylt að leggja bæði á 

stjórnsýsluviðurlög og beita refsiviðurlögum við sama afbrotinu, en þau ættu að geta gert það ef landslög þeirra heimila. 

Setning refsiviðurlaga í stað stjórnsýsluviðurlaga við brotum á þessari tilskipun ætti þó ekki að draga úr eða að öðru 

leyti hafa áhrif á að lögbær yfirvöld starfi saman, hafi aðgang að og skiptist tímanlega á upplýsingum við lögbær 

yfirvöld í öðrum aðildarríkjum að því er varðar þessa tilskipun, einnig eftir að viðkomandi brotum hefur verið vísað til 

saksóknar hjá lögbærum dómsyfirvöldum. 

60)  Einkum ættu lögbær yfirvöld að hafa valdheimildir til að leggja á fjárhagsleg viðurlög sem eru nægjanlega há til að vega 

upp á móti raunverulegum eða mögulegum ávinningi, og eru letjandi jafnvel fyrir stórar stofnanir og stjórnendur þeirra. 

61)  Til að koma á samræmdri í neytendavernd og til að forðast áhættuna af eftirlitshögnun er mikilvægt, ef um er að ræða 

brot í tengslum við dreifingu vátryggingatengdrar fjárfestingaafurðar, að stjórnsýsluviðurlög og aðrar ráðstafanir sem 

aðildarríki setja séu löguð að þeim sem sett eru fram í reglugerð (ESB) nr. 1286/2014. 

62)  Til að tryggja samræmda beitingu viðurlaga alls staðar í Sambandinu ættu aðildarríki að sjá til þess að lögbær yfirvöld 

taki tillit til allra viðkomandi aðstæðna þegar tegundir stjórnsýsluviðurlaga eða annarra ráðstafana og upphæðir 

fjárhagslegra stjórnsýsluviðurlaga eru ákvörðuð. 

63)  Til að tryggja að ákvarðanir um brot sem lögbær yfirvöld taka hafi letjandi áhrif á allan almenning og til að upplýsa 

markaðsaðila um atferli sem telst skaðlegt viðskiptavinum, ætti að birta þessar ákvarðanir, að því tilskildu að tíminn til 

að leggja fram kæru sé liðinn og að engin kæra hafi verið lögð fram, nema slík birting upplýsinga tefli stöðugleika 

fjármálamarkaða eða yfirstandandi rannsókn í tvísýnu. Ef landslög kveða á um birtingu viðurlaga eða annarra ráðstafana 

sem falla undir rétt til áfrýjunar ætti einnig að birta slíkar upplýsingar, sem og niðurstöðu áfrýjunarinnar, án 

ótilhlýðilegrar tafar. Ef birting viðurlaga eða annarra ráðstafana myndi valda skaða fyrir hlutaðeigandi aðila sem ekki er 

í réttu hlutfalli við tilefnið ætti lögbæra yfirvaldið þó ávallt að geta ákveðið að birta ekki viðurlögin eða aðrar ráðstafanir 

eða að birta þau nafnlaust. 

64)  Til að greina möguleg brot ættu lögbær yfirvöld að hafa nauðsynlegar rannsóknarheimildir, og ættu að koma á skilvirku 

fyrirkomulagi sem gerir kleift að tilkynna um möguleg eða raunveruleg brot. 

65)  Þessi tilskipun ætti bæði að vísa til stjórnsýsluviðurlaga og annarra ráðstafana án tillits til þess hvort þau flokkist sem 

viðurlög eða aðrar ráðstafanir samkvæmt landslögum. 

66)  Tilskipun þessi ætti ekki að hafa áhrif á ákvæði í lögum aðildarríkjanna sem varða refsiverða verknaði.  
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67)  Til þess að ná markmiðunum sem sett eru fram í þessari tilskipun ætti að fela framkvæmdastjórninni vald til að 

samþykkja gerðir, í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU), að því er varðar eftirlit 

með afurðum og kröfur um stjórnunarhætti fyrir allar afurðir og, í tengslum við dreifingu vátryggingatengdra fjár-

festingaafurða, stjórnun hagsmunaárekstra, skilyrðin fyrir að greiða megi eða taka við söluhvötum, og mat á hentugleika 

og tilhlýðileika. Einkar mikilvægt er að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar 

stendur, þ.m.t. við sérfræðinga. Við undirbúning og samningu framseldra gerða ætti framkvæmdastjórnin að tryggja 

samhliða, tímanlega og viðeigandi afhendingu viðkomandi skjala til Evrópuþingsins og ráðsins. 

68)  Tæknistaðlar í fjármálaþjónustu ættu að tryggja samræmda samhæfingu og fullnægjandi neytendavernd alls staðar í 

Sambandinu. Þar eð Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin er stofnun sem býr yfir mikilli faglegri 

sérfræðiþekkingu ætti einungis að fela henni að semja drög að reglugerð og tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem ekki 

kalla á val um stefnu, til að leggja fyrir Evrópuþingið, ráðið og framkvæmdastjórnina. 

69)  Í samræmi við sameiginlegan skilning á framseldum gerðum milli Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar 

ætti framkvæmdastjórnin, án þess að hafa áhrif á frekari endurskoðun, að taka tillit til andmælatímabilsins sem og 

málsmeðferðarreglna Evrópuþingsins og ráðsins varðandi dagsetningu sendingar framseldu gerðarinnar. Í samræmi við 

sameiginlegan skilning á framseldum gerðum, án þess að hafa áhrif á frekari endurskoðun, og, eftir atvikum, reglugerð 

(ESB) nr. 1094/2010, ætti einnig að tryggja viðhlítandi gagnsæi og viðeigandi samskipti við Evrópuþingið og ráðið áður 

en framselda gerðin er samþykkt. 

70)  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (1) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 (2) ættu að 

gilda um vinnslu Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar á persónuupplýsingum innan ramma 

þessarar tilskipunar, undir eftirliti Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar. 

71)  Í þessari tilskipun eru grundvallarréttindi virt og meginreglum fylgt, sem eru viðurkennd í sáttmála Evrópusambandsins 

um grundvallarréttindi og felast í sáttmálunum. 

72)  Þessi tilskipun ætti ekki að vera of íþyngjandi fyrir litla og meðalstóra dreifingaraðila vátrygginga og endurtrygginga. 

Ein af aðferðunum til að ná þessu markmiði er að beita meðalhófsreglunni á réttan hátt. Sú regla ætti að gilda bæði um 

kröfurnar sem lagðar eru á dreifingaraðila vátrygginga og endurtrygginga, og um beitingu eftirlitsheimilda. 

73)  Endurskoðun á þessari tilskipun ætti að fara fram fimm árum eftir gildistöku hennar, í því skyni taka mið af markaðs-

þróun og þróun á öðrum sviðum laga Sambandsins eða reynslu aðildarríkja af innleiðingu laga Sambandsins, einkum 

með tilliti til afurða sem falla undir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/41/EB (3). 

74)  Tilskipun 2002/92/EB ætti að falla úr gildi 24 mánuðum eftir að þessi tilskipun öðlast gildi. Þó ætti að fella III. kafla A í 

tilskipun 2002/92/EB niður frá og með gildistökudegi þessarar tilskipunar. 

75)  Skyldan að lögleiða þessa tilskipun í aðildarríkjunum ætti að takmarkast við þau ákvæði sem fela í sér efnislega 

breytingu á tilskipun 2002/92/EB. Skyldan að lögleiða óbreyttu ákvæðin er fyrir hendi í þeirri tilskipun. 

76)  Þessi tilskipun ætti ekki að hafa áhrif á skuldbindingar aðildarríkjanna að því er varðar fresti til að leiða tilskipun 

2002/92/EB í landslög. 

77)  Haft var samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina í samræmi við 2. mgr. 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001 og 

skilaði hún áliti 23. nóvember 2012 (4).  

  

(1) 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). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Sambandsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, 

bls. 1). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/41/EB frá 3. júní 2003 um starfsemi og eftirlit með stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri 

(Stjtíð. ESB L 235, 23.9.2003, bls. 10). 

(4) Stjtíð. ESB C 100, 6.4.2013, bls. 12. 
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78)  Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar tilskipunar, en þeim verður betur náð á vettvangi 

Sambandsins, vegna umfangs hennar, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna 

eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett 

fram í þeirri grein, gengur þessi tilskipun ekki lengra en nauðsynlegt er til að ná þessum markmiðum. 

79)  Í samræmi við sameiginlega pólitíska yfirlýsingu aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2011 um 

skýringaskjöl hafa aðildarríki skuldbundið sig, í rökstuddum tilvikum, til að láta tilkynningu um lögleiðingarráðstafanir 

fylgja með einu eða fleiri skjölum sem skýra út sambandið milli innihalds tilskipunar og samsvarandi hluta 

landsbundinna lögleiðingargerninga. Að því er varðar þessa tilskipun telur löggjafinn að sending slíkra gagna sé 

réttmæt. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

I. KAFLI 

GILDISSVIÐ OG SKILGREININGAR 

1. gr. 

Gildissvið 

1.  Í þessari tilskipun er mælt fyrir um reglur um stofnun og rekstur á sviði dreifingar vátrygginga og endurtrygginga í 

Sambandinu. 

2.  Þessi tilskipun gildir um alla einstaklinga og lögaðila sem hafa staðfestu í aðildarríki eða sem óska eftir staðfestu þar í því 

skyni að stofna til og hafa með höndum dreifingu vátrygginga- og endurtryggingaafurða. 

3.  Þessi tilskipun gildir ekki um vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi sem leggja stund á dreifingu vátrygginga ef öll 

eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a)  vátryggingin er til viðbótar vöru eða þjónustu sem veitandinn veitir, ef slík vátrygging nær yfir: 

i. áhættuna af að varan bili, tapist eða verði fyrir tjóni eða að þjónustan sem veitandinn veitir sé ekki nýtt, eða 

ii. tjón eða tap á farangri eða aðra áhættu í tengslum við ferð sem bókuð er hjá viðkomandi veitanda, 

b)  upphæð iðgjaldsins sem greitt er fyrir vátryggingaafurðina fer ekki yfir 600 evrur, reiknað árlega í réttu hlutfalli, 

c)  þrátt fyrir b-lið, ef vátryggingin kemur til viðbótar þjónustu sem um getur í a-lið og varanleiki þeirrar þjónustu er þrír 

mánuðir eða minna, upphæð iðgjaldsins sem hver aðili greiðir fer ekki yfir 200 evrur. 

4.  Aðildarríki skulu tryggja, við dreifingu fyrir milligöngu vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi sem er undanþeginn beitingu 

þessarar tilskipunar skv. 3. gr., að vátryggingafélag eða vátryggingamiðlari tryggi að: 

a)  upplýsingar séu gerðar aðgengilegar viðskiptavininum, áður en samningur er gerður, um nafn og heimili miðlarans og um 

málsmeðferðina sem um getur í 14. gr. sem gerir viðskiptavinum og öðrum hagsmunaaðilum kleift að leggja fram kvartanir, 

b)  viðeigandi og hlutfallslegu fyrirkomulagi sé komið á til að uppfylla 17. og 24. gr. og taka til athugunar kröfur og þarfir 

viðskiptavinarins áður en samningstillagan er lögð fram, 

c)  viðskiptavinurinn fái upplýsingaskjalið um vátryggingaafurðina sem um getur í 5. mgr. 20. gr., áður en samningurinn er 

gerður. 

5.  Aðildarríki skulu tryggja að lögbær yfirvöld hafi eftirlit með markaðnum, þ.m.t. markaðnum fyrir fylgiafurðir vátrygginga 

sem eru markaðssettar, dreift eða seldar í, eða frá, aðildarríki. Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin getur 

stuðlað að og samræmt slíkt eftirlit. 

6.  Þessi tilskipun gildir ekki um dreifingu vátrygginga og endurtrygginga í tengslum við áhættu og skuldbindingar utan 

Sambandsins.  
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Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á lög aðildarríkis að því er varðar dreifingu vátrygginga og endurtrygginga sem vátrygginga- og 

endurtryggingafélög eða vátrygginga- og endurtryggingamiðlarar með staðfestu í þriðja landi hafa með höndum og starfa á 

yfirráðasvæði þess samkvæmt meginreglunni um frelsi til að veita þjónustu, að því tilskildu að tryggð sé jöfn meðferð allra 

aðila sem stunda eða hafa leyfi til að leggja stund á dreifingu vátrygginga eða endurtrygginga á þeim markaði. 

Í þessari tilskipun skal ekki setja reglur um dreifingu vátrygginga eða endurtrygginga í þriðju löndum. 

Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um alla erfiðleika almenns eðlis sem dreifingaraðilar þeirra á vátryggingum 

eða endurtryggingum rekast á við að stofna aðsetur sitt eða leggja stund dreifingu vátrygginga eða endurtrygginga í einhverju 

þriðja landi. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

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

1)  „dreifing vátrygginga“: starfsemi sem felst í því að veita ráðgjöf um, leggja til eða inna af hendi aðra vinnu við 

undirbúning fyrir samningagerð um vátryggingar, gerð slíkra samninga, eða aðstoð við stjórnun og efndir slíkra samninga, 

einkum ef um er að ræða kröfu, þ.m.t. veitingu upplýsinga um einn eða fleiri vátryggingasamninga í samræmi við 

viðmiðanirnar sem viðskiptavinir velja fyrir milligöngu vefseturs eða annars miðils og gerð forgangslista yfir 

vátryggingaafurðir, þ.m.t. um verð- og afurðarsamanburð, eða afslætti af verði vátryggingasamnings, ef viðskiptavinurinn 

getur, beint eða óbeint, gert vátryggingasamning með notkun vefsetur eða annars miðils, 

2)  „endurtryggingadreifing“: starfsemi sem felst í því að veita ráðgjöf um, leggja til eða inna af hendi aðra vinnu við undir-

búning fyrir samningagerð um endurtryggingar, gerð slíkra samninga eða aðstoð við stjórnun og framkvæmd slíkra 

samninga, einkum ef um er að ræða kröfu, þ.m.t. þegar endurtryggingafélag innir hana af hendi án afskipta endurtrygg-

ingamiðlara, 

3)  „vátryggingamiðlari“: einstaklingur eða lögaðili, annar en vátrygginga- eða endurtryggingafélag eða starfsfólk þess og 

annar en vátryggingamiðlari í hliðarstarfsemi, sem stofnar til eða hefur með höndum dreifingu vátrygginga, gegn greiðslu, 

4)  „vátryggingamiðlari í hliðarstarfsemi“: einstaklingur eða lögaðili, annar en lánastofnun eða verðbréfafyrirtæki, eins og 

skilgreint er í 1. og 2. lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (1), sem stofnar til eða 

hefur með höndum dreifingu vátrygginga sem hliðarstarfsemi, gegn greiðslu, að því tilskildu að öll eftirfarandi skilyrði 

séu uppfyllt: 

a)  meginatvinnustarfsemi þess einstaklings eða lögaðila er önnur en dreifing vátrygginga, 

b)  einstaklingurinn eða lögaðilinn dreifir eingöngu tilteknum vátryggingaafurðum sem eru til viðbótar vöru eða þjónustu, 

c)  viðkomandi vátryggingaafurðir ná ekki yfir líftryggingu eða skaðabótaábyrgð, nema verndin sé til viðbótar vörunni 

eða þjónustunni sem miðlarinn býður sem hluta af meginatvinnustarfsemi sinni, 

5)  „endurtryggingamiðlari“: einstaklingur eða lögaðili, annar en endurtryggingafélag eða starfsfólk þess, sem stofnar til eða 

hefur með höndum endurtryggingadreifingu, gegn greiðslu, 

6)  „vátryggingafélag“: félag eins og skilgreint er í 1. lið 13. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (2),  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og 

verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð ESB nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og 

endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1). 
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7)  „endurtryggingafélag“: endurtryggingafélag eins og skilgreint er í 4. lið 13. gr. tilskipunar 2009/138/EB, 

8)  „dreifingaraðili vátrygginga“: vátryggingamiðlari, vátryggingamiðlari í hliðarstarfsemi eða vátryggingafélag, 

9)  „launagreiðslur“: hvers konar umboðslaun, þóknun, gjald eða önnur greiðsla, þ.m.t. hvers konar efnahagslegur ávinningur 

eða annar fjárhagslegur eða ófjárhagslegur ábati eða hvati sem boðinn er eða veittur að því er varðar dreifingu vátrygg-

inga, 

10)  „heimaaðildarríki“: 

a)  ef miðlarinn er einstaklingur, það aðildarríki þar sem búseta hans eða hennar er, 

b)  ef miðlarinn er lögaðili, það aðildarríki þar sem skráð skrifstofa hans er staðsett eða, ef hann hefur enga skráða 

skrifstofu samkvæmt innlendum lögum, það aðildarríki þar sem aðalskrifstofa hans er staðsett, 

11)  „gistiaðildarríki“: aðildarríkið þar sem vátrygginga- eða endurtryggingamiðlari hefur stöðuga viðveru eða starfsstöð eða 

veitir þjónustu, og sem ekki er heimaaðildarríki hans, 

12)  „útibú“: umboðsskrifstofa eða útibú miðlara sem staðsett er á yfirráðasvæði annars aðildarríkis en heimaaðildarríkisins, 

13)  „náin tengsl“: náin tengsl í sömu merkingu og skilgreint er í 17. lið 13. gr. tilskipunar 2009/138/EB, 

14)  „meginstarfsstöð“: staðurinn þaðan sem meginstarfseminni er stjórnað, 

15)  „ráðgjöf“: það að veita viðskiptavini einstaklingsbundna ráðleggingu annað hvort að beiðni hans eða að frumkvæði 

dreifingaraðila vátrygginga að því er varðar einn eða fleiri vátryggingasamninga, 

16)  „stór áhætta“: stór áhætta eins og skilgreint er í 27. lið 13. gr. tilskipunar 2009/138/EB, 

17)  „vátryggingatengd fjárfestingaafurð“: vátryggingaafurð með líftíma- eða endurkaupsvirði og þar sem líftíma- eða 

endurkaupsvirðið er að öllu leyti eða að hluta til óvarið, beint eða óbeint, fyrir markaðsflökti, og inniheldur ekki: 

a)  skaðatryggingaafurðir sem skráðar eru í I. viðauka við tilskipun 2009/138/EB (Flokkar skaðatrygginga), 

b)  líftryggingasamninga þar sem bæturnar samkvæmt samningnum eru eingöngu til greiðslu vegna dauðsfalls eða 

óvinnufærni vegna slysa, veikinda eða örorku, 

c)  lífeyrisafurðir sem, samkvæmt landslögum, viðurkennt er að hafi þann megintilgang að veita fjárfestinum tekjur við 

starfslok, og fjárfestinum rétt til tiltekinna kjara, 

d)  opinberlega viðurkennt starfstengt lífeyriskerfi sem fellur undir gildissvið tilskipunar 2003/41/EB eða tilskipunar 

2009/138/EB, 

e)  einstakar lífeyrisafurðir sem krefjast fjárframlags starfsmanns samkvæmt landslögum og vinnuveitandinn eða 

starfsmaðurinn hefur hvorki val um lífeyrisafurðina né veitandann, 

18)  „varanlegur miðill“: hvert það tæki sem: 

a)  gerir viðskiptavini kleift að geyma upplýsingar sem beint er persónulega til hans með hætti að nálgast má síðar og í 

hæfilega langan tíma eftir því hvaða tilgangi þær þjóna, og 

b)  gerir kleift að afrita upplýsingarnar sem geymdar eru óbreyttar. 

2.  Að því er varðar 1. og 2. lið 1. mgr. telst eftirfarandi ekki vera dreifing vátrygginga eða endurtrygginga: 

a)  tilfallandi veiting upplýsinga í tengslum við aðra atvinnustarfsemi þar sem: 

i. veitandinn gerir ekki frekari ráðstafanir til að aðstoða við gerð eða framkvæmd vátryggingasamnings, 

ii. tilgangur starfseminnar er ekki að aðstoða viðskiptavininn við að gera eða framkvæma endurtryggingasamning,  



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/227 

 

b)  meðferð krafna vátrygginga- eða endurtryggingafélags í atvinnuskyni, og tjónamat og sérfræðimat á kröfum, 

c)  eingöngu er verið að veita gögn og upplýsingar um mögulega vátryggingataka til vátryggingamiðlara, endurtrygginga-

miðlara, vátryggingafélaga eða endurtryggingafélaga þar sem veitandinn gerir engar frekari ráðstafanir til að aðstoða við 

gerð vátrygginga- eða endurtryggingasamnings, 

d)  eingöngu er verið að veita mögulegum vátryggingatökum upplýsingar um vátrygginga- eða endurtryggingaafurðir, vátrygg-

ingamiðlara, endurtryggingamiðlara, vátryggingafélag eða endurtryggingafélag þar sem veitandinn gerir engar frekari 

ráðstafanir til að aðstoða við gerð vátrygginga- eða endurtryggingasamnings. 

II. KAFLI 

KRÖFUR UM SKRÁNINGU 

3. gr. 

Skráning 

1.  Vátryggingamiðlarar, endurtryggingamiðlarar og vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi skulu skráðir hjá lögbæru yfirvaldi 

í heimaaðildarríki sínu. 

Þess skal ekki krafist samkvæmt þessari tilskipun að vátrygginga- og endurtryggingafélög og starfsfólk þeirra sé skráð. 

Án þess að hafa áhrif á fyrstu undirgrein geta aðildarríki mælt fyrir um að vátrygginga- og endurtryggingafélög og miðlarar og 

aðrar stofnanir geti átt samstarf við lögbær yfirvöld við skráningu vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara og vátrygginga-

miðlara í hliðarstarfsemi og við beitingu krafnanna sem mælt er fyrir um í 10. gr. 

Einkum getur vátrygginga- eða endurtryggingafélag, vátrygginga- eða endurtryggingamiðlari, eða samtök vátrygginga- eða 

endurtryggingafélaga eða vátrygginga- eða endurtryggingamiðlara, skráð vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara og 

vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi, undir eftirliti lögbærs yfirvalds. 

Vátrygginga- eða endurtryggingamiðlari eða vátryggingamiðlari í hliðarstarfsemi getur starfað á ábyrgð vátrygginga- eða 

endurtryggingafélags eða annars miðlara. Í slíku tilviki geta aðildarríki mælt fyrir um að vátrygginga- eða endurtrygg-

ingafélagið eða annar miðlari skuli vera ábyrgur fyrir að tryggja að vátrygginga- eða endurtryggingamiðlarinn, eða vátrygginga-

miðlarinn í hliðarstarfsemi, uppfylli skilyrðin fyrir skráningu, þ.m.t. skilyrðin sem sett eru fram í c-lið fyrstu undirgreinar 

6. mgr. 

Aðildarríki geta einnig mælt fyrir um að vátrygginga- eða endurtryggingafélagið eða annar miðlari sem tekur ábyrgð á 

vátrygginga- eða endurtryggingamiðlaranum, eða vátryggingamiðlaranum í hliðarstarfsemi, skrái þann miðlara eða miðlara í 

hliðarstarfsemi. 

Aðildarríki þurfa ekki að beita kröfunni sem um getur í fyrstu undirgrein á alla einstaklinga sem starfa hjá vátrygginga- eða 

endurtryggingamiðlara eða vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi og sem hafa með höndum dreifingu vátrygginga eða endur-

trygginga. 

Aðildarríki skulu tryggja að í skránum séu tilgreind nöfn einstaklinganna innan stjórnar dreifingaraðila vátrygginga eða endur-

trygginga sem bera ábyrgð á dreifingu vátrygginga eða endurtrygginga. 

Í skránum skulu þar að auki tilgreind aðildarríkin þar sem miðlarinn stundar starfsemi sína á grundvelli reglna um staðfesturétt 

eða frelsis til að veita þjónustu. 

2.  Aðildarríki geta komið á fleiri en einni skrá yfir vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara og vátryggingamiðlara í 

hliðarstarfsemi að því tilskildu þau mæli fyrir um viðmiðanirnar sem gilda um skráningu miðlara. 

Aðildarríki skulu koma á skráningarkerfi á Netinu. Viðkomandi kerfi skal vera auðveldlega aðgengilegt og gera mögulegt að 

klára skráninguna beint á Netinu.  
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3.  Ef um fleiri en eina skrá er að ræða í aðildarríki skal viðkomandi aðildarríki koma á fót einni upplýsingamiðstöð sem gerir 

kleift að hafa skjótan og auðveldan aðgang að upplýsingum úr þessum skrám, sem skulu teknar saman rafrænt og uppfærðar. 

Upplýsingamiðstöðin skal einnig veita sanngreiningarupplýsingar um lögbær yfirvöld í heimaaðildarríkinu. 

4.  Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal koma á, birta á vefsetri sínu og uppfæra sameiginlega rafræna 

skrá sem hefur að geyma upplýsingar um vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara og vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi, 

sem hafa tilkynnt um fyrirhugaða starfsemi yfir landamæri í samræmi við III. kafla. Aðildarríki skulu veita Evrópsku 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni viðeigandi upplýsingar skjótt til að gera henni kleift að gera þetta. Skráin skal 

innihalda tengla að, og vera aðgengileg frá, vefsetri lögbærra yfirvalda hvers og eins aðildarríkis. 

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal eiga rétt á aðgangi að gögnunum sem vistuð eru í skránni sem um 

getur í fyrstu undirgrein. Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin og lögbæru yfirvöldin skulu eiga rétt á að 

breyta slíkum gögnum. Skráðir aðilar, sem persónuupplýsingar eru um í skránni og sem skipst er á, skulu eiga rétt á aðgangi að 

slíkum vistuðum gögnum og til að vera upplýstir með viðeigandi hætti. 

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal stofna vefsetur með tenglum á hverja og eina upplýsingamiðstöð 

eða, eftir atvikum, skrá, sem aðildarríki koma upp í samræmi við 3. mgr. 

Heimaaðildarríki skulu tryggja að skráning vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara og vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi 

verði látin falla undir uppfyllingu viðeigandi krafna sem mælt er fyrir um í 10. gr. 

Gildistími skráningarinnar skal vera með fyrirvara um reglulega endurskoðun lögbæra yfirvaldsins. 

Heimaaðildarríki skulu tryggja að vátryggingamiðlarar, endurtryggingamiðlarar og vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi sem 

uppfylla ekki lengur kröfurnar sem mælt er fyrir um í 10. gr., séu teknir af skránni. Heimaaðildarríkið skal, eftir atvikum, 

upplýsa gistiaðildarríkið um slíka afskráningu. 

5.  Aðildarríki skulu tryggja að fjallað sé um umsóknir miðlara um skráningu innan þriggja mánaða frá framlagningu 

fullgerðrar umsóknar og að umsækjandinn fái tafarlaust tilkynningu um ákvörðunina. 

6.  Aðildarríki skulu tryggja að óskað sé eftir öllum eftirfarandi upplýsingum sem skilyrði fyrir skráningu vátrygginga-

miðlara, endurtryggingamiðlara og vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi: 

a)  deili á hluthöfum eða aðilum, hvort sem það eru einstaklingar eða lögaðilar, sem eiga eignarhlut í miðlaranum sem er 

umfram 10% og hve stórir þessir eignarhlutir eru, 

b)  deili á þeim aðilum sem hafa náin tengsl við miðlarann, 

c)  upplýsingar um að þessir eignarhlutir eða nánu tengsl komi ekki í veg fyrir skilvirka framkvæmd eftirlitshlutverks lögbæra 

yfirvaldsins. 

Aðildarríki skulu tryggja að miðlarar upplýsi lögbær yfirvöld, án ástæðulausrar tafar, um allar breytingar á upplýsingunum sem 

veittar eru samkvæmt þessari málsgrein. 

7.  Aðildarríki skulu tryggja að lögbær yfirvöld synji um skráningu ef lög og stjórnsýsluákvæði þriðja lands sem gilda um 

einn eða fleiri einstaklinga eða lögaðila sem miðlari hefur náin tengsl við, eða ef vandkvæði tengd framfylgd þessara laga og 

stjórnsýslufyrirmæla koma í veg fyrir skilvirka framkvæmd eftirlitshlutverks þeirra. 

III. KAFLI 

FRELSI TIL AÐ VEITA ÞJÓNUSTU OG STAÐFESTURÉTTUR 

4. gr. 

Frelsi til að veita þjónustu 

1.  Hver sá vátryggingamiðlari, endurtryggingamiðlari eða vátryggingamiðlari í hliðarstarfsemi, sem í fyrsta sinn hyggst 

stunda starfsemi á yfirráðasvæði annars aðildarríkis á grundvelli frelsis til að veita þjónustu, skal koma eftirfarandi 

upplýsingum til lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríkinu: 

a)  nafn, heimilisfang og, eftir atvikum, skráningarnúmer miðlarans,  
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b)  í hvaða aðildarríki eða aðildarríkjum miðlarinn hyggst starfa, 

c)  flokkur miðlara og, eftir atvikum, nafn sérhvers vátrygginga- eða endurtryggingafélags sem hann starfar fyrir, 

d)  viðeigandi vátryggingaflokkar, ef við á. 

2.  Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, innan mánaðar frá viðtöku upplýsinganna sem um getur í 1. mgr., senda þær 

lögbæru yfirvaldi í gistiaðildarríkinu, sem skal staðfesta viðtöku án tafar. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal upplýsa 

vátryggingamiðlarann, endurtryggingamiðlarann eða vátryggingamiðlarann í hliðarstarfsemi skriflega um að lögbært yfirvald í 

gistiaðildarríkinu hafi tekið við upplýsingunum og að miðlarinn geti hafið starfsemi sína í gistiaðildarríkinu. Lögbæra yfirvaldið 

í heimaaðildarríkinu skal, eftir atvikum, á sama tíma tilkynna miðlaranum um að upplýsingarnar um lagaákvæðin sem um getur 

í 1. mgr. 11. gr. sem gilda í gistiaðildarríkinu séu aðgengilegar með aðferðunum sem um getur í 3. og 4. mgr. 11. gr., og einnig 

að miðlarinn verði að hlíta þessum ákvæðum til að hefja starfsemi sína í gistiaðildarríkinu. 

3.  Ef breyting verður á einstökum atriðum sem komið hefur verið á framfæri í samræmi við 1. mgr. skal vátrygginga-

miðlarinn, endurtryggingamiðlarinn eða vátryggingamiðlarinn í hliðarstarfsemi tilkynna þá breytingu til lögbærs yfirvalds í 

heimaaðildarríkinu, a.m.k. mánuði áður en breytingin kemur til framkvæmdar. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal 

einnig upplýsa lögbært yfirvald í gistiaðildarríkinu um breytinguna eins fljótt og mögulegt er og eigi síðar en mánuði eftir 

viðtökudag lögbæra yfirvaldsins í heimaaðildarríkinu á upplýsingunum. 

5. gr. 

Brot á skuldbindingum í tengslum við frelsi til að veita þjónustu 

1.  Ef lögbært yfirvald í gistiaðildarríkinu hefur ástæðu til að ætla að vátryggingamiðlari, endurtryggingamiðlari eða vátrygg-

ingamiðlari í hliðarstarfsemi, sem starfar á yfirráðasvæði þess á grundvelli frelsis til að veita þjónustu, brjóti gegn einhverri 

skuldbindingu sem sett er fram í þessari tilskipun, skal það tilkynna þær grunsemdir til lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríkinu. 

Eftir að hafa lagt mat á upplýsingarnar sem tekið er við samkvæmt fyrstu undirgrein skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu, 

eftir atvikum, og ef svo er, við fyrsta tækifæri gera viðeigandi ráðstafanir til að ráða bót á stöðu mála. Það skal tilkynna lögbæru 

yfirvaldi í gistiaðildarríkinu um slíkar ráðstafanir. 

Ef, þrátt fyrir ráðstafanirnar sem heimaaðildarríkið hefur gert eða vegna þess að þær ráðstafanir hafa reynst ófullnægjandi eða 

eru takmarkaðar, vátryggingamiðlarinn, endurtryggingamiðlarinn eða vátryggingamiðlarinn í hliðarstarfsemi starfar áfram með 

hætti sem augljóslega veldur stórfeldum skaða fyrir hagsmuni neytenda í gistiaðildarríki, eða fyrir snurðulausa starfsemi 

vátrygginga- og endurtryggingamarkaða, getur lögbært yfirvald í gistiaðildarríkinu, er það hefur skýrt lögbæru yfirvaldi í 

heimaaðildarríkinu frá því, gert viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir frekari brot og þar á meðal, að því marki sem 

nauðsynlegt er, komið í veg fyrir að viðkomandi miðlari stundi áfram nýja starfsemi innan yfirráðasvæðis þess. 

Að auki getur lögbært yfirvald í heima- eða gistiaðildarríkinu vísað málinu til Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftir-

litsstofnunarinnar og óskað eftir aðstoð hennar í samræmi við 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010. Í því tilviki getur 

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin aðhafst í samræmi við þær valdheimildir sem henni eru veittar 

samkvæmt þeirri grein. 

2.  Ákvæði 1. mgr. hafa ekki áhrif á vald gistiaðildarríkisins til að gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir eða refsa 

fyrir brot sem framin eru á yfirráðasvæði þess, við aðstæður þar sem nauðsynlegt er að grípa til tafarlausra aðgerða til að vernda 

réttindi neytenda. Þetta vald skal fela í sér möguleika til að koma í veg fyrir að vátryggingamiðlari, endurtryggingamiðlari eða 

vátryggingamiðlari í hliðarstarfsemi stundi nýja starfsemi á yfirráðasvæði þess. 

3.  Allar ráðstafanir sem samþykktar eru af lögbærum yfirvöldum í gistiaðildarríkinu samkvæmt þessari grein skulu sendar 

hlutaðeigandi vátryggingamiðlurum, endurtryggingamiðlurum eða vátryggingamiðlurum í hliðarstarfsemi í vel rökstuddu skjali 

og tilkynntar lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu, Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni og fram-

kvæmdastjórninni, án ástæðulausrar tafar.  
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6. gr. 

Neyting staðfesturéttar 

1.  Aðildarríki skulu tryggja að allir vátryggingamiðlarar, endurtryggingamiðlarar eða vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi, 

sem hafa í hyggju að neyta staðfesturéttar með því að koma á fót útibúi eða hafa stöðuga viðveru á yfirráðasvæði annars 

aðildarríkis, tilkynni um það til lögbærs yfirvalds heimaaðildarríkis síns og veiti viðkomandi lögbæru yfirvaldi eftirfarandi 

upplýsingar: 

a)  nafn, heimilisfang og, eftir atvikum, skráningarnúmer miðlarans, 

b)  á yfirráðasvæði hvaða aðildarríkis miðlarinn hyggst stofna útibú eða hafa stöðuga viðveru, 

c)  flokkur miðlara og, eftir atvikum, nafn sérhvers vátrygginga- eða endurtryggingafélags sem hann starfar fyrir, 

d)  viðeigandi vátryggingaflokkar, ef við á, 

e)  heimilisfang í gistiaðildarríkinu þar sem afla má skjala, 

f)  nafn sérhvers aðila sem ber ábyrgð á stjórnun útibúsins eða hinni stöðugu viðveru. 

Stöðuga viðveru miðlara á yfirráðasvæði annars aðildarríkis, sem jafngildir útibúi, skal meðhöndla á sama hátt og útibú, nema 

miðlarinn setji slíka stöðuga viðveru sína upp með öðrum löglegum hætti. 

2.  Ef lögbær yfirvöld í heimaaðildarríkinu hafa ekki ástæðu til að efast um að stjórnskipulag eða fjárhagsstaða vátrygg-

ingamiðlarans, endurtryggingamiðlarans eða vátryggingamiðlarans í hliðarstarfsemi sé fullnægjandi með tilliti til fyrirhugaðrar 

dreifingarfsemi, skulu þau, innan eins mánaðar frá móttöku upplýsinganna sem um getur í 1. mgr., tilkynna lögbæru yfirvaldi í 

gistiaðildarríkinu um þær, sem skal staðfesta móttöku þeirra án tafar. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal upplýsa 

vátryggingamiðlarann, endurtryggingamiðlarann eða vátryggingamiðlarann í hliðarstarfsemi skriflega um að lögbært yfirvald í 

gistiaðildarríkinu hafi tekið við upplýsingunum. 

Innan eins mánaðar frá viðtöku upplýsinganna sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar skal lögbært yfirvald í 

gistiaðildarríkinu senda lagaákvæðin, sem um getur í 1. mgr. 11. gr. með aðferðunum sem um getur í 3. og 4. mgr. 11. gr., sem 

gilda á yfirráðasvæði þess, til lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríkinu. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal senda þessar 

upplýsingar til miðlarans og upplýsa hann um að honum sé heimilt að hefja starfsemi sína í gistiaðildarríkinu, að því tilskildu að 

hann fari að þessum lagaákvæðum. 

Ef engin tilkynning berst innan tímabilsins sem kveðið er á um í annarri undirgrein getur vátryggingamiðlarinn, endurtrygg-

ingamiðlarinn eða vátryggingamiðlarinn í hliðarstarfsemi komið á fót útibúi og hafið starfsemi sína. 

3.  Neiti lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu að veita lögbæru yfirvaldi í gistiaðildarríkinu upplýsingarnar sem um getur í 

1. mgr. skal það að greina vátryggingamiðlaranum, endurtryggingamiðlaranum eða vátryggingamiðlaranum í hliðarstarfsemi frá 

ástæðum fyrir synjuninni innan eins mánaðar frá móttöku allra upplýsinganna sem um getur í 1. mgr. 

Synjun eins og um getur í fyrstu undirgrein, eða ef lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu sendir ekki upplýsingarnar sem um 

getur í 1. mgr., skal falla undir rétt til áfrýjunar til dómstóla heimaaðildarríkisins. 

4.  Ef breyting verður á einstökum atriðum sem komið var á framfæri í samræmi við 1. mgr. skal vátryggingamiðlarinn, 

endurtryggingamiðlarinn eða vátryggingamiðlarinn í hliðarstarfsemi tilkynna þá breytingu til lögbærs yfirvalds í heima-

aðildarríkinu, a.m.k. mánuði áður en breytingin kemur til framkvæmdar. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal einnig 

upplýsa lögbært yfirvald í gistiaðildarríkinu um þá breytingu eins fljótt og mögulegt er og eigi síðar en mánuði eftir viðtökudag 

lögbæra yfirvaldsins í heimaaðildarríkinu á upplýsingunum. 

7. gr. 

Skipting valdheimilda milli heima- og gistiaðildarríkja 

1.  Ef meginstarfsstöð vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara eða vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi er í öðru 

aðildarríki en heimaaðildarríkinu hans getur lögbært yfirvald þess aðildarríkis gert samkomulag við lögbært yfirvald í 

heimaaðildarríkinu um að það komi fram eins og það væri lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu að því er varðar ákvæði IV., 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/231 

 

V., VI. og VII. kafla. Ef um slíkt samkomulag er að ræða skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu tilkynna vátrygginga-

miðlaranum, endurtryggingamiðlaranum eða vátryggingamiðlaranum í hliðarstarfsemi og Evrópsku vátrygginga- og lífeyris-

sjóðaeftirlitsstofnuninni um það án tafar. 

2.  Lögbært yfirvald í gistiaðildarríkinu skal bera ábyrgð á að tryggja að þjónustan sem starfsstöðin veitir á yfirráðasvæði 

þess, hlíti skuldbindingunum sem kveðið er á um í V. og VI. kafla og ráðstöfunum sem samþykktar eru samkvæmt þeim. 

Lögbært yfirvald í gistiaðildarríkinu skal hafa rétt til að kanna fyrirkomulag starfsstöðvarinnar og óska eftir breytingum sem 

nauðsynlegar eru til að gera lögbæra yfirvaldinu kleift að framfylgja skuldbindingunum samkvæmt V. og VI. kafla og ráðstöf-

unum sem samþykktar eru samkvæmt þeim, að því er varðar þjónustuna sem starfsstöðin veitir eða starfsemina sem hún stundar 

innan yfirráðasvæðis þess. 

8. gr. 

Brot á skuldbindingum við neytingu staðfesturéttar 

1.  Ef lögbært yfirvald í gistiaðildarríkinu staðfestir að vátryggingamiðlari, endurtryggingamiðlari eða vátryggingamiðlari í 

hliðarstarfsemi brjóti í bága við ákvæði í lögum eða reglum sem viðkomandi aðildarríki hefur samþykkt í samræmi við ákvæði 

V. og VI. kafla getur viðkomandi aðildarríki gert viðeigandi ráðstafanir. 

2.  Ef lögbært yfirvald í gistiaðildarríki hefur ástæðu til að ætla að vátryggingamiðlari, endurtryggingamiðlari eða 

vátryggingamiðlari í hliðarstarfsemi, sem starfar á yfirráðasvæði þess fyrir milligöngu starfsstöðvar, brjóti gegn einhverri 

skuldbindingu sem sett er fram í þessari tilskipun, og ef viðkomandi lögbært yfirvald ber ekki ábyrgð í samræmi við 2. mgr. 

7. gr., skal það vísa þessum niðurstöðum til lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríkinu. Eftir að hafa lagt mat á upplýsingarnar sem 

tekið er við skal lögbært í yfirvald heimaaðildarríkinu, eftir atvikum, og ef svo er, við fyrsta tækifæri, gera viðeigandi 

ráðstafanir til að ráða bót á stöðu mála. Það skal tilkynna lögbæru yfirvaldi í gistiaðildarríkinu um allar slíkar ráðstafanir sem 

gerðar eru. 

3.  Ef, þrátt fyrir ráðstafanirnar sem heimaaðildarríkið hefur gert til eða vegna þess að þær ráðstafanir hafa reynst 

ófullnægjandi eða eru takmarkaðar, vátryggingamiðlarinn, endurtryggingamiðlarinn eða vátryggingamiðlarinn í hliðarstarfsemi 

starfar áfram með hætti sem augljóslega veldur stórfelldum skaða fyrir hagsmuni neytenda í gistiaðildarríki, eða fyrir 

snurðulausa starfsemi vátrygginga- og endurtryggingamarkaða, getur lögbært yfirvald í gistiaðildarríkinu, er það hefur skýrt 

lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu frá því, gert viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir frekari brot og þar á meðal, að 

því marki sem nauðsynlegt er, komið í veg fyrir að viðkomandi miðlari stundi áfram nýja starfsemi innan yfirráðasvæðis þess. 

Að auki getur lögbært yfirvald í heima- eða gistiaðildarríkinu vísað málinu til Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóða-

eftirlitsstofnunarinnar og óskað eftir aðstoð hennar í samræmi við 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010. Í því tilviki getur 

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin aðhafst í samræmi við þær valdheimildir sem henni eru veittar 

samkvæmt þeirri grein. 

4.  Ákvæði 2. og 3. mgr. skulu ekki hafa áhrif á vald gistiaðildarríkisins til að gera viðeigandi ráðstafanir sem eru án 

mismununar til að koma í veg fyrir eða refsa fyrir brot sem framin eru á yfirráðasvæði þess, í aðstæðum þegar nauðsynlegt er að 

grípa til tafarlausra aðgerða til að vernda réttindi neytenda gistiaðildarríkisins, og þegar jafngildar ráðstafanir heimaaðild-

arríkisins eru ófullnægjandi eða hafa ekki verið gerðar. Við slíkar aðstæður skal gistiaðildarríkið hafa þann möguleika að koma 

í veg fyrir að hlutaðeigandi vátryggingamiðlari, endurtryggingamiðlari eða vátryggingamiðlari í hliðarstarfsemi stundi nýja 

starfsemi á yfirráðasvæði þess. 

5.  Allar ráðstafanir sem samþykktar eru af lögbærum yfirvöldum í gistiaðildarríkinu samkvæmt þessari grein skulu sendar 

hlutaðeigandi vátryggingamiðlurum, endurtryggingamiðlurum eða vátryggingamiðlurum í hliðarstarfsemi í vel rökstuddu skjali 

og tilkynntar lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu, Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni og fram-

kvæmdastjórninni, án ástæðulausrar tafar. 

9. gr. 

Valdheimildir í tengslum við landsákvæði sem samþykkt eru í þágu almannahagsmuna 

1.  Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á vald gistiaðildarríkjanna til að grípa til viðeigandi ráðstafana sem eru án mismununar 

til að refsa fyrir brot sem framin eru á yfirráðasvæði þeirra, er ganga gegn lagaákvæðum þeirra sem um getur í 1. mgr. 11. gr., 

að því marki sem nauðsynlegt er. Við slíkar aðstæður skulu gistiaðildarríkin hafa möguleika til að koma í veg fyrir að 

hlutaðeigandi vátryggingamiðlari, endurtryggingamiðlari eða vátryggingamiðlari í hliðarstarfsemi stundi nýja starfsemi á 

yfirráðasvæði þess.  
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2.  Þar að auki skal þessi tilskipun ekki hafa áhrif á vald lögbærs yfirvalds í gistiaðildarríkinu til að gera viðeigandi 

ráðstafanir til að koma í veg fyrir að dreifingaraðili vátrygginga, sem hefur staðfestu í öðru aðildarríki, stundi starfsemi sína á 

yfirráðasvæði þess á grundvelli frelsis til að veita þjónustu eða, eftir atvikum, staðfesturéttar, ef viðkomandi starfsemi beinist 

eingöngu eða aðallega að yfirráðasvæði gistiaðildarríkisins í þeim eina tilgangi að komast undan lagaákvæðunum sem myndu 

gilda ef sá dreifingaraðili vátrygginga hefði staðfestu eða skráða skrifstofu í því gistiaðildarríki og, þar að auki, ef starfsemi 

hans skapar verulega hættu fyrir eðlilega starfsemi vátrygginga- og endurtryggingamarkaðarins í gistiaðildarríkinu að því er 

varðar neytendavernd. Í slíku tilviki getur lögbært yfirvald í gistiaðildarríkinu, eftir að hafa upplýst lögbært yfirvald í 

heimaaðildarríkinu, gert allar viðeigandi ráðstafanir, að því er varðar þann dreifingaraðila vátrygginga, sem þörf er á til að 

vernda réttindi neytenda í gistiaðildarríkinu. Lögbæru yfirvöldin sem hlut eiga að máli geta vísað málinu til Evrópsku 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar og óskað eftir aðstoð hennar í samræmi við 19. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1094/2010, og í slíku tilviki getur Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin gripið til aðgerða í samræmi við 

valdið sem henni er falið samkvæmt þeirri grein, ef um er að ræða ósamkomulag milli lögbærra yfirvalda gisti- og 

heimaaðildarríkjanna. 

IV. KAFLI 

SKIPULAGSKRÖFUR 

10. gr. 

Kröfur um fagþekkingu og skipulag 

1.  Heimaaðildarríki skulu tryggja að dreifingaraðilar vátrygginga og endurtrygginga og starfsfólk vátrygginga- og endur-

tryggingafélaga sem annast dreifingu vátrygginga eða endurtrygginga búi yfir fullnægjandi þekkingu og hæfni til að geta innt af 

hendi verkefni sín eða gegnt skyldum sínum með fullnægjandi hætti. 

2.  Heimaaðildarríki skulu tryggja að vátrygginga- og endurtryggingamiðlarar, starfsfólk vátrygginga- og endurtrygginga-

félaga og starfsfólk vátrygginga- og endurtryggingamiðlara hlíti kröfum um viðvarandi starfsþjálfun og -þróun til að viðhalda 

fullnægjandi frammistöðu sem samsvarar hlutverki þeirra og viðkomandi markaði. 

Í þeim tilgangi skulu heimaaðildarríki koma á og birta fyrirkomulag til að hafa skilvirkt eftirlit með og meta þekkingu og hæfni 

vátrygginga- og endurtryggingamiðlara, starfsfólks vátrygginga- og endurtryggingafélaga og starfsfólks vátrygginga- og endur-

tryggingamiðlara, á grundvelli a.m.k. 15 klukkustunda starfsþjálfunar eða -þróunar á ári, sem tekur tilliti til eðlis afurðanna sem 

seldar eru, tegundar dreifingaraðila, hlutverks þeirra og starfseminnar sem stunduð er innan dreifingaraðila vátrygginga eða 

endurtrygginga. 

Heimaaðildarríki geta krafist þess, þegar kröfurnar um starfsþjálfun og -þróun hafa verið uppfylltar með fullnægjandi hætti, að 

sýnt sé fram á það með vottorði. 

Aðildarríki skulu aðlaga kröfurnar um þekkingu og hæfni að tiltekinni starfsemi dreifingaraðila vátrygginga eða endurtrygginga 

og þeim afurðum sem þeir dreifa, einkum ef um er að ræða vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi. Aðildarríki geta í þeim 

tilvikum sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr. 3. gr., og að því er varðar starfsfólk vátrygginga- eða endurtryggingafélaga 

sem annast dreifingu vátrygginga eða endurtrygginga, krafist þess að vátrygginga- eða endurtryggingafélagið eða vátrygginga- 

eða endurtryggingamiðlarinn staðfesti að þekking og hæfni miðlaranna sé í samræmi við skuldbindingarnar sem settar eru fram 

í 1. mgr. og, ef þörf krefur, veitt slíkum miðlurum starfsþjálfun eða -þróun sem samsvarar kröfunum er varða afurðirnar sem 

miðlararnir selja. 

Aðildarríki þurfa ekki að beita kröfunum sem um getur í 1. mgr. og í fyrstu undirgrein þessarar greinar á alla aðila sem starfa 

hjá vátrygginga- eða endurtryggingafélagi, eða vátrygginga- eða endurtryggingamiðlara, sem hafa með höndum dreifingu 

vátrygginga eða endurtrygginga, en aðildarríki skulu tryggja að viðkomandi aðilar innan stjórnar slíkra félaga, sem bera ábyrgð 

á dreifingu að því er varðar vátrygginga- og endurtryggingaafurðir, og allir aðrir aðilar sem taka beinan þátt í dreifingu 

vátrygginga eða endurtrygginga sýni fram á þekkingu og hæfni sem nauðsynleg er til að þeir geti sinnt skyldum sínum. 

Vátrygginga- og endurtryggingamiðlarar skulu sýna fram á að farið sé að viðkomandi kröfum um fagþekkingu og hæfni sem 

mælt er fyrir um í I. viðauka.  
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3.  Einstaklingar sem starfa hjá vátrygginga- eða endurtryggingafélagi, eða vátrygginga- eða endurtryggingamiðlara, sem 

hafa með höndum dreifingu vátrygginga eða endurtrygginga, skulu hafa óflekkað mannorð. Þeir skulu a.m.k. vera með hreina 

sakaskrá, eða annað landsbundið jafngildi þess í tengslum við alvarlega refsiverða verknaði sem varða afbrot gegn eignum eða 

önnur afbrot í tengslum við fjármálastarfsemi og hafa ekki áður verið lýstir gjaldþrota, nema þeir hafi hlotið endurhæfingu í 

samræmi við landslög, 

Aðildarríki geta, í samræmi við þriðju undirgrein 1. mgr. 3. gr., heimilað dreifingaraðila vátrygginga eða endurtrygginga að 

kanna mannorð eigin starfsfólks og, eftir því sem við á, starfsfólks vátrygginga- og endurtryggingamiðlara sinna. 

Aðildarríki þurfa ekki að beita kröfunni sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar á alla einstaklinga sem starfa hjá 

vátrygginga- eða endurtryggingafélagi eða vátrygginga- eða endurtryggingamiðlara, að því tilskildu að þessir einstaklingar taki 

ekki beinan þátt í dreifingu vátrygginga eða endurtrygginga. Aðildarríki skulu tryggja að aðilar innan stjórnar sem bera ábyrgð 

á, og allt starfsfólk sem tekur beinan þátt í, dreifingu vátrygginga eða endurtrygginga uppfylli þær kröfur. 

Að því er varðar vátryggingamiðlara í hliðarstafsemi skulu aðildarríki tryggja að aðilarnir sem bera ábyrgð á dreifingu 

vátrygginga sem hliðarstarfsemi uppfylli kröfurnar sem um getur í fyrstu undirgrein. 

4.  Vátrygginga- og endurtryggingamiðlarar skulu hafa starfsábyrgðartryggingu sem nær yfir allt yfirráðasvæði Sambandsins 

eða aðra sambærilega tryggingu vegna bótaábyrgðar sem stafar af vanrækslu í starfi, fyrir a.m.k. 1 250 000 evrum sem gildir 

um hverja kröfu og samtals 1 850 000 evrum á ári fyrir allar kröfur, nema slík trygging eða sambærileg ábyrgðaryfirlýsing sé 

þegar veitt af vátryggingafélagi, endurtryggingafélagi eða öðru félagi sem vátrygginga- eða endurtryggingamiðlarinn starfar 

fyrir, eða sem vátrygginga- eða endurtryggingamiðlarinn hefur umboð til að starfa fyrir, eða ef slíkt félag hefur tekið fulla 

ábyrgð á gerðum miðlarans. 

5.  Aðildarríki skulu krefjast þess að vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi hafi starfsábyrgðartryggingu eða sambærilega 

tryggingu á því stigi sem aðildarríki ákveða með tilliti til eðlis afurðanna sem seldar eru og starfseminnar sem stunduð er. 

6.  Aðildarríki skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda viðskiptavini fyrir vangetu vátryggingamiðlara, 

endurtryggingamiðlara eða vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi til að yfirfæra iðgjaldið til vátryggingafélagsins eða yfirfæra 

kröfufjárhæðina eða iðgjaldaendurgreiðsluna til hins tryggða. 

Slíkar ráðstafanir skulu vera á einu eða fleiri eftirfarandi formi: 

a)  ákvæða í lögum eða samkvæmt samningi þar sem farið er með fjármuni sem greiddir eru til miðlara eins og þeir hafi verið 

greiddir til félagsins, en ekki farið með fjármuni sem greiddir eru af félaginu til miðlarans eins og þeir hafi verið greiddir til 

viðskiptavinarins fyrr en viðskiptavinurinn fær þá raunverulega í hendur, 

b)  kröfu um að miðlarinn búi yfir fjárhagslegri getu sem samsvarar, að staðaldri, 4% af samanlögðum árlegum iðgjöldum sem 

hann tekur við, minnst 18 750 evrum, 

c)  kröfu um að fjármunir viðskiptavina verði yfirfærðir fyrir milligöngu skýrt aðgreindra reikninga viðskiptavina og að þessir 

reikningar verði ekki notaðir til að endurgreiða öðrum lánardrottnum komi til gjaldþrots, 

d)  kröfu um að ábyrgðarsjóði verði komið á fót. 

7.  Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal endurskoða reglulega fjárhæðirnar sem um getur í 4. og 6. gr. 

til að taka tillit til breytinga á evrópsku neysluverðsvísitölunni, eins og Hagstofa Evrópusambandsins birtir hana. Fyrsta 

endurskoðun skal fara fram eigi síðar en 31. desember 2017 og síðari endurskoðanir skulu fara fram á fimm ára fresti eftir það. 

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem aðlaga grunnfjár-

hæðina í evrum sem um getur í 4. og 6. mgr. að prósentubreytingunni í vísitölunni sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar 

málsgreinar yfir tímabilið frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2017, eða milli dagsetningar síðustu endurskoðunar og nýju 

endurskoðunarinnar og námundað upp að næsta margfeldi af 10 evrum. 

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum fyrir fram-

kvæmdastjórnina fyrir 30. júní 2018 og síðari frumvörp að tæknilegum eftirlitsstöðlum á fimm ára fresti eftir það. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja tæknilegu eftirlitsstaðlana, sem um getur í annarri og þriðju undirgrein 

þessarar málsgreinar, í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010.  
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8.  Til að tryggja að farið sé að kröfunum í 1., 2. og 3. mgr. skulu vátrygginga- og endurtryggingafélög samþykkja, innleiða 

og endurskoða reglulega innri stefnur sínar og viðeigandi innri málsmeðferðir. 

Vátrygginga- og endurtryggingafélög skulu tilgreina starfsvið til að tryggja rétta framkvæmd samþykktra stefna og 

málsmeðferða. 

Vátrygginga- og endurtryggingafélög skulu koma á, viðhalda og uppfæra skrár yfir alla viðeigandi skjölun að því er varðar 

beitingu 1., 2. og 3. mgr. Vátrygginga- og endurtryggingafélög skulu, að fenginni beiðni þar um, gera nafn aðilans sem ber 

ábyrgð á því starfssviði aðgengilegt lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu. 

11. gr. 

Birting reglna um „almannahagsmuni“ 

1.  Aðildarríki skulu tryggja að lögbær yfirvöld þeirra birti með viðeigandi hætti viðkomandi landsákvæði um verndun 

almannahagsmuna, þ.m.t. upplýsingar um hvort og hvernig aðildarríkið hefur valið að beita strangari ákvæðum sem kveðið er á 

um í 3. mgr. 29. gr., er gilda um dreifingu vátrygginga og endurtrygginga á yfirráðasvæði þeirra. 

2.  Aðildarríki sem áformar að beita og beitir ákvæðum sem gilda um dreifingu vátrygginga, til viðbótar þeim sem sett eru 

fram í þessari tilskipun, skulu tryggja að stjórnsýslubyrðin sem leiðir af þessum ákvæðum sé hlutfallsleg með tilliti til 

neytendaverndar. Aðildarríkið skal áfram hafa eftirlit með þessum ákvæðum til að tryggja að þau haldist í samræmi við þessa 

málsgrein. 

3.  Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal á vefsetri sínu vera með tengla á vefsetur lögbærra yfirvalda 

þar sem upplýsingar um „almannahagsmuna“ reglur eru birtar. Slíkar upplýsingar skulu uppfærðar af lögbærum landsyfir-

völdum með reglulegu millibili og skal Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin gera upplýsingarnar 

aðgengilegar á vefsetri sínu, ásamt öllum landsbundnum „almannahagsmuna“ reglum, flokkuðum eftir viðkomandi lagasviðum. 

4.  Aðildarríki skulu koma á fót einum tengilið sem ber ábyrgð á veitingu upplýsinga um „almannahagsmuna“ reglur í 

viðkomandi aðildarríki. Slíkur tengiliður ætti að vera viðeigandi lögbært yfirvald. 

5.  Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal með gerð skýrslu rannsaka, og upplýsa framkvæmdastjórnina 

um, „almannahagsmuna“ reglur sem aðildarríki birta eins og um getur í þessari grein með tilliti til eðlilegrar virkni þessarar 

tilskipunar og starfsemi innri markaðarins fyrir 23. febrúar 2019. 

12. gr. 

Lögbær yfirvöld 

1.  Aðildarríki skulu tilnefna þau lögbæru yfirvöld sem hafa vald til að tryggja að þessari reglugerð sé framfylgt. Þau skulu 

tilkynna framkvæmdastjórninni þar um og tilgreina verkaskiptingu milli þeirra. 

2.  Yfirvöldin, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, skulu annaðhvort vera opinber yfirvöld eða aðilar sem viðurkenndir 

eru samkvæmt landslögum eða af opinberum yfirvöldum og hafa til þess skýrar valdheimildir samkvæmt landslögum. Þau 

skulu ekki vera vátrygginga- eða endurtryggingafélög eða samtök sem hafa að aðilum, beint eða óbeint, vátrygginga- eða 

endurtryggingafélög, eða vátrygginga- eða endurtryggingamiðlara, án þess að hafa áhrif á möguleikann á samvinnu milli 

lögbærra yfirvalda og annarra aðila þegar sérstaklega er kveðið á um það í 1. mgr. 3. gr. 

3.  Lögbæru yfirvöldin skulu búa yfir öllum þeim valdheimildum sem nauðsynlegar eru til að þau geti sinnt skyldum sínum 

samkvæmt þessari tilskipun. Ef um er að ræða fleiri en eitt lögbært yfirvald á yfirráðasvæði þess skal aðildarríkið sjá til þess að 

þau yfirvöld starfi náið saman svo að þau geti leyst af hendi skyldur sínar með skilvirkum hætti. 

13. gr. 

Samstarf og upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda aðildarríkja 

1.  Lögbær yfirvöld mismunandi aðildarríkja skulu hafa með sér samstarf og skiptast á öllum viðkomandi upplýsingum um 

dreifingaraðila vátrygginga og endurtrygginga til að tryggja rétta beitingu þessarar tilskipunar. 

2.  Einkum skulu lögbæru yfirvöldin, við skráningu og á áframhaldandi grundvelli, skiptast á viðkomandi upplýsingum um 

óflekkað mannorð, fagþekkingu og hæfni dreifingaraðila vátrygginga og endurtrygginga.  
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3.  Lögbæru yfirvöldin skulu einnig skiptast á upplýsingum um dreifingaraðila vátrygginga og endurtrygginga sem hafa verið 

beittir viðurlögum eða öðrum ráðstöfunum sem um getur í VII. kafla, og þegar slíkar upplýsingar eru líklegar til að hafa í för 

með sér afskráningu slíkra dreifingaraðila. 

4.  Allir aðilar sem skylt er að taka við eða láta í té upplýsingar í tengslum við þessa tilskipun skulu bundnir þagnarskyldu, 

eins og mælt er fyrir um í 64. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

14. gr. 

Kvartanir 

Aðildarríki skulu tryggja að komið sé á málsmeðferðum sem gera viðskiptavinum og öðrum hagsmunaaðilum, einkum neyt-

endasamtökum, kleift að leggja fram kvartanir vegna dreifingaraðila vátrygginga og endurtrygginga. Ávallt skal svara þeim sem 

leggja fram kvörtun. 

15. gr. 

Úrlausn utan réttar 

1.  Aðildarríki skulu tryggja að komið sé á fullnægjandi og árangursríkri, hlutlausri og óháðri kæru- og úrlausnarmeðferð 

utan réttar til að leysa deilumál milli viðskiptavina og dreifingaraðila vátrygginga er varða réttindi og skyldur samkvæmt 

þessari tilskipun, í samræmi við viðkomandi lagagerðir Sambandsins og landslög, með því að nota stofnanir sem til staðar eru 

eftir því sem við á. Aðildarríki skulu tryggja að slíkar málsmeðferðir gildi um, og valdsvið viðkomandi stofnunar nái með 

skilvirkum hætti yfir, dreifingaraðila vátrygginga sem málsmeðferðirnar eru hafnar gegn. 

2.  Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanirnar sem um getur í 1. mgr. starfi saman við lausn deilumála yfir landamæri er 

varða réttindi og skyldur samkvæmt þessari tilskipun. 

16. gr. 

Takmörkun á notkun miðlara 

Aðildarríki skulu tryggja að vátrygginga- og endurtryggingafélög og vátrygginga- og endurtryggingamiðlarar, er þau nota 

þjónustu vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara eða vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi, noti eingöngu þjónustu, á sviði 

dreifingar vátrygginga og endurtrygginga, skráðra vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara eða vátryggingamiðlara í 

hliðarstarfsemi, þ.m.t. þeirra sem um getur í 3. mgr. 1. gr. 

V. KAFLI 

KRÖFUR UM UPPLÝSINGAR OG REGLUR UM VIÐSKIPTAHÆTTI 

17. gr. 

Almenn meginregla 

1.  Aðildarríki skulu tryggja að dreifingaraðilar vátrygginga starfi ávallt af heilindum, sanngirni og fagmennsku í samræmi 

við ítrustu hagsmuni viðskiptavina sinna, við dreifingu vátrygginga. 

2.  Án þess að hafa áhrif á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/29/EB (1) skulu aðildarríki tryggja að allar upplýsingar 

sem tengjast efni þessarar tilskipunar, þ.m.t. markaðsefni, sem dreifingaraðili vátrygginganna sendir viðskiptavinum eða 

hugsanlegum viðskiptavinum séu sanngjarnar, skýrar og ekki villandi. Ætíð skal auðkenna markaðsefni með skýrum hætti sem 

slíkt. 

3.  Aðildarríki skulu tryggja að dreifingaraðilum vátrygginga sé ekki greitt eða greiði ekki eða meti frammistöðu starfsfólks 

síns með hætti sem brjóti í bága við þá skyldu þeirra að starfa í samræmi við ítrustu hagsmuni viðskiptavina sinna. Einkum skal 

dreifingaraðili vátrygginga ekki koma á neinu fyrirkomulagi þóknana, sölumarkmiða eða á annan hátt sem gæti verið hvati fyrir 

hann eða starfsfólk hans að mæla með tiltekinni vátryggingaafurð fyrir viðskiptavin, þegar dreifingaraðili vátrygginga gæti 

boðið aðra vátryggingaafurð sem uppfyllti betur þarfir viðskiptavinarins.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/29/EB frá 11. maí 2005 um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri markaðnum 

og um breytingu á tilskipun ráðsins 84/450/EBE, tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 97/7/EB, 98/27/EB og 2002/65/EB og reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2006/2004 (tilskipun um óréttmæta viðskiptahætti) (Stjtíð. ESB L 149, 11.6.2005, bls. 22). 
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18. gr. 

Almennar upplýsingar sem vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið veitir 

Aðildarríkin skulu tryggja að: 

a)  vátryggingamiðlari birti viðskiptavinum eftirfarandi upplýsingar, með góðum fyrirvara áður en vátryggingasamningur er 

gerður: 

i. nafn og heimilisfang sitt og að hann sé vátryggingamiðlari, 

ii. hvort hann veiti ráðgjöf um vátryggingaafurðirnar sem seldar eru, 

iii. málsmeðferðirnar sem um getur í 14. gr., sem gera viðskiptavinum og öðrum hagsmunaaðilum kleift að leggja fram 

kvartanir vegna vátryggingamiðlara og um kæru- og úrlausnarmeðferðina utan réttar sem um getur í 15. gr., 

iv. skrána sem hann hefur verið færður í og aðferðir til að sannreyna skráningu hans, og 

v.  hvort miðlarinn komi fram fyrir hönd viðskiptavinarins eða starfi fyrir og sé á vegum vátryggingafélagsins, 

b)  vátryggingafélag birti viðskiptavinum eftirfarandi upplýsingar, með góðum fyrirvara áður en vátryggingasamningur er 

gerður: 

i. nafn og heimilisfang sitt og að það sé vátryggingafélag, 

ii. hvort það veiti ráðgjöf um vátryggingaafurðirnar sem seldar eru, 

iii. málsmeðferðirnar sem um getur í 14. gr., sem gera viðskiptavinum og öðrum hagsmunaaðilum kleift að leggja fram 

kvartanir vegna vátryggingafélaga og um kæru- og úrlausnarmeðferðina utan réttar sem um getur í 15. gr. 

19. gr. 

Hagsmunaárekstrar og gagnsæi 

1.  Aðildarríki skulu tryggja að vátryggingamiðlari veiti viðskiptavininum a.m.k. eftirfarandi upplýsingar, með góðum 

fyrirvara áður en vátryggingasamningur er gerður: 

a)  hvort hann eigi eignarhlut, beint eða óbeint, sem er 10% eða meira af atkvæðisrétti eða eigin fé tiltekins vátryggingafélags, 

b)  hvort tiltekið vátryggingafélag eða móðurfélag tiltekins vátryggingafélags eigi eignarhlut, beint eða óbeint, sem er 10% eða 

meira af atkvæðisrétti eða eigin fé vátryggingamiðlarans, 

c)  í tengslum við samningana sem lagðir eru til eða ráðgjöf veitt um, hvort: 

i. hann veiti ráðgjöf á grundvelli sanngjarnrar og einstaklingsbundinnar greiningar, 

ii. hann sé samningsbundinn um að stunda viðskipti á sviði dreifingar vátrygginga við eingöngu eitt eða fleiri 

vátryggingafélög, og í því tilviki á hann að gefa upp nöfn þessara vátryggingafélaga, eða 

iii. hann sé ekki samningsbundinn um að stunda viðskipti á sviði dreifingar vátrygginga við eingöngu eitt eða fleiri 

vátryggingafélög og veiti ekki ráðgjöf á grundvelli sanngjarnar og einstaklingsbundinnar greiningar, og í því tilviki á 

hann að gefa upp nöfn þeirra vátryggingafélaga sem honum er heimilt að stunda og stundar viðskipti við, 

d)  eðli þóknunarinnar sem hann fær í tengslum við vátryggingasamninginn, 

e)  hvort hann, í tengslum við vátryggingasamninginn, starfi: 

i. á grundvelli gjalds, þ.e. viðskiptavinurinn greiðir þóknunina beint, 

ii. á grundvelli umboðslauna af einhverju tagi, þ.e. þóknunin er innifalin í iðgjaldinu, 

iii. á grundvelli annars konar þóknunar, þ.m.t. hvers konar efnahagslegs ávinnings sem býðst eða veitist í tengslum við 

vátryggingasamninginn, eða 

iv. á grundvelli samsetningar einhverra þeirra tegunda þóknana sem settar eru fram í lið i., ii. og iii.  
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2.  Ef gjaldið er greiðanlegt beint af viðskiptavininum skal vátryggingamiðlarinn upplýsa viðskiptavininn um upphæð 

gjaldsins eða, ef það er ekki mögulegt, aðferðina til að reikna gjaldið út. 

3.  Ef viðskiptavinurinn greiðir einhverjar greiðslur, aðrar en núgildandi iðgjöld og áætlaðar greiðslur, samkvæmt vátrygg-

ingasamningnum eftir að hann hefur verið gerður, skal vátryggingamiðlarinn einnig birta upplýsingar í samræmi við þessa grein 

fyrir hverja slíka greiðslu. 

4.  Aðildarríki skulu tryggja að vátryggingafélag tilkynni viðskiptavini sínum, með góðum fyrirvara áður en vátrygginga-

samningur er gerður, um eðli greiðslnanna sem starfsfólk þess fær í tengslum við vátryggingasamninginn. 

5.  Ef viðskiptavinurinn greiðir einhverjar greiðslur, aðrar en núgildandi iðgjöld og áætlaðar greiðslur, samkvæmt vátrygg-

ingasamningnum eftir að hann hefur verið gerður, skal vátryggingafélagið einnig birta upplýsingar í samræmi við þessa grein 

fyrir hverja slíka greiðslu. 

20. gr. 

Ráðgjöf, og staðlar fyrir sölu þegar engin ráðgjöf er veitt 

1.  Áður en vátryggingasamningur er gerður skal dreifingaraðili vátrygginganna tilgreina, á grundvelli upplýsinga frá 

viðskiptavininum, kröfur og þarfir þess viðskiptavinar og veita viðskiptavininum hlutlægar upplýsingar um vátryggingaafurðina 

á skiljanlegu formi til að gera viðkomandi viðskiptavini kleift að taka upplýsta ákvörðun. 

Allir samningar sem lagðir eru til skulu vera í samræmi við vátryggingakröfur og -þarfir viðskiptavinarins. 

Þegar ráðgjöf er veitt áður en tiltekinn samningur er gerður skal dreifingaraðili vátrygginganna veita viðskiptavininum einstak-

lingsbundna ráðleggingu og útskýra hvers vegna tiltekin afurð uppfylli best kröfur og þarfir viðskiptavinarins. 

2.  Upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. skulu lagaðar að því hversu flókin vátryggingaafurðin er sem lögð er til, sem og 

tegund viðskiptavinar. 

3.  Ef vátryggingamiðlari upplýsir viðskiptavininn um að hann veiti ráðgjöf á grundvelli sanngjarnar og einstaklings-

bundinnar greiningar skal hann veita þá ráðgjöf á grundvelli greiningar nægjanlega mikils fjölda vátryggingasamninga sem 

aðgengilegir eru á markaðnum til að gera honum kleift að veita einstaklingsbundna ráðleggingu, í samræmi við faglegar 

viðmiðanir, varðandi hvaða vátryggingasamningur sé fullnægjandi til að uppfylla þarfir viðskiptavinarins. 

4.  Án þess að hafa áhrif á 183. og 184. gr. tilskipunar 2009/138/EB, áður en samningur er gerður, hvort sem ráðgjöf er veitt 

eða ekki og án tillits til þess hvort vátryggingaafurðin sé hluti af pakka skv. 24. gr. þessarar tilskipunar, skal dreifingaraðili 

vátrygginganna veita viðskiptavininum viðeigandi upplýsingar um vátryggingaafurðina á skiljanlegu formi til að gera 

viðskiptavininum kleift að taka upplýsta ákvörðun, jafnframt sem tekið er tillit til hversu flókin vátryggingaafurðin er og 

tegundar viðskiptavinar. 

5.  Í tengslum við dreifingu skaðatryggingaafurða sem skráðar eru í I. viðauka við tilskipun 2009/138/EB skal veita 

upplýsingarnar, sem um getur í 4. mgr. þessarar greinar, með stöðluðu upplýsingaskjali um vátryggingaafurðina, á pappír eða á 

öðrum varanlegum miðli. 

6.  Upplýsingaskjalið um vátryggingaafurðina sem um getur í 5. mgr. skal tekið saman af þeim sem útfærir skaðatrygg-

ingaafurðina. 

7.  Upplýsingaskjalið um vátryggingaafurðina skal vera: 

a)  stutt og sérstakt skjal, 

b)  sett fram og hannað þannig að sé skýrt og auðlæsilegt, með notkun leturs af læsilegri stærð, 

c)  jafn skiljanlegt ef það er prentað eða ljósritað í svarthvítu, þótt upphaflega hafi verið í lit, 

d)  samið á opinberu tungumálunum, eða einu af opinberu tungumálunum sem notuð eru í þeim hluta aðildarríkisins þar sem 

vátryggingaafurðin er boðin, eða á öðru tungumáli ef neytandinn og dreifingaraðilinn samþykkja það, 

e)  nákvæmt og ekki villandi, 

f)  með yfirskriftinni „upplýsingaskjal um vátryggingaafurð“ efst á fyrstu blaðsíðu, 

g)  innihaldi yfirlýsingu um að tæmandi upplýsingar sem veittar eru áður en samningur er gerður og samningsupplýsingar um 

afurðina séu veittar í öðrum skjölum. 

Aðildarríki geta mælt fyrir um að upplýsingaskjalið um vátryggingaafurðina sé veitt ásamt upplýsingum sem krafist er 

samkvæmt öðrum viðkomandi lagagerðum Sambandsins eða landslögum með því skilyrði að allar kröfur sem settar eru fram í 

fyrstu undirgrein séu uppfylltar.  
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8.  Upplýsingaskjalið um vátryggingaafurðina skal innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

a)  upplýsingar um tegund vátryggingar, 

b)  samantekt á vátryggingaverndinni, þ.m.t. helstu áhættu sem er tryggð, tryggingafjárhæðinni og, eftir atvikum, landfræðilegu 

gildissviði og samantekt á undanskilinni áhættu, 

c)  greiðslumáta iðgjalda og greiðslutíma, 

d)  helstu undanþágur, sem ekki er hægt að leggja fram kröfur vegna, 

e)  skuldbindingar við upphaf samnings, 

f)  skuldbindingar á samningstímanum, 

g)  skuldbindingar ef lögð er fram krafa, 

h)  skilmála samningsins, þ.m.t. upphafs- og lokadagsetningu samningsins, 

i)  uppsagnarskilmála. 

9.  Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal, að höfðu samráði við landsyfirvöld og eftir neytenda-

prófanir, semja drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum um staðlað framsetningarform upplýsingaskjalsins um vátrygginga-

afurðina þar sem tilgreind eru nánar atriðin er varða framsetningu upplýsinganna sem um getur í 8. mgr. 

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög að tæknilegum framkvæmdarstöðlum fyrir 

framkvæmdastjórnina eigi síðar en 23. febrúar 2017. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja tæknilegu framkvæmdarstaðlana sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar 

málsgreinar í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010. 

21. gr. 

Upplýsingar sem vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi veita 

Aðildarríki skulu tryggja að vátryggingamiðlarar í hliðarstarfsemi hlíti liðum i., iii. og iv. í a-lið 18. gr. og d-lið 1. mgr. 19. gr. 

22. gr. 

Undanþágu- og sveigjanleikaákvæði að því er varðar upplýsingar 

1.  Ekki þarf að veita upplýsingarnar sem um getur í 18., 19. og 20. gr. ef dreifingaraðili vátrygginga stundar dreifingar-

starfsemi í tengslum við vátryggingu stóráhættu. 

Aðildarríki geta kveðið á um að ekki þurfi að veita fagviðskiptavinum, eins og skilgreindir eru í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 

2014/65/ESB, upplýsingarnar sem um getur í 29. og 30. gr. þessarar tilskipunar. 

2.  Aðildarríki geta viðhaldið eða samþykkt strangari ákvæði er varða upplýsingakröfurnar sem um getur í þessum kafla, að 

því tilskildu slík ákvæði séu í samræmi við lög Sambandsins. Aðildarríki skulu senda Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóða-

eftirlitsstofnuninni og framkvæmdastjórninni slík landsákvæði. 

Aðildarríki skulu einnig gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja viðeigandi birtingu lögbærra yfirvalda þeirra á 

upplýsingunum um hvort og hvernig aðildarríkið hefur kosið að beita strangari ákvæðum samkvæmt þessari málsgrein. 

Einkum geta aðildarríki gert veitingu ráðgjafar, sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr. 20.gr., skyldubundna við sölu á 

sérhverri vátryggingaafurð, eða tilteknum tegundum vátryggingaafurða. Í slíku tilviki skulu dreifingaraðilar vátrygginga, þ.m.t. 

þeir sem starfa á grundvelli frelsis til að veita þjónustu eða staðfesturéttar, fara að slíkum strangari landsákvæðum er þeir gera 

vátryggingasamninga við viðskiptavini sem hafa fasta búsetu eða staðfestu í því aðildarríki. 

3.  Aðildarríki geta takmarkað eða bannað samþykkt eða viðtöku gjalda, umboðslauna eða annars peningalegs eða 

ópeningalegs ávinnings sem þriðji aðili, eða aðili sem kemur fram fyrir hönd þriðja aðila, greiðir eða veitir dreifingaraðila 

vátrygginga í tengslum við dreifingu vátryggingaafurða.  
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4.  Til að koma á, með öllum tiltækum ráðum, háu gagnsæistigi skal Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin 

tryggja að upplýsingunum sem hún fær í tengslum við landsákvæði sé einnig komið á framfæri við viðskiptavini og 

dreifingaraðila vátrygginga og endurtrygginga. 

5.  Þegar dreifingaraðili vátrygginganna ber ábyrgð á að veita skyldubundinn starfstengdan lífeyri og starfsmaður verður aðili 

slíks fyrirkomulags án þess að hafa tekið sjálfstæða ákvörðun um að taka þátt, skulu aðildarríki tryggja að starfsmanninum séu 

veittar upplýsingarnar sem um getur í þessum kafla þegar í stað eftir skráningu í hlutaðeigandi fyrirkomulag. 

23. gr. 

Skilyrði fyrir veitingu upplýsinga 

1.  Allar upplýsingar sem veita á í samræmi við 18., 19., 20. og 29. gr. skulu sendar viðskiptavininum: 

a)  á pappír, 

b)  á skýran og nákvæman hátt, sem eru skiljanlegar viðskiptavininum, 

c)  á opinberu tungumáli aðildarríkisins þar sem áhættan liggur eða aðildarríkisins þar sem stofnað er til skuldbindingarinnar 

eða á öðru tungumáli sem aðilarnir samþykkja, og 

d)  án endurgjalds. 

2.  Þrátt fyrir a-lið 1. mgr. þessarar greinar má veita viðskiptavininum upplýsingarnar sem um getur í 18., 19., 20. og 29. gr. á 

einum af eftirfarandi miðlum: 

a)  varanlegum miðli öðrum en pappír, ef skilyrðin sem mælt er fyrir um í 4. mgr. þessarar greinar eru uppfyllt, eða 

b)  vefsetri, ef skilyrðin sem mælt er fyrir um í 5. mgr. þessarar greinar eru uppfyllt. 

3.  Ef upplýsingarnar sem um getur í 18., 19., 20. og 29. gr. eru veittar með því að nota varanlegan miðil annan en pappír eða 

á vefsetri, skal viðskiptavinum þó, samkvæmt beiðni, útvegað pappírseintak og án endurgjalds. 

4.  Upplýsingarnar sem um getur í 18., 19., 20. og 29. gr. má veita á öðrum varanlegum miðli en pappír ef eftirfarandi 

skilyrði eru uppfyllt: 

a)  notkun varanlega miðilsins er viðeigandi í tengslum við viðskiptin sem fram fara milli dreifingaraðila vátrygginganna og 

viðskiptavinarins, og 

b)  viðskiptavininum hefur verið gefið val á milli upplýsinga á pappír og á varanlegum miðli og hefur valið síðari kostinn. 

5.  Upplýsingarnar sem um getur í 18., 19., 20. og 29. gr. má veita á vefsetri ef þeim er beint persónulega til viðskiptavinarins 

eða ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a)  veiting þeirra upplýsinga á vefsetri er viðeigandi í tengslum við viðskiptin sem fara fram milli dreifingaraðila vátrygg-

inganna og viðskiptavinarins, 

b)  viðskiptavinurinn hefur samþykkt að upplýsingarnar séu veittar á vefsetri, 

c)  viðskiptavininum hefur verið tilkynnt rafrænt um veffang vefsetursins og hvar á vefsetrinu hægt sé að nálgast upplýs-

ingarnar, 

d)  tryggt er að upplýsingarnar verði áfram aðgengilegar á vefsetrinu þann tíma sem eðlilegt þykir að viðskiptavinurinn þurfi að 

nálgast þær. 

6.  Að því er varðar 4. og 5. mgr. skal álíta veitingu upplýsinga á varanlegum miðli öðrum en pappír eða á vefsetri sem 

viðeigandi í tengslum við viðskipti milli dreifingaraðila vátrygginganna og viðskiptavinarins ef unnt er að sýna fram á að 

viðskiptavinurinn hafi reglulegan aðgang að Netinu. Gefi viðskiptavinurinn upp netfang í þeim tilgangi að sinna þessum 

viðskiptum skal það álitið vera slík sönnun.  
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7.  Ef um er að ræða símasölu skulu upplýsingarnar sem viðskiptavinurinn fær frá dreifingaraðila vátrygginganna áður en 

samningurinn er gerður, þ.m.t. upplýsingaskjalið um vátryggingaafurðina, vera veittar í samræmi við reglur Sambandsins sem 

gilda um fjarmarkaðssetningu fjármálaþjónustu fyrir neytendur. Þótt viðskiptavinurinn hafi valið að fá upplýsingar fyrirfram á 

varanlegum miðli öðrum en pappír, í samræmi við 4. mgr., skal dreifingaraðili vátrygginganna auk þess veita viðskiptavininum 

upplýsingar í samræmi við 1. eða 2. mgr. strax eftir gerð vátryggingasamningsins. 

24. gr. 

Krosssala 

1.  Þegar vátryggingaafurð er boðin ásamt fylgiafurð eða -þjónustu sem ekki er vátrygging, sem hluti af pakka eða sama 

samningi, skal dreifingaraðili vátrygginganna upplýsa viðskiptavininn um hvort mögulegt sé að kaupa hina ýmsu hluta hvern í 

sínu lagi og, ef svo er, skal hann veita fullnægjandi lýsingu á hinum ýmsu hlutum samningsins eða pakkans auk aðskilinna 

sönnunargagna um kostnað og gjöld hvers hluta. 

2.  Við þær aðstæður sem um getur í 1. mgr., og ef áhættan eða vátryggingaverndin samkvæmt slíkum samningi eða pakka 

sem boðinn er viðskiptavini er önnur en sú sem tengist hlutunum aðskildum, skal dreifingaraðili vátrygginganna veita 

fullnægjandi lýsingu á hinum mismunandi hlutum samningsins eða pakkans og með hvaða hætti samspil þeirra breytir 

áhættunni eða vátryggingaverndinni. 

3.  Ef vátryggingaafurð er til viðbótar vöru eða þjónustu sem ekki er vátrygging, sem hluti af pakka eða sama samningi, skal 

dreifingaraðili vátrygginganna bjóða viðskiptavininum upp á þann möguleika að kaupa vöruna eða þjónustuna sérstaklega. Þessi 

málsgrein gildir ekki ef vátryggingaafurð er til viðbótar fjárfestingaþjónustu eða -starfsemi, eins og skilgreint er í 2. lið 1. mgr. 

4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, lánssamningi, eins og skilgreindur er í 3. lið 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/17/ESB (1), eða greiðslureikningi, eins og skilgreindur er í 3. lið 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/92/ESB (2). 

4.  Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin getur þróað viðmiðunarreglur fyrir mat og eftirlit með krosssölu 

sem tilgreina aðstæður þar sem krosssala er ekki í samræmi við skuldbindingarnar sem mælt er fyrir um í 17. gr. 

5.  Þessi grein skal ekki koma í veg fyrir dreifingu vátryggingaafurða sem veita vernd gegn ýmsum áhættuflokkum 

(vátryggingasamningar sem ná yfir margþætta áhættu). 

6.  Í tilvikunum sem um getur í 1. og 3. mgr. skulu aðildarríki tryggja að dreifingaraðili vátrygginga skilgreini kröfur og 

þarfir viðskiptavinarins í tengslum við vátryggingaafurðirnar sem mynda hluta af heildarpakkanum eða sama samningi. 

7.  Aðildarríki geta viðhaldið eða samþykkt strangari viðbótarráðstafanir eða gripið inn í á grundvelli hvers tilviks fyrir sig til 

að banna vátryggingasöluna ásamt viðbótarþjónustu eða -afurð sem ekki er vátrygging, sem hluta af pakka eða sama samningi, 

ef þau geta sýnt fram á að slíkt sé skaðlegt neytendum. 

25. gr. 

Eftirlit með afurð og kröfur um stjórnunarhætti 

1.  Vátryggingafélög, sem og miðlarar sem útfæra einhverja vátryggingaafurð til sölu til viðskiptavina, skulu viðhalda, 

starfrækja og endurskoða ferli fyrir samþykki á hverri vátryggingaafurð, eða verulegri breytingu á núverandi vátryggingaafurð, 

áður en hún er markaðssett eða dreift til viðskiptavina. 

Samþykktarferli afurðarinnar skal vera í réttu hlutfalli og viðeigandi að því er varðar eðli vátryggingaafurðarinnar. 

Í samþykktarferli afurðarinnar skal tilgreina skilgreindan markhóp fyrir hverja afurð, tryggja að öll áhætta sem á við um slíkan 

markhóp sé metin og að fyrirhuguð dreifingaráætlun sé í samræmi við skilgreinda markhópinn, og gera eðlilegar ráðstafanir til 

að tryggja að vátryggingaafurðinni sé dreift til skilgreinda markhópsins.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/17/ESB frá 4. febrúar 2014 um lánssamninga fyrir neytendur í tengslum við íbúðarhúsnæði og 

um breytingu á tilskipun 2008/48/EB og 2013/36/ESB og reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 (Stjtíð. ESB L 60, 28.2.2014, bls. 34.) 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/92/ESB frá 23. júlí 2014 um samanburð gjalda er varða greiðslureikninga, skipti á 

greiðslureikningum og aðgengi að almennum greiðslureikningum (Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 214). 
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Í vátryggingafélaginu skal vera skilningur á og regluleg endurskoðun fara fram á vátryggingaafurðinni sem það býður eða 

markaðssetur, með tilliti til allra atburða sem gætu haft veruleg áhrif á mögulega áhættu fyrir skilgreinda markhópinn, til að 

meta a.m.k. hvort afurðin sé áfram í samræmi við þarfir skilgreinda markhópsins og hvort fyrirhuguð dreifingaráætlun sé áfram 

viðeigandi. 

Vátryggingafélög, sem og miðlarar sem útfæra vátryggingaafurðir, skulu gera allar viðeigandi upplýsingar um vátrygginga-

afurðina og samþykktarferli afurðarinnar aðgengilegar dreifingaraðilunum, þ.m.t. skilgreinda markhópinn fyrir vátrygginga-

afurðina. 

Ef dreifingaraðili vátrygginga veitir ráðgjöf um, eða leggur til, vátryggingaafurðir sem hann útfærir ekki skal hann koma á 

fullnægjandi fyrirkomulagi til að nálgast upplýsingarnar sem um getur í fimmtu undirgrein og skilja eiginleikana og skilgreinda 

markhópinn fyrir hverja og eina vátryggingaafurð. 

2.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til þess að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 38. gr., til að tilgreina nánar 

meginreglurnar sem settar eru fram í þessari grein, að teknu hlutfallslegu tilliti til starfseminnar sem stunduð er, eðlis seldu 

vátryggingaafurðanna og eðlis dreifingaraðilans. 

3.  Stefnurnar, ferlarnir og fyrirkomulagið sem um getur í þessari grein skulu ekki hafa áhrif á neinar aðrar kröfur samkvæmt 

þessari tilskipun, þ.m.t. þær sem tengjast birtingu upplýsinga, hentugleika eða tilhlýðileika, auðkenningu og stýringu hagsmuna-

árekstra, og söluhvötum. 

4.  Þessi grein gildir ekki um vátryggingaafurðir sem samanstanda af vátryggingu stóráhættu. 

VI. KAFLI 

VIÐBÓTARKRÖFUR VEGNA VÁTRYGGINGATENGDRA FJÁRFESTINGAAFURÐA 

26. gr. 

Gildissvið viðbótarkrafna 

Í þessum kafla er komið á kröfum til viðbótar við þær sem gilda um dreifingu vátrygginga í samræmi við 17., 18., 19. og 20. gr. 

þegar einhver eftirfarandi annast dreifingu vátrygginga í tengslum við sölu á vátryggingatengdum fjárfestingaafurðum: 

a)  vátryggingamiðlari, 

b)  vátryggingafélag. 

27. gr. 

Forvarnir gegn hagsmunaárekstrum 

Án þess að hafa áhrif á 17. gr. skal vátryggingamiðlari eða vátryggingafélag sem annast dreifingu vátryggingatengdra 

fjárfestingaafurða viðhalda og beita skilvirku skipulags- og stjórnunarfyrirkomulagi með það fyrir augum að gera allar eðlilegar 

ráðstafanir til að koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar, eins og skilgreindir eru í 28. gr., hafi neikvæð áhrif á hagsmuni 

viðskiptavina þeirra. Slíkt fyrirkomulag skal vera í réttu hlutfalli við starfsemina, vátryggingaafurðirnar sem seldar eru og 

tegund dreifingaraðila. 

28. gr. 

Hagsmunaárekstrar 

1.  Aðildarríki skulu tryggja að vátryggingamiðlarar og vátryggingafélög geri allar viðeigandi ráðstafanir til að greina 

hagsmunaárekstra á meðal þeirra sjálfra, þ.m.t. stjórnenda og starfsfólks, eða aðila sem beint eða óbeint tengjast þeim með 

yfirráðarétti, og viðskiptavina þeirra eða á milli einstakra viðskiptavina, sem upp koma við dreifingu vátrygginga. 

2.  Ef skipulags- eða stjórnunarfyrirkomulag, sem vátryggingamiðlari eða vátryggingafélag hefur komið á í samræmi við 

27. gr. til að stýra hagsmunaárekstrum, nægir ekki til að tryggja, svo fullnægjandi þyki, að komið verði í veg fyrir hættu á að 

hagsmunir viðskiptavinar skaðist, skal vátryggingamiðlari eða vátryggingafélag birta viðskiptavininum með skýrum hætti 

upplýsingar um almennt eðli eða upptök hagsmunaárekstranna, með góðum fyrirvara áður en vátryggingasamningur er gerður.  
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3.  Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 23. gr. skal birting upplýsinga sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar: 

a)  vera á varanlegum miðli, og 

b)  innihalda nægar upplýsingar, að teknu tilliti til eðlis viðskiptavinarins, til að gera þeim viðskiptavini kleift að taka upplýsta 

ákvörðun að því er varðar dreifingu vátrygginganna í tengslum við hagsmunaáreksturinn sem upp kemur. 

4.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til þess að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 38. gr., til að: 

a)  skilgreina skrefin sem raunhæft er að búast við að vátryggingamiðlarar og vátryggingafélög taki til að greina, koma í veg 

fyrir, stýra og birta upplýsingar um hagsmunaárekstra, við dreifingu vátrygginga, 

b)  koma á viðeigandi viðmiðunum til að ákvarða hvaða tegundir hagsmunaárekstra kunni að skaða hagsmuni viðskiptavina 

eða hugsanlegra viðskiptavina vátryggingamiðlarans eða vátryggingafélagsins. 

29. gr. 

Upplýsingar til viðskiptavina 

1.  Án þess að hafa áhrif á 18. gr. og 1. og 2. mgr. 19. gr. skal veita viðeigandi upplýsingar með góðum fyrirvara áður en 

samningur er gerður, til viðskiptavina eða hugsanlegra viðskiptavina að því er varðar dreifingu vátryggingatengdra 

fjárfestingaafurða og um allan kostnað og tengd gjöld. Í upplýsingunum skal a.m.k. eftirfarandi koma fram: 

a)  þegar ráðgjöf er veitt, hvort vátryggingamiðlari eða vátryggingafélag muni veita viðskiptavininum reglubundið mat á 

hentugleika vátryggingatengdu fjárfestingaafurðanna sem mælt er með við þann viðskiptavin, eins og um getur í 30. gr., 

b)  að því er varðar upplýsingar um vátryggingatengdar fjárfestingaafurðir og fjárfestingaáætlanir sem lagðar eru til, viðeigandi 

leiðbeiningar um, og viðvaranir um, áhættuna í tengslum við vátryggingatengdu fjárfestingaafurðirnar eða varðandi 

tilteknar fjárfestingaáætlanir sem lagðar er til, 

c)  að því er varðar upplýsingar um allan kostnað og tengd gjöld sem birta á, upplýsingar er varða dreifingu vátryggingatengdu 

fjárfestingaafurðarinnar, þ.m.t. kostnað vegna ráðgjafar, ef við á, kostnað vegna vátryggingatengdu fjárfestingaafurðarinnar 

sem mælt er með eða markaðssett viðskiptavininum og með hvaða hætti viðskiptavinurinn getur greitt fyrir hana, og einnig 

að meðtöldum öllum greiðslum þriðja aðila. 

Upplýsingarnar um allan kostnað og gjöld, þ.m.t. kostnað og gjöld í tengslum við dreifingu vátryggingatengdu fjárfestinga-

afurðarinnar, sem ekki er af völdum undirliggjandi markaðsáhættu, skulu vera á samanteknu formi til að gera viðskiptavininum 

kleift að átta sig á heildarkostnaðinum sem og samlegðaráhrifunum á hagnaðinn af fjárfestingunni og, ef viðskiptavinurinn þess 

óskar, leggja fram sundurliðun á kostnaði og gjöldum. Slíkar upplýsingar skal, eftir atvikum, veita viðskiptavininum með 

reglulegu millibili, a.m.k. árlega, yfir líftíma fjárfestingarinnar. 

Upplýsingarnar sem um getur í þessari málsgrein skal veita á skiljanlegu formi með hætti sem gerir viðskiptavinum eða 

hugsanlegum viðskiptavinum kleift að skilja með góðu móti eðli og áhættu er varðar vátryggingatengdu fjárfestingaafurðina 

sem boðin er og geti þar af leiðandi tekið upplýstar fjárfestingaákvarðanir. Aðildarríki geta heimilað að þessar upplýsingar séu 

veittar á stöðluðu formi. 

2.  Án þess að hafa áhrif á 19. gr. (d- og e-lið 1. mgr.), 19. gr. (1. og 3. mgr.) og 22. gr. (3. mgr.) skulu aðildarríki tryggja að 

vátryggingamiðlarar og vátryggingafélög teljist hafa uppfyllt skyldur sínar skv. 1. mgr. 17. gr., 27. gr. eða 28. gr. ef þau greiða 

eða fá greidda þóknun eða umboðslaun, eða veita eða er veitt ópeningalegur ávinningur í tengslum við dreifingu vátrygg-

ingatengdrar fjárfestingaafurðar eða viðbótarþjónustu, til eða af aðila öðrum en viðskiptavininum eða aðila fyrir hönd 

viðskiptavinarins, eingöngu þegar greiðslan eða ávinningurinn: 

a)  hefur ekki skaðleg áhrif á gæði viðkomandi þjónustu sem veitt er viðskiptavininum, og 

b)  kemur ekki í veg fyrir að vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið uppfylli skyldur sínar um að starfa heiðarlega, af 

sanngirni og faglega í samræmi við ítrustu hagsmuni viðskiptavina sinna.  
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3.  Aðildarríki geta lagt strangari kröfur á dreifingaraðila að því er varðar þau atriði sem falla undir þessa grein. Einkum geta 

aðildarríki aukalega bannað eða takmarkað enn frekar tilboðið eða viðtöku þóknana, umboðslauna eða ópeningalegs ávinnings 

frá þriðju aðilum í tengslum við veitingu vátryggingaráðgjafar. 

Strangari kröfur geta falið í sér kröfu um að öllum slíkum þóknunum, umboðslaunum eða ópeningalegum ávinningi verði skilað 

til viðskiptavinanna eða jafnað á móti gjöldum sem viðskiptavinurinn greiðir. 

Aðildarríki geta gert að skyldu að ráðgjöf, sem um getur í 30. gr., sé veitt vegna sölu á öllum vátryggingatengdum fjárfestinga-

afurðum, eða tilteknum tegundum þeirra. 

Aðildarríki geta krafist þess að þegar vátryggingamiðlari upplýsir viðskiptavininn um að óháð ráðgjöf sé veitt skuli miðlarinn 

leggja mat á nægjanlega mikinn fjölda vátryggingaafurða sem aðgengilegar eru á markaðnum, sem eru nægilega fjölbreyttar að 

því er varðar tegundir þeirra og veitendur afurðar, til að tryggja að hægt sé að uppfylla markmið viðskiptavinarins á viðeigandi 

hátt og takmarkist ekki við vátryggingaafurðir sem gefnar eru út eða veittar af einingum sem hafa náin tengsl við miðlarann. 

Allir vátryggingamiðlarar eða vátryggingafélög skulu uppfylla þessar strangari kröfur aðildarríkis sem um getur í þessari 

málsgrein, þ.m.t. þau sem starfa á grundvelli frelsis til að veita þjónustu eða staðfesturéttar, er þau gera vátryggingasamninga 

við viðskiptavini sem hafa fasta búsetu eða staðfestu í því aðildarríki. 

4.  Án þess að hafa áhrif á 3. mgr. þessarar greinar skal framkvæmdastjórnin hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir, í 

samræmi við 38. gr., til að tilgreina: 

a)  viðmiðanirnar fyrir mati á hvort söluhvati sem vátryggingamiðlari eða vátryggingafélag greiðir eða tekur við hafi skaðleg 

áhrif á gæði viðkomandi þjónustu við viðskiptavininn, 

b)  viðmiðanirnar fyrir mati á reglufylgni vátryggingamiðlara og vátryggingafélaga, sem greiða eða taka við söluhvata, við 

skuldbindinguna um að starfa af heiðarleika, sanngirni og faglega í samræmi við ítrustu hagsmuni viðskiptavinarins. 

5.  Framseldu gerðirnar sem um getur í 4. mgr. skulu taka tillit til: 

a)  eðlis þjónustunnar sem boðin er eða veitt viðskiptavininum, eða hugsanlegum viðskiptavini, með hliðsjón af tegund, 

markmiði, umfangi og tíðni viðskiptanna, 

b)  eðlis afurðanna sem boðnar eru eða teknar til skoðunar, þ.m.t. mismunandi tegundir vátryggingatengdra fjárfestingaafurða. 

30. gr. 

Mat á hentugleika og tilhlýðileika, og skýrslugjöf til viðskiptavina 

1.  Án þess að hafa áhrif á 1. mgr. 20. gr. skal vátryggingamiðlari eða vátryggingafélag, þegar ráðgjöf er veitt um vátrygg-

ingatengda fjárfestingaafurð, einnig afla nauðsynlegra upplýsinga um reynslu og þekkingu viðskiptavinar eða hugsanlegs 

viðskiptavinar á sviði fjárfestinga sem máli skiptir fyrir þessa tilteknu tegund afurðar eða þjónustu, fjárhagsstöðu þess aðila, 

þ.m.t. getu til að mæta tapi, og fjárfestingamarkmiða hans, þ.m.t. áhættuþol, til að vátryggingamiðlaranum eða vátrygginga-

félaginu sé kleift að mæla með við viðskiptavininn eða hugsanlegan viðskiptavin vátryggingatengdar fjárfestingaafurðir sem 

hentugar eru fyrir þann aðila og sem, einkum, eru í samræmi við áhættuþol þess aðila og getu til að mæta tapi. 

Aðildarríki skulu tryggja, þegar vátryggingamiðlari eða vátryggingafélag veitir fjárfestingaráðgjöf og mælir með þjónustu- eða 

afurðapakka sem settir eru saman skv. 24. gr., að heildarpakkinn sé hentugur. 

2.  Aðildarríkin skulu, án þess að hafa áhrif á 1. mgr. 20. gr., tryggja að vátryggingamiðlari eða vátryggingafélag, þegar 

stafsemi á sviði dreifingar vátrygginga er önnur en sú sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, í tengslum við sölu þar sem engin 

ráðgjöf er veitt, biðji viðskiptavininn eða hugsanlega viðskiptavininn um að veita upplýsingar um þekkingu sína og reynslu á 

sviði fjárfestinga sem máli skiptir fyrir þá tilteknu tegund afurðar eða þjónustu sem í boði er eða farið er fram á, til þess að gera 

vátryggingamiðlaranum eða vátryggingafélaginu kleift að meta hvort vátryggingaþjónustan eða -afurðin hæfi viðskiptavininum. 

Ef þjónustu- eða afurðapakki er fyrirhugaður skv. 24. gr. skal í matinu tekið til athugunar hvort heildarpakkinn sé viðeigandi. 

Ef vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið telur, á grundvelli móttekinna upplýsinga samkvæmt fyrstu undirgrein, að 

afurðin hæfi ekki viðskiptavininum eða hugsanlega viðskiptavininum skal vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið vara 

viðskiptavininn eða hugsanlega viðskiptavininn við því. Þessa viðvörun má veita á stöðluðu formi.  
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Ef viðskiptavinir eða hugsanlegir viðskiptavinir veita ekki upplýsingarnar sem um getur í fyrstu undirgrein, eða veita 

ófullnægjandi upplýsingar um þekkingu sína og reynslu, skal vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið vara þá við því að 

það sé ekki í aðstöðu til að ákvarða um hvort afurðin sem mælt er með hæfi þeim. Þessa viðvörun má veita á stöðluðu formi. 

3.  Ef engin ráðgjöf er veitt í tengslum við vátryggingatengdar fjárfestingaafurðir geta aðildarríki, án þess að hafa áhrif á 

1. mgr. 20. gr., vikið frá skuldbindingunum sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar og heimilað vátryggingamiðlurum eða 

vátryggingafélögum að annast dreifingu vátrygginga innan yfirráðasvæðis þeirra án þess að þurfa afla upplýsinganna eða taka 

ákvörðunina sem kveðið er á um í 2. mgr. þessarar greinar, ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a)  starfsemin vísar til annarrar hvorrar af eftirfarandi vátryggingatengdum fjárfestingaafurðum: 

i. samninga sem eingöngu hafa í för með sér fjárfestingaáhættu vegna fjármálagerninga sem teljast einfaldir samkvæmt 

tilskipun 2014/65/ESB og eru ekki uppbyggðir með hætti sem gerir að verkum að erfitt er fyrir viðskiptavininn að skilja 

áhættuna sem felst í þeim, eða 

ii. annarra einfaldra vátryggingatengdra fjárfestinga að því er varðar þessa málsgrein, 

b)  dreifing vátrygginganna á sér stað að frumkvæði viðskiptavinarins eða hugsanlegs viðskiptavinar, 

c)  viðskiptavinurinn eða hugsanlegi viðskiptavinurinn hefur verið skilmerkilega upplýstur um að, við veitingu þjónustu á sviði 

dreifingar vátrygginga, ekki sé krafist að vátryggingamiðlari eða vátryggingafélag meti tilhlýðileika vátryggingatengdu 

fjárfestingaafurðarinnar eða dreifingarvátrygginganna sem veitt er eða stendur til boða, og að viðskiptavinurinn eða 

hugsanlegi viðskiptavinurinn njóti ekki samsvarandi verndar af þeim viðkomandi viðskiptaháttum. Slíka viðvörun má veita 

á stöðluðu formi, 

d)  vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið hlítir skuldbindingum sínum skv. 27. gr. og 28. gr. 

Allir vátryggingamiðlarar eða vátryggingafélög, þ.m.t. þau sem starfa á grundvelli frelsis til að veita þjónustu eða staðfesturéttar 

skulu, við gerð vátryggingasamninga við viðskiptavini sem hafa fasta búsetu eða staðfestu í aðildarríki, sem ekki nýtir 

undanþáguna sem um getur í þessari málsgrein, hlíta gildandi ákvæðum í því aðildarríki. 

4.  Vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið skal koma upp skrá sem inniheldur skjalið eða skjölin sem vátrygg-

ingamiðlarinn eða vátryggingafélagið og viðskiptavinurinn hafa gert samkomulag um, þar sem sett eru fram réttindi og skyldur 

aðilanna og aðrir skilmálar sem gilda þegar vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið veitir viðskiptavininum þjónustu. 

Réttindi og skyldur aðilanna að samningnum má fella inn með tilvísun í önnur skjöl eða lagatexta. 

5.  Vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið skal veita viðskiptavininum fullnægjandi skýrslur um veitta þjónustu á 

varanlegum miðli. Þessar skýrslur skulu innihalda reglubundin samskipti við viðskiptavini, að teknu tillit til tegundar og hversu 

flóknar vátryggingatengdu fjárfestingaafurðirnar sem í hlut eiga eru og eðlis þjónustunnar sem veitt er viðskiptavininum og 

skulu innihalda, eftir atvikum, kostnaðinn í tengslum við viðskiptin og þjónustuna sem innt er af hendi fyrir viðskiptavininn. 

Þegar ráðgjöf er veitt um vátryggingatengda fjárfestingaafurð skal vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið, áður en 

samningurinn er gerður, gefa viðskiptavininum hentugleikayfirlýsingu á varanlegum miðli sem tilgreinir ráðgjöfina sem er veitt 

og hvernig sú ráðgjöf uppfyllir óskir, markmið og önnur einkenni viðskiptavinarins. Skilyrðin sem sett eru fram í 1.–4. mgr. 

23. gr. skulu gilda. 

Ef samningurinn er gerður fyrir milligöngu fjarsamskiptamiðils, sem aftrar fyrirfram afhendingu á hentugleikayfirlýsingunni, 

getur vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið lagt fram hentugleikayfirlýsinguna á varanlegum miðli strax eftir að 

viðskiptavinurinn er bundinn samningi, að því tilskildu að bæði eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 

a)  viðskiptavinurinn hefur samþykkt að taka við hentugleikayfirlýsingunni án ástæðulausrar tafar eftir gerð samningsins, og 

b)  vátryggingamiðlarinn eða vátryggingafélagið hefur gefið viðskiptavininum kost á að fresta gerð samningsins til að fá 

hentugleikayfirlýsinguna áður en samningur er gerður. 

Ef vátryggingamiðlari eða vátryggingafélag hefur upplýst viðskiptavininn um að það muni framkvæma reglubundið mat á 

hentugleika skal reglubundna skýrslan innihalda uppfærða yfirlýsingu um hvernig vátryggingatengda fjárfestingaafurðin 

uppfyllir óskir, markmið og önnur einkenni viðskiptavinarins.  
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6.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 38. gr., til þess nánar að tilgreina 

hvernig vátryggingamiðlarar og vátryggingafélög eiga að hlíta meginreglunum sem settar eru fram í þessari grein við dreifingu 

vátrygginga með viðskiptavinum sínum, þ.m.t. að því er varðar upplýsingarnar sem afla á þegar lagt er mat á hentugleika og 

tilhlýðileika vátryggingatengdra fjárfestingaafurða fyrir viðskiptavini þeirra, viðmiðanirnar til að meta einfaldar 

vátryggingatengdar fjárfestingaafurðir að því er varðar ii. lið a-liðar 3. mgr. þessarar greinar og innihald og snið skráa og 

samkomulags um veitingu þjónustu til viðskiptavina og um reglubundnar skýrslur til viðskiptavina um veitta þjónustu. Þessar 

framseldu gerðir skulu taka tillit til: 

a)  eðlis þjónustunnar sem í boði er eða veitt viðskiptavininum, eða hugsanlegum viðskiptavini, með hliðsjón af tegund, 

markmiði, umfangi og tíðni viðskiptanna, 

b)  eðlis afurðanna sem boðnar eru eða teknar til athugunar, þ.m.t. mismunandi tegundir vátryggingatengdra fjárfestingaafurða, 

c)  hvort viðskiptavinurinn eða hugsanlegi viðskiptavinurinn er almennur viðskiptavinur eða fagviðskiptavinur. 

7.  Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal, eigi síðar en 23. ágúst 2017, þróa viðmiðunarreglur og 

uppfæra þær reglubundið eftir það, fyrir matið á vátryggingatengdum fjárfestingaafurðum sem eru uppbyggðar með hætti sem 

gerir af verkum að erfitt er fyrir viðskiptavininn að skilja áhættuna sem felst í þeim, eins og um getur í i. lið a-liðar 3. mgr. 

8.  Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin getur þróað viðmiðunarreglur og uppfært þær reglubundið eftir 

það, fyrir matið á vátryggingatengdum fjárfestingaafurðum sem flokkast sem einfaldar að því er varðar ii. lið a-liðar 3. mgr., 

með tilliti til framseldra gerða sem samþykktar eru samkvæmt 6. mgr. 

VII. KAFLI 

VIÐURLÖG OG AÐRAR RÁÐSTAFANIR 

31. gr. 

Stjórnsýsluviðurlög og aðrar ráðstafanir 

1.  Án þess að hafa áhrif á eftirlitsheimildir lögbærra yfirvalda og rétt aðildarríkja til að kveða á um og beita refsiviðurlögum 

skulu aðildarríkin tryggja að lögbær yfirvöld þeirra geti lagt á stjórnsýsluviðurlög og beitt öðrum ráðstöfunum sem gilda um öll 

brot á landsákvæðum sem leiða þessa tilskipun í lög og skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þeim sé framfylgt. 

Aðildarríki skulu tryggja að stjórnsýsluviðurlög þeirra og aðrar ráðstafanir séu skilvirk, hlutfallsleg og letjandi. 

2.  Aðildarríki geta ákveðið að mæla ekki fyrir um reglur um stjórnsýsluviðurlög samkvæmt þessari tilskipun vegna brota 

sem falla undir refsiviðurlög samkvæmt landslögum þeirra. Í því tilviki skulu aðildarríki tilkynna framkvæmdastjórninni um 

viðkomandi ákvæði refsiréttar. 

3.  Lögbær yfirvöld skulu beita eftirlitsheimildum sínum, þ.m.t. rannsóknarheimildum og valdi til að leggja á viðurlög sem 

kveðið er á um í þessum kafla, í samræmi við landsbundna lagaramma sína, með einhverjum eftirfarandi hætti: 

a)  beint, 

b)  í samstarfi við önnur yfirvöld, 

c)  með því að leita til lögbærra dómsyfirvalda. 

4.  Aðildarríki skulu tryggja að, þegar skuldbindingar gilda um dreifingaraðila vátrygginga eða endurtrygginga, komi til brots 

á einhverri slíkri skuldbindingu, unnt sé að beita stjórnsýsluviðurlögum gegn og öðrum ráðstöfunum að því er varðar aðilana í 

stjórn þeirra eða eftirlitsaðila, og sérhverjum öðrum einstaklingum eða lögaðilum sem, samkvæmt landslögum, bera ábyrgð á 

slíku broti. 

5.  Aðildarríki skulu tryggja að stjórnsýsluviðurlög og aðrar ráðstafanir sem gripið er til í samræmi við þessa grein falli undir 

rétt til áfrýjunar. 

6.  Lögbæru yfirvöldin skulu fá allar þær rannsóknarheimildir sem nauðsynlegar eru til að þau geti sinnt hlutverki sínu. Við 

beitingu heimilda sinna um stjórnsýsluviðurlög og aðrar ráðstafanir, skulu lögbær yfirvöld starfa náið saman til að tryggja að 

þessi viðurlög og ráðstafanir skili tilætluðum árangri og samræma aðgerðir sínar þegar tekið er á málum sem ná yfir landamæri, 

um leið og þau sjá til þess að skilyrðin séu uppfyllt fyrir lögmæta gagnavinnslu í samræmi við tilskipun 95/46/EB og reglugerð 

(EB) nr. 45/2001.  
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Ef aðildarríki hafa kosið, í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar, að mæla fyrir um refsiviðurlög vegna brota á ákvæðunum sem 

um getur í 33. gr. skulu þau tryggja að viðeigandi ráðstafanir séu til staðar svo lögbær yfirvöld hafi allt nauðsynlegt vald til að: 

a)  hafa samráð við dómsmálayfirvöld á yfirráðasvæði sínu um að fá tilteknar upplýsingar sem varða rannsóknir sakamála eða 

hafnar málsmeðferðir vegna mögulegra brota samkvæmt þessari tilskipun, og 

b)  veita öðrum lögbærum yfirvöldum og Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni þessar upplýsingar til að 

uppfylla skuldbindingar sínar um samráð hvert við annað og við Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunina 

að því er varðar þessa tilskipun. 

32. gr. 

Birting viðurlaga og annarra ráðstafana 

1.  Aðildarríki skulu tryggja að lögbær yfirvöld birti, án ótilhlýðilegrar tafar, öll stjórnsýsluviðurlög eða aðrar ráðstafanir sem 

beitt hefur verið vegna brota á landsákvæðunum sem leiða þessa tilskipun í lög og sem engin kæra hefur verið lögð fram 

tímanlega vegna, þ.m.t. upplýsingar um tegund og eðli brotsins og deili á aðilunum sem bera ábyrgð á því. Ef lögbært yfirvald 

telur að birting auðkenna lögaðilanna eða auðkenna einstaklinganna eða persónuupplýsinga sé ekki í réttu hlutfalli við tilefnið í 

framhaldi af mati á einstökum tilvikum, sem gert er út frá meðalhófsreglu fyrir birtingu á slíkum gögnum, eða ef birtingin teflir 

stöðugleika fjármálamarkaða eða yfirstandandi rannsókn í tvísýnu, geta lögbær yfirvöld ákveðið að fresta birtingu, birta ekki, 

eða birta viðurlögin nafnlaust. 

2.  Ef landslög kveða á um birtingu ákvörðunar um að leggja á viðurlög eða beita öðrum ráðstöfunum sem falla undir rétt til 

áfrýjunar til viðkomandi dómsyfirvalda eða annarra yfirvalda skulu lögbær yfirvöld, án ótilhlýðilegrar tafar, einnig birta á 

opinberu vefsetri sínu slíkar upplýsingar og allar síðari upplýsingar um niðurstöðu slíkrar áfrýjunar. Þar að auki skal birta 

sérhverja ákvörðun um að ógilda fyrri ákvörðun um að leggja á viðurlög eða beita ráðstöfunum, sem áður hefur verið birt. 

3.  Lögbær yfirvöld skulu upplýsa Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunina um öll stjórnsýsluviðurlög og 

aðrar ráðstafanir sem beitt er, en ekki birt í samræmi við 1. mgr., þ.m.t. sérhverja áfrýjun í tengslum við þau og niðurstöðuna af 

henni. 

33. gr. 

Brot, viðurlög og aðrar ráðstafanir 

1.  Þessi grein skal gilda a.m.k. um eftirfarandi: 

a)  aðila sem skrá ekki dreifingarstarfsemi sína í samræmi við 3. gr., 

b)  vátrygginga- eða endurtryggingafélag eða vátrygginga- eða endurtryggingamiðlara sem nota dreifingarþjónustu aðila á sviði 

vátrygginga eða endurtrygginga sem um getur í a-lið, 

c)  vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara eða vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi sem hafa fengið skráningu með því að 

gefa rangar yfirlýsingar, eða á annan óréttmætan hátt, og brotið þar með gegn 3. gr., 

d)  dreifingaraðila vátrygginga sem uppfyllir ekki ákvæði 10. gr., 

e)  vátryggingafélag eða vátryggingamiðlara sem uppfyllir ekki kröfur um viðskiptahætti sem settar eru fram í V. og VI. kafla í 

tengslum við dreifingu vátryggingatengdra fjárfestingaafurða, 

f)  dreifingaraðila vátrygginga sem uppfyllir ekki kröfur um viðskiptahætti sem settar eru fram í V. kafla í tengslum við 

vátryggingaafurð, aðra en þær sem um getur í e-lið. 

2.  Ef um er að ræða eitthvert þeirra brota sem um getur í e-lið 1. mgr. skulu aðildarríki tryggja að lögbæru yfirvöldin hafi 

vald til að leggja á, í samræmi við landslög, a.m.k. eftirfarandi stjórnsýsluviðurlög og beita öðrum ráðstöfunum: 

a)  opinberri yfirlýsingu, þar sem tilgreindur er einstaklingurinn eða lögaðilinn sem ábyrgur er og um eðli brotsins, 

b)  skipun til einstaklingsins eða lögaðilans sem ber ábyrgð um að hætta framferðinu og endurtaka það ekki, 

c)  ef um er að ræða vátryggingamiðlara, afturköllun skráningarinnar sem um getur í 3. gr.,  
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d)  tímabundnu banni við að gegna stjórnunarstarfi í vátryggingamiðlurum eða vátryggingafélögum, beitt gegn sérhverjum 

aðila í stjórn vátryggingamiðlarans eða vátryggingafélagsins sem ber ábyrgð, 

e)  ef um er að ræða lögaðila, eftirfarandi hámarks fjárhagslegum stjórnsýsluviðurlögum: 

i. a.m.k. 5 000 000 evrum eða allt að 5% af heildarveltu á ári samkvæmt síðustu reikningsskilum sem samþykkt eru af 

stjórn, eða í aðildarríkjunum sem ekki hafa evru sem gjaldmiðil, samsvarandi virði í gjaldmiðli hvers ríkis á 

gildistökudegi þessarar tilskipunar. Ef lögaðilinn er móðurfélag eða dótturfélag móðurfélags sem er skylt að gera 

samstæðureikningsskil samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB (1) skal viðkomandi heildarvelta 

vera heildarvelta á ári samkvæmt síðustu tiltæku samstæðureikningsskilum sem stjórn endanlega móðurfélagsins hefur 

samþykkt, eða 

ii. allt að tvöfaldri upphæð hagnaðarins eða tapsins sem komist er hjá vegna brotsins, ef mögulegt er að ákvarða um það, 

f)  ef um er að ræða einstakling, eftirfarandi hámarks fjárhagslegum stjórnsýsluviðurlögum: 

i. a.m.k. 700 000 evrum eða, í aðildarríkjunum sem ekki hafa evru sem gjaldmiðil, samsvarandi virði í gjaldmiðli hvers 

ríkis á gildistökudegi þessarar tilskipunar, eða 

ii. allt að tvöfaldri upphæð hagnaðarins eða tapsins sem komist er hjá vegna brotsins, ef mögulegt er að ákvarða um það. 

3.  Ef um er að ræða eitthvert þeirra brota sem um getur í a- til d-lið og f-lið 1. mgr. skulu aðildarríki tryggja að lögbæru 

yfirvöldin hafi vald til að leggja á, í samræmi við landslög, a.m.k. eftirfarandi stjórnsýsluviðurlög og beita öðrum ráðstöfunum: 

a)  skipun til einstaklingsins eða lögaðilans sem ber ábyrgð um að hætta framferðinu og endurtaka það ekki, 

b)  ef um er að ræða vátryggingamiðlara, endurtryggingamiðlara eða vátryggingamiðlara í hliðarstarfsemi, afturköllun skrán-

ingarinnar sem um getur í 3. gr. 

4.  Aðildarríki geta veitt lögbærum yfirvöldum vald til að kveða á um frekari viðurlög eða aðrar ráðstafanir og um upphæðir 

fjárhagslegra stjórnsýsluviðurlaga sem eru hærri en þau sem kveðið er á um í þessari grein. 

34. gr. 

Skilvirk beiting viðurlaga og annarra ráðstafana 

Aðildarríki skulu sjá til þess að lögbær yfirvöld taki tillit til allra viðeigandi aðstæðna þegar tegund stjórnsýsluviðurlaga eða 

annarra ráðstafana og upphæðir fjárhagslegra stjórnsýsluviðurlaga eru ákvörðuð, þ.m.t. og eftir því sem við á: 

a)  hversu alvarlegt brotið er og hversu lengi það hefur staðið yfir, 

b)  hversu mikil ábyrgð liggur hjá einstaklingnum eða lögaðilanum, 

c)  fjárhagslegs styrks ábyrga einstaklingsins eða lögaðilans, eins og tilgreint er annað hvort með árstekjum ábyrga einstak-

lingsins eða heildarveltu ábyrga lögaðilans, 

d)  mikilvægis hagnaðar eða taps sem ábyrgi einstaklingurinn eða lögaðilinn kemst hjá, að svo miklu leyti sem mögulegt er að 

ákvarða um það, 

e)  taps viðskiptavina og þriðju aðila vegna brotsins, að svo miklu leyti sem mögulegt er að ákvarða um það, 

f)  samstarfsvilja ábyrga einstaklingsins eða lögaðilans við lögbæra yfirvaldið, 

g)  ráðstafana sem ábyrgi einstaklingurinn eða lögaðilinn gerir til að koma í veg fyrir endurtekningu brotsins, og 

h)  sérhverra fyrri brota ábyrga einstaklingsins eða lögaðilans.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur 

tiltekinna tegunda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 

78/660/EBE og 83/349/EBE (Stjtíð. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19). 
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35. gr. 

Tilkynning um brot 

1.  Aðildarríki skulu tryggja að lögbæru yfirvöldin komi á fót skilvirku fyrirkomulagi til að gera mögulegt og hvetja til að 

þeim sé tilkynnt um hugsanleg eða raunveruleg brot á landsákvæðum sem leiða þessa tilskipun í lög. 

2.  Fyrirkomulagið sem um getur í 1. mgr. skal a.m.k. ná yfir: 

a)  sértækar málsmeðferðir fyrir viðtöku tilkynninga og eftirfylgd þeirra, 

b)  viðeigandi vernd, a.m.k. gegn hefndarráðstöfunum, misrétti eða annars konar ósanngjarnri meðhöndlun, fyrir starfsfólk 

dreifingaraðila vátrygginga eða endurtrygginga og, þegar það er mögulegt, fyrir aðra aðila sem tilkynna um brot sem framin 

eru innan þessara eininga, og 

c)  verndun auðkenna bæði aðilans sem tilkynnir um brotið og einstaklingsins sem ber meinta ábyrgð á brotinu, á öllum stigum 

málsmeðferðarinnar, nema slíkrar birtingar sé krafist að landslögum í tengslum við frekari rannsókn eða síðari stjórnsýslu- 

eða dómsmeðferðir. 

36. gr. 

Framlagning upplýsinga til Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar í tengslum við viðurlög og 

aðrar ráðstafanir 

1.  Lögbær yfirvöld skulu upplýsa Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunina um öll stjórnsýsluviðurlög og 

aðrar ráðstafanir sem beitt er en ekki birt í samræmi við 1. mgr. 32. gr. 

2.  Lögbær yfirvöld skulu árlega veita Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni samanteknar upplýsingar 

sem varða öll viðurlög og ráðstafanir sem beitt er í samræmi við 31. gr. 

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal birta þær upplýsingar í ársskýrslu sinni. 

3.  Þegar lögbæra yfirvaldið hefur birt upplýsingar um stjórnsýsluviðurlög eða aðrar ráðstafanir opinberlega skal það á sama 

tíma tilkynna það Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni. 

VIII. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

37. gr. 

Gagnavernd 

1.  Aðildarríki skulu beita tilskipun 95/46/EB á vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer í aðildarríkjunum samkvæmt þessari 

tilskipun. 

2.  Reglugerð (EB) nr. 45/2001 skal gilda um vinnslu persónuupplýsinga sem Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóða-

eftirlitsstofnunin innir af hendi samkvæmt þessari tilskipun. 

38. gr. 

Framseldar gerðir 

Framkvæmdastjórnin skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 39. gr., að því er varðar 25., 28., 29.  

og 30. gr. 

39. gr. 

Beiting framsals 

1.  Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, að uppfylltum þeim skilyrðum sem mælt er fyrir 

um í þessari grein. 

2.  Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir sem um getur í 25., 28., 29. og 30. gr., um 

óákveðinn tíma frá 22. febrúar 2016. 

3.  Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla framsal valds sem um getur í 25., 28., 29. og 30. gr. Með 

ákvörðun um afturköllun skal bundinn endir á framsal þess valds sem tilgreint er í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin öðlast gildi 

daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í ákvörðuninni. Hún skal 

ekki hafa áhrif á lögmæti framseldra gerða sem þegar eru í gildi.  
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4.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu. 

5.  Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 25., 28., 29. og 30. gr., skal því eingöngu öðlast gildi að Evrópuþingið eða ráðið hafi 

ekki haft uppi nein andmæli innan þriggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins, eða ef bæði 

Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki 

andmælum. Framlengja skal þennan frest um þrjá mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins. 

40. gr. 

Umbreytingarfrestur 

Aðildarríki skulu tryggja að miðlarar sem þegar eru skráðir samkvæmt tilskipun 2002/92/EB hlíti viðkomandi ákvæðum 

landslaga sem innleiða 1. mgr. 10. gr. þessarar tilskipunar eigi síðar en 23. febrúar 2019. 

41. gr. 

Endurskoðun og mat 

1.  Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 23. febrúar 2021, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um beitingu 1. gr. 

Slík skýrsla skal innihalda mat, á grundvelli móttekinna upplýsinga frá aðildarríkjunum og Evrópsku vátrygginga- og 

lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni skv. 5. mgr. 1. gr., á því hvort gildissvið þessarar tilskipunar, þ.m.t. undanþágan í 3. mgr. 1. gr., 

sé áfram viðeigandi að því er varðar neytendaverndarstigið, meðalhófsreglu við meðhöndlun milli mismunandi dreifingaraðila 

vátrygginga og stjórnsýsluálagið sem lagt er á lögbær yfirvöld og vátryggingadreifileiðir. 

2.  Framkvæmdastjórnin skal endurskoða þessa tilskipun eigi síðar en 23. febrúar 2021. Endurskoðunin skal innihalda 

almenna könnun á beitingu reglnanna í reynd samkvæmt þessari tilskipun, að teknu tilhlýðilegu tilliti til þróunar á 

smásölumörkuðunum með fjárfestingaafurðir sem og reynslunnar af beitingu þessarar tilskipunar og reglugerðar (ESB) 

nr. 1286/2014 og tilskipunar 2014/65/ESB. Endurskoðunin skal innihalda mat á hvort tilteknar reglur um viðskiptahætti við 

dreifingu vátryggingatengdra fjárfestingaafurða sem settar eru fram í VI. kafla þessarar tilskipunar, skili viðeigandi og 

hlutfallslegum niðurstöðum, með tilliti til þarfarinnar á að tryggja fullnægjandi neytendaverndarstig í samræmi við staðlana sem 

gilda um vernd fjárfesta samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB og sérstakra eiginleika vátryggingatengdra fjárfestingaafurða og 

sérstaks eðlis dreifileiða þeirra. Endurskoðunin skal einnig taka til mögulegrar beitingar ákvæða þessarar tilskipunar á afurðir 

sem falla undir gildissvið tilskipunar 2003/41/EB. Slík endurskoðun skal einnig innihalda sérstaka greiningu á áhrifunum af 

19. gr. þessarar tilskipunar, með tilliti til samkeppnisaðstæðna á markaðnum í dreifingu vátrygginga, fyrir aðra samninga en 

þeirra sem eru í einhverjum af flokkunum sem tilgreindir eru í II. viðauka við tilskipun 2009/138/EB og áhrifunum af 

skuldbindingunum sem um getur í 19. gr. þessarar tilskipunar á vátryggingamiðlara sem eru lítil og meðalstór fyrirtæki. 

3.  Að höfðu samráði við sameiginlega nefnd evrópsku eftirlitsstofnananna skal framkvæmdastjórnin leggja fyrstu skýrsluna 

fyrir Evrópuþingið og ráðið. 

4.  Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal, eigi síðar en 23. febrúar 2020, og á a.m.k. tveggja ára fresti 

eftir það, útbúa viðbótarskýrslu um beitingu þessarar tilskipunar. Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin skal 

hafa samráð við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina áður en hún birtir skýrslu sína. 

5.  Í þriðju skýrslunni, sem skal gerð eigi síðar en 23. febrúar 2018, skal Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftir-

litsstofnunin framkvæma mat á skipulagi markaða vátryggingamiðlara. 

6.  Í skýrslunni sem Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin á að gera eigi síðar en 23. febrúar 2020, sem um 

getur í 4. mgr., skal rannsakað hvort lögbæru yfirvöldin sem um getur í 1. mgr. 12. gr. hafi fullnægjandi valdheimildir og nægt 

fjármagn til að sinna skyldum sínum. 

7.  Í skýrslunni, sem um getur í 4. mgr., skal a.m.k. fjallað um eftirfarandi málefni: 

a)  allar breytingar á skipulagi markaðarins fyrir vátryggingamiðlara, 

b)  allar breytingar á mynstri starfseminnar sem nær yfir landamæri, 

c)  endurbæturnar á gæðum ráðgjafar og söluaðferða og áhrif þessarar tilskipunar á vátryggingamiðlara sem eru lítil og 

meðalstór fyrirtæki. 

8.  Skýrslan sem um getur í 4. mgr. skal einnig innihalda mat Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar á 

áhrifum þessarar tilskipunar. 
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42. gr. 

Lögleiðing 

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja lög og stjórnsýslufyrirmæli sem nauðsynleg eru til að hlíta þessari tilskipun eigi síðar en 

23. febrúar 2018. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær 

eru birtar opinberlega. Í þeim skal einnig vera yfirlýsing um að líta beri á tilvísanir í gildandi lögum og stjórnsýslufyrirmælum í 

tilskipunina sem felld er niður með þessari tilskipun, sem tilvísanir í þessa tilskipun. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 

slíka tilvísun og hvernig yfirlýsingin skal sett fram. 

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

43. gr. 

Breyting á tilskipun 2002/92/EB 

Kafli IIIA í tilskipun 2002/92/EB er felldur úr gildi frá og með 23. febrúar 2016. 

44. gr. 

Niðurfelling 

Tilskipun 2002/92/EB, eins og henni var breytt með tilskipunum sem eru tilgreindar í A-hluta II. viðauka, er felld úr gildi frá og 

með 23. febrúar 2018, án þess að hafa áhrif á skuldbindingar aðildarríkjanna að því er varðar þá fresti til að leiða í landslög 

tilskipanirnar sem settar eru fram í B-hluta II. viðauka. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af samsvör-

unartöflunni sem sett er fram í III. viðauka. 

45. gr. 

Gildistaka 

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

46. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg, 20. janúar 2016. 

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

 M. SCHULZ A.G. KOENDERS 

 forseti. forseti. 

 _____   
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I. VIÐAUKI 

KRÖFUR UM LÁGMARKSFAGÞEKKINGU OG -HÆFNI 

(eins og um getur í 2. mgr. 10. gr.) 

I  Skaðaáhætta sem flokkast í 1.–18. flokk í A-hluta I. viðauka við tilskipun 2009/138/EB: 

a)  nauðsynleg lágmarksþekking á skilmálum og skilyrðum vátryggingasamninga sem eru í boði, þ.m.t. öll hliðaráhætta ef 

hún fellur undir slíka samninga, 

b)  nauðsynleg lágmarksþekking á gildandi lögum um dreifingu vátryggingaafurða, s.s. neytendaverndarlögum, viðkom-

andi skattalögum og viðkomandi félagsmála- og vinnulöggjöf, 

c)  nauðsynleg lágmarksþekking á meðferð krafna, 

d)  nauðsynleg lágmarksþekking á meðferð kvartana, 

e)  nauðsynleg lágmarksþekking á að meta þarfir neytenda, 

f)  nauðsynleg lágmarksþekking á vátryggingamarkaðnum, 

g)  nauðsynleg lágmarksþekking á viðskiptasiðferðistöðlum og 

h)  nauðsynleg lágmarkshæfni á sviði fjármála. 

II  Vátryggingatengdar fjárfestingaafurðir: 

a)  nauðsynleg lágmarksþekking á vátryggingatengdum fjárfestingaafurðum, þ.m.t. skilmálum og skilyrðum og hreinum 

iðgjöldum og, eftir atvikum, ábyrgðartryggðum bótum og bótum sem ekki eru ábyrgðartryggðar, 

b)  nauðsynleg lágmarksþekking á kostum og göllum mismunandi fjárfestingavalkosta fyrir vátryggingataka, 

c)  nauðsynleg lágmarksþekking á fjárhagslegri áhættu sem vátryggingatakar bera, 

d)  nauðsynleg lágmarksþekking á vátryggingasamningum sem ná yfir lífáhættu og öðrum sparnaðarafurðum, 

e)  nauðsynleg lágmarksþekking á skipulagningu og bótum sem lífeyriskerfið ábyrgist, 

f)  nauðsynleg lágmarksþekking á gildandi lögum um dreifingu vátryggingaafurða, s.s. neytendaverndarlögum og 

viðkomandi skattalögum, 

g)  nauðsynleg lágmarksþekking á vátryggingamarkaðnum og á markaðnum með sparnaðarafurðir, 

h)  nauðsynleg lágmarksþekking á meðferð kvartana, 

i)  nauðsynleg lágmarksþekking á að meta þarfir neytenda, 

j)  stýringu hagsmunaárekstra, 

k)  nauðsynleg lágmarksþekking á viðskiptasiðferðistöðlum, og 

l) nauðsynleg lágmarkshæfni á sviði fjármála. 

III  Lífáhætta sem flokkuð er í II. viðauka við tilskipun 2009/138/EB: 

a)  nauðsynleg lágmarksþekking á vátryggingasamningum, þ.m.t. skilmálum, skilyrðum, ábyrgðartryggðum bótum og, eftir 

atvikum, hliðaráhættu, 

b)  nauðsynleg lágmarksþekking á skipulagningu og bótum sem lífeyriskerfi viðkomandi aðildarríkis ábyrgist, 

c)  þekking á gildandi lögum um vátryggingasamninga, neytendaverndarlögum, gagnaverndarlögum, lögum gegn peninga-

þvætti og, eftir atvikum, viðkomandi skattalögum og vinnulöggjöf,  
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d)  nauðsynleg lágmarksþekking á vátryggingamarkaðnum og öðrum fjármálaþjónustumörkuðum sem skipta máli, 

e)  nauðsynleg lágmarksþekking á meðferð kvartana, 

f)  nauðsynleg lágmarksþekking á að meta þarfir neytenda, 

g)  stýringu hagsmunaárekstra, 

h)  nauðsynleg lágmarksþekking á viðskiptasiðferðistöðlum og 

i)  nauðsynleg lágmarkshæfni á sviði fjármála. 

 _____   
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II. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með lista yfir síðari breytingar hennar 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/92/EB (Stjtíð. EB L 9, 15.1.2003, bls. 3). 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349). 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 (Stjtíð. ESB L 26, 2.2.2016, bls. 19). 

B-HLUTI 

Frestur til að leiða í landslög sem um getur í 44. gr. 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar breytingartilskipana 

2014/65/ESB 

(ESB) 2016/97 

3.7.2016 

22.2.2016 (að því er varðar breytingar á tilskipun 2002/92/EB í samræmi við 43. gr. 

þessarar tilskipunar) 

23.2.2018 (að því er varðar lögleiðingu þessarar tilskipunar í samræmi við 42. gr.) 
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III. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Tilskipun 2002/92/EB Þessi tilskipun 

1. mgr. 1. gr. 1. og 2. mgr. 1. gr. 

2. mgr. 1. gr. 3. og 4. mgr. 1. gr. 

3. mgr. 1. gr. 6. mgr. 1. gr. 

1. töluliður 2. gr. 6. töluliður 1. mgr. 2. gr. 

2. töluliður 2. gr. 7. töluliður 1. mgr. 2. gr. 

3. töluliður 2. gr. 1. töluliður 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 2. gr. 

4. töluliður 2. gr. 2. töluliður 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 2. gr. 

5. töluliður 2. gr. 3. töluliður 1. mgr. 2. gr. 

6. töluliður 2. gr. 5. töluliður 1. mgr. 2. gr. 

7. töluliður 2. gr. — 

8. töluliður 2. gr. 16. töluliður 1. mgr. 2. gr. 

9. töluliður 2. gr. 10. töluliður 1. mgr. 2. gr. 

10. töluliður 2. gr. 11. töluliður 1. mgr. 2. gr. 

11. töluliður 2. gr. — 

12. töluliður 2. gr. 18. töluliður 1. mgr. 2. gr. 

13. töluliður 2. gr. 17. töluliður 1. mgr. 2. gr. 

1. mgr. 3. gr. 1. mgr. 3. gr. 

2. mgr. 3. gr. 2. og 3. mgr. 3. gr. 

3. mgr. 3. gr. 4. mgr. 3. gr. 

4. mgr. 3. gr. — 

5. mgr. 3. gr. — 

6. mgr. 3. gr. 16. gr. 

1. mgr. 4. gr. 1. og 2. mgr. 10. gr. 

2. mgr. 4. gr. 3. mgr. 10. gr. 

3. mgr. 4. gr. 4. mgr. 10. gr. 

4. mgr. 4. gr. 6. mgr. 10. gr. 

5. mgr. 4. gr. — 

6. mgr. 4. gr. — 

7. mgr. 4. gr. 7. mgr. 10. gr. 

5. gr. 40. gr. 

1. mgr. 6. gr. 4. og 6. gr. 

2. mgr. 6. gr. — 

3. mgr. 6. gr. 1. mgr. 11. gr. 

7. gr. 12. gr. 

8. gr. 5. gr., 7. gr. og 31.–36. gr. 
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Tilskipun 2002/92/EB Þessi tilskipun 

9. gr. 13. gr. 

10. gr. 14. gr. 

11. gr. 15. gr. 

a-liður 1. mgr. 12. gr. i. liður a-liðar 18. gr. og i. liður b-liðar 18. gr. 

b-liður 1. mgr. 12. gr. iv. liður a-liðar 18. gr. 

c-liður 1. mgr. 12. gr. a-liður 1. mgr. 19. gr. 

d-liður 1. mgr. 12. gr. b-liður 1. mgr. 19. gr. 

e-liður 1. mgr. 12. gr. 18. gr. (iii. liður a-liðar), 18. gr. (iii. liður b-liðar) og 19. gr. 

(c-liður 1. mgr.) 

2. mgr. 12. gr. 3. mgr. 20. gr. 

3. mgr. 12. gr. 1. mgr. 20. gr. 

4. mgr. 12. gr. 1. mgr. 22. gr. 

5. mgr. 12. gr. 2. og 4. mgr. 22. gr. 

13. gr. 23. gr. 

14. gr. — 

15. gr. — 

16. gr. — 

17. gr. — 
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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB)2018/411  

frá 14. mars 2018 

um breytingu á tilskipun (ESB) 2016/97 að því er varðar daginn þegar lögleiðingarráðstafanir 

aðildarríkja koma til framkvæmda (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 53. gr. og 62. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 (2) voru landsákvæði er varða sölu vátryggingamiðlara og 

vátryggingafélaga, og starfsmanna þeirra, og vátryggingamiðlara í hliðarstafsemi á vátryggingar- og endurtrygg-

ingarvörum og vátryggingatengdum fjárfestingarvörum í Sambandinu samræmd. 

2) Aðildarríkin skulu, skv. 1. mgr. 42. gr. tilskipunar (ESB) 2016/97, samþykkja lög og stjórnsýslufyrirmæli sem 

nauðsynleg eru til að hlíta þeirri tilskipun eigi síðar en 23. febrúar 2018. 

3) Hinn 21. september 2017 samþykkti framkvæmdastjórnin framseldar reglugerðir (ESB) 2017/2358 (3) og (ESB) 

2017/2359 (4), um viðbætur við tilskipun (ESB) 2016/97. 

4) Evrópuþingið hvatti í ákvörðun sinni um að hreyfa ekki andmælum við framseldum reglugerðum (ESB) 2017/2358 og 

(ESB) 2017/2359 framkvæmdastjórnina til að samþykkja tillögu að nýrri löggjöf og fastsetja 1. október 2018, fremur en 

23. febrúar 2018, sem þann dag sem lögin og stjórnsýslufyrirmælin sem nauðsynleg eru til að hlíta tilskipun (ESB) 

2016/97 komi til framkvæmda. Evrópuþingið rökstuddi þá beiðni með því að leggja áherslu á þörfina fyrir að gefa 

vátryggingafélögum og söluaðilum vátrygginga meiri tíma til að undirbúa betur rétta og skilvirka framkvæmd 

tilskipunar (ESB) 2016/97 og til að koma í framkvæmd nauðsynlegum tæknilegum og skipulagslegum breytingum til að 

hlíta framseldum reglugerðum (ESB) 2017/2358 og (ESB) 2017/2359. 

5) Því ætti að breyta tilskipun (ESB) 2016/97 til samræmis við það. 

6) Að gefnum þeim stutta tíma sem er til stefnu áður en landslögin og stjórnsýslufyrirmælin sem nauðsynleg eru til að hlíta 

tilskipun (ESB) 2016/97 taka gildi, og til að tryggja réttarvissu og forða mögulegri markaðsröskun, ætti þessi tilskipun 

að öðlast gildi eins fljótt og auðið er og ætti að taka gildi, afturvirkt, frá og með 23. febrúar 2018. 

7) Af þessum sökum er einnig réttlætanlegt í þessu tilviki að beita undantekningunni í brýnum tilvikum sem kveðið er á 

um í 4. gr. bókunar nr. 1 um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu, sem fylgir með í viðauka við sáttmálann um 

Evrópusambandið og við sáttmálann um starfshætti Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 76, 19.3.2018, bls. 28. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 214/2018 frá 

26. október 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Afstaða Evrópuþingsins frá 1. mars 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 9. mars 2018. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 frá 20. janúar 2016 um dreifingu vátrygginga (Stjtíð. ESB L 26, 2.2.2016, bls. 19). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2358 frá 21. september 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/97 að því er varðar kröfur um eftirlit með afurðum og stjórnunarhætti fyrir vátryggingafélög og söluaðila vátrygginga 

(Stjtíð. ESB L 341, 20.12.2017, bls. 1). 

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2359 frá 21. september 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/97 að því er varðar reglur um viðskiptahætti sem gilda um sölu á vátryggingatengdum fjárfestingarvörum (Stjtíð. ESB 

L 341, 20.12.2017, bls. 8). 

2019/EES/31/03 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun (ESB) 2016/97 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 42. gr. komi eftirfarandi undirgreinar: 

„1. Aðildarríki skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að hlíta þessari tilskipun eigi síðar en 

1. júlí 2018. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

Aðildarríki skulu beita þessum ráðstöfunum frá og með 1. október 2018 í síðasta lagi. 

2) Í stað fyrstu málsgreinar 44. gr. komi eftirfarandi: 

Tilskipun 2002/92/EB, eins og henni var breytt með tilskipununum sem tilgreindar eru í A-hluta II. viðauka við þessa 

tilskipun, er hér með felld úr gildi frá og með 1. október 2018, með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því er 

varðar fresti til að leiða tilskipanirnar sem tilgreindar eru í B-hluta II. viðauka við þessa tilskipun í landslög. 

2. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda afturvirkt frá og með 23. febrúar 2018. 

3. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 14. mars 2018. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

L. PAVLOVA 

Forseti 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1079 

frá 30. júlí 2018 

um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 28343 sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er 

Lactosan GmbH & Co. KG) (*) 

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 Bacillus subtilis 

DSM 28343. 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 Bacillus subtilis DSM 28343, í aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, sem 

fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi. 

4) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/187 (2) var blanda með Bacillus subtilis DSM 

28343, sem tilheyrir aukefnaflokknum dýraræktaraukefni, leyfð til 10 ára sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga. 

5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

6. mars 2018 (3) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Bacillus subtilis DSM 28343 ekki skaðleg áhrif á 

heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið og að hún geti aukið þyngd, þyngdaraukningu eða fóðurstuðul 

fráfærugrísa. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á 

markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem 

sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

6) Mat á blöndu með Bacillus subtilis DSM 28343 sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessarar blöndu eins og tilgreint er í 

viðaukanum við þessa reglugerð. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“ og virka hópnum „þarmaflórustöðgarar“ og er tilgreind í 

viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 131. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2019 

frá 29. mars 2019 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) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/187 frá 2. febrúar 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM 

28343) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Lactosan GmbH & Co. KG) (Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 35). 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(3), 5221. 

2019/EES/31/04 
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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 30. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnis 
Nafn leyfishafa Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út Þyrpingamyndandi eining 

(CFU)/kg heilfóðurs með 

12% rakainnihald 

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar 

4b1825 Lactosan GmbH & 

Co KG 

Bacillus subtilis 

DSM 28343 

Samsetning aukefnis 

Blanda með Bacillus subtilis DSM 

28343 sem inniheldur að lágmarki 

1 × 1010 CFU/g aukefnis 

Fast form 

Lýsing á eiginleikum virka 

efnisins 

Lífvænleg gró Bacillus subtilis 

DSM 28343 

Greiningaraðferð (1) 

Sanngreining á Bacillus subtilis 

DSM 28343 í fóðuraukefni, 

forblöndum og fóðri: 

— Auðkenning: Rafdráttur á geli 

í púlssviði (PFGE) 

Ákvörðun á heildarfjölda Bacillus 

subtilis DSM 28343 í fóður-

aukefni, forblöndum og fóðri: 

— Ákvörðun á heildarfjölda: 

Dreifingaraðferð þar sem 

notaður er trýptónsojaagar — 

EN 15784 

Fráfærugrísir — 1 × 109 — 1. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunum skal 

tilgreina geymsluskilyrði og stöð-

ugleika við hitameðhöndlun. 

2. Til notkunar fyrir fráfærugrísi allt 

að 35 kg að þyngd. 

3. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblandna skulu 

stjórnendur fóðurfyrirtækja koma 

á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við 

mögulegri áhættu við notkun. Ef 

ekki er unnt með slíkum reglum 

og ráðstöfunum að eyða þessari 

áhættu eða draga úr henni þannig 

að hún sé í lágmarki skal nota 

persónuhlífar við notkun á 

aukefninu og forblöndunum. 

20.8.2028. 

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1080 

frá 30. júlí 2018 

um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 29784 sem fóðuraukefni fyrir aukategundir alifugla til 

eldis og sem eru aldar til varps (leyfishafi er Adisseo France SAS) (*) 

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 Bacillus subtilis 

DSM 29784. 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 Bacillus subtilis DSM 29784, í aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, sem 

fóðuraukefni fyrir aukategundir alifugla til eldis og sem eru aldar til varps. 

4) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/328 (2) var blanda með Bacillus subtilis DSM 

29784, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, leyfð til 10 ára sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og 

kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur. 

5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

21. febrúar 2018 (3) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Bacillus subtilis DSM 29784 ekki skaðleg áhrif á 

heilbrigði dýra eða manna og á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að telja megi að 

verkunarháttur hjá aukategundum alifugla sé sá sami og hjá aðaltegundum alifugla (eldiskjúklingum). Af þessum sökum 

er hægt að framreikna niðurstöðurnar um verkun fyrir eldiskjúklinga yfir á aukategundir alifugla til eldis og sem eru 

aldar til varps. Matvælaöryggisstofnunin taldi að ekki væri þörf á sértækum kröfum um eftirlit að lokinni setningu á 

markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem 

sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

6) Mat á blöndu með Bacillus subtilis DSM 29784 sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessarar blöndu eins og tilgreint er í 

viðaukanum við þessa reglugerð. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“ og virka hópnum „þarmaflórustöðgarar“ og er tilgreind í 

viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 134. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2019 

frá 29. mars 2019 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) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/328 frá 5. mars 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 

29784 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Adisseo France SAS) (Stjtíð. 

ESB  

L 63, 6.3.2018, bls. 10). 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(3), 5204. 

2019/EES/31/05 
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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 30. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnis 
Nafn leyfishafa Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út Þyrpingamyndandi eining 

(CFU)/kg heilfóðurs með 

12% rakainnihald 

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar 

4b1829 Adisseo 

France SAS 

Bacillus subtilis 

DSM 29784 

Samsetning aukefnis 

Blanda með Bacillus subtilis DSM 

29784 sem inniheldur að lágmarki  

1 × 1010 CFU/g aukefnis. 

Fast form 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Lífvænleg gró Bacillus subtilis DSM 

29784 

Greiningaraðferð (1) 

Ákvörðun á heildarfjölda Bacillus 

subtilis DSM 29784 í aukefni, 

forblöndu og fóðri: 

Dreifingaraðferð þar sem notaður er 

trýptónsojaagar EN 15784 

Sanngreining á Bacillus subtilis DSM 

29784: Auðkenning: Rafdráttur á geli 

í púlssviði (PFGE) 

Aukategundir 

alifugla til eldis 

og sem aldar eru 

til varps 

— 1 × 108 — 1. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunum skal 

tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Heimilt að nota í fóður sem 

inniheldur eftirfarandi leyfð 

hníslalyf: lasalósíð-A-natríum eða 

díklasúríl. 

3. Að því er varðar notendur aukefnis 

og forblandna skulu stjórnendur 

fóðurfyrirtækja koma á verklags-

reglum og skipulagsráðstöfunum 

til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef 

ekki er unnt með slíkum reglum og 

ráðstöfunum að eyða þessari 

áhættu eða draga úr henni þannig 

að hún sé í lágmarki skal nota 

persónuhlífar við notkun á 

aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

húð-, öndunar- og augnvörn. 

20.8.2028 

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



Nr. 31/264 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1081 

frá 30. júlí 2018 

um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir eldissvín 

(leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, fulltrúi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe 

Representative Office) (*) 

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) Blanda með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, var leyfð til  

10 ára sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1444/2006 (2), fyrir 

kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur, kalkúna, aukafuglategundir og aðra skrautfugla og veiðifugla með 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 184/2011 (3), fyrir fráfærugrísi með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 333/2010 (4), fyrir varphænur og skrautfiska með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/897 (5) og fyrir gyltur, mjólkurgrísi og hunda með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/2312 (6). 

3) Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 var lögð fram umsókn um nýja notkun á blöndu með Bacillus 

subtilis C-3102 (DSM 15544) fyrir eldissvín og óskað eftir að aukefnið yrði sett í aukefnaflokkinn „dýraræktaraukefni“. 

4) Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

6. mars 2018 (7) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ekki skaðleg 

áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið og að hún geti bætt kynbótalegt gildi hjá eldissvínum. Matvæla-

öryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig 

skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð 

(EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

6) Mat á blöndu með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessarar blöndu eins og 

tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 137. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2019 

frá 29. mars 2019 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 framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1444/2006 frá 29. september 2006 um leyfi til að nota Bacillus subtilis, C-1302, (Calsporin) 

sem aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 271, 30.9.2006, bls. 19). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 184/2011 frá 25. febrúar 2011 um leyfi fyrir Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem 

fóðuraukefni fyrir kjúklinga, sem eru aldir til að verða varphænur, kalkúna, aukafuglategundir og aðra skraut- og veiðifugla (leyfishafi er 

Calpis Co. Ltd Japan, fulltrúi er Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (Stjtíð. ESB L 53, 26.2.2011, bls. 33). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 333/2010 frá 22. apríl 2010 um leyfi fyrir nýrri notkun á Bacillus subtilis C-3102 (DSM 

15544) sem fóðuraukefni fyrir smágrísi sem búið er að venja undan (leyfishafi: Calpis Co. Ltd. Japan, fulltrúi þess hjá Evrópusambandinu: 

Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2010, bls. 19). 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/897 frá 8. júní 2016 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (C-3102) 

(DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir varphænur og skrautfiska (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) og um breytingu á 

reglugerðum (EB) nr. 1444/2006, (ESB) nr. 333/2010 og (ESB) nr. 184/2011 að því er varðar leyfishafa (Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016,  

bls. 7). 

(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2312 frá 13. desember 2017 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með 

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir gyltur, mjólkurgrísi og hunda (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, 

fulltrúi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 41). 

(7) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(3), 5219. 

2019/EES/31/06 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/265 

 

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. 

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“ og virka hópnum „þarmaflórustöðgarar“ og er tilgreind í viðauk-

anum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka. 

2. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 30. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnis 
Nafn leyfishafa Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út 
Þyrpingamyndandi eining 

(CFU)/kg heilfóðurs með 

12% rakainnihald 

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar 

4b1820 Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd, 

fulltrúi þess hjá 

Evrópusambandinu: 

Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd 

Europe 

Representative Office 

Bacillus subtilis  

C-3102 (DSM 

15544) 

Samsetning aukefnis 

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 

15544) sem inniheldur að 

lágmarki 1,0 × 1010 CFU/g 

Fast form 

Lýsing á eiginleikum virka 

efnisins 

Lífvænleg gró (þyrpinga-

myndandi eining) Bacillus 

subtilis C-3102 (DSM 15544) 

Greiningaraðferð (1) 

Ákvörðun á heildarfjölda: 

dreifingaraðferð með ræktun 

sýna úr öllum markefniviði á 

trýptónsojaagar (EN 15784 

2009) 

Sanngreining: rafdráttur á geli í 

púlssviði (PFGE). 

Eldissvín — 1,5 × 108 — 1. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunum skal 

tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblandna skulu 

stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að 

bregðast við mögulegri áhættu 

við notkun. Ef ekki er unnt með 

slíkum reglum og ráðstöfunum 

að eyða þessari áhættu eða draga 

úr henni þannig að hún sé í 

lágmarki skal nota persónuhlífar 

við notkun á aukefninu og 

forblöndunum. 

20.8.2028 

(1) Upplýsingar um greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives 

 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/267 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1090 

frá 31. júlí 2018 

um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem eru framleiddir með Komagataella 

pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru 

aldir til að verða varphænur, eldiskalkúna, allar fuglategundir sem eru aldar til varps eða til undaneldis, fráfærugrísi 

og aukategundir svína (eftir fráfærur) (leyfishafi er Kaesler Nutrition GmbH) (*) 

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 endó-1,4-

betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa sem eru framleiddir með Komagataella pastoris (CBS 25376) og 

Komagataella pastoris (CBS 26469). 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 endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem eru framleiddir með 

Komagataella pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469), í aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, 

sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur, eldiskalkúna, allar fuglategundir 

sem eru aldar til varps eða til undaneldis, fráfærugrísi og allar tegundir svína (eftir fráfærur). 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

30. nóvember 2017 (2) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-

betaglúkanasa, sem eru framleiddir með Komagataella pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469), 

ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Hún komst að þeirri niðurstöðu að aukefnið geti bætt 

þætti dýraræktartengda þætti hjá eldiskjúklingum, eldiskalkúnum og fráfærugrísum. Þessi niðurstaða getur átt við um 

kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og kalkúna sem eru aldir til undaneldis. Matvælaöryggisstofnunin komst 

einnig að þeirri niðurstöðu að áhrif aukefnisins á eldiskalkúna og fráfærugrísi megi yfirfæra á allar fuglategundir sem 

eru aldar til varps annars vegar og á fráfærugrísi af öllum svínategundum hins vegar. Matvælaöryggisstofnunin taldi að 

ekki væri þörf á sértækum kröfum um eftirlit að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að 

greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, 

lagði fram. 

5) Mat á blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem eru framleiddir með Komagataella 

pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469), sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í  

5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti 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. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 195, 1.8.2018, bls. 23. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2019 frá 

29. mars 2019 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 2017 15(12), 5097. 

2019/EES/31/07 



Nr. 31/268 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

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. 

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. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnis 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

Virknieiningar/kg heilfóðurs 

með 12% rakainnihald 

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: meltingarbætandi efni 

4a 28 Kaesler 

Nutrition 

GmbH 

Endó-1,4-

betaxýlanasi 

EC 3.2.1.8 

Endó-1,3(4)-

betaglúkanasi 

EC 3.2.1.6 

Samsetning aukefnis 

Blanda með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-

1,3(4)-betaglúkanasa, sem eru framleiddir 

með Komagataella pastoris (CBS 25376) og 

Komagataella pastoris (CBS 26469), með 

virkni að lágmarki: 

25 000 LXU (1) og 2 200 LGU (2)/g 

Fast og fljótandi form. 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

endó-1,4-betaxýlanasi og endó-1,3(4)-

betaglúkanasi, sem eru framleiddir með 

Komagataella pastoris (CBS 25376) og 

Komagataella pastoris (CBS 26469) 

Greiningaraðferð (3) 

Ákvörðun á xýlanasa í fóðuraukefni, 

forblöndu og fóðri 

— litmæling byggð á magnákvörðun á 

vatnsleysanlegum, lituðum brotum sem 

koma fram við verkun endó-1,4-

betaxýlanasa á víxltengt arabínoxýlan úr 

hveiti, 

Eldiskjúk-

lingar 

Kjúklingar 

sem eru aldir 

til að verða 

varphænur 

— 4 250 LXU 

375 LGU 

— 1. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunum 

skal tilgreina geymsluskilyrði 

og stöðugleika við hitameð-

höndlun. 

2. Til notkunar fyrir fráfærugrísi 

allt að 35 kg að þyngd. 

3. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblandna skulu 

stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að 

bregðast við mögulegri áhættu 

við notkun. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og 

ráðstöfunum að eyða þessari 

áhættu eða draga úr henni 

þannig að hún sé í lágmarki 

skal nota persónuhlífar við 

notkun á aukefninu og 

forblöndunum. 

21.8.2028 

Eldiskalkúnar 

Allar 

fuglategundir 

sem eru aldar 

til varps eða til 

undaneldis, 

aðrar en 

kjúklingar sem 

eru aldir til að 

verða 

varphænur 

1 400 LXU 

120 LGU 

Fráfærugrísir 

Aukategundir 

svína (eftir 

fráfærur) 

700 LXU 

60 LGU 
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Kenninúmer 

aukefnis 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

Virknieiningar/kg heilfóðurs 

með 12% rakainnihald 

   Ákvörðun á endó-1,3(4)-betaglúkanasa í 

fóðuraukefni, forblöndu og fóðri: 

— litmæling byggð á magnákvörðun á 

vatnsleysanlegum, lituðum brotum sem 

koma fram við verkun endó-1,3(4)-

betaglúkanasa á víxltengt asóglúkan úr 

byggi. 

      

(1) 1 LXU er það magn ensíms sem losar jafngildi eins míkrómóls afoxandi sykra (sem xýlósa) á mínútu úr xýlani úr birki við pH-gildið 5,5 og 50 °C. 

(2) 1 LGU er það magn ensíms sem losar jafngildi 1 míkrómóls afoxandi sykra (sem glúkósa) á mínútu úr glúkani úr byggi við pH-gildið 5,5 og 50 °C. 

(3) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1254 

frá 19. september 2018 

að því er varðar synjun um leyfi fyrir ríbóflavíni (80%), sem er framleitt með Bacillus subtilis KCCM-

10445, sem fóðuraukefni sem tilheyrir virka hópnum vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind 

efni með áþekka verkun (*) 

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 eða synjun um slíkt leyfi. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á 

aukefnum sem eru leyfð samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2). 

2) Ríbóflavín (B2-vítamín) var leyft án tímamarka sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, sem hluti af flokknum 

vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun, með tilskipun 70/524/EBE. Varan var 

síðan færð inn í skrána yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vara í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1831/2003. 

3) Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram 

umsókn um leyfi fyrir ríbóflavíni með hreinleika sem er a.m.k. 80%, sem er framleitt með erfðabreytta stofninum 

Bacillus subtilis KCCM-10445, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði eftir að aukefnið yrði 

sett í aukefnaflokkinn „næringaraukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

4) Árið 2010 sendi umsækjandinn, í samræmi við f-lið 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 og 3. gr. reglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (3), sýni af fóðuraukefninu í því formi sem því var ætlað að vera sett á 

markað til tilvísunarrannsóknarstofunnar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1831/2003 (hér á eftir nefnd 

tilvísunarrannsóknarstofan). Árið 2013 lét umsækjandinn, í samræmi við 3. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 378/205, 

tilvísunarrannsóknarstofunni í té ný sýni sem komu í stað þeirra úreltu. 

5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

4. desember 2013 (4) að hvorki framleiðslustofninn né raðbrigða-DNA hans hafi fundist í fullunninni vöru með tilliti til 

upplýsinganna, sem umsækjandinn lagði fram, og að fullunna varan skapi því ekki öryggisvanda að því er varðar 

erfðabreytinguna á framleiðslustofninum. Einnig var komist að þeirri niðurstöðu að aukefnið hafi ekki skaðleg áhrif á 

heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. 

6) Í tengslum við opinbert eftirlit lögbærra landsyfirvalda upplýsti tilvísunarrannsóknarstofan þó framkvæmdastjórnina um 

að lífvænlegar frumur og raðbrigða-DNA úr framleiðslustofninum hafi fundist í nokkrum viðmiðunarsýnum úr 

aukefninu á landsbundinni rannsóknarstofu sem er til þess bær að annast opinbert eftirlit. Viðmiðunarsýnin samanstóðu 

af fyrsta mengi sýna, sem tilvísunarrannsóknarstofan fékk 2010 ásamt umsókn um leyfi, og uppfærðu mengi sem 

tilvísunarrannsóknarstofan fékk 2013. Greiningin fékkst með notkun kjarnsýrumögnunar, greiningaraðferðar sem 

landsbundin rannsóknarstofa, sem er til þess bær að annast opinbert eftirlit, hefur þróað í samræmi við 2. mgr. 11. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (5).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 237, 20.9.2018, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2019 frá 

29. mars 2019 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. 378/2005 frá 4. mars 2005 um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar skyldur og verkefni tilvísunarrannsóknastofu Bandalagsins í tengslum við umsóknir um 

leyfi fyrir aukefnum í fóðri (Stjtíð. ESB L 59, 5.3.2005, bls. 8). 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(1), 3531. 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli 

og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1). 

2019/EES/31/08 
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7) Framkvæmdastjórnin og tilvísunarrannsóknarstofan upplýstu umsækjandann um þessar niðurstöður og veittu honum 

tækifæri til að leggja fram hentuga greiningaraðferð fyrir greiningu raðbrigða-DNA sem og fyrir greiningu lífvænlegra 

frumna úr framleiðslustofninum til þess að geta gert frekari greiningar á mismunandi sýnum úr aukefninu. Í þeim 

tilgangi óskaði umsækjandinn eftir því að nokkrar rannsóknarstofur, með staðfestu bæði í Kína og í aðildarríki, greindu 

sýnin á ný. Niðurstöður úr þeim greiningum voru neikvæðar að því er varðar greiningu á bæði raðbrigða-DNA og 

lífvænlegum frumum úr tiltekna framleiðslustofninum. Hins vegar virtist sem svo að nýju greiningarnar sem 

umsækjandinn lét gera vörðuðu ekki sýnin sem tilvísunarrannsóknarstofan fékk 2010. 

8) Samhliða því gerði landsbundin rannsóknarstofa, sem er til þess bær að annast opinbert eftirlit, frekari greiningar á 

sýnunum af aukefninu að beiðni framkvæmdastjórnarinnar og tilvísunarrannsóknarstofunnar. Á þeim grundvelli var 

komist að þeirri niðurstöðu að lífvænlegar frumur úr framleiðslustofninum fyndust í sýnunum frá 2010 og að raðbrigða-

DNA úr framleiðslustofninum fyndist í sýnunum frá 2010 og 2013. Rannsóknarstofan sendi sýni til annarrar 

landsbundinnar rannsóknarstofu, sem er til þess bær að annast opinbert eftirlit til frekari greiningar, en hún staðfesti 

tilvist raðbrigða-DNA úr framleiðslustofni í sýnunum frá 2010 og 2013. Niðurstöðurnar fengust með notkun 

kjarnsýrumögnunar, greiningaraðferðar sem landsbundin rannsóknarstofa, sem er til þess bær að annast opinbert eftirlit, 

hefur þróað í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004. 

9) Til að leysa úr misræmi milli niðurstaðna var árið 2015 gert samkomulag á milli framkvæmdastjórnarinnar og 

tilvísunarrannsóknarstofunnar annars vegar og umsækjandans hins vegar um að hvert þeirra skyldi óska eftir frekari 

greiningu á aukefninu hjá óháðri rannsóknarstofu sem hefur faggildingu til kjarnsýrumögnunar. Í þeim tilgangi ætti að 

nota sýnin frá 2010 og 2013 og var umsækjandinn hvattur til að leggja fram, m.a., sýni í því formi sem aukefnið var í 

þegar það var sett á markað á þeim tíma. Samþykkt var að deila og beita skyldi þeim greiningaraðferðum sem 

umsækjandinn sem og landsbundnu rannsóknarstofurnar, sem eru til þess bærar að annast opinbert eftirlit, notuðu. 

10) Umsækjandi neitaði hins vegar í kjölfarið að láta greina sýnin, sem hann hafði lagt fram 2010 og 2013, og að leggja 

fram sýni sem samsvara aukefninu sem sett var á markað 2015. Umsækjandinn hafnaði frekara samstarfi við 

framkvæmdastjórnina og tilvísunarrannsóknarstofuna á meðan engin sameiginleg stöðluð aðferð til greiningar á 

raðbrigða-DNA í ríbóflavíni væri fastsett samkvæmt löggjöf Sambandsins. 

11) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1831/2003 ber umsækjandanum skylda til að sýna á viðunandi og fullnægjandi hátt fram 

á að aukefnið uppfylli skilyrðin fyrir leyfinu sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð, í framkvæmdarráðstöfunum (1) og 

gildandi leiðbeiningum Matvælaöryggisstofnunarinnar (2), einkum með því að leggja fram viðeigandi sýni af aukefninu, 

allar upplýsingar varðandi erfðabreytingu framleiðslustofnsins, aðferðina á grundvelli kjarnsýrumögnunar sem notuð er, 

aðferðarlýsingu fyrir útdrátt DNA og önnur mikilvæg gögn sem gera Matvælaöryggisstofnuninni kleift að ákvarða að 

raðbrigða-DNA eða lífvænlegar frumur séu ekki fyrir hendi í framleiðslustofninum. 

12) Á grundvelli þessara gagna, sem benda til tilvistar lífvænlegra frumna og raðbrigða-DNA úr framleiðslustofninum í 

aukefninu, óskaði framkvæmdastjórnin í ágúst 2016 eftir því að Matvælaöryggisstofnunin legði fram nýtt álit á öryggi 

ríbóflavíns (80%), sem er framleitt með erfðabreytta stofninum Bacillus subtilis KCCM-10445, sem fóðuraukefni fyrir 

allar dýrategundir. 

13) Til að geta annast matið óskaði Matvælaöryggisstofnunin eftir því að umsækjandinn legði fram viðbótarupplýsingar og  

-gögn, einkum í tengslum við greiningaraðferð til að greina tilvist lífvænlegra frumna úr framleiðslustofninum í 

aukefninu. Umsækjandinn lagði fram viðbótarupplýsingarnar og -gögnin. Matvælaöryggisstofnunin óskaði einnig eftir 

því að tilvísunarrannsóknarstofan legði fram frekari upplýsingar og -gögn varðandi greiningar af hálfu landsbundnu 

rannsóknarstofanna, sem eru til þess bærar að annast opinbert eftirlit, sem voru einnig veittar. 

14) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá 7. mars 2018 (3) að nýju gögnin, sem landsbundna 

rannsóknarstofan, sem er til þess bær að annast opinbert eftirlit, lagði fram, sýni að viðmiðunarsýnin úr aukefninu 

innihaldi lífvænlegar frumur og/eða DNA úr framleiðslustofninum. Framleiðslustofninn Bacillus subtilis KCCM-10445 

ber fjögur gen sem hafa þol gegn sýkingalyfjum, þrjú þeirra eru til komin vegna erfðabreytinga. Því komst 

Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að aukefnið feli í sér áhættu fyrir marktegundir, neytendur, notendur og 

umhverfið vegna mögulegrar útbreiðslu lífvænlegra frumna og DNA úr erfðabreyttum stofni sem inniheldur gen sem 

kóða fyrir þoli gegn sýkingalyfjum sem eru mikilvæg fyrir menn og dýr.  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 429/2008 frá 25. apríl 2008 um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar gerð og framsetningu umsókna og mat á aukefnum í fóðri og leyfi fyrir þeim 

(Stjtíð. ESB L 133, 22.5.2008, bls. 1). 

(2) Einkum „Guidance for the preparation of dossiers for nutritional additives“ (Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(1), 2535) 

og „Guidance on the risk assessment of genetically modified microorganisms and their products intended for food and feed use“ (Tíðindi 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(6), 2193). 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(3), 5223. 
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15) Af þessum sökum hefur ekki verið sýnt fram á að ríbóflavín (80%), sem er framleitt með Bacillus subtilis KCCM-

10445, hafi ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra, heilbrigði manna eða umhverfið þegar það er notað sem fóðuraukefni 

sem tilheyrir virka hópnum „vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun“. 

16) Eins og um getur í i-lið 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 ætti aukefni, sem fellur undir gildissvið löggjafar 

Sambandsins um setningu vara, sem samanstanda af, innihalda eða eru gerðar úr erfðabreyttum lífverum, á markað að 

vera háð leyfi sem er veitt í samræmi við þá löggjöf. Slíkt leyfi hefur ekki verið veitt fyrir erfðabreytta stofninum 

Bacillus subtilis KCCM-10445 sem greindist í aukefninu. 

17) Mat á ríbóflavíni (80%), sem er framleitt með erfðabreytta stofninum Bacillus subtilis KCCM-10445, sýnir að skilyrðin 

fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru því ekki uppfyllt. 

18) Til samræmis við það ætti að synja um leyfi fyrir ríbóflavíni (80%), sem er framleitt með Bacillus subtilis KCCM-

10445, sem fóðuraukefni sem tilheyrir virka hópnum „vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með 

áþekka verkun“. Eins og umsækjandanum var greint frá í tilefni samræðna við framkvæmdastjórnina eftir samþykkt á 

áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar frá 7. mars 2018 er synjun um leyfi fyrir aukefninu, sem sett er fram í þessari 

framkvæmdarreglugerð, með fyrirvara um möguleikann á að leggja fram nýja umsókn um leyfi í samræmi við reglugerð 

(EB) nr. 1831/2003. 

19) Því ætti að taka aukefnið ríbóflavín (80%), sem er framleitt með Bacillus subtilis KCCM-10445, og fóður sem 

inniheldur það af markaði eins fljótt og auðið er. Til hagræðingar ætti þó að gera ráð fyrir takmörkuðu tímabili til að 

taka fyrirliggjandi birgðir af aukefninu og fóðri sem inniheldur ríbóflavín (80%), sem er framleitt með Bacillus subtilis 

KCCM-10445, af markaði til að gera rekstraraðilum kleift að uppfylla skilyrðin varðandi innköllunina á tilhlýðilegan 

hátt, að teknu tilliti til allra lögmætra þátta sem skipta máli í þessu tilliti. 

20) Þar eð ríbóflavín (80%), sem er framleitt með Bacillus subtilis KCCM-10445, er stór hluti ríbóflavíns á markaði 

Sambandsins sem er notað í fóður ætti að koma í veg fyrir alla áhættu á skaðlegum áhrifum á heilbrigði eða velferð dýra 

vegna ríbóflavínsskorts með því að veita rekstraraðilum nægan tíma til að laga sig að aðstæðum. 

21) Auk þess ætti að taka tillit til tímans og tilfanga sem þarf til að safna saman og taka af markaði forblöndur sem innihalda 

aukefnið ríbóflavín (80%), sem er framleitt með Bacillus subtilis KCCM-10445, og, neðar í fóðurferlinu, fóðurefni og 

fóðurblöndur sem eru framleidd með aukefninu eða forblöndunum. Slíkar takmarkanir við framkvæmd þegar vörurnar 

eru teknar af markaði eru enn meira aðkallandi varðandi fóður sem er ætlað fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til 

manneldis, þar eð íblöndunarhlutfall ríbóflavíns er að venju hærra í slíku fóðri, geymsluþol lengra og eyðing 

flóknari. Til samræmis við það ætti því að kveða á um tímabil til að taka viðkomandi fóður af markaði. 

22) 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. 

Synjun um leyfi 

Synjað er um leyfi fyrir ríbóflavíni (80%), sem er framleitt með Bacillus subtilis KCCM-10445, sem fóðuraukefni sem tilheyrir 

virka hópnum „vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun“ (hér á eftir nefnt aukefnið). 

2. gr. 

Taka af markaði 

1. Fyrirliggjandi birgðir af aukefninu sem um getur í 1. gr. skulu teknar af markaði eigi síðar en 10. nóvember 2018. 

2. Fyrirliggjandi birgðir af forblöndum, sem eru framleiddar með aukefninu sem um getur í 1. mgr., skulu teknar af markaði 

eigi síðar en 10. janúar 2019. 

3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis og hafa verið framleidd með 

aukefninu sem um getur í 1. mgr. eða með forblöndum sem um getur í 2. mgr. fyrir 10. janúar 2019 skulu tekin af markaði eigi 

síðar en 10. apríl 2019. 
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4. Fóðurefni og fóðurblöndur sem eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis og hafa verið framleidd með 

aukefninu sem um getur í 1. mgr. eða með forblöndum sem um getur í 2. mgr. fyrir 10. janúar 2019 skulu tekin af markaði eigi 

síðar en 10. júlí 2019. 

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 19. september 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/275 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1533 

frá 12. október 2018 

um leyfi fyrir natríumalgínati sem fóðuraukefni fyrir ketti, hunda, önnur dýr sem gefa ekki af sér afurðir 

til manneldis og fiska og kalíumalgínati sem fóðuraukefni fyrir ketti og hunda (*) 

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 kalíumalgínati. 

3) Í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð samkvæmt tilskipun 

ráðsins 70/524/EBE (2). Natríumalgínat var leyft án tímamarka sem fóðuraukefni fyrir fiska, gæludýr og önnur dýr sem 

gefa ekki af sér afurðir til manneldis með tilskipun 70/524/EBE. Aukefnið var síðan fært inn í skrána yfir fóðuraukefni 

sem fyrirliggjandi vara í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

4) 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 natríumalgínati sem fóðuraukefni fyrir gæludýr, önnur dýr sem gefa ekki af sér afurðir til 

manneldis og fiska. 

5) Umsóknirnar varða leyfi fyrir kalíumalgínati sem fóðuraukefni fyrir ketti og hunda og natríumalgínati sem fóðuraukefni 

fyrir ketti, hunda, önnur dýr sem gef ekki af sér afurðir til manneldis og fiska í aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“. 

Umsóknunum fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

6) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

5. júlí 2017 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi kalíumalgínat og natríumalgínat ekki skaðleg áhrif á heilbrigði 

dýra eða manna eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að kalíumalgínat og 

natríumalgínat sem um er að ræða séu áhrifarík sem stöðgarar, þykkingarefni, hleypiefni og bindiefni. Matvæla-

öryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig 

skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð 

(EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

7) Mat á aukefnunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun aukefna eins og tilgreint er í viðaukanum við 

þessa reglugerð. 

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. 

Leyfi 

Aukefnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“ og virka hópnum „stöðgarar“, „þykkingarefni“, „hleypiefni“ og 

„bindiefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim 

viðauka. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 257, 15.10.2018, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2019 

frá 29. mars 2019 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 2017 15(7), 4945. 

2019/EES/31/09 
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2. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

Natríumalgínat, sem er tilgreint í viðaukanum, og forblöndur sem innihalda aukefnið, sem eru framleidd og merkt fyrir  

4. maí 2019 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 4. nóvember 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir 

eru uppurnar. 

Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda natríumalgínat, sem tilgreint er í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir  

4. nóvember 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 4. nóvember 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir 

eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis. 

Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda natríumalgínat, sem tilgreint er í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir  

4. nóvember 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 4. nóvember 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir 

eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis. 

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 12. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út mg aukefnis/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

Tæknileg aukefni: stöðgarar 

1d401 Natríum-

algínat 

Samsetning aukefnis 

Natríumalgínat 

Duftform 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Natríumalgínat (≥ 90,8%) 

(C6H7NaO6)n 

Greiningaraðferð (1) 

Til að sanngreina natríumalgínat í fóðuraukefninu: – 

Gæðalýsing natríumalgínats, sameiginlegt yfirlit 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgrein-

ingar á matvælaaukefnum – greinargerð nr. 1 (2006)  

Kettir og 

hundar 

— — 35 200 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Blanda ólíkra algínatagjafa má ekki vera yfir 

leyfilegu hámarksinnihaldi í heilfóðri. 

3. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 

4. nóvember 

2028 

Önnur dýr 

sem gefa 

ekki af sér 

afurðir til 

manneldis 

Fiskar 

— — — 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 
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Kenninúmer 

aukefnisins 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út mg aukefnis/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

1d402 Kalíum-

algínat 

Samsetning aukefnis 

Kalíumalgínat 

Duftform 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Kalíumalgínat (≥ 89,2%) 

(C6H7KO6)n 

CAS-nr.: 9005-36-1 

Greiningaraðferð (1) 

Til að sanngreina kalíumalgínat í fóðuraukefninu: 

Gæðalýsing kalíumalgínats, sameiginlegt yfirlit 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgrein-

ingar á matvælaaukefnum – greinargerð nr. 1 (2006) 

Kettir og 

hundar 

— — 35 200 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Blanda ólíkra algínatagjafa má ekki vera yfir 

leyfilegu hámarksinnihaldi í heilfóðri. 

3. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 

4. nóvember 

2028 

Tæknileg aukefni: þykkingarefni 

1d401 Natríum-

algínat 

Samsetning aukefnis 

Natríumalgínat 

Duftform 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Natríumalgínat (≥ 90,8%) 

(C6H7NaO6)n 

Greiningaraðferð (1) 

Til að sanngreina natríumalgínat í fóðuraukefninu: – 

Gæðalýsing natríumalgínats, sameiginlegt yfirlit 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgrein-

ingar á matvælaaukefnum – greinargerð nr. 1 (2006) 

Kettir og 

hundar 

— — 35 200 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Blanda ólíkra algínatagjafa má ekki vera yfir 

leyfilegu hámarksinnihaldi í heilfóðri. 

3. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 

4. nóvember 

2028 
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Kenninúmer 

aukefnisins 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út mg aukefnis/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

   Önnur dýr 

sem gefa 

ekki af sér 

afurðir til 

manneldis 

Fiskar 

— — — 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 

 

1d402 Kalíumal-

gínat 

Samsetning aukefnis 

Kalíumalgínat 

Duftform 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Kalíumalgínat (≥ 89,2%) 

(C6H7KO6)n 

CAS-nr.: 9005-36-1 

Greiningaraðferð (1) 

Til að sanngreina kalíumalgínat í fóðuraukefninu: 

Gæðalýsing kalíumalgínats, sameiginlegt yfirlit 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreinin-

gar á matvælaaukefnum – greinargerð nr. 1 (2006) 

Kettir og 

hundar 

— — 35 200 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Blanda ólíkra algínatagjafa má ekki vera yfir 

leyfilegu hámarksinnihaldi í heilfóðri. 

3. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 

4. nóvember 

2028 
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Kenninúmer 

aukefnisins 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út mg aukefnis/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

Tæknileg aukefni: hleypiefni 

1d401 Natríum-

algínat 

Samsetning aukefnis 

Natríumalgínat 

Duftform 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Natríumalgínat (≥ 90,8%) 

(C6H7NaO6)n 

Greiningaraðferð (1) 

Til að sanngreina natríumalgínat í fóðuraukefninu: – 

Gæðalýsing natríumalgínats, sameiginlegt yfirlit 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

um aukefni í matvælum um nákvæmar 

skilgreiningar á matvælaaukefnum – greinargerð 

nr. 1 (2006) 

Kettir og 

hundar 

— — 35 200 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Blanda ólíkra algínatagjafa má ekki vera yfir 

leyfilegu hámarksinnihaldi í heilfóðri. 

3. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 

4. nóvember 

2028 

Önnur dýr 

sem gefa 

ekki af sér 

afurðir til 

manneldis 

Fiskar 

— — — 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 
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Kenninúmer 

aukefnisins 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út mg aukefnis/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

1d402 Kalíum-

algínat 

Samsetning aukefnis 

Kalíumalgínat 

Duftform 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Kalíumalgínat (≥ 89,2%) 

(C6H7KO6)n 

CAS-nr.: 9005-36-1 

Greiningaraðferð (1) 

Til að sanngreina kalíumalgínat í fóðuraukefninu: 

Gæðalýsing kalíumalgínats, sameiginlegt yfirlit 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreinin-

gar á matvælaaukefnum – greinargerð nr. 1 (2006) 

Kettir og 

hundar 

— — 35 200 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Blanda ólíkra algínatagjafa má ekki vera yfir 

leyfilegu hámarksinnihaldi í heilfóðri. 

3. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 

4. nóvember 

2028 

Tæknileg aukefni: bindiefni 

1d401 Natríum-

algínat 

Samsetning aukefnis 

Natríumalgínat 

Duftform 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Natríumalgínat (≥ 90,8%) 

(C6H7NaO6)n 

Greiningaraðferð (1) 

Til að sanngreina natríumalgínat í fóðuraukefninu: – 

Gæðalýsing natríumalgínats, sameiginlegt yfirlit 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar 

á matvælaaukefnum – greinargerð nr. 1 (2006) 

Kettir og 

hundar 

— — 35 200 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Blanda ólíkra algínatagjafa má ekki vera yfir 

leyfilegu hámarksinnihaldi í heilfóðri. 

3. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 

4. nóvember 

2028 
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Kenninúmer 

aukefnisins 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út mg aukefnis/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

   Önnur dýr 

sem gefa 

ekki af sér 

afurðir til 

manneldis 

Fiskar 

— — — 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 

 

1d402 Kalíum-

algínat 

Samsetning aukefnis 

Kalíumalgínat 

Duftform 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Kalíumalgínat (≥ 89,2%) 

(C6H7KO6)n 

CAS-nr.: 9005-36-1 

Greiningaraðferð (1) 

Til að sanngreina kalíumalgínat í fóðuraukefninu: 

Gæðalýsing kalíumalgínats, sameiginlegt yfirlit 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar 

á matvælaaukefnum – greinargerð nr. 1 (2006) 

Kettir og 

hundar 

— — 35 200 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Blanda ólíkra algínatagjafa má ekki vera yfir 

leyfilegu hámarksinnihaldi í heilfóðri. 

3. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn. 

4. nóvember 

2028 

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/283 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1543 

frá 15. október 2018 

um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus pentosaceus DSM 32291 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*) 

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 Pediococcus 

pentosaceus DSM 32291. 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 Pediococcus pentosaceus DSM 32291, í aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“, 

sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

21. febrúar 2018 (2) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Pediococcus pentosaceus DSM 32291 ekki skaðleg 

áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að 

viðkomandi blanda geti hugsanlega bætt framleiðslu votfóðurs úr fóðurefni sem er auðvelt og meðalerfitt að 

votfóðursverka. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á 

markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð 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 Pediococcus pentosaceus DSM 32291 sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti 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. 

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“ og virka hópnum „aukefni í votfóður“ og er tilgreind í 

viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka. 

2. gr. 

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

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 259, 16.10.2018, bls. 22. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2019 

frá 29. mars 2019 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 2018 16(3), 5202. 

2019/EES/31/10 



Nr. 31/284 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

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

Gjört í Brussel 15. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 
Hámarksaldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

CFU aukefnis/kg fersks efnis 

Tæknileg aukefni: aukefni í votfóður 

1k21015 Pediococcus 

pentosaceus 

DSM 32291 

Samsetning aukefnis 

Blanda með Pediococcus pentosaceus DSM 

32291 sem inniheldur að lágmarki  

8 × 1010 CFU/g aukefnis 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Lífvænlegar frumur Pediococcus 

pentosaceus DSM 32291 

Greiningaraðferð (1) 

Ákvörðun á heildarfjölda í fóðuraukefninu: 

dreifingaraðferð á MSR-agar (EN 15786). 

Sanngreining á fóðuraukefninu: Rafdráttur á 

geli í púlssviði (PFGE). 

Allar 

dýrategundir 

— — — 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og 

forblöndunni skal tilgreina geymsluskilyrði. 

2. Lágmarksinnihald Pediococcus 

pentosaceus DSM 32291 ef það er ekki 

notað í samsetningum með öðrum örverum 

sem aukefni í votfóður: 5 × 107 CFU/kg 

fersks efnis sem er auðvelt eða meðalerfitt 

að votfóðursverka (2). 

3. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrir-

tækja koma á verklagsreglum og skipu-

lagsráðstöfunum til að bregðast við 

mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. 

Ef ekki er unnt með slíkum reglum og 

ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða 

draga úr henni þannig að hún sé í lágmarki 

skal nota persónuhlífar við notkun á 

aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. öndun-

arvörn. 

5.11.2028. 

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) Fóðurjurtir sem er auðvelt að votfóðursverka: > 3% leysanleg kolvetni í fersku efni. Fóðurjurtir sem er meðalerfitt að votfóðursverka: 1,5–3,0% leysanleg kolvetni í fersku efni. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 429/2008 frá 25. apríl 2008 um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar gerð og framsetningu umsókna og mat á aukefnum í fóðri og leyfi 

fyrir þeim (Stjtíð. ESB L 133, 22.5.2008, bls. 1). 

 



Nr. 31/286 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1558 

frá 17. október 2018 

um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) sem fóðuraukefni fyrir 

ketti og hunda (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. 

2) Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 var lögð fram umsókn um leyfi fyrir nýrri notkun blöndu með 

Lactobacillus acidophilus (CECT 4529). 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 Lactobacillus acidophilus (CECT 4529), í aukefnaflokknum „dýraræktar-

aukefni“, sem fóðuraukefni fyrir ketti og hunda. 

4) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/38 (2) var blanda með Lactobacillus acidophilus 

(CECT 4529), sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, leyfð til tíu ára sem fóðuraukefni fyrir varphænur og 

með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2275 (3) fyrir eldiskjúklinga. 

5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

19. apríl 2018 (4) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) ekki skaðleg 

áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Einnig var komist að þeirri niðurstöðu að aukefnið geti mögulega 

bætt þéttleika hægða hjá köttum og hundum. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um 

vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem 

tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

6) 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 ætti að leyfa notkun þessarar blöndu eins og 

tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

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 viðaukanum. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2019 

frá 29. mars 2019 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) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/38 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) (Stjtíð. ESB L 8, 14.1.2015, bls. 4). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2275 frá 8. desember 2017 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með 

Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Centro Sperimentale del Latte) (Stjtíð. ESB  

L 326, 9.12.2017, bls. 47). 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(5), 5278. 

2019/EES/31/11 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/287 

 

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 17. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 
Nafn leyfishafa Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út Þyrpingafjöldi (CFU)/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihaldi 

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar 

4b1715 Centro 

Sperimentale 

del Latte 

Lactobacillus 

acidophilus 

CECT 4529 

Samsetning aukefnis 

Blanda með Lactobacillus acidophilus 

CECT 4529 sem inniheldur að 

lágmarki: 5 × 1010 CFU/g aukefnis 

(fast form). 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Lífvænlegar frumur Lactobacillus 

acidophilus CECT 4529. 

Greiningaraðferð (1) 

Ákvörðun á heildarfjölda: 

dreifingaraðferð með MRS-agar (EN 

15787). 

Auðkenning: Rafdráttur á geli í 

púlssviði (PFGE). 

Kettir og 

hundar 

— 5 × 109 — 1. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunni skal 

tilgreina geymsluskilyrði og stöð-

ugleika við hitameðhöndlun. 

2. Að því er varðar notendur aukefnis 

og forblandna skulu stjórnendur 

fóðurfyrirtækja koma á verklags-

reglum og skipulagsráðstöfunum til 

að bregðast við mögulegri áhættu 

sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er 

unnt með slíkum reglum og 

ráðstöfunum að eyða þessari áhættu 

eða draga úr henni þannig að hún sé 

í lágmarki skal nota persónuhlífar 

við notkun á aukefninu og 

forblöndunum, þ.m.t. augn-, húð- og 

öndunarvörn. 

7. nóvember 

2028 

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir fóðuraukefni: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 

 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/289 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1559 

frá 17. október 2018 

um leyfi fyrir tinktúru úr kúmíni (Cuminum cyminum L.) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*) 

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. 

2) Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 var lögð fram umsókn um leyfi fyrir tinktúru úr kúmíni (Cuminum 

cyminum L.) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv.  

3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Umsækjandinn óskaði eftir að aukefnið yrði sett í aukefnaflokkinn 

„skynræn aukefni“. 

3) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

17. apríl 2018 (2) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi tinktúra úr kúmíni (Cuminum cyminum L.) ekki skaðleg áhrif á 

heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Þar eð kúmínfræ eru almennt viðurkennd sem bragðefni í matvæli og 

hlutverk þeirra í fóðri er í raun það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki sé 

nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Því má yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður. Matvælaöryggisstofnunin tók 

enn fremur fram að varðandi öryggi aukefnisins fyrir notendur sé ekki unnt að útiloka að það sé hugsanlega  

húð-/augnertandi. Auk þess inniheldur aukefnið fjölda efnasambanda sem þekkt er að valdi ofnæmisviðbrögðum hjá 

næmum einstaklingum. Því getur næming komið fyrir. Af þessum sökum ætti að grípa til viðeigandi verndarráðstafana. 

4) Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún 

staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn 

með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

5) Mat á aukefninu sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru 

uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessa aukefnis eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð. 

6) Umsækjandinn lagði tillögu um notkunarmagn, að því er varðar efnin sem um er að ræða, fyrir Matvælaöryggis-

stofnunina. Með hliðsjón af þeirri tillögu mat Matvælaöryggisstofnunin það svo að tiltekið notkunarmagn sé öruggt. 

Tilgreina ætti ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á merkimiða fóðuraukefnisins að því er varðar opinbert eftirlit í 

matvælakeðjunni. 

7) Sú staðreynd að notkun efnisins sem um er að ræða er ekki leyfð í drykkjarvatn ætti ekki að koma í veg fyrir notkun 

þess í fóðurblöndu sem er gefin með vatni. 

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. 

Leyfi 

Efnið, sem tilheyrir aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og er tilgreint í viðaukanum, er leyft 

sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 51/2019 

frá 29. mars 2019 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 2018 16(5), 5273. 

2019/EES/31/12 



Nr. 31/290 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

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 17. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út ml af virku efni/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni 

2b161 — Tinktúra 

úr kúmíni 

Samsetning aukefnis 

Tinktúra úr kúmíni Cuminum cyminum L. 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Tinktúra úr fræjum Cuminum cyminum L. 

eins og hún er skilgreind af Evrópuráðinu (1). 

— 98% ± 0,5% af blöndu af vatni og etanóli 

(rúmmálshlutfall 3:1), 

— 2 ± 0,5% af plöntuefnasamböndum, 

— heildarflavonóíð ≤ 300 milljónarhlutar, 

— heildarpólýfenól ≤ 560 milljónarhlutar, 

— heildar-p-ment-3-en-7-al ≤ 8 milljónar-

hlutar, 

— plöntuefnafræðilegt merkiefni: 4-ísó-

própýlbensaldehýð (kúmínaldehýð):  

25 ± 5 milljónarhlutar. 

Vökvaform 

CoE-nr. 161 

Greiningaraðferð (2) 

Til að magnákvarða plöntuefnafræðilega 

merkiefnið (4-ísó-própýlbensaldehýð) í 

fóðuraukefninu: gasgreining með logajónun-

argreiningu 

Allar 

dýrategundir 

—  — 1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 

forblöndu. 

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu 

og forblöndunum skal tilgreina geymslu-

skilyrði og stöðugleika við hitameð-

höndlun. 

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina 

eftirfarandi: 

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins 

í heilfóðri með 12% rakainnihald:  

0,03 ml/kg fóðurs“ 

4. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóður-

fyrirtækja koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að bregðast við 

mögulegri áhættu við innöndun, 

snertingu við húð eða augu. Ef ekki er 

unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum 

að eyða þessari áhættu eða draga úr 

henni þannig að hún sé í lágmarki skal 

nota persónuhlífar við notkun á 

aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn, öryggisgleraugu og 

hlífðarhanskar. 

7. nóvember 

2028 

(1) „Natural sources of flavourings“ — Skýrsla nr. 2 (2007) 

(2) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



Nr. 31/292 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1566 

frá 18. október 2018 

um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4-betaxýlanasa, sem eru framleiddir með Aspergillus 

niger (NRRL 25541), og alfaamýlasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (ATCC66222), sem fóðuraukefni fyrir 

fráfærugrísi og aukategundir svína (eftir fráfærur) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1453/2004 (leyfishafi er 

Andrès Pintaluba S.A.) (*) 

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) Blandan með endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4-betaxýlanasa, sem eru framleiddir með Aspergillus niger (NRRL 

25541), og alfaamýlasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (ATCC66222), var leyfð í samræmi við tilskipun 

70/524/EBE án tímamarka sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 1453/2004 (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 blöndunni með endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4-betaxýlanasa, sem eru framleiddir með 

Aspergillus niger (NRRL 25541), og alfaamýlasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (ATCC66222), sem 

fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og aukategundir svína (eftir fráfærur). Umsækjandinn óskaði 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 álitum sínum 

frá 8. október 2013 (4), 16. maí 2017 (5) og 17. apríl 2018 (6) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með endó-

1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4-betaxýlanasa, sem eru framleiddir með Aspergillus niger (NRRL 25541), og 

alfaamýlasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (ATCC66222), ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna 

eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að notkun blöndunnar geti hugsanlega 

bætt endanlega líkamsþyngd og fóðurstuðul hjá fráfærugrísum og að yfirfæra megi þá niðurstöðu á aukategundir svína 

(eftir fráfærur). Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á 

markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem 

sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

5) Mat á blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4-betaxýlanasa, sem eru framleiddir með Aspergillus niger 

(NRRL 25541), og alfaamýlasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (ATCC66222), sýnir að skilyrðin fyrir 

leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa 

notkun þessarar blöndu eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð. 

6) Af veitingu leyfis fyrir blöndunni leiðir að breyta ætti reglugerð (EB) nr. 1453/2004 til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 27. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 51/2019 

frá 29. mars 2019 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. 1453/2004 frá 16. ágúst 2004 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri (Stjtíð. 

ESB L 269, 17.8.2004, bls. 3). 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(10), 3430. 

(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(6), 4856. 

(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 1(5), 5271. 

2019/EES/31/13 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/293 

 

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. 

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. 

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 viðaukanum. 

2. gr. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 1453/2004 

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1453/2004 falli færsla E 1612 um blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4-

betaxýlanasa og alfaamýlasa brott. 

3. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

Blönduna, sem er tilgreind í viðaukanum, og fóður sem inniheldur blönduna, sem eru framleidd og merkt fyrir 8. maí 2019 í 

samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 8. nóvember 2018, 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 18. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði 

Leyfi rennur 

út Virknieiningar/kg heilfóðurs 

með 12% rakainnihald 

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: meltingarbætandi efni 

4a1612i Andrés 

Pintaluba 

S.A. 

Endó-1,3(4)-

betaglúkanasi 

EC 3.2.1.6 

Endó-1,4-

betaxýlanasi 

EC 3.2.1.8 

Alfaamýlasi 

EC 3.2.1.1 

Samsetning aukefnis 

Blanda með endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-

1,4-betaxýlanasa, sem eru framleiddir með 

Aspergillus niger (NRRL 25541), og alfaamýlasa, 

sem er framleiddur með Aspergillus niger 

(ATCC66222), með virkni að lágmarki: 

— Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 900 U (1)/g 

— Endó-1,4-beta-xýlanasi 1 000 U (2)/g 

— Alfaamýlasi 3 000 U (3)/g 

Fast form 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

endó-1,3(4)-betaglúkanasi og endó-1,4-

betaxýlanasi, sem eru framleiddir með Aspergillus 

niger (NRRL 25541), og alfaamýlasi, sem er 

framleiddur með Aspergillus niger (ATCC66222) 

Greiningaraðferðir (4) 

Ákvörðun í fóðuraukefninu á: 

— endó-1,3(4)-betaglúkanasa: litamæling byggð 

á ensímefnahvarfi glúkanasa á hvarfefni 

betaglúkans úr byggi með 3,5 dínítró-

salisýlsýru við pH-gildið 4,0 og 30 °C, 

— endó-1,4-betaxýlanasa í fóðuraukefninu: 

litmæling byggð á ensímefnahvarfi xýlanasa 

á hvarfefnið arabínoxýlan úr rúgi með 

dínítrósalisýlsýru við pH-gildið 4,0 og 30 °C, 

Fráfærugrísir 

Aukategundir 

svína 

(eftir fráfærur) 

 endó-1,3(4)-

beta-

glúkanasi 

450 U 

betaxýlanasi 

500 U 

alfaamýlasi 

1 500 U 

 1. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunum skal 

tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Að því er varðar notendur aukefnis 

og forblandna skulu stjórnendur 

fóðurfyrirtækja koma á verklags-

reglum og skipulagsráðstöfunum 

til að bregðast við mögulegri 

áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef 

ekki er unnt með slíkum reglum og 

ráðstöfunum að eyða þessari 

áhættu eða draga úr henni þannig 

að hún sé í lágmarki skal nota 

persónuhlífar við notkun á 

aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

húðvörn, augnvörn og öndu-

narvörn. 

3. Til notkunar fyrir fráfærugrísi þar 

til þeir eru u.þ.b. 35 kg. 

8. nóvember 

2028 
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Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði 

Leyfi rennur 

út Virknieiningar/kg heilfóðurs 

með 12% rakainnihald 

   — alfaamýlasi: litmæling byggð á ensím-

efnahvarfi amýlasa á hvarfefnið 

hveitisterkju með dínítrósalisýlsýru við pH-

gildið 5,0 og 30 °C. 

Ákvörðun á virku efnunum í forblöndum og 

fóðri: 

— Litmæling sem mælir klofna, leysanlega 

hluta sem glúkanasi leysir úr asóglúkani úr 

byggi 

— Litmæling sem mælir klofna, leysanlega 

hluta sem endó-1,4-betaxýlanasi leysir úr 

asóxýlani 

— Litmæling sem mælir klofna, leysanlega 

hluta sem amýlasi leysir úr p-nítró-

fenýlmaltóheptaósíði. 

      

(1) 1 U er það magn ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH-gildið 4,0 og 30 °C. 

(2) 1 U er það magn ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr arabínoxýlani úr rúgi við pH-gildið 4,0 og 30 °C. 

(3) 1 U er það magn ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr hveitisterkju við pH 5,0 og 30 °C. 

(4) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar fyrir fóðuraukefni: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



Nr. 31/296 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1567 

frá 18. október 2018 

um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/249 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir táríni, betaalaníni, L-

alaníni, L-arginíni, L-asparssýru, L-histidíni, D,L-ísólefsíni, L-lefsíni, L-fenýlalaníni, L-prólíni, D,L-seríni, L-týrósíni, 

L-meþíóníni, L-valíni, L-systeíni, glýsíni, mónónatríumglútamati og L-glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir og L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrati fyrir allar dýrategundir, að undanskildum köttum og hundum (*) 

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) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/249 (2) eru tiltekin fóðuraukefni leyfð sem 

bragðefni, þ.m.t. glýsín, L-systeín og L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrat. 

2) Í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/249 er villa í færslunni fyrir glýsín þar sem tilgreint er í dálknum 

„önnur ákvæði“ að á merkimiða fyrir aukefnið eigi að koma fram að tillagt hámarksinnihald virka efnisins í heilfóðri 

með 12% rakainnihald sé 25 g/kg fyrir aðra flokka og tegundir. Í samræmi við álit Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (3), 

sem gefið var út vegna leyfis fyrir þessu fóðuraukefni, er rétt magn 25 mg/kg. 

3) Villur eru í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/249 í færslunum fyrir L-systeín og L-systeín-

hýdróklóríðmónóhýdrat varðandi framleiðsluferli virka efnisins. Einkum er tilgreint í dálknum „Samsetning, 

efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð“ að virka efnið sé framleitt með efnasmíði eða vatnsrofi prótína. Í þeim hluta er 

sleppt að tilgreina að vatnsrof prótína er gert með dýra- eða jurtaprótíni og að notkun mannshárs, sem hægt væri að nota 

sem uppsprettu fyrir vatnsrof við framleiðslu þessa tiltekna aukefnis, er ekki leyfð. 

4) Röngu ákvæðin hafa valdið ruglingi fyrir stjórnendur fóðurfyrirtækja að því er varðar raunveruleg ákvæði varðandi 

setningu viðkomandi aukefna á markað. Þessar aðstæður hafa valdið réttaróvissu varðandi gildandi regluramma. Þessar 

villur hafa því valdið einhverri markaðsröskun í tengslum við viðkomandi leyfi fyrir setningu á markað og notkun 

glýsíns, L-systeíns og L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrats. Leiðréttingarnar á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/249 

ættu því að gilda afturvirkt frá og með gildistökudegi þeirrar framkvæmdarreglugerðar í því skyni að koma aftur á 

réttarvissu í tengslum við lagalega stöðu aukefnanna sem villurnar taka til, að koma í veg fyrir skaðlegar afleiðingar 

fyrir hlutaðeigandi stjórnendur og í kjölfarið koma á stöðugleika aftur á markaði. 

5) 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. 

Viðaukinn við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/249 er leiðréttur í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 31. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 51/2019 

frá 29. mars 2019 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) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/249 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir táríni, betaalaníni, L-alaníni,  

L-arginíni, L-asparssýru, L-histidíni, D,L-ísólefsíni, L-lefsíni, L-fenýlalaníni, L-prólíni, D,L-seríni, L-týrósíni, L-meþíóníni, L-valíni,  

L-systeíni, glýsíni, mónónatríumglútamati og L-glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og L-systeín-

hýdróklóríðmónóhýdrati fyrir allar dýrategundir, að undanskildum köttum og hundum (Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 134). 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3670. 

2019/EES/31/14 
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2. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 15. mars 2018. 

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

Gjört í Brussel 18. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  



Nr. 31/298 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VIÐAUKI 

Ákvæði viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/249 eru leiðrétt sem hér segir: 

1) Í færslunni sem varðar efni 2b17034 glýsín er dálkurinn „Önnur ákvæði“ leiðréttur sem hér segir: 

a) Í stað 3. liðar komi eftirfarandi: 

„3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í heilfóðri með 12% 

rakainnihald: 

— 20 g/kg fyrir ketti og hunda, 

— 25 mg/kg fyrir aðrar tegundir og flokka.“ 

b) Í stað 5. liðar komi eftirfarandi: 

„5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiðum fyrir fóðurefni og 

fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald: 

— 20 g/kg fyrir ketti og hunda, 

— 25 mg/kg fyrir aðrar tegundir og flokka.“ 

2) Í stað textans „Framleitt með efnasmíði eða vatnsrofi prótína“ í færslunni sem varðar efni 2b17033 L-systeín, í dálknum 

„Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð“, kemur textinn „Framleitt með efnasmíði eða vatnsrofi dýra- eða 

jurtaprótína“. 

3) Í stað textans „Framleitt með efnasmíði eða vatnsrofi prótína“ í færslunni sem varðar efni 2b920 L-systeínhýdróklóríð-

mónóhýdrat, í dálknum „Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð“, kemur textinn „Framleitt með efnasmíði eða 

vatnsrofi dýra- eða jurtaprótína“. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1568 

frá 18. október 2018 

um leyfi fyrir blöndu með fúmónísínesterasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii (DSM 32159), 

sem fóðuraukefni fyrir öll svín og allar alifuglategundir (*) 

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 fúmónísín-

esterasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii (DSM 32159). 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 fúmónísínesterasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii (DSM 

32159), í aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“, sem fóðuraukefni fyrir svín og alifugla. 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

17. apríl 2018 (2) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með fúmónísínesterasa, sem er framleiddur með 

Komagataella phaffii (DSM 32159), ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Hún komst einnig 

að þeirri niðurstöðu að hún geti brotið niður fúmónísín í fóðri. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á 

sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð 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 fúmónísínesterasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii (DSM 32159), sýnir að skilyrðin 

fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti 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. 

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“ og virka hópnum „efni til að draga úr mengun í fóðri af völdum 

sveppaeiturs“ og er tilgreind í viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 

viðaukanum. 

2. gr. 

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

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 34. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 51/2019 

frá 29. mars 2019 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 2018 16(5), 5269. 

2019/EES/31/15 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 18. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  



   

 

1
8

.4
.2

0
1
9

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 3
1
/3

0
1
 

 

VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

Virknieiningar/kg heilfóðurs með 

12% rakainnihald 

Virkur hópur: efni til að draga úr mengun í fóðri af völdum sveppaeiturs: fúmónísín 

1m03i — Fúmónísín-

esterasi EC 

3.1.1.87 

Samsetning aukefnis 

Blanda með fúmónísínesterasa, sem er 

framleiddur með Komagataella phaffii 

(DSM 32159), sem inniheldur að 

lágmarki 3 000 U/g (1). 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Blanda með fúmónísínesterasa, sem er 

framleiddur með Komagataella phaffii 

(DSM 32159). 

Greiningaraðferð (2) 

Til að ákvarða virkni fúmónísínesterasa: 

Háþrýstivökvaskiljun tengd raðmassa-

greiningu. 

Háþrýstivökvaskiljun í tengslum við 

þrefaldan fjórskauta massagreini 

(HPLC-MS/MS) byggð á magnákvörðun 

á tríkarballýlsýru, sem ensímið leysir úr 

fúmónísíni B1 við pH-gildið 8,0 og  

30 °C. 

Öll svín 

Allar 

tegundir 

alifugla 

— 10  1. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunum skal 

tilgreina geymsluskilyrði og 

kögglafestu. 

2. Ráðlagður hámarksskammtur:  

300 U/kg heilfóðurs. 

3. Notkun aukefnisins er leyfð í fóður 

sem er í samræmi við löggjöf 

Evrópusambandsins um óæskileg 

efni í fóðri. (3) 

4. Að því er varðar notendur aukefnis 

og forblandna skulu stjórnendur 

fóðurfyrirtækja koma á verklags-

reglum og skipulagsráðstöfunum til 

að bregðast við mögulegri áhættu 

varðandi notkun þeirra. Ef ekki er 

unnt með slíkum reglum og 

ráðstöfunum að eyða þessari áhættu 

eða draga úr henni þannig að hún 

sé í lágmarki skal nota persónu-

hlífar við notkun á aukefninu og 

forblöndunum, þ.m.t. öndunarvörn. 

8. nóvember 

2028 

(1) 1 U eru virknieiginleikar ensíms sem leysir 1 míkrómól af tríkarballýlsýru á mínútu úr 100 μM af fúmónísíni B1 í 20 nM Tris-Cl-jafnalausn með pH-gildið 8,0, með 0,1 mg/ml nautgripasermisalbúmíni við 30 °C. 

(2) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir fóðuraukefni: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB frá 7. maí 2002 um óæskileg efni í fóðri (Stjtíð. EB L 140, 30.5.2002, bls. 10). 

 



Nr. 31/302 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1903 

frá 5. desember 2018 

um leiðréttingu á IV., VI. og VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 um 

setningu fóðurs á markað og notkun þess og um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur af II., IV., V. og 

VI. viðauka við þá reglugerð (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af 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 (1), einkum 1. mgr. 27. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Eftir samþykkt reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2279 (2) fannst villa í 2. lið viðaukans við þá 

reglugerð, sem kemur í stað A-hluta IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 767/2009, að því er varðar uppgefið innihald 

ösku sem er óleysanleg í saltsýru. Af þessum sökum voru engin leyfileg hámarksgildi fastsett fyrir innihald ösku sem er 

óleysanleg í 5% saltsýru. 

2) Úrfelling fannst í 3. og 4. lið í viðaukanum við reglugerð (ESB) 2017/2279 sem koma í staðinn fyrir 7. lið I. kafla VI. 

viðauka og 8. lið I. kafla VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 767/2009. Þetta leiddi til tvíræðni að því er varðar 

gildissvið ákvæða um valfrjálsa merkingu skynrænna fóðuraukefna eða fóðuraukefna með næringarfræðilega eiginleika. 

3) Því ætti að leiðrétta reglugerð (EB) nr. 767/2009 til samræmis við það. 

4) Í króatískri, tékkneskri, enskri, eistneskri, þýskri, grískri, ungverskri, ítalskri, lettneskri, litáískri, maltneskri, pólskri, 

rúmenskri, slóvakískri, slóvenskri, spænskri og sænskri útgáfu reglugerðar (ESB) 2017/2279 er villa þar sem í þeirri 

reglugerð kemur hugtakið „óhreinsuð feiti“ í stað hugtaksins „jarðolía og fita“ í IV., VI og VII. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 767/2009 en fyrir mistök er það ekki einnig gert í II. og V. viðauka við þá reglugerð. 

5) Í þýsku útgáfunni af reglugerð (ESB) nr. 2017/2279 eru nokkrar villur. Villa er í 2. lið viðaukans við þá reglugerð sem 

kemur í staðinn fyrir A-hluta IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 767/2009 að því er varðar prósentugildi rakainnihalds. Í 

3. lið viðaukans við reglugerð (ESB) 2017/2279, sem kemur í staðinn fyrir VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 767/2009 

eru villur að því er varðar skammstafað heiti bragðefna og marktegundir fyrir lögboðnar kröfur varðandi merkingar fyrir 

lýsín og meþíónín. 

6) Því ætti að leiðrétta króatíska, tékkneska, enska, eistneska, þýska, gríska, ungverska, ítalska, lettneska, litáíska, 

maltneska, pólska, rúmenska, slóvakíska, slóvenska, spænska og sænska útgáfu reglugerðar (EB) nr. 767/2009 til 

samræmis við það. Þessar leiðréttingar hafa ekki áhrif á aðrar tungumálaútgáfur. 

7) Þar eð ekki er gerð krafa um tafarlausa beitingu á leiðréttingunum á viðaukunum af öryggisástæðum er rétt að kveða á 

um umbreytingarráðstafanir til að breyting á merkingum gangi snurðulaust fyrir sig í því skyni að forðast óþarfa röskun 

á viðskiptaháttum og til að skapa ekki óþarfa stjórnsýsluálag á rekstraraðilana. 

8) 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 310, 6.12.2018, bls. 22. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 52/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 229, 1.9.2009, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/2279 frá 11. desember 2017 um breytingu á II., IV., VI., VII. og VIII. viðauka við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 um setningu fóðurs á markað og notkun þess (Stjtíð. ESB L 328, 12.12.2017,  

bls. 3). 

2019/EES/31/16 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/303 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 767/2009 er leiðrétt sem hér segir: 

1) Í stað „1– < 5“ í öðrum dálki töflunnar í línunni „aska, óleysanleg í saltsýru“ í 2. lið A-hluta IV. viðauka komi „1–5“. 

2) Í stað 7. liðar I. kafla í VI. viðauka komi eftirfarandi: 

„7. Með fyrirvara um 6. lið skal tilgreina viðbætt magn þegar skynrænt fóðuraukefni eða fóðuraukefni með næringar-

fræðilega eiginleika er merkt valfrjálst í samræmi við 1. lið eða, ef um er að ræða fóðuraukefni í virka hópnum 

vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun, skal tilgreina það heildarmagn sem 

ábyrgst er allan geymsluþolstímann í samræmi við 2. lið“. 

3) Í stað 8. liðar I. kafla í VII. viðauka komi eftirfarandi: 

„8. Með fyrirvara um 7. lið skal tilgreina viðbætt magn þegar skynrænt fóðuraukefni eða fóðuraukefni með næringar-

fræðilega eiginleika er merkt valfrjálst í samræmi við 1. lið eða, ef um er að ræða fóðuraukefni í virka hópnum 

vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun, skal tilgreina það heildarmagn sem 

ábyrgst er allan geymsluþolstímann í samræmi við 2. lið“. 

4) Í stað hugtaksins „jarðolía og fita“ í 5. lið II. viðauka og í þriðja dálki í línum 3, 5, 12, 15, 16 og 18 í töflunni í V. viðauka 

komi hugtakið „óhreinsuð feiti“. 

5) (Á ekki við um ensku útgáfuna). 

2. gr. 

1. Fóðurefni og fóðurblöndur, sem eru merkt fyrir 26. desember 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir  

26. desember 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér 

afurðir til manneldis. 

2. Fóðurefni og fóðurblöndur, sem eru merkt fyrir 26. desember 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir  

26. desember 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér 

afurðir til manneldis. 

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. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  



Nr. 31/304 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1564 

frá 17. október 2018 

um leyfi fyrir blöndu með dólómítmagnesíti sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum 

mjólkurkúm og öðrum jórturdýrum til framleiðslu á mjólkurafurðum, fráfærugrísum og eldissvínum (*) 

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 dólómítmagnesíti. 

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 dólómítmagnesíti, í aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“, sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir. 

4) Blanda með dólómítmagnesíti, sem tilheyrir aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“, var áður leyfð til 10 ára sem fóður-

aukefni fyrir mjólkurkýr og önnur jórturdýr til framleiðslu á mjólkurafurðum, fráfærugrísi og eldissvín með fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1964 (2). 

5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum 

frá 17. apríl 2018 (3) og 25. janúar 2017 (4) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með dólómítmagnesíti ekki 

skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu 

að hún sé áhrifarík sem kekkjavarnarefni. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun 

að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem 

tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

6) Mat á blöndu með dólómítmagnesíti sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessarar blöndu eins og tilgreint er í viðaukanum 

við þessa reglugerð. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“ og virka hópnum „kekkjavarnarefni“ og er tilgreind í viðaukanum, 

er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í viðaukanum. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 20. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 52/2019 

frá 29. mars 2019 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) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1964 frá 9. nóvember 2016 um leyfi fyrir blöndu með dólómítmagnesíti 

fyrir mjólkurkýr og önnur jórturdýr til framleiðslu á mjólkurafurðum, fráfærugrísi og eldissvín og blöndu með montmórillónítillíti fyrir 

allar dýrategundir sem fóðuraukefni (Stjtíð. ESB L 303, 10.11.2016, bls. 7). 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(5), 5272. 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(2), 4711. 

2019/EES/31/17 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/305 

 

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 17. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnis 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 
Tegund eða flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út mg aukefnis/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

Tæknileg aukefni: kekkjavarnarefni 

1g598 Dólómít-

magnesít 

Samsetning aukefnis 

Blanda með náttúrulegri blöndu af: 

Dólómíti og magnesíti ≥ 40% (með 

lágmarksinnihald: karbónöt 24%). 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Dólómít 

CAS-númer 16389-88-1 

(CaMg)(CO3)2 

Magnesít 

CAS-númer 546-93-0 

MgCO3 

Talkúm (vötnuð magnesíumsílíköt) 

CAS-númer 14807-96-6 

Mg3Si4O10(OH)2 

Talkúm ≥ 35% 

Klórít (álmagnesíum) 

CAS-númer 1318-59-8 

(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8 

Járn (í uppbyggingu) 6% (meðaltal) 

Klórít ≥ 16% 

Laust við kvars og asbest 

Allar tegundir og 

flokkar að 

undanskildum 

mjólkurkúm og öðrum 

jórturdýrum til 

framleiðslu á 

mjólkurafurðum, 

fráfærugrísum og 

eldissvínum 

— 5 000 20 000 1. Á merkimiða aukefnis og forblandna 

sem innihalda það skal tilgreina 

eftirfarandi: „Aukefnið dólómít-

magnesít er auðugt af (óvirku) járni“. 

2. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóður-

fyrirtækja koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að bregðast 

við mögulegri áhættu sem hlýst af 

notkuninni. Ef ekki er unnt með 

slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða 

þessari áhættu eða draga úr henni 

þannig að hún sé í lágmarki skal nota 

persónuhlífar við notkun á aukefninu 

og forblöndunum, þ.m.t. öndunarvörn. 

8. nóvember 

2028 
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Kenninúmer 

aukefnis 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 
Tegund eða flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út mg aukefnis/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

  Greiningaraðferð (1) 

Lýsing á eiginleikum fóðuraukefnisins: 

— Röntgenbylgjubognunargreining 

(XRD) með 

— frumeindagleypnimælingu (AAS) 

      

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



Nr. 31/308 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1565 

frá 17. október 2018 

um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betamannanasa, sem er framleiddur með Paenibacillus lentus (DSM 28088), sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla, aðrar en 

varpfugla, eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til undaneldis, fráfærugrísi, eldissvín og aukategundir svína (leyfishafi 

er Elanco GmbH) (*) 

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 endó-1,4-

betamannanasa, sem er framleiddur með Paenibacillus lentus (DSM 28088). 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 endó-1,4-betamannanasa, sem er framleiddur með Paenibacillus lentus (DSM 

28088), í aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að 

verða varphænur og aukategundir alifugla, aðrar en varpfugla, eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til undaneldis, 

fráfærugrísi, eldissvín og aukategundir svína. 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum 

frá 7. desember 2016 (2) og 17. apríl 2018 (3) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með endó-1,4-betamannanasa, 

sem er framleiddur með Paenibacillus lentus (DSM 28088), ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á 

umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að aukefnið teljist áhrifaríkt fyrir eldiskjúklinga, 

eldiskalkúna og fráfærugrísi, eldissvín og aukategundir svína. Matvælaöryggisstofnunin taldi að þessar niðurstöður gætu 

átt við kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og kalkúna sem eru aldir til undaneldis og að yfirfæra mætti þær á 

aukategundir alifugla til eldis eða sem aldar eru til undaneldis eða til varps. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé 

þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina 

fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði 

fram. 

5) Mat á blöndu með endó-1,4-betamannanasa, sem er framleiddur með Paenibacillus lentus (CBS 28088), sýnir að 

skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það 

ætti 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. 

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 viðaukanum. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 24. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 52/2019 

frá 29. mars 2019 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 2017 15(1), 4677. 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(5), 5270. 

2019/EES/31/18 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/309 

 

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 17. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnis 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða flokkur 

dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út Virknieiningar/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: meltingarbætandi efni 

4a29 Elanco 

GmbH 

Endó-1,4-

betamannanasi 

EC 3.2.1.78 

Samsetning aukefnis 

Blanda með endó-1,4-betamannanasa, 

sem er framleiddur með Paenibacillus 

lentus (DSM 28088), með virkni að 

lágmarki: 

— 1,6 × 108 U (1)/g, fast form, 

— 5,9 × 108 U/g, fljótandi form. 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

endó-1,4-betamannanasi, sem er 

framleiddur með Paenibacillus lentus 

(DSM 28088) 

Greiningaraðferðir (2) 

Til að ákvarða endó-1,4-betamannanasa 

í fóðuraukefninu, forblöndum og fóðri: 

litmælingaraðferðir á grundvelli ensím-

vatnsrofs og efnahvarfs afoxandi sykra 

(mannósajafngildi) við 3,5-dínítró-

salisýlsýru (DNS) 

Eldiskjúklingar 

Kjúklingar sem eru 

aldir til að verða 

varphænur 

Aukategundir 

alifugla, aðrar en 

varpfuglar 

— 32 000 U — 1. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunum skal 

tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblandna skulu 

stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að 

bregðast við mögulegri áhættu 

við notkun. Ef ekki er unnt með 

slíkum reglum og ráðstöfunum 

að eyða þessari áhættu eða draga 

úr henni þannig að hún sé í 

lágmarki skal nota persónuhlífar 

við notkun á aukefninu og 

forblöndunum, þ.m.t. húð- og 

öndunarvörn. 

3. Til notkunar fyrir fráfærugrísi 

þar til þeir eru u.þ.b. 35 kg. 

8. nóvember 

2028 

Eldiskalkúnar 

Kalkúnar sem eru 

aldir til undaneldis 

48 000 U 

Fráfærugrísir 48 000 U 

Eldissvín 

Aukategundir 

svína til eldis 

32 000 U 

(1) 1 U er það magn ensíms sem leysir 0,72 míkrógrömm afoxandi sykra (mannósajafngilda) á mínútu úr hvarfefni sem í er mannan (karóbgúmmí) við pH-gildið 7,0 og 40 °C. 

(2) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar fyrir fóðuraukefni: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/311 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1569 

frá 18. október 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1110/2011 um leyfi fyrir ensímblöndu með endó-1,4-

betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 114044), sem fóðuraukefni fyrir 

varphænur, aukategundir alifugla og eldissvín (leyfishafi er Roal Oy) (*) 

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 

3. mgr. 13. 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) Notkun blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 114044), var leyfð sem 

fóðuraukefni fyrir varphænur, aukategundir alifugla og eldissvín með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 1110/2011 (2). 

3) Í samræmi við 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 hefur leyfishafi lagt til að breyta lágmarksinnihaldi 

aukefnisins fyrir varphænur og eldissvín. Umsókninni fylgdu viðeigandi gögn henni til stuðnings. Framkvæmdastjórnin 

framsendi umsóknina til Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin). 

4) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum frá 6. mars 2018 (3) að lækkun lágmarksinnihalds úr 

24 000 BXU í 12 000 BXU fyrir varphænur og úr 24 000 BXU í 20 000 BXU fyrir eldissvín hafi ekki skaðleg áhrif á 

heilbrigði dýra, manna eða á umhverfið og að nýju tillögðu skammtarnir séu áhrifaríkir fyrir marktegundirnar. 

5) Mat á nýju tillögðu skömmtunum sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1831/2003, eru uppfyllt. 

6) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1110/2011 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. 

Í stað viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1110/2011 komi textinn í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

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

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 19.10.2018, bls. 37. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 52/2019 

frá 29. mars 2019 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) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1110/2011 frá 3. nóvember 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu með endó-1,4-

betaxýlanasa, sem framleiddur er með Trichoderma reesei (CBS 114044), sem fóðuraukefni fyrir varphænur, aukategundir alifugla og 

eldissvín (leyfishafi er Roal Oy) (Stjtíð. ESB L 287, 4.11.2011, bls. 27). 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(3), 5216 og Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(3), 5217. 

2019/EES/31/19 



Nr. 31/312 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

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

Gjört í Brussel 18. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnis 
Nafn leyfishafa Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða flokkur 

dýra 
Hámarksaldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út Virknieiningar/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: meltingarbætandi efni. 

4a8 Roal Oy Endó-1,4-

betaxýlanasi 

EC 3.2.1.8 

Samsetning aukefnis 

Blanda með endó-1,4-betaxýlanasa, 

sem er framleiddur með Trichoderma 

reesei (CBS 114044), með virkni að 

lágmarki: 

Fast form: 4 × 106 BXU (1)/g 

vökvaform: 4 × 105 BXU/g 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

endó-1,4-beta-xýlanasi, sem er 

framleiddur með Trichoderma reesei 

(CBS 114044) 

Greiningaraðferð (2) 

Í aukefninu og forblöndunni: prófun 

með afoxandi sykru fyrir endó-1,4-

betaxýlanasa með litmælingarhvarfi 

með dínítrósasalisýlsýruhvarfefni á 

heimtum afoxandi sykru við pH-

gildið 5,3 og 50 °C 

Í fóðrinu: litmæling sem mælir 

vatnsleysanlegan leysilit sem ensímið 

losar frá arabínoxýlanhvarfefni  

(úr hveiti) sem er víxltengt asúríni 

Aukategundir 

alifugla, aðrar en 

varpfuglar 

— 8 000 

BXU 

— 1. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunum 

skal tilgreina geymsluskilyrði 

og stöðugleika við hitameð-

höndlun. 

2. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblandna skulu 

stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að 

bregðast við mögulegri áhættu 

við notkun. Ef ekki er unnt með 

slíkum reglum og ráðstöfunum 

að eyða þessari áhættu eða 

draga úr henni þannig að hún sé 

í lágmarki skal nota 

persónuhlífar við notkun á 

aukefninu og forblöndunum. 

24. nóvember 

2021 

Varphænur 12 000 

BXU 

Varpfuglar af 

aukategundum 

alifugla 

24 000 

BXU 

Eldissvín 20 000 

BXU 

(1) 1 BXU er það magn ensíms sem leysir 1 nanómól afoxandi sykra sem xýlósa á sekúndu úr xýlani úr birki við pH 5,3 og 50 °C. 

(2) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports“ 

 



Nr. 31/314 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/8 

frá 3. janúar 2019 

um leyfi fyrir hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns og kalsíumsalti þess sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir (*) 

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. 

2) Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 var lögð fram umsókn um leyfi fyrir hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni 

meþíóníns og kalsíumsalti þess sem fóðuraukefni til notkunar í fóður fyrir allar dýrategundir. Umsókninni fylgdu 

upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

3) Umsóknin varðar leyfi fyrir hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns og kalsíumsalti þess, í aukefnaflokknum „næringar-

aukefni“, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

20. febrúar 2018 (2) að við tillögð notkunarskilyrði hafi hýdroxýlsetið hliðstæðuefni meþíóníns og kalsíumsalt þess ekki 

skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. 

5) Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að aukefnið sé áhrifaríkur gjafi meþíóníns fyrir allar 

dýrategundir og að verja ætti aukefnið gegn niðurbroti í vömbinni, þó að niðurbrot aukefnisins í vömb nagdýra sé minna 

en niðurbrot DL-meþíóníns. 

6) Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún 

staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn 

með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

7) Mat á aukefninu sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru 

uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessa aukefnis eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð. 

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. 

Leyfi 

Efnið, sem tilheyrir aukefnaflokknum „næringaraukefni“ og virka hópnum „amínósýrur, sölt þeirra og hliðstæð efni“ og er 

tilgreint í viðaukanum, er leyft sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka. 

2. gr. 

Gildistaka 

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

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2019 frá  

29. mars 2019 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 2018 16(3), 5198. 

2019/EES/31/20 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/315 

 

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

Gjört í Brussel 3. janúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

mg/kg heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

Flokkur næringaraukefna. Virkur hópur: amínósýrur, sölt þeirra og hliðstæð efni 

3c310 — Hýdroxýlsetið 

hliðstæðuefni 

meþíóníns og 

kalsíumsalt 

þess 

Samsetning aukefnis: 

Blanda með hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni 

meþíóníns og kalsíumsalt hýdroxýlsetins hlið-

stæðuefnis meþíóníns, með lágmarksinnihald 

hýdroxýlsetins hliðstæðuefnis meþíóníns sem 

nemur 88% og lágmarksinnihald kalsíums sem 

nemur 8%. 

Lýsing á eiginleikum virku efnanna: 

Hýdroxýlsetið hliðstæðuefni meþíóníns: 

IUPAC-heiti: 2-hýdroxý-4-(metýlþíó)-

bútansýra 

CAS-númer 583-91-5 

Efnaformúla: C5H10O3S 

kalsíumsalt hýdroxýlsetins hliðstæðuefnis 

meþíóníns 

IUPAC-heiti kalsíumsalt 2-hýdroxý-4-

(metýlþíó)bútansýru 

CAS-númer 4857-44-7 

Efnaformúla: (C5H9O3S)2Ca 

Greiningaraðferð (1): 

Ákvörðun á hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni 

meþíóníns í aukefninu: 

— Títrunarmæling, spennutítrun eftir 

afoxunarhvörf. 

Allar 

dýrategundir 

— — — 1. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblandna skulu 

stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að 

bregðast við mögulegri áhættu 

sem hlýst af notkuninni, einkum 

með tilliti til þess að aukefnið er 

ætandi fyrir húð og augu. Ef ekki 

er unnt með slíkum reglum og 

ráðstöfunum að eyða þessari 

áhættu eða draga úr henni þannig 

að hún sé í lágmarki skal nota 

persónuhlífar við notkun á 

aukefninu og forblöndunum, 

þ.m.t. öryggisgleraugu og 

hlífðarhanskar. 

2. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunni skal 

tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

3. Upplýsingar sem þurfa að koma 

fram á merkimiðum fyrir 

aukefnið og forblönduna: 

innihald hýdroxýlsetins hlið-

stæðuefnis meþíóníns. 

24. janúar 

2029 
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Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

mg/kg heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

   Ákvörðun á hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni 

meþíóníns í forblöndum, fóðurblöndum og 

fóðurefnum: 

— Háþrýstivökvaskiljun og ljósmæligreining 

(HPLC-UV). 

Til að ákvarða heildarinnihald kalsíums í 

aukefninu: 

— Frumeindagleypnimæling (AAS) (EN 

ISO 6869), eða 

— Rafgasgeislunargreining (ICP-AES) (EN 

15510), eða 

— Rafgasgeislunargreining eftir leysingu 

undir þrýstingi, ICP-AES (EN 15621). 

    4. Merkingar fóðurs og fóður-

blandna, sem aukefninu hefur 

verið bætt í, skal innihalda upp-

lýsingar um aukefnið að því er 

varðar: 

— Heiti aukefnis, 

— Magn viðbætts hýdroxýl-

setins hliðstæðuefnis 

meþíóníns. 

 

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



Nr. 31/318 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/9 

frá 3. janúar 2019 

um leyfi fyrir vatnsfríu betaíni sem fóðuraukefni fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis, að 

undanskildum kanínum (*) 

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 vatnsfríu betaíni. Umsókninni 

fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

3) Umsóknin varðar leyfi fyrir vatnsfríu betaíni, í virka aukefnahópnum „vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel 

skilgreind efni með áþekka verkun“, sem fóðuraukefni fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis. Umsækjandinn 

afturkallaði í kjölfarið umsóknina varðandi kanínur. 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

12. júní 2018 (2) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi vatnsfrítt betaín ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna 

eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að vatnsfrítt betaín hafi næringarlegt gildi, sé 

áhrifaríkur gjafi betaíns og geti verið áhrifaríkt hjá öllum dýrategundum. 

5) Matvælaöryggisstofnunin tók enn fremur fram að fasta formið geti myndað ryk; því er ekki hægt að útiloka útsetningu 

fyrir efninu við innöndun. Auk þess tók Matvælaöryggisstofnunin fram að vatnsfrítt betaín ætti að teljast hættulegt við 

innöndun, ertandi fyrir húð, augu og slímhúð, og húðnæmir. Af þessum sökum ætti að gera viðeigandi verndar-

ráðstafanir að því er varðar meðhöndlun fasta formsins af vatnsfríu betaíni. 

6) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að vatnsfrítt betaín í vökvaformi innihaldi hátt hlutfall óþekkts 

efnis; því er ekki hægt að komast að niðurstöðu um öryggi þess. Af þessum sökum ætti eingöngu að veita leyfi fyrir 

fasta forminu. 

7) Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún 

staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn 

með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

8) Mat á vatnsfríu betaíni sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru 

uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessa aukefnis eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð. 

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. 

Leyfi 

Efnið, sem tilheyrir aukefnaflokknum „næringaraukefni“ og virka hópnum „vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind 

efni með áþekka verkun“ og er tilgreint í viðaukanum, er leyft sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir 

um í þeim viðauka. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2019 frá  

29. mars 2019 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 2018 16(7), 5335. 

2019/EES/31/21 
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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 3. janúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 
Nafn leyfishafa Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út mg af virku efni/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

Flokkur næringaraukefna. Virkur hópur: vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun 

3a921i AB Vista 

Iberia S.L. 

Vatnsfrítt 

betaín, framleitt 

úr erfðabreyttri 

sykurrófu 

Samsetning aukefnis 

Vatnsfrítt betaín 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Betaín C5H11NO2 

CAS-númer: 107-43-7 

Vatnsfrítt betaín, kristallað fast 

form, framleitt með útdrætti úr 

erfðabreyttri KM-ØØØH71-4 

sykurrófu. 

Hreinleikaskilyrði: a.m.k. 97% 

(miðað við vatnsfrítt form) 

Greiningaraðferð (1) 

Til að ákvarða vatnsfrítt betaín 

(gefið upp sem heildarbetaín) í 

fóðuraukefninu, forblöndum og 

fóðri. Háþrýstivökvaskiljun með 

brotstuðulsnema (HPLC-RI). 

Dýr sem gefa af 

sér afurðir til 

manneldis, að 

undanskildum 

kanínum 

— —  1. Setja má vatnsfrítt betaín á markað og 

nota sem aukefni sem samanstendur af 

blöndu. 

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu 

og forblöndunum skal tilgreina 

geymsluskilyrði og stöðugleika við 

hitameðhöndlun. 

3. Á merkimiða aukefnisins og for-

blöndunnar skal tilgreina eftirfarandi 

„Ráðlagt er að magn fari ekki yfir:  

2 000 mg betaín/kg heilfóðurs (með 

12% rakainnihald)“. 

4. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóður-

fyrirtækja koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að bregðast við 

mögulegri áhættu við innöndun, 

snertingu við húð eða augu. Ef ekki er 

unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum 

að eyða þessari áhættu eða draga úr 

henni þannig að hún sé í lágmarki skal 

nota persónuhlífar við notkun á 

aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. 

öndunarvörn, öryggisgleraugu og 

hlífðarhanskar. 

4. ágúst 2028 

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/10 

frá 3. janúar 2019 

um leyfi fyrir efnablöndu með náttúrulegri blöndu af illítmontmórillónítkaólíníti sem fóðuraukefni fyrir 

allar dýrategundir (*) 

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 efnablöndu með náttúrulegri 

blöndu af illítmontmórillónítkaólíníti. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

3) Umsóknin varðar leyfi fyrir efnablöndu með náttúrulegri blöndu af illítmontmórillónítkaólíníti, í aukefnaflokknum 

„tæknileg aukefni“, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum 

frá 1. desember 2015 (2), 5. júlí 2017 (3) og 5. júlí 2018 (4) að við tillögð notkunarskilyrði hafi efnablanda með 

náttúrulegri blöndu af illítmontmórillónítkaólíníti ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. 

Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að hún sé áhrifarík sem bindiefni og kekkjavarnarefni. 

Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún 

staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn 

með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

5) Mat á efnablöndu með náttúrulegri blöndu af illítmontmórillónítkaólíníti sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á 

um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti 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. 

Efnablandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“ og virku hópunum „bindiefni“ og „kekkjavarnarefni“ og er 

tilgreind í viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í viðaukanum. 

2. gr. 

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

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2019 frá  

29. mars 2019 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 2016 14(1), 4342. 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(7), 4940. 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(7), 5387. 

2019/EES/31/22 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 3. janúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða flokkur 

dýra 
Hámarksaldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði 

Leyfi  

rennur út mg aukefnis/kg heilfóðurs með 

12% rakainnihald 

Tæknileg aukefni: bindiefni 

1g599 Illítmont-

mórillónít-

kaólínít 

Samsetning aukefnis 

Efnablanda með náttúrulegri blöndu af 

illítmontmórillónítkaólíníti með lág-

marksinnihald: 

— 40% af illíti 

— 10% af montmórillóníti 

— 8% af kaólíníti 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Illít: 

CAS-númer 106958-53-6 

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O 

Montmórillónít: 

CAS-númer 1318-93-0 

Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2] 

Kaólínít: 

CAS-númer 1318-74-7 

Al2(OH)4(SiO5) 

Járn (í uppbyggingu)10% meðaltal 

Laust við asbest 

Greiningaraðferð (1) 

Lýsing á eiginleikum fóðuraukefnisins: 

— Röntgenbylgjubognunargreining 

(XRD) og 

— Flúrljómunargreining með röntgen-

geislum (XRF). 

Eldiskjúklingar og 

aukategundir 

alifugla til eldis. 

Eldisnautgripir og 

aukategundir 

jórturdýra til eldis 

Eldissvín og 

fráfærugrísir 

— 5 000 50 000 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu 

og forblöndunum skal tilgreina geymslu-

skilyrði og stöðugleika við hitameð-

höndlun. 

2. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóður-

fyrirtækja koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að bregðast við 

mögulegri áhættu sem hlýst af notkun-

inni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum 

og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu 

eða draga úr henni þannig að hún sé í 

lágmarki skal nota persónuhlífar við 

notkun á aukefninu og forblöndunum, 

þ.m.t. öndunarvörn. 

3. Á merkimiða aukefnis og forblandna 

sem innihalda það skal tilgreina 

eftirfarandi: „Aukefnið illítmont-

mórillónítkaólínít er auðugt af (óvirku) 

járni“. 

4. Heildarmagn við mismunandi notkun 

illítmontmórillónítkaólíníts í heilfóður 

skal ekki fara yfir leyft hámarksgildi 

fyrir viðkomandi tegund eða flokk dýra. 

5. Í notkunarleiðbeiningum skal tilgreina 

eftirfarandi: 

— „Forðast skal notkun samtímis 

makrólíðum til inngjafar um munn“. 

24. janúar 

2029 

Allar aðrar 

dýrategundir og  

-flokkar 

— 5 000 20 000 
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Kenninúmer 

aukefnisins 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða flokkur 

dýra 
Hámarksaldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði 

Leyfi  

rennur út mg aukefnis/kg heilfóðurs með 

12% rakainnihald 

Tæknileg aukefni: kekkjavarnarefni 

1g599 Illítmont-

mórillónít-

kaólínít 

Samsetning aukefnis 

Efnablanda með náttúrulegri blöndu af 

illítmontmórillónítkaólíníti með lág-

marksinnihald: 

— 40% af illíti 

— 10% af montmórillóníti 

— 8% af kaólíníti 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Illít: 

CAS-númer 106958-53-6 

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O 

Montmórillónít: 

CAS-númer 1318-93-0 

Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2] 

Kaólínít: 

CAS-númer 1318-74-7 

Al2(OH)4(SiO5) 

Járn (í uppbyggingu)10% meðaltal 

Laust við asbest 

Greiningaraðferð (1) 

Lýsing á eiginleikum fóðuraukefnisins: 

— Röntgenbylgjubognunargreining 

(XRD) og 

— Flúrljómunargreining með röntgen-

geislum (XRF). 

Eldiskjúklingar og 

aukategundir 

alifugla til eldis. 

Eldisnautgripir og 

aukategundir 

jórturdýra til eldis 

Eldissvín og 

fráfærugrísir 

— 5 000 50 000 1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu 

og forblöndunum skal tilgreina geymslu-

skilyrði og stöðugleika við hitameð-

höndlun. 

2. Að því er varðar notendur aukefnis og 

forblandna skulu stjórnendur fóður-

fyrirtækja koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að bregðast við 

mögulegri áhættu sem hlýst af notkun-

inni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum 

og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu 

eða draga úr henni þannig að hún sé í 

lágmarki skal nota persónuhlífar við 

notkun á aukefninu og forblöndunum, 

þ.m.t. öndunarvörn. 

3. Á merkimiða aukefnis og forblandna 

sem innihalda það skal tilgreina eftirfa-

randi: „Aukefnið illítmontmórillónít-

kaólínít er auðugt af (óvirku) járni“. 

4. Heildarmagn við mismunandi notkun 

illítmontmórillónítkaólíníts í heilfóður 

skal ekki fara yfir leyft hámarksgildi fyrir 

viðkomandi tegund eða flokk dýra. 

5. Í notkunarleiðbeiningum skal tilgreina 

eftirfarandi: 

— „Forðast skal notkun samtímis 

makrólíðum til inngjafar um munn“. 

24. janúar 

2029 

Allar aðrar 

dýrategundir og  

-flokkar 

— 5 000 20 000 

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/11 

frá 3. janúar 2019 

um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium NCIMB 10415 sem fóðuraukefni fyrir gyltur, mjólkurgrísi, 

fráfærugrísi og eldisgrísi og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 252/2006, (EB) nr. 943/2005 og (EB)  

nr. 1200/2005 (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, fulltrúi er DSM Nutritional products Sp. z o.o) (*) 

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 Enterococcus faecium NCIMB 10415 var leyfð án tímamarka í samræmi við tilskipun 70/524/EBE sem 

fóðuraukefni fyrir smágrísi með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 252/2006 (3), fyrir eldissvín með 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 943/2005 (4) og fyrir gyltur með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 1200/2005 (5). Blandan var síðan færð inn í skrána yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vara í samræmi við 1. mgr.  

10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

3) Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram 

umsókn um endurmat á blöndu með Enterococcus faecium NCIMB 10415 sem fóðuraukefni fyrir gyltur, fráfærugrísi, 

mjólkurgrísi og eldissvín. Umsækjandinn óskaði 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 álitum sínum 

frá 17. júní 2015 (6) og 21. febrúar 2018 (7) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Enterococcus faecium 

NCIMB 10415 ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst að 

þeirri niðurstöðu að aukefnið geti bætt afurðasemi hjá mjólkurgrísum, fráfærugrísum, eldissvínum og 

gyltum. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. 

Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð 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 Enterococcus faecium NCIMB 10415 sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessarar blöndu eins og 

tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð. 

6) Því ætti að breyta reglugerðum (EB) nr. 252/2006, (EB) nr. 943/2005 og (EB) nr. 1200/2005 til samræmis við það.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 17. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2019 frá  

29. mars 2019 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. 252/2006 frá 14. febrúar 2006 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og 

bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun tiltekinna aukefna sem þegar er leyft að nota í fóður (Stjtíð. ESB L 44, 15.2.2006, bls. 3). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 943/2005 frá 21. júní 2005 um varanlegt leyfi fyrir aukefnum í fóðri (Stjtíð. ESB L 159, 

22.6.2005, bls. 6). 

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1200/2005 frá 26. júlí 2005 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og 

bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður (Stjtíð. ESB L 195, 27.7.2005, bls. 6). 

(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2015 13(7), 4158. 

(7) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(3), 5201. 

2019/EES/31/23 
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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. 

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. 

Leyfi 

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“ og virka hópnum „þarmaflórustöðgarar“ og er tilgreind í viðauk-

anum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka. 

2. gr. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 252/2006 

Reglugerð (EB) nr. 252/2006 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæði 1. gr. falli brott. 

2) Ákvæði I. viðauka falli brott. 

3. gr. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 943/2005 

Reglugerð (EB) nr. 943/2005 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæði 1. gr. falli brott. 

2) Ákvæði I. viðauka falli brott. 

4. gr. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 1200/2005 

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1200/2005 falli færsla E 1705 um Enterococcus faecium NCIMB 10415 brott. 

5. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

Blönduna, sem er tilgreind í viðaukanum, og fóður sem inniheldur blönduna, sem eru framleidd og merkt fyrir 24. júlí 2019 í 

samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 24. janúar 2019, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar. 

6. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 3. janúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnis 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða flokkur 

dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði 
Leyfi rennur 

út Þyrpingafjöldi (CFU)/kg 

heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar. 

4b1705 DSM 

Nutritional 

Products 

Ltd., fulltrúi 

er DSM 

Nutritional 

Products Sp. 

z o.o. 

Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415 

Samsetning aukefnis 

Blanda með Enterococcus faecium 

NCIMB 10415 sem inniheldur að 

lágmarki: 

— hjúpað form (með skellakki): 

2 × 1010 CFU/g aukefnis eða 

— önnur hjúpuð form: 

1 × 1010 CFU/g aukefnis eða 

— kornuð óhjúpuð form: 

3,5 × 1010 CFU/g aukefnis. 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Lífvænlegar frumur Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415 

Greiningaraðferð (1) 

Ákvörðun á heildarfjölda: 

dreifingaraðferð með galleskúlí-

nasíðagar (EN 15788) 

Auðkenning: Rafdráttur á geli í 

púlssviði (PFGE) 

Gyltur — 7 × 108 — 1. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunum skal 

tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

2. Aukefnið skal gefið fanggyltum 

og mjólkandi gyltum og mjólkur-

grísum samtímis  

3. Til notkunar fyrir fráfærugrísi þar 

til þeir eru u.þ.b. 35 kg. 

4. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblandna skulu 

stjórnendur fóðurfyrirtækja koma 

á verklagsreglum og skipulags-

ráðstöfunum til að bregðast við 

mögulegri áhættu sem hlýst af 

notkuninni. Ef ekki er unnt með 

slíkum reglum og ráðstöfunum að 

eyða þessari áhættu eða draga úr 

henni þannig að hún sé í lágmarki 

skal nota persónuhlífar við notkun 

á aukefninu og forblöndunum. 

24. janúar 

2029 

Mjólkurgrísir 1 × 109 — 

Fráfærugrísir 

Eldissvín 

3,5 × 108 — 

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir fóðuraukefni: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/12 

frá 3. janúar 2019 

um leyfi fyrir L-arginíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*) 

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 voru lagðar fram tvær umsóknir um leyfi fyrir L-arginíni, sem er 

framleitt með Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P og með Escherichia coli NITE BP-02186, sem 

fóðuraukefni til notkunar í fóður og drykkjarvatn fyrir allar dýrategundir. Umsóknunum fylgdu upplýsingar og skjöl sem 

krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. 

3) Umsóknirnar varða leyfi fyrir L-arginíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P, í 

aukefnaflokknum „næringaraukefni“, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, og fyrir L-arginíni, sem er framleitt með 

Escherichia coli NITE BP-02186, í aukefnaflokknum „næringaraukefni“ og virka hópnum „amínósýrur, sölt þeirra og 

hliðstæð efni“, og í aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“, sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir. 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum 

frá 18. apríl 2018 (2) og 19. apríl 2018 (3) að við tillögð notkunarskilyrði hafi L-arginín, sem er framleitt með 

Escherichia coli NITE BP-02186 og með Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P, ekki skaðleg áhrif á heilbrigði 

dýra, heilbrigði neytenda eða á umhverfið og að enginn öryggisvandi myndi skapast fyrir notendur að því tilskildu að 

viðeigandi varnarráðstöfunum væri beitt. 

5) Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að aukefnið sé áhrifaríkur gjafi amínósýruarginíns fyrir allar 

dýrategundir og til að viðbætt L-arginín hafi full áhrif í jórturdýrum ætti að verja það gegn niðurbroti í vömbinni. 

Matvælaöryggisstofnunin lét í álitum sínum í ljós áhyggjur varðandi hugsanlegt næringarójafnvægi þegar L-arginín er 

gefið sem amínósýra í drykkjarvatn. Matvælaöryggisstofnunin hefur þó ekki lagt til hámarksinnihald fyrir L-arginín. 

Enn fremur mælir Matvælaöryggisstofnunin með viðbót L-arginíns í viðeigandi magni. Ef L-arginíni er bætt við sem 

amínósýru með því að setja það í drykkjarvatn er rétt að gera notandanum aðvart um að taka verði tillit til fæðutengdrar 

viðbótar af öllum lífsnauðsynlegum og hálfnauðsynlegum amínósýrum. 

6) Að því er varðar notkun sem bragðefni tekur Matvælaöryggisstofnunin fram að ekki sé þörf á því að sýna frekar fram á 

verkun efnisins þegar það er notað í ráðlögðum skammti. Notkun L-arginíns sem bragðefni í drykkjarvatn er ekki leyft. Í 

ráðlögðum skammti er ólíklegt að L-arginín sem bragðefni skapi áhyggjuefni varðandi fæðutengda viðbót af öllum 

nauðsynlegum og hálfnauðsynlegum amínósýrum. 

7) Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún 

staðfesti einnig skýrslur um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á 

stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

8) Mat á L-arginíni sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru 

uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessa aukefnis eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð. 

9) Sú staðreynd að notkun L-arginíns er ekki leyfð í drykkjarvatn sem bragðefni kemur ekki í veg fyrir notkun þess í 

fóðurblöndu sem er gefin með vatni. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 2, 4.1.2019, bls. 21. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2019 frá  

29. mars 2019 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 2018 16(5), 5276. 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(5), 5277. 

2019/EES/31/24 
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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. 

Leyfi 

1. Efnin L-arginín, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P, og L-arginín, sem er framleitt með 

Escherichia coli NITE BP-02186, sem tilheyra aukefnaflokknum „næringaraukefni“ og virka hópnum „amínósýrur, sölt þeirra 

og hliðstæð efni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 

þeim viðauka. 

2. Efnið L-arginín, sem er framleitt með Escherichia coli NITE BP-02186, sem tilheyrir aukefnaflokknum „skynræn 

aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og er tilgreint í viðaukanum, er leyft sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem 

mælt er fyrir um í þeim viðauka. 

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 3. janúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

mg/kg heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

Flokkur næringaraukefna. Virkur hópur: amínósýrur, sölt þeirra og hliðstæð efni 

3c363 — L-arginín Samsetning aukefnis 

Duft með a.m.k. 98% L-arginíninnihaldi 

(miðað við þurrt efni) og 1,5% hámarks-

vatnsinnihaldi 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

L-arginín ((S)-2-amínó-5-gúanidín-

pentansýra) sem er framleidd með gerjun 

með Escherichia coli NITE BP-02186 

Efnaformúla: C6H14N4O2 

CAS-númer: 74-79-3 

Greiningaraðferð (1) 

Til að sanngreina L-arginín í fóður-

aukefninu: 

— Food Chemical Codex „L-arginine 

monograph“ 

Til að magnákvarða arginín í fóður-

aukefninu og í vatni: 

— jónagreining með afleiðumyndun eftir 

súlu og ljósmæligreiningu (IEC-VIS) 

Allar 

dýrategundir 

   1. Setja má L-arginín á markað og 

nota sem aukefni sem saman-

stendur af blöndu. 

2. Aukefnið má einnig nota í 

drykkjarvatn. 

3. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunni skal 

tilgreina geymsluskilyrði, stöð-

ugleika við hitameðhöndlun og 

stöðugleika í drykkjarvatni. 

4. Tilgreina skal rakainnihald á 

merkimiðanum fyrir aukefnið. 

5. Upplýsingar sem þurfa að koma 

fram á merkimiðanum fyrir 

aukefnið og forblönduna: „Þegar 

L-arginíni er bætt við, einkum 

með því að setja það í 

drykkjarvatn, ætti að taka tillit 

til allra lífsnauðsynlegra og 

hálfnauðsynlegra amínósýra til 

að forðast ójafnvægi.“ 

24. janúar 

2029 
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Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

mg/kg heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

   Til að magnákvarða arginín í forblöndum, 

fóðurblöndum og fóðurefnum: 

— jónagreining með afleiðumyndun eftir 

súlu og ljósmæligreiningu (IEC-VIS) 

– reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 152/2009. 

    6. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblöndu skulu 

stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að 

bregðast við mögulegri áhættu 

við innöndun. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöf-

unum að eyða þessari áhættu eða 

draga úr henni þannig að hún sé 

í lágmarki skal nota persónu-

hlífar við notkun á aukefninu og 

forblöndunni, þ.m.t. öndun-

arvörn. 

 

3c362 — L-arginín Samsetning aukefnis 

Duft með a.m.k. 98% L-arginíninnihaldi 

(miðað við þurrt efni) og 0,5% hámarks-

vatnsinnihaldi 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

L-arginín ((S)-2-amínó-5-gúanidín-

pentansýra) sem er framleidd með gerjun 

með Corynebacterium glutamicum 

KCCM10741P 

Efnaformúla: C6H14N4O2 

CAS-númer: 74-79-3 

Greiningaraðferð (1) 

Til að sanngreina L-arginín í fóðurau-

kefninu: 

— Food Chemical Codex „L-arginine 

monograph“ 

Allar 

dýrategundir 

   1. Setja má L-arginín á markað og 

nota sem aukefni sem saman-

stendur af blöndu. 

2. Aukefnið má einnig nota í 

drykkjarvatn. 

3. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunni skal 

tilgreina geymsluskilyrði, stöðu-

gleika við hitameðhöndlun og 

stöðugleika í drykkjarvatni. 

4. Upplýsingar sem þurfa að koma 

fram á merkimiðanum fyrir 

aukefnið og forblönduna: „Þegar 

L-arginíni er bætt við, einkum 

með því að setja það í drykkjar-

vatn, ætti að taka tillit til allra 

lífsnauðsynlegra og hálfnauð-

synlegra amínósýra til að forðast 

ójafnvægi.“ 

24. janúar 

2029 
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Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

mg/kg heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

   Til að magnákvarða arginín í fóður-

aukefninu og í vatni: 

— jónagreining með afleiðumyndun eftir 

súlu og ljósmæligreiningu (IEC-VIS) 

Til að magnákvarða arginín í forblöndum, 

fóðurblöndum og fóðurefnum: 

— jónagreining með afleiðumyndun eftir 

súlu og ljósmæligreiningu (IEC-VIS) 

– reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 152/2009. 

    5. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblöndu skulu 

stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að 

bregðast við mögulegri áhættu 

við innöndun. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og ráðstöf-

unum að eyða þessari áhættu eða 

draga úr henni þannig að hún sé 

í lágmarki skal nota persónu-

hlífar við notkun á aukefninu og 

forblöndunni, þ.m.t. öndun-

arvörn. 

 

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni 

3c363 — L-arginín Samsetning aukefnis 

Duft með a.m.k. 98% L-arginíninnihaldi 

(miðað við þurrt efni) og 1,5 % hámarks-

vatnsinnihaldi 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

L-arginín ((S)-2-amínó-5-gúanidín-

pentansýra) sem er framleidd með gerjun 

með  

— Escherichia coli NITE BP-02186 

Efnaformúla: C6H14N4O2 

CAS-númer 74-79-3 

FLAVIS-nr. 17.003 

Allar 

dýrategundir 

— — — 1. Setja má L-arginín á markað og 

nota sem aukefni sem saman-

stendur af blöndu. 

2. Aukefnið skal notað í fóður í 

formi forblöndu. 

3. Í notkunarleiðbeiningum með 

aukefninu og forblöndunni skal 

tilgreina geymsluskilyrði og 

stöðugleika við hitameðhöndlun. 

4. Tilgreina skal rakainnihald á 

merkimiðanum fyrir aukefnið. 

24. janúar 

2029 
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Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni 

Samsetning, efnaformúla, lýsing, 

greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 
Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

mg/kg heilfóðurs með 12% 

rakainnihald 

   Greiningaraðferð (1) 

Til að sanngreina L-arginín í fóður-

aukefninu: 

— Food Chemical Codex „L-arginine 

monograph“ 

Til að magnákvarða arginín í fóður-

aukefninu 

— jónagreining með afleiðumyndun eftir 

súlu og ljósmæligreiningu (IEC-VIS) 

Til að magnákvarða arginín í forblöndum, 

fóðurblöndum og fóðurefnum: 

— jónagreining með afleiðumyndun eftir 

súlu og ljósmæligreiningu (IEC-VIS) 

– reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 152/2009. 

    5. Á merkimiða aukefnis og 

forblöndu skal tilgreina eftir-

farandi: 

„Ráðlagt hámarksinnihald virka 

efnisins í heilfóðri með 12% 

rakainnihald: 25 mg/kg“. 

6. Að því er varðar notendur 

aukefnis og forblöndu skulu 

stjórnendur fóðurfyrirtækja 

koma á verklagsreglum og 

skipulagsráðstöfunum til að 

bregðast við mögulegri áhættu 

við innöndun. Ef ekki er unnt 

með slíkum reglum og 

ráðstöfunum að eyða þessari 

áhættu eða draga úr henni 

þannig að hún sé í lágmarki skal 

nota persónuhlífar við notkun á 

aukefninu og forblöndunni, 

þ.m.t. öndunarvörn. 

 

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/960 

frá 5. júlí 2018 

um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar 

hámarksgildi leifa fyrir lambda-sýhalótrín 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 2. mgr. 49. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir lambda-sýhalótrín. 

2) Að því er varðar lambda-sýhalótrín lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) 

fram rökstutt álit um endurskoðun á gildandi hámarksgildum leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 396/2005 í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar (2). Matvælaöryggisstofnunin lagði fram niðurstöðu um 

jafningjarýni á lambda-sýhalótríni (3) þar sem greiningarendapunktar efnisins voru uppfærðir. Í samræmi við 43. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 396/2005 óskaði framkvæmdastjórnin eftir því að Matvælaöryggisstofnunin endurskoðaði matið á 

lambda-sýhalótríni með tilliti til nýju endapunktanna. Matvælaöryggisstofnunin lagði 2. desember 2015 fram rökstutt 

álit um endurmat á endurskoðun á gildandi hámarksgildum leifa fyrir lambda-sýhalótrín (4). Skilgreining á leifum 

lambda-sýhalótríns nær einnig yfir efnið gamma-sýhalótrín. Í samræmi við 43. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 óskaði 

framkvæmdastjórnin eftir því að Matvælaöryggisstofnunin endurskoðaði hámarksgildi leifa fyrir lambda-sýhalótrín, 

einnig með tilliti til mögulegrar notkunar gamma-sýhalótríns. Matvælaöryggisstofnunin lagði 26. júlí 2017 fram rökstutt 

álit á markvissri endurskoðun á gildandi hámarksgildum leifa fyrir lambda-sýhalótrín í ljósi ósértækrar skilgreiningar á 

leifum (5). 

3) Matvælaöryggisstofnunin lagði til að skilgreiningunni á leifum fyrir allar afurðir verði breytt. Hún greindi frá áhættu 

fyrir neytendur sem varðar hámarksgildi leifa fyrir grænkál og hrísgrjón. Því er rétt að lækka þessi hámarksgildi 

leifa. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vantaði um hámarksgildi leifa fyrir 

allar afurðir og að þörf væri 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. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að 

engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir sólblómafræ, sojabaunir og te og að þörf væri á 

frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja 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. 

4) Að því er varðar afurðir þar sem notkun viðkomandi plöntuverndarvöru er ekki heimiluð og þar sem ekki liggja fyrir 

innflutningsvikmörk eða CXL-hámarksgildi ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við 

staðlað hámarksgildi leifa eins og kveðið er á um í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 169, 6.7.2018, bls. 27. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2019 frá 

29. mars 2019 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, 2014. „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for lambda-

cyhalothrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(1), 3546. 

(3) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 2014. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lambda-

cyhalothrin.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3677. 

(4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 2015. „Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels for 

lambda-cyhalothrin.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2015 13(12), 4324. 

(5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 2017. „Reasoned opinion on the focused review of the existing maximum residue levels for lambda-

cyhalothrin in light of the unspecific residue definition and the existing good agricultural practices for the substance gamma-cyhalothrin.“ 

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(7), 4930. 

2019/EES/31/25 
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5) 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 magngreiningarmörk fyrir tilteknar vörur. 

6) 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. 

7) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný 

hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra. 

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

9) 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 áður en hámarksgildum leifa var breytt og þar sem 

upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið. 

10) 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. 

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. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Að því er varðar virka efnið lambda-sýhalótrín í og á öllum afurðum, að undanskildu grænkáli og hrísgrjónum, 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 í ESB eða fluttar inn í ESB fyrir 26. janúar 2019. 

3. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 26. janúar 2019. 

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

Gjört í Brussel 5. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi dálkur fyrir lambda-sýhalótrín bætist við í II. viðauka: 

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg) 

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

L
am
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þ
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 (
F

) 

(1) (2) (3) 

0100000 NÝ EÐA FRYST ALDIN, TRJÁHNETUR  

0110000 Sítrusávextir 0,2 (+) 

0110010 Greipaldin  

0110020 Appelsínur  

0110030 Sítrónur  

0110040 Súraldin  

0110050 Mandarínur  

0110990 Annað (2)  

0120000 Trjáhnetur 0,01 (*) (+) 

0120010 Möndlur  

0120020 Parahnetur  

0120030 Kasúhnetur  

0120040 Kastaníuhnetur  

0120050 Kókoshnetur  

0120060 Heslihnetur  

0120070 Goðahnetur  

0120080 Pekanhnetur  

0120090 Furuhnetukjarnar  

0120100 Pistasíuhnetur  

0120110 Valhnetur  

0120990 Annað (2)  

0130000 Kjarnaávextir (+) 

0130010 Epli 0,08 

0130020 Perur 0,08 

0130030 Kveði 0,2 

0130040 Trjámispilsaldin 0,2 

0130050 Dúnepli/japansplómur 0,2 

0130990 Annað (2) 0,01 (*) 
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(1) (2) (3) 

0140000 Steinaldin  

0140010 Apríkósur 0,15 (+) 

0140020 Kirsuber (sæt) 0,3 (+) 

0140030 Ferskjur 0,15 (+) 

0140040 Plómur 0,2 (+) 

0140990 Annað (2) 0,01 (*) (+) 

0150000 Ber og smá aldin (+) 

0151000 a) Þrúgur  

0151010 Vínber til neyslu 0,08 

0151020 Vínþrúgur 0,2 

0152000 b) Jarðarber 0,2 

0153000 c) Klungurber 0,2 

0153010 Brómber  

0153020 Daggarber  

0153030 Hindber (rauð og gul)  

0153990 Annað (2)  

0154000 d) önnur smá aldin og ber  

0154010 Bláber 0,2 

0154020 Trönuber 0,2 

0154030 Rifsber (rauð og hvít) og sólber 0,2 

0154040 Stikilsber (græn, rauð og gul) 0,2 

0154050 Rósaldin 0,2 

0154060 Mórber (svört og hvít) 0,2 

0154070 Eplaþyrniber/Miðjarðarhafstrjámispilsaldin 0,2 

0154080 Ylliber 0,2 

0154990 Annað (2) 0,01 (*) 

0160000 Ýmis aldin með  

0161000 a) Ætu hýði (+) 

0161010 Döðlur 0,01 (*) 

0161020 Fíkjur 0,01 (*) 

0161030 Ólífur til átu 1 

0161040 Gullappelsínur 0,01 (*) 

0161050 Stjörnualdin 0,01 (*) 

0161060 Gallaldin 0,09 

0161070 Jövuplómur 0,01 (*) 

0161990 Annað (2) 0,01 (*) 

0162000 b) Óætu hýði, lítil (+) 

0162010 Kíví (græn, rauð, gul) 0,05 

0162020 Litkaber 0,01 (*) 

0162030 Píslaraldin 0,01 (*) 

0162040 Kaktusfíkjur 0,01 (*) 
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(1) (2) (3) 

0162050 Stjörnuepli 0,01(*) 

0162060 Persimónur/Virginíu-kakí 0,01 (*) 

0162990 Annað (2) 0,01 (*) 

0163000 c) Óætu hýði, stór (+) 

0163010 Lárperur 0,01 (*) 

0163020 Bananar 0,15 

0163030 Mangó 0,2 

0163040 Papæjualdin 0,01 (*) 

0163050 Granatepli 0,01 (*) 

0163060 Morgunberkjur 0,01 (*) 

0163070 Gvövur 0,01 (*) 

0163080 Ananas 0,01 (*) 

0163090 Brauðaldin 0,01 (*) 

0163100 Dáraaldin 0,01 (*) 

0163110 Nónberkjur 0,01 (*) 

0163990 Annað (2) 0,01 (*) 

0200000 NÝTT eða FRYST GRÆNMETI (+) 

0210000 Rótar- og hnýðisgrænmeti  

0211000 a) Kartöflur 0,01 (*) 

0212000 b) Hitabeltisrótargrænmeti og -hnýðisgrænmeti 0,01 (*) 

0212010 Kassavarætur  

0212020 Sætar kartöflur  

0212030 Mjölrótarhnýði  

0212040 Örvarrætur  

0212990 Annað (2)  

0213000 c) Annað rótar- og hnýðisgrænmeti, að sykurrófum undanskildum  

0213010 Rauðrófur 0,04 

0213020 Gulrætur 0,04 

0213030 Hnúðsillur/hnúðsellerí 0,07 

0213040 Piparrót 0,04 

0213050 Ætihnúðar 0,04 

0213060 Nípur 0,04 

0213070 Steinseljurætur 0,04 

0213080 Hreðkur 0,15 

0213090 Hafursrætur 0,04 

0213100 Gulrófur 0,04 

0213110 Næpur 0,04 

0213990 Annað (2) 0,01 (*) 

0220000 Laukar 0,2 

0220010 Hvítlaukur  

0220020 Laukar  

0220030 Skalottlaukar  

0220040 Vorlaukar og pípulaukar  

0220990 Annað (2)  
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(1) (2) (3) 

0230000 Aldingrænmeti  

0231000 a) Náttskuggaætt og stokkrósaætt  

0231010 Tómatar 0,07 

0231020 Paprikur 0,1 

0231030 Eggaldin 0,3 

0231040 Okrur 0,3 

0231990 Annað (2) 0,01 (*) 

0232000 b) Aldin plantna af graskersætt með ætu hýði  

0232010 Gúrkur 0,05 

0232020 Smágúrkur 0,15 

0232030 Dvergbítar 0,15 

0232990 Annað (2) 0,01 (*) 

0233000 c) Aldin plantna af graskersætt með óætu hýði 0,06 

0233010 Melónur  

0233020 Risagrasker  

0233030 Vatnsmelónur  

0233990 Annað (2)  

0234000 d) Sykurmaís 0,05 

0239000 e) Annað aldingrænmeti 0,01 (*) 

0240000 Kál (að undanskildum rótum og nýblöðum af plöntum af ættkvíslinni Brassica)  

0241000 a) Blómstrandi kál 0,1 

0241010 Spergilkál  

0241020 Blómkál  

0241990 Annað (2)  

0242000 b) Kálhöfuð  

0242010 Rósakál 0,04 

0242020 Höfuðkál 0,15 

0242990 Annað (2) 0,01 (*) 

0243000 c) Blaðkál  

0243010 Kínakál 0,3 

0243020 Grænkál 0,01 (*) 

0243990 Annað (2) 0,01 (*) 

0244000 d) Hnúðkál 0,01 (*) 

0250000 Blaðgrænmeti, kryddjurtir og æt blóm  

0251000 a) Salat og salatplöntur  

0251010 Vorsalat/strábrúða 1,5 

0251020 Salat 0,15 

0251030 Breiðblaða salatfíflar 0,07 

0251040 Karsi og aðrar spírur og sprotar 0,7 

0251050 Vetrarkarsi 0,7 
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(1) (2) (3) 

0251060 Klettasalat 0,7 

0251070 Sinnepskál 0,01 (*) 

0251080 Nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni Brassica) 0,7 

0251990 Annað (2) 0,01 (*) 

0252000 b) Spínat og áþekk blöð  

0252010 Spínat 0,6 

0252020 Súpugull 0,01 (*) 

0252030 Blaðbeðjur 0,2 

0252990 Annað (2) 0,01 (*) 

0253000 c) Vínviðarlauf og áþekkar tegundir 0,01 (*) 

0254000 d) Brunnperla 0,01 (*) 

0255000 e) Jólasalat/salatfíflar 0,01 (*) 

0256000 f) Kryddjurtir og æt blóm 0,7 

0256010 Kerfill  

0256020 Graslaukur  

0256030 Blöð af selleríi  

0256040 Steinselja  

0256050 Salvía  

0256060 Rósmarín  

0256070 Garðablóðberg  

0256080 Basilíka og æt blóm  

0256090 Lárviðarlauf  

0256100 Fáfnisgras  

0256990 Annað (2)  

0260000 Belgávextir  

0260010 Baunir (með fræbelg) 0,4 

0260020 Baunir (án fræbelgs) 0,2 

0260030 Ertur (með fræbelg) 0,2 

0260040 Ertur (án fræbelgs) 0,2 

0260050 Linsubaunir 0,2 

0260990 Annað (2) 0,01 (*) 

0270000 Stöngulgrænmeti  

0270010 Sperglar 0,02 

0270020 Salatþistlar 0,01 (*) 

0270030 Sellerí 0,03 

0270040 Hnúðfenníkur 0,2 

0270050 Ætiþistlar 0,15 

0270060 Blaðlaukar 0,07 

0270070 Rabarbarar 0,01 (*) 

0270080 Bambussprotar 0,01 (*) 

0270090 Pálmakjarnar 0,01 (*) 

0270990 Annað (2) 0,01 (*) 
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(1) (2) (3) 

0280000 Sveppir, mosar og skófir  

0280010 Ræktaðir sveppir 0,01 (*) 

0280020 Villtir sveppir 0,5 

0280990 Mosar og skófir 0,01 (*) 

0290000 Þörungar og dreifkjörnungslífverur 0,01 (*) 

0300000 BELGÁVEXTIR 0,05 (+) 

0300010 Baunir  

0300020 Linsubaunir  

0300030 Ertur  

0300040 Lúpínur/lúpínubaunir  

0300990 Annað (2)  

0400000 OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN (+) 

0401000 Olíufræ  

0401010 Hörfræ 0,2 

0401020 Jarðhnetur 0,2 

0401030 Valmúafræ 0,2 

0401040 Sesamfræ 0,2 

0401050 Sólblómafræ 0,01 (*) 

0401060 Repjufræ 0,2 

0401070 Sojabaunir 0,01 (*) 

0401080 Mustarðsfræ 0,2 

0401090 Baðmullarfræ 0,2 

0401100 Risagraskersfræ 0,2 

0401110 Litunarþistilsfræ 0,2 

0401120 Hjólkrónufræ 0,2 

0401130 Akurdoðrufræ 0,2 

0401140 Hampfræ 0,2 

0401150 Kristpálmafræ 0,2 

0401990 Annað (2) 0,01 (*) 

0402000 Olíurík aldin  

0402010 Ólífur til olíuframleiðslu 0,5 

0402020 Olíupálmakjarnar 0,01 (*) 

0402030 Olíupálmaaldin 0,01 (*) 

0402040 Dúnviðaraldin 0,01 (*) 

0402990 Annað (2) 0,01 (*) 

0500000 KORNTEGUNDIR (+) 

0500010 Bygg 0,5 

0500020 Bókhveiti og aðrar sýndarkorntegundir 0,01 (*) 

0500030 Maís 0,02 

0500040 Hirsi 0,01 (*) 

0500050 Hafrar 0,3 

0500060 Hrísgrjón 0,01 (*) 

0500070 Rúgur 0,01 (*) 
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(1) (2) (3) 

0500080 Dúrra 0,01 (*) 

0500090 Hveiti 0,05 

0500990 Annað (2) 0,01 (*) 

0600000 TE, KAFFI, JURTATE, KAKÓ OG JÓHANNESARBRAUÐ 0,01 (*) (+) 

0610000 Te  

0620000 Kaffibaunir  

0630000 Jurtate úr  

0631000 a) Blómum  

0631010 Gæsajurt  

0631020 Læknakólfur  

0631030 Rósir  

0631040 Jasmína  

0631050 Lindiblóm  

0631990 Annað (2)  

0632000 b) Blöðum og kryddjurtum  

0632010 Jarðarber  

0632020 Rauðrunnalauf  

0632030 Indíánaþyrnislauf  

0632990 Annað (2)  

0633000 c) Rótum  

0633010 Garðabrúða  

0633020 Ginseng  

0633990 Annað (2)  

0639000 d) Öðrum plöntuhlutum  

0640000 Kakóbaunir  

0650000 Jóhannesarbrauð  

0700000 HUMLAR 10 (+) 

0800000 KRYDD (+) 

0810000 Krydd úr fræjum 0,01 (*) 

0810010 Anís/anísfræ  

0810020 Ilmfrú  

0810030 Sellerí  

0810040 Kóríander  

0810050 Kúmín  

0810060 Dill  

0810070 Fenníkur  

0810080 Grikkjasmári  

0810090 Múskat  

0810990 Annað (2)  
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(1) (2) (3) 

0820000 Aldinkrydd  

0820010 Allrahanda 0,03 

0820020 Kínapipar 0,03 

0820030 Kúmen 0,03 

0820040 Kardimommur 2 

0820050 Einiber 0,03 

0820060 Pipar (svartur, grænn og hvítur) 0,03 

0820070 Vanilla 0,03 

0820080 Tamarind 0,03 

0820990 Annað (2) 0,01 (*) 

0830000 Barkarkrydd 0,01 (*) 

0830010 Kanill  

0830990 Annað (2)  

0840000 Krydd úr rótum og jarðstönglum  

0840010 Lakkrís 0,05 

0840020 Engifer (10) 0,05 (+) 

0840030 Túrmerik/gullinrót 0,05 

0840040 Piparrót (11) (+) 

0840990 Annað (2) 0,05 

0850000 Blómhnappakrydd 0,01 (*) 

0850010 Negull  

0850020 Kapers  

0850990 Annað (2)  

0860000 Frævukrydd 0,01 (*) 

0860010 Saffran  

0860990 Annað (2)  

0870000 Frækápukrydd 0,01 (*) 

0870010 Múskatblóm  

0870990 Annað (2)  

0900000 SYKURPLÖNTUR (+) 

0900010 Sykurrófurætur 0,01 (*) 

0900020 Sykurreyr 0,05 

0900030 Kaffifífilsrætur 0,01 (*) 

0900990 Annað (2) 0,01 (*) 

1000000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR (+) 

1010000 Vörur úr  

1011000 a) Svínum  

1011010 Vöðvi 0,15 

1011020 Fita 3 

1011030 Lifur 0,05 
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(1) (2) (3) 

1011040 Nýru 0,2 

1011050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 3 

1011990 Annað (2) 0,01 (*) 

1012000 b) Nautgripum  

1012010 Vöðvi 0,02 

1012020 Fita 3 

1012030 Lifur 0,05 

1012040 Nýru 0,2 

1012050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 3 

1012990 Annað (2) 0,01 (*) 

1013000 c) Sauðfé  

1013010 Vöðvi 0,02 

1013020 Fita 3 

1013030 Lifur 0,05 

1013040 Nýru 0,2 

1013050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 3 

1013990 Annað (2) 0,01 (*) 

1014000 d) Geitum  

1014010 Vöðvi 0,15 

1014020 Fita 3 

1014030 Lifur 0,05 

1014040 Nýru 0,2 

1014050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 3 

1014990 Annað (2) 0,01 (*) 

1015000 e) Hestum  

1015010 Vöðvi 0,02 

1015020 Fita 3 

1015030 Lifur 0,05 

1015040 Nýru 0,2 

1015050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 3 

1015990 Annað (2) 0,01 (*) 

1016000 f) Alifuglum 0,01 (*) 

1016010 Vöðvi  

1016020 Fita  

1016030 Lifur  

1016040 Nýru  

1016050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)  

1016990 Annað (2)  

1017000 g) Öðrum öldum landdýrum  

1017010 Vöðvi 0,02 

1017020 Fita 3 

1017030 Lifur 0,05 
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(1) (2) (3) 

1017040 Nýru 0,2 

1017050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 3 

1017990 Annað (2) 0,01 (*) 

1020000 Mjólk 0,02 

1020010 Nautgripir  

1020020 Sauðfé  

1020030 Geitur  

1020040 Hestar  

1020990 Annað (2)  

1030000 Fuglsegg 0,01 (*) 

1030010 Hænsni  

1030020 Endur  

1030030 Gæsir  

1030040 Kornhænur  

1030990 Annað (2)  

1040000 Hunang og aðrar býræktarafurðir (7) 0,05 (*) 

1050000 Froskdýr og skriðdýr 0,01 (*) 

1060000 Landhryggleysingjar 0,01 (*) 

1070000 Villt landhryggdýr 0,01 (*) 

1100000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU - FISKUR, FISKAFURÐIR OG ÖLL ÖNNUR MATVÆLI ÚR SJÓ 

OG FERSKVATNI (8) 

 

1200000 AFURÐIR EÐA HLUTAR AFURÐA, EINGÖNGU ÆTLAÐAR Í FÓÐURFRAMLEIÐSLU (8)  

1300000 UNNIN MATVÆLI (9)  

(*) Greiningarmörk 

(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um. 

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

(F) = Fituleysanlegt 

Lambda-sýhalótrín (þ.m.t. gamma-sýhalótrín) (summa R,S- og S,R-hverfna) (F) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, 

ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0110000 Sítrusávextir 

0110010 Greipaldin 

0110020 Appelsínur 

0110030 Sítrónur 

0110040 Súraldin 

0110050 Mandarínur 

0110990 Annað (2) 
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(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0120000 Trjáhnetur 

0120010 Möndlur 

0120020 Parahnetur 

0120030 Kasúhnetur 

0120040 Kastaníuhnetur 

0120050 Kókoshnetur 

0120060 Heslihnetur 

0120070 Goðahnetur 

0120080 Pekanhnetur 

0120090 Furuhnetukjarnar 

0120100 Pistasíuhnetur 

0120110 Valhnetur 

0120990 Annað (2) 

0130000 Kjarnaávextir 

0130010 Epli 

0130020 Perur 

0130030 Kveði 

0130040 Trjámispilsaldin 

0130050 Dúnepli/japansplómur 

0130990 Annað (2) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0140010 Apríkósur 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0140020 Kirsuber (sæt) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0140030 Ferskjur 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0140040 Plómur 

0140990 Annað (2) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia og XI), sem 

myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0150000 Ber og smá aldin 
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(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, 

ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0151000 a) Þrúgur 

0151010 Vínber til neyslu 

0151020 Vínþrúgur 

0152000 b) Jarðarber 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og um prófanir á leifum og 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 6. júlí 2020 

eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0153000 c) Klungurber 

0153010 Brómber 

0153020 Daggarber 

0153030 Hindber (rauð og gul) 

0153990 Annað (2) 

0154000 d) önnur smá aldin og ber 

0154010 Bláber 

0154020 Trönuber 

0154030 Rifsber (rauð og hvít) og sólber 

0154040 Stikilsber (græn, rauð og gul) 

0154050 Rósaldin 

0154060 Mórber (svört og hvít) 

0154070 Eplaþyrniber/Miðjarðarhafstrjámispilsaldin 

0154080 Ylliber 

0154990 Annað (2) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0161000 a) Ætu hýði 

0161010 Döðlur 

0161020 Fíkjur 

0161030 Ólífur til átu 

0161040 Gullappelsínur 

0161050 Stjörnualdin 

0161060 Gallaldin 

0161070 Jövuplómur 

0161990 Annað (2) 

0162000 b) Óætu hýði, lítil 

0162010 Kíví (græn, rauð, gul) 

0162020 Litkaber 

0162030 Píslaraldin 

0162040 Kaktusfíkjur 

0162050 Stjörnuepli 
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0162060 Persimónur/Virginíu-kakí 

0162990 Annað (2) 

0163000 c) Óætu hýði, stór 

0163010 Lárperur 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0163020 Bananar 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0163030 Mangó 

0163040 Papæjualdin 

0163050 Granatepli 

0163060 Morgunberkjur 

0163070 Gvövur 

0163080 Ananas 

0163090 Brauðaldin 

0163100 Dáraaldin 

0163110 Nónberkjur 

0163990 Annað (2) 

0200000 NÝTT eða FRYST GRÆNMETI 

0210000 Rótar- og hnýðisgrænmeti 

0211000 a) Kartöflur 

0212000 b) Hitabeltisrótargrænmeti og -hnýðisgrænmeti 

0212010 Kassavarætur 

0212020 Sætar kartöflur 

0212030 Mjölrótarhnýði 

0212040 Örvarrætur 

0212990 Annað (2) 

0213000 c) Annað rótar- og hnýðisgrænmeti, að sykurrófum undanskildum 

0213010 Rauðrófur 

0213020 Gulrætur 

0213030 Hnúðsillur/hnúðsellerí 

0213040 Piparrót 

0213050 Ætihnúðar 

0213060 Nípur 

0213070 Steinseljurætur 

0213080 Hreðkur 

0213090 Hafursrætur 

0213100 Gulrófur 

0213110 Næpur 

0213990 Annað (2) 

0220000 Laukar 

0220010 Hvítlaukur 
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(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0220020 Laukar 

0220030 Skalottlaukar 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0220040 Vorlaukar og pípulaukar 

0220990 Annað (2) 

0230000 Aldingrænmeti 

0231000 a) Náttskuggaætt og stokkrósaætt 

0231010 Tómatar 

0231020 Paprikur 

0231030 Eggaldin 

0231040 Okrur 

0231990 Annað (2) 

0232000 b) Aldin plantna af graskersætt með ætu hýði 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0232010 Gúrkur 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0232020 Smágúrkur 

0232030 Dvergbítar 

0232990 Annað (2) 

0233000 c) Aldin plantna af graskersætt með óætu hýði 

0233010 Melónur 

0233020 Risagrasker 

0233030 Vatnsmelónur 

0233990 Annað (2) 

0234000 d) Sykurmaís 

0239000 e) Annað aldingrænmeti 

0240000 Kál (að undanskildum rótum og nýblöðum af plöntum af ættkvíslinni Brassica) 

0241000 a) Blómstrandi kál 

0241010 Spergilkál 

0241020 Blómkál 

0241990 Annað (2) 

0242000 b) Kálhöfuð 

0242010 Rósakál 

0242020 Höfuðkál 

0242990 Annað (2) 

0243000 c) Blaðkál 
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(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0243010 Kínakál 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0243020 Grænkál 

0243990 Annað (2) 

0244000 d) Hnúðkál 

0250000 Blaðgrænmeti, kryddjurtir og æt blóm 

0251000 a) Salat og salatplöntur 

0251010 Vorsalat/strábrúða 

0251020 Salat 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0251030 Breiðblaða salatfíflar 

0251040 Karsi og aðrar spírur og sprotar 

0251050 Vetrarkarsi 

0251060 Klettasalat 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0251070 Sinnepskál 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0251080 Nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni Brassica) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0251990 Annað (2) 

0252000 b) Spínat og áþekk blöð 

0252010 Spínat 

0252020 Súpugull 

0252030 Blaðbeðjur 

0252990 Annað (2) 

0253000 c) Vínviðarlauf og áþekkar tegundir 

0254000 d) Brunnperla 

0255000 e) Jólasalat/salatfíflar 
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(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0256000 f) Kryddjurtir og æt blóm 

0256010 Kerfill 

0256020 Graslaukur 

0256030 Blöð af selleríi 

0256040 Steinselja 

0256050 Salvía 

0256060 Rósmarín 

0256070 Garðablóðberg 

0256080 Basilíka og æt blóm 

0256090 Lárviðarlauf 

0256100 Fáfnisgras 

0256990 Annað (2) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0260000 Belgávextir 

0260010 Baunir (með fræbelg) 

0260020 Baunir (án fræbelgs) 

0260030 Ertur (með fræbelg) 

0260040 Ertur (án fræbelgs) 

0260050 Linsubaunir 

0260990 Annað (2) 

0270000 Stöngulgrænmeti 

0270010 Sperglar 

0270020 Salatþistlar 

0270030 Sellerí 

0270040 Hnúðfenníkur 

0270050 Ætiþistlar 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0270060 Blaðlaukar 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0270070 Rabarbarar 

0270080 Bambussprotar 

0270090 Pálmakjarnar 

0270990 Annað (2) 

0280000 Sveppir, mosar og skófir 

0280010 Ræktaðir sveppir 
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0280020 Villtir sveppir 

0280990 Mosar og skófir 

0290000 Þörungar og dreifkjörnungslífverur 

0300000 BELGÁVEXTIR 

0300010 Baunir 

0300020 Linsubaunir 

0300030 Ertur 

0300040 Lúpínur/lúpínubaunir 

0300990 Annað (2) 

0400000 OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN 

0401000 Olíufræ 

0401010 Hörfræ 

0401020 Jarðhnetur 

0401030 Valmúafræ 

0401040 Sesamfræ 

0401050 Sólblómafræ 

0401060 Repjufræ 

0401070 Sojabaunir 

0401080 Mustarðsfræ 

0401090 Baðmullarfræ 

0401100 Risagraskersfræ 

0401110 Litunarþistilsfræ 

0401120 Hjólkrónufræ 

0401130 Akurdoðrufræ 

0401140 Hampfræ 

0401150 Kristpálmafræ 

0401990 Annað (2) 

0402000 Olíurík aldin 

0402010 Ólífur til olíuframleiðslu 

0402020 Olíupálmakjarnar 

0402030 Olíupálmaaldin 

0402040 Dúnviðaraldin 

0402990 Annað (2) 

0500000 KORNTEGUNDIR 

0500010 Bygg 

0500020 Bókhveiti og aðrar sýndarkorntegundir 

0500030 Maís 

0500040 Hirsi 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0500050 Hafrar 
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(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0500060 Hrísgrjón 

0500070 Rúgur 

0500080 Dúrra 

0500090 Hveiti 

0500990 Annað (2) 

0600000 TE, KAFFI, JURTATE, KAKÓ OG JÓHANNESARBRAUÐ 

0610000 Te 

0620000 Kaffibaunir 

0630000 Jurtate úr 

0631000 a) Blómum 

0631010 Gæsajurt 

0631020 Læknakólfur 

0631030 Rósir 

0631040 Jasmína 

0631050 Lindiblóm 

0631990 Annað (2) 

0632000 b) Blöðum og kryddjurtum 

0632010 Jarðarber 

0632020 Rauðrunnalauf 

0632030 Indíánaþyrnislauf 

0632990 Annað (2) 

0633000 c) Rótum 

0633010 Garðabrúða 

0633020 Ginseng 

0633990 Annað (2) 

0639000 d) Öðrum plöntuhlutum 

0640000 Kakóbaunir 

0650000 Jóhannesarbrauð 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og um prófanir á leifum 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 6. júlí 2020 eða, 

ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0700000 HUMLAR 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0800000 KRYDD 

0810000 Krydd úr fræjum 

0810010 Anís/anísfræ 

0810020 Ilmfrú 

0810030 Sellerí 

0810040 Kóríander 
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0810050 Kúmín 

0810060 Dill 

0810070 Fenníkur 

0810080 Grikkjasmári 

0810090 Múskat 

0810990 Annað (2) 

0820000 Aldinkrydd 

0820010 Allrahanda 

0820020 Kínapipar 

0820030 Kúmen 

0820040 Kardimommur 

0820050 Einiber 

0820060 Pipar (svartur, grænn og hvítur) 

0820070 Vanilla 

0820080 Tamarind 

0820990 Annað (2) 

0830000 Barkarkrydd 

0830010 Kanill 

0830990 Annað (2) 

0840000 Krydd úr rótum og jarðstönglum 

0840010 Lakkrís 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. Frá og með 1. janúar 2020 er gildandi hámarksgildi leifa fyrir engifer 

(Zingiber officinale) í hópnum krydd (kenninúmer 0840020) það sem fastsett hefur verið fyrir engiferrót (Zingiber officinale) í B-hluta 

1. viðauka (kenninúmer 0213040-006, það sama og fyrir piparrót (Armoracia rusticana) kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til 

breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005. 

0840020 Engifer (10) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0840030 Túrmerik/gullinrót 

(+) 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 (11) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar 

hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0840990 Annað (2) 

0850000 Blómhnappakrydd 

0850010 Negull 

0850020 Kapers 

0850990 Annað (2) 

0860000 Frævukrydd 
 

  



Nr. 31/356 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

0860010 Saffran 

0860990 Annað (2) 

0870000 Frækápukrydd 

0870010 Múskatblóm 

0870990 Annað (2) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0900000 SYKURPLÖNTUR 

0900010 Sykurrófurætur 

0900020 Sykurreyr 

0900030 Kaffifífilsrætur 

0900990 Annað (2) 

1000000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR 

1010000 Vörur úr 

1011000 a) Svínum 

1011010 Vöðvi 

1011020 Fita 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og um eiturefnafræðilega eiginleika nokkurra annarra (efnasambönd Ia og XI). 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1011030 Lifur 

1011040 Nýru 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1011050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 

1011990 Annað (2) 

1012000 b) Nautgripum 

1012010 Vöðvi 

1012020 Fita 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og um eiturefnafræðilega eiginleika nokkurra annarra (efnasambönd Ia og XI). 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1012030 Lifur 

1012040 Nýru 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1012050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 

1012990 Annað (2) 

1013000 c) Sauðfé 

1013010 Vöðvi 

1013020 Fita 
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(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og um eiturefnafræðilega eiginleika nokkurra annarra (efnasambönd Ia og XI). 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1013030 Lifur 

1013040 Nýru 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1013050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 

1013990 Annað (2) 

1014000 d) Geitum 

1014010 Vöðvi 

1014020 Fita 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og um eiturefnafræðilega eiginleika nokkurra annarra (efnasambönd Ia og XI). 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1014030 Lifur 

1014040 Nýru 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1014050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 

1014990 Annað (2) 

1015000 e) Hestum 

1015010 Vöðvi 

1015020 Fita 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og um eiturefnafræðilega eiginleika nokkurra annarra (efnasambönd Ia og XI). 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1015030 Lifur 

1015040 Nýru 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1015050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 

1015990 Annað (2) 

1016000 f) Alifuglum 

1016010 Vöðvi 

1016020 Fita 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og um eiturefnafræðilega eiginleika nokkurra annarra (efnasambönd Ia og XI). 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1016030 Lifur 

1016040 Nýru 
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(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1016050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 

1016990 Annað (2) 

1017000 g) Öðrum öldum landdýrum 

1017010 Vöðvi 

1017020 Fita 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón), sem myndast við sótthreinsun, og um eiturefnafræðilega eiginleika nokkurra annarra (efnasambönd Ia og XI). 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1017030 Lifur 

1017040 Nýru 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að einhverjar upplýsingar vantaði um tiltekin umbrotsefni (efnasambönd Ia, IV og gamma-

laktón) sem myndast við sótthreinsun. 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 6. júlí 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar 

fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

1017050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 

1017990 Annað (2) 

1020000 Mjólk 

1020010 Nautgripir 

1020020 Sauðfé 

1020030 Geitur 

1020040 Hestar 

1020990 Annað (2) 

1030000 Fuglsegg 

1030010 Hænsni 

1030020 Endur 

1030030 Gæsir 

1030040 Kornhænur 

1030990 Annað (2) 

1040000 Hunang og aðrar býræktarafurðir (7) 

1050000 Froskdýr og skriðdýr 

1060000 Landhryggleysingjar 

1070000 Villt landhryggdýr“ 

 
 

2) Í III. viðauka falli dálkurinn fyrir lambda-sýhalótrín brott. 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1049 

frá 25. júlí 2018 

um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 (*) 

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 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Þær afurðir úr jurta- og dýraríkinu sem hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnum, sem fastsettar voru með reglugerð (EB) 

nr. 396/2005, gilda um, með fyrirvara um ákvæði þeirrar reglugerðar, eru skráðar í I. viðauka við þá reglugerð. 

2) Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 var skipt út með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2018/62 (2). 

3) Með reglugerð (ESB) 2018/62 var m.a. vörunni „hreðkublöð“ bætt við í B-hluta I. viðauka og hún tengd við vöruna 

„grænkál“ í A-hluta sama viðauka. Hámarksgildi leifa fyrir grænkál gilda því einnig fyrir hreðkublöð. 

4) Nýlegar upplýsingar benda til þess að hámarksgildi leifa fyrir grænkál henti e.t.v. ekki fyrir hreðkublöð í öllum tilvikum 

og að þörf sé á sérstökum prófunum á leifum á hreðkublöðum til að staðfesta viðeigandi hámarksgildi leifa. 

5) Því er rétt að kveða á um umbreytingartímabil áður en hámarksgildi leifa fyrir grænkál taka gildi fyrir vöruna 

„hreðkublöð“ til að hægt sé að afla nauðsynlegra gagna. Í þessu skyni ætti að bæta við nýrri neðanmálsgrein (3) í 

tengslum við vöruna „hreðkublöð“ í B-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005. 

6) Því ætti að breyta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það. 

7) Til að tryggja að breytingar varðandi hreðkublöð, sem bætt var við með reglugerð (ESB) 2018/62, valdi ekki óþarfa 

röskunum á viðskiptum og til að gera kleift að setja vörur, sem uppskerutímabil fyrir hefst vorið 2018, á markað ætti 

þessi reglugerð að taka gildi frá og með 1. apríl 2018. 

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. 

Í B-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er eftirfarandi neðanmálsgrein (3) bætt við og hún tengd við færsluna fyrir 

„hreðkublöð“: 

„(3) Hámarksgildi leifa skulu gilda um hreðkublöð frá og með 1. janúar 2022“. 

2. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. apríl 2018. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 189, 26.7.2018, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2019 frá 

29. mars 2019 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) 2018/62 frá 17. janúar 2018 um að skipta út I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 396/2005 (Stjtíð. ESB L 18, 23.1.2018, bls. 1). 

2019/EES/31/26 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 25. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1461 

frá 28. september 2018 

um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar notkun á lágsetnum hýdroxýprópýlsellulósa í 

fæðubótarefni (*) 

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 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 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) Einungis má setja matvælaaukefni, sem er að finna á skrá Sambandsins í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, á 

markað sem slík og nota þau í matvæli samkvæmt þeim notkunarskilyrðum sem þar eru tilgreind. 

3) 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. 

4) Skrá Evrópusambandsins og 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. 

5) Hinn 21. október 2016 var lögð fram umsókn um leyfi fyrir notkun á lágsetnum hýdroxýprópýlsellulósa sem 

matvælaaukefni í fæðubótarefni í töfluformi í matvælaflokki 17.1 „Fæðubótarefni gefin í föstu formi“ í E-hluta  

II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008. Umsóknin var síðan gerð aðgengileg fyrir aðildarríkin skv. 4. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1331/2008. 

6) Matvælaöryggisstofnun Evrópu lagði mat á öryggi lágsetins hýdroxýprópýlsellulósa sem matvælaaukefnis og komst að 

þeirri niðurstöðu í áliti sínu (4) frá 20. janúar 2018 að tillögð notkun í fæðubótarefni í föstu formi (töflur) skapaði ekki 

öryggisvanda við notkunarmagn að hámarki 20 000 mg/kg og dæmigert notkunarmagn 10 000 mg/kg. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 245, 1.10.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2019 frá 

29. mars 2019 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) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(1), 5062. 

2019/EES/31/27 
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7) Lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósi er vatnsóleysanlegur sellulósi sem auðveldar framleiðslu á fæðubótarefni í föstu formi 

í töfluformi vegna mikils þjappanleika og bindieiginleika hans. Þar eð hann er óleysanlegur í vatni dregur hann í sig vatn 

og rúmmál hans eykst. Þetta aukna rúmmál veldur því að taflan brotnar hratt niður og næringarefnin losna því hratt út í 

maganum. 

8) Því er rétt að færa lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósa á skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni og úthluta 

aukefninu E-númerinu E 463a til að unnt sé að heimila það sem húðunarefni í fæðubótarefni í föstu formi (töflur) við 

notkunarmagn að hámarki 20 000 mg/kg. 

9) Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 ætti að innihalda nákvæma skilgreiningu fyrir lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósa þegar 

hann er færður í skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni, sem mælt er fyrir um í II. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 1333/2008, í fyrsta sinn. 

10) Því ætti að breyta reglugerðum (EB) nr. 1333/2008 og (ESB) nr. 231/2012 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 I. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Ákvæðum viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

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 28. september 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Í 3. lið í B-hluta „Matvælaaukefni önnur en litarefni og sætuefni“ bætist við eftirfarandi ný færsla E 463a fyrir lágsetinn 

hýdroxýprópýlsellulósa á eftir færslunni fyrir E 463 hýdroxýprópýlsellulósa: 

„E 463a Lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósi“ 

2) Í E-hluta í matvælaflokki 17.1 „Fæðubótarefni gefin í föstu formi, þ.m.t. hylki og töflur og svipuð form, að undanskildum 

tyggjanlegum formum“ bætist við eftirfarandi ný færsla fyrir lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósa á eftir færslunni fyrir E 459 

beta-sýklódextrín: 

 „E 463a Lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósi 20 000  einungis fæðubótarefni í töfluformi“  
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II. VIÐAUKI 

Í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 bætist við eftirfarandi færsla fyrir E 463a (lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósi) á 

eftir færslunni fyrir E 463 (hýdroxýprópýlsellulósi): 

„E 463a LÁGSETINN HÝDROXÝPRÓPÝLSELLULÓSI 

Samheiti Sellulósahýdroxýprópýletri, lágsetinn 

Skilgreining Lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósi er lágsetinn pólý(hýdroxýprópýl)etri af sellulósa. 

Lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósi er framleiddur með etrun, að hluta til, anhýdróglúkósa-

eininga af hreinum sellulósa (viðardeig) með própýlenoxíð-/hýdroxýprópýlhópum. Varan 

sem verður til er síðan hreinsuð, þurrkuð og möluð til að fá lágsetinn hýdroxý-

própýlsellulósa. 

Lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósi inniheldur að lágmarki 5,0% og ekki yfir 16,0% af 

hýdroxýprópoxýhópum, reiknað miðað við þurrefni. 

Lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósi er frábrugðinn hýdroxýprópýlsellulósa (E 463) að því er 

varðar umfang mólskipta við hýdroxýprópoxýhópa á hverja einingu glúkósahringja  

(0,2 fyrir lágsetinn hýdroxýprópýlsellulósa á móti 3,5 fyrir E 463) í sellulósagrindinni  

(e. cellulose backbone). 

IUPAC-heiti Sellulósi, 2-hýdroxýprópýletri (lágsetinn) 

CAS-númer 9004-64-2 

EINECS-númer  

Efnaheiti Hýdroxýprópýletri af sellulósa, lágsetinn 

Efnaformúla Fjölliðurnar eru setnar anhýdróglúkósaeiningum með eftirfarandi almennri formúlu: 

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) 

þar sem R1, R2 og R3 geta hvert verið eitt af eftirfarandi: 

— H 

— CH2CHOHCH3 

— CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3 

— CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3 

Sameindaþyngd Frá u.þ.b. 30 000 til 150 000 g/mól 

Magngreining Meðalfjöldi hýdroxýprópoxýhópa 

(–OCH2CHOHCH3) samsvarar 0,2 hýdroxýprópýlhópum á hverja anhýdróglúkósaeiningu 

miðað við vatnsfrítt form 

Kornastærð með leysigeislamælingu — Ekki minni en 45 μm (ekki meira en 1% í þyngd agna minni en 

45 μm) og ekki meiri en 65 μm 

með stærðarútilokunarlitskiljun — Meðalkornastærð (D 50) frá 47,3 μm til 50,3 μm,  

D90-gildi (90% undir tilgreindu gildi) frá 126,2 μm til 138 μm 

Lýsing Eilítið ídrægt, hvítt eða eilítið gulleitt eða gráleitt, lyktar- og bragðlaust, kornað eða 

trefjakennt duft 

Sanngreining Stenst prófunina 

Leysni Óleysanlegt í vatni, þenst út í vatni. Það leysist upp í lausn af 10% natríumhýdroxíði og 

myndar seiga lausn. 
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Magngreining Ákvörðun á umfangi mólskipta með gasgreiningu 

Sýrustig Ekki minna en 5,0 og ekki meira en 7,5 (1 % kvoðulausn) 

Hreinleiki  

Efnistap við þurrkun Ekki meira en 5,0% (105 °C, 1 klukkustund) 

Glæðileif Ekki meira en 0,8%, ákvarðað við 800 °C ± 25 °C 

Própýlenklórhýdrín Ekki meira en 0,1 mg/kg (miðað við vatnsfrítt form) (gas- og massagreining) 

Arsen Ekki meira en 2 mg/kg 

Blý Ekki meira en 1 mg/kg 

Kvikasilfur Ekki meira en 0,5 mg/kg 

Kadmíum Ekki meira en 0,15 mg/kg“ 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1555 

frá 17. október 2018 

um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu (*) 

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 heilsufull-

yrðingar 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 yfirvaldi 

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 Laboratoire Nurilia, sem lögð var fram skv. a-lið 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006, 

var Matvælaöryggisstofnunin beðin um að skila áliti á heilsufullyrðingu sem varðar Condensyl® og minnkun á DNA-

skemmdum í sæði. Miklar DNA-skemmdir í sæði eru áhættuþáttur fyrir minnkaða frjósemi/vanfrjósemi hjá körlum 

(spurning nr. EFSA-Q-2016-00665) (2). Fullyrðingin, sem umsækjandinn lagði til, var svohljóðandi: „Samsetning 

þurrefna úr kaktusfíkjualdini með stöðluðu kersetíni og betalaíni, N-asetýlsysteini, sinki, vítamínum B3, E, B6, B2, B9 

og B12 í Condensyl® dregur úr DNA-skemmdum í sæði (afþéttingarstuðull sæðiskjarna og DNA-niðurbrotstuðull 

sæðis). Miklar DNA-skemmdir í sæði (afþéttingarstuðull sæðiskjarna og DNA-niðurbrotstuðull sæðis) eru áhættuþáttur 

fyrir minnkaða frjósemi/vanfrjósemi hjá körlum. 

6) Hinn 5. maí 2017 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 

Condensyl® og minnkunar á DNA-skemmdum í sæði í tengslum við minnkun áhættu á vanfrjósemi hjá körlum. Þar eð 

fullyrðingin uppfyllir ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 ætti ekki að leyfa hana. 

7) Í kjölfar umsóknar frá Cargill R&D Centre Europe, sem lögð var fram skv. a-lið 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1924/2006, var Matvælaöryggisstofnunin beðin um að skila áliti á heilsufullyrðingu varðandi sykurlaust hart sælgæti 

með a.m.k. 90% erýtrítóli og minnkun á tannsýklu sem dregur úr áhættu á tannskemmdum (spurning nr. EFSA-Q-2017-

00002) (3). Fullyrðingin, sem umsækjandinn lagði til, var svohljóðandi: „Sýnt hefur verið fram á að sykurlaust hart 

sælgæti, sætt með a.m.k. 90% Zerose® erýtrítóli, dregur úr tannsýklu. Mikil tannsýkla er áhættuþáttur fyrir myndun 

tannskemmda“. 

8) Hinn 21. júlí 2017 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 

sykurlausu hörðu sælgæti með a.m.k. 90% erýtrítóli og minnkunar á tannsýklu sem dregur úr áhættu á 

tannskemmdum. 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 261, 18.10.2018, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2019 frá 

29. mars 2019 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 2017 15(5), 4775. 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(7), 4923. 

2019/EES/31/28 
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9) Í kjölfar umsóknar frá Biosearch Life, sem lögð var fram skv. a-lið 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006, var 

Matvælaöryggisstofnunin beðin um að skila áliti á heilsufullyrðingu sem varðar Lactobacillus fermentum CECT 5716 

og minnkun á magni Staphylococcus í brjóstamjólk. Mikið magn Staphylococcus í brjóstamjólk er áhættuþáttur fyrir 

smitandi brjóstabólgu (spurning nr. EFSA-Q-2016-00318) (1). Fullyrðingin, sem umsækjandinn lagði til, var 

svohljóðandi: „Lactobacilllus fermentum CECT 5716 dregur úr magni Staphylococcus í brjóstamjólk. Mikið magn 

Staphylococcus í brjóstamjólk er áhættuþáttur fyrir ójafnvægi í bakteríuflóru í brjóstum/brjóstabólgu“. 

10) Hinn 24. júlí 2017 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 

Lactobacillus fermentum CECT 5716 og minnkunar á magni Staphylococcus í brjóstamjólk sem dregur úr áhættu á 

smitandi brjóstabólgu. Þar eð fullyrðingin uppfyllir ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 ætti ekki að leyfa 

hana. 

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. 

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. 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 17. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(1) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(7), 4917. 
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VIÐAUKI 

Heilsufullyrðingar sem hefur verið hafnað 

Umsókn – viðeigandi ákvæði reglugerðar 

(EB) nr. 1924/2006 

Næringarefni, annað efni, matvæli eða 

matvælaflokkur 
Fullyrðing 

Tilvísunarnúmer 

álits 

Matvælaöryggis-

stofnunar Evrópu 

Heilsufullyrðing sem varðar a-lið  

1. mgr. 14. gr. og vísar til minnkunar 

á sjúkdómsáhættu. 

Condensyl® Samsetning þurrefna úr kaktus-

fíkjualdini með stöðluðu kersetíni og 

betalaíni, N-asetýlsysteini, sinki, 

vítamínum B3, E, B6, B2, B9 og B12 

í Condensyl® dregur úr DNA-

skemmdum í sæði (afþéttingarstuðull 

sæðiskjarna og DNA-niður-

brotstuðull sæðis). Miklar DNA-

skemmdir í sæði (afþéttingarstuðull 

sæðiskjarna og DNA-niður-

brotstuðull sæðis) eru áhættuþáttur 

fyrir minnkaða frjósemi/vanfrjósemi 

hjá körlum. 

Q-2016-00665 

Heilsufullyrðing sem varðar a-lið  

1. mgr. 14. gr. og vísar til minnkunar 

á sjúkdómsáhættu. 

Sykurlaust hart sælgæti með a.m.k. 

90% erýtrítóli 

Sýnt hefur verið fram á að sykurlaust 

hart sælgæti, sætt með a.m.k. 90% 

Zerose® erýtrítóli, dregur úr 

tannsýklu. Mikil tannsýkla er áhættu-

þáttur fyrir myndun tannskemmda. 

Q-2017-00002 

Heilsufullyrðing sem varðar a-lið  

1. mgr. 14. gr. og vísar til minnkunar 

á sjúkdómsáhættu. 

Lactobacillus fermentum CECT 5716 Lactobacillus fermentum CECT 5716 

dregur úr magni Staphylococcus í 

brjóstamjólk. Mikið magn Stap-

hylococcus í brjóstamjólk er áhættu-

þáttur fyrir ójafnvægi í bakteríuflóru 

í brjóstum/brjóstabólgu. 

Q-2016-00318 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1556 

frá 17. október 2018 

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 heilsu-

fullyrðingar 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 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 yfirvaldi 

aðildarríkis umsóknir um leyfi fyrir heilsufullyrðingum. Lögbær landsyfirvöld skulu framsenda gildar umsóknir til 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA), hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, til vísindalegs mats og einnig til 

framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna til upplýsingar. 

3) Matvælaöryggisstofnunin 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 Laboratoires Nutrition et Cardiométabolisme, 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 Stablor®, 

drykkjarblöndu með skilgreindri samsetningu frumefna og snefilefna og tilteknu hlutfalli amínósýra (hlutfall trýptófans 

og hlutlausra amínósýra), og minnkun iðrafitu meðan líkamsþyngd án fituvefs er viðhaldið (spurning nr. EFSA-Q-2016-

00319 (2)). Fullyrðingin, sem umsækjandinn lagði til, var svohljóðandi: „Í tengslum við rétt samsett fæði og lítilsháttar 

takmörkun hitaeininga (e. mild caloric restriction) stuðlar viðbót Stablor® að minnkun iðrafitu, meðan líkamsþyngd án 

fituvefs er viðhaldið, hjá einstaklingum í yfirþyngd eða ofþyngd sem eru með fitu á kvið og eru í áhættu vegna hjarta- 

og efnaskiptakvilla.“ 

6) Hinn 28. febrúar 2017 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 Stablor® og minnkun iðrafitu meðan líkamsþyngd án fituvefs er viðhaldið í tengslum við orkuskert megrunarfæði. Þar 

eð fullyrðingin uppfyllir ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 ætti ekki að leyfa hana. 

7) Í kjölfar umsóknar frá Suomen Terveysravinto Oy, 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 kúrkúmín og 

eðlilega starfsemi liða (spurning nr. EFSA- Q-2016-00856 (3)). Fullyrðingin, sem umsækjandinn lagði til, var 

svohljóðandi: „Kúrkúmín stuðlar að eðlilegri starfsemi liða.“ 

8) Hinn 8. maí 2017 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 

kúrkúmíni og viðhalds eðlilegra starfsemi liða. 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 261, 18.10.2018, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2019 frá 

29. mars 2019 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 2017 15(2), 4723. 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(5), 4774. 

2019/EES/31/29 



Nr. 31/370 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

9) Í kjölfar umsóknar frá Marks and Spencer PLC, 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 hlutfall kolvetna og prótíns 

(CHO:P) sem nemur ≤ 1,8 á orkugrundvelli í tengslum við orkuskert megrunarfæði og líkamsþyngd (spurning 

nr. EFSA-Q-2016-00436 (1)). Fullyrðingin, sem umsækjandinn lagði til, var svohljóðandi: „Stuðlar að því að minnka 

líkamsþyngd og líkamsfitu þegar þess er neytt sem hluta af orkuskertu megrunarfæði (< 8 368 kJ/2 000 kkal/dag) í 

a.m.k. tólf vikur“. 

10) Hinn 13. júní 2017 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 

kolvetnum og prótíni (CHO:P) í hlutfalli sem nemur ≤ 1,8 á orkugrundvelli í tengslum við orkuskert megrunarfæði og 

minnkun á líkamsþyngd. Þar eð fullyrðingin uppfyllir ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 ætti ekki að leyfa 

hana. 

11) Í kjölfar umsóknar frá Loc Toi group, 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 Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) og 

minnkun á líkamsþyngd í tengslum við orkuskert megrunarfæði (spurning nr. EFSA Q-2017-00032 (2)). Fullyrðingin, 

sem umsækjandinn lagði til, var svohljóðandi: „Stuðlar að þyngdartapi í tengslum við orkuskert megrunarfæði“. 

12) Hinn 21. júlí 2017 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 

Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) og minnkun á líkamsþyngd í tengslum við orkuskert megrunarfæði. Þar eð fullyrðingin 

uppfyllir ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 ætti ekki að leyfa hana. 

13) Í kjölfar umsóknar frá Loc Toi group, 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 Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) og 

viðhald eðlilegs glúkósamagns í blóði til langs tíma (spurning nr. EFSA Q-2017-00033 (3)). Fullyrðingin, sem 

umsækjandinn lagði til, var svohljóðandi: „Stuðlar að viðhaldi eðlilegs glúkósamagns í blóði“. 

14) Hinn 21. júlí 2017 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 

Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) og viðhaldi eðlilegs glúkósamagns í blóði til langs tíma. Þar eð fullyrðingin uppfyllir 

ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 ætti ekki að leyfa hana. 

15) Í kjölfar umsóknar frá Loc Toi group, 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 Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) og 

stuðning við viðhald eðlilegs blóðþrýstings (spurning nr. EFSA Q-2017-00031 (4)). Fullyrðingin, sem umsækjandinn 

lagði til, var svohljóðandi: „Stuðlar að viðhaldi eðlilegs blóðþrýstings“. 

16) Hinn 21. júlí 2017 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 

Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) og viðhalds eðlilegs blóðþrýstings. Þar eð fullyrðingin uppfyllir ekki kröfurnar í 

reglugerð (EB) nr. 1924/2006 ætti ekki að leyfa hana. 

17) Í kjölfar umsóknar frá Loc Toi group, 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 Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) og 

stuðning við viðhald eðlilegs kólesterólmagns í blóði (spurning nr. EFSA Q-2017-00030 (5)). Fullyrðingin, sem 

umsækjandinn lagði til, var svohljóðandi: „Stuðlar að viðhaldi eðlilegs kólesterólmagns í blóði“. 

  

(1) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(6), 4839. 

(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(7), 4915. 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(7), 4916. 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(7), 4914. 

(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(7), 4913. 
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18) Hinn 21. júlí 2017 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 

Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) og viðhalds eðlilegs kólesterólmagns í blóði. Þar eð fullyrðingin uppfyllir ekki 

kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 ætti ekki að leyfa hana. 

19) 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 17. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Heilsufullyrðing sem hefur verið hafnað 

Umsókn — viðeigandi ákvæði 

reglugerðar (EB) nr. 1924/2006 

Næringarefni, annað efni, matvæli eða 

matvælaflokkur 
Fullyrðing 

Tilvísunarnúmer álits 

Matvælaöryggis-

stofnunar Evrópu 

Heilsufullyrðing skv. 5. mgr. 13. gr. 

sem byggist á nýlegum, 

vísindalegum sönnunargögnum og/ 

eða sem felur í sér kröfu um vernd 

einkaleyfisverndaðra gagna 

Stablor®, drykkjarblanda með 

skilgreindri samsetningu frumefna 

og snefilefna og tilteknu hlutfalli 

amínósýra (hlutfall trýptófans og 

hlutlausra amínósýra) 

Í tengslum við rétt samsett fæði og 

lítilsháttar takmörkun hitaeininga 

stuðlar viðbót Stablor® að minnkun 

iðrafitu, meðan líkamsþyngd án 

fituvefs er viðhaldið, hjá einstak-

lingum í yfirþyngd eða ofþyngd sem 

eru með fitu á kvið og eru í áhættu 

vegna hjarta- og efnaskiptakvilla. 

Q-2016-00319 

Heilsufullyrðing skv. 5. mgr. 13. gr. 

sem byggist á nýlegum, 

vísindalegum sönnunargögnum og/ 

eða sem felur í sér kröfu um vernd 

einkaleyfisverndaðra gagna 

Kúrkúmín Kúrkúmín stuðlar að eðlilegri 

starfsemi liða. 

Q-2016-00856 

Heilsufullyrðing skv. 5. mgr. 13. gr. 

sem byggist á nýlegum, 

vísindalegum sönnunargögnum og/ 

eða sem felur í sér kröfu um vernd 

einkaleyfisverndaðra gagna 

Hlutfall kolvetna og prótíns 

(CHO:P) sem nemur ≤ 1,8 á 

orkugrundvelli í tengslum við 

orkuskert megrunarfæði og 

líkamsþyngd 

Stuðlar að því að minnka líkams-

þyngd og líkamsfitu þegar þess er 

neytt sem hluta af orkuskertu 

megrunarfæði (< 8 368 kJ/ 

2 000 kkal/dag) í a.m.k. tólf vikur. 

Q-2016-00436 

Heilsufullyrðing skv. 5. mgr. 13. gr. 

sem byggist á nýlegum, 

vísindalegum sönnunargögnum og/ 

eða sem felur í sér kröfu um vernd 

einkaleyfisverndaðra gagna 

Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) Stuðlar að þyngdartapi í tengslum 

við orkuskert megrunarfæði. 

Q-2017-00032 

Heilsufullyrðing skv. 5. mgr. 13. gr. 

sem byggist á nýlegum, 

vísindalegum sönnunargögnum og/ 

eða sem felur í sér kröfu um vernd 

einkaleyfisverndaðra gagna 

Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) Stuðlar að viðhaldi eðlilegs glúkósa-

magns í blóði. 

Q-2017-00033 

Heilsufullyrðing skv. 5. mgr. 13. gr. 

sem byggist á nýlegum, 

vísindalegum sönnunargögnum og/ 

eða sem felur í sér kröfu um vernd 

einkaleyfisverndaðra gagna 

Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) Stuðlar að viðhaldi eðlilegs blóð-

þrýstings. 

Q-2017-00031 

Heilsufullyrðing skv. 5. mgr. 13. gr. 

sem byggist á nýlegum, 

vísindalegum sönnunargögnum og/ 

eða sem felur í sér kröfu um vernd 

einkaleyfisverndaðra gagna 

Vibigaba (spíruð brún hrísgrjón) Stuðlar að viðhaldi eðlilegs kólester-

ólmagns í blóði. 

Q-2017-00030 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/721 

frá 16. maí 2018 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið svínaprólaktín með tilliti til hámarksgildis leifa (*) 

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) Í 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009 er þess krafist að hámarksgildi leifa fyrir lyfjafræðilega virk efni, sem ætluð eru 

til notkunar innan Sambandsins í lyf fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis eða í sæfivörur sem eru notaðar í 

búfjárrækt, séu ákvörðuð í reglugerð. 

2) Í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 (2) eru sett fram lyfjafræðilega virk 

efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu. 

3) Efnið svínaprólaktín er ekki tilgreint í þeirri töflu. 

4) Umsókn um að ákvarða hámarksgildi leifa fyrir svínaprólaktín í svínum hefur verið lögð fyrir Lyfjastofnun Evrópu. 

5) Lyfjastofnun Evrópu hefur, á grundvelli álits dýralyfjanefndarinnar, mælt með því að ákvörðun hámarksgilda leifa fyrir 

svínaprólaktín í svínum sé ekki nauðsynleg fyrir heilsuvernd manna. 

6) Samkvæmt 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009 skal Lyfjastofnun Evrópu íhuga að nota hámarksgildi leifa, sem hafa 

verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í tilteknum matvælum, fyrir önnur matvæli, sem unnin eru úr sömu 

dýrategund, eða hámarksgildi leifa, sem hafa verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í einni eða fleiri 

dýrategundum, fyrir aðrar tegundir dýra. 

7) Lyfjastofnun Evrópu telur að sem stendur sé ekki viðeigandi að yfirfæra flokkunina „hámarksgildis leifa ekki krafist“ 

fyrir svínaprólaktín af svínum yfir á aðrar tegundir vegna ófullnægjandi gagna. 

8) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til samræmis við það. 

9) 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 122, 17.5.2018, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2019 frá 

29. mars 2019 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). 

2019/EES/31/30 
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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 16. maí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Færsla fyrir eftirfarandi efni bætist við í stafrófsröð í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010: 

Lyfjafræðilega virkt efni Leifamerki Dýrategund Hámarksgildi leifa Markvefir 
Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 470/2009) 
Meðferðarfræðileg flokkun 

„Svínaprólaktín Á EKKI VIÐ Svín Hámarksgildis leifa 

ekki krafist 

Á EKKI VIÐ Til inngjafar um munn fyrir nýfædda grísi 

í skammti sem nemur allt að 0,2 mg/dýr. 

Til notkunar fyrir gyltur í heildarskammti 

sem nemur allt að 5 g/dýr. 

Lyf sem virka á æxlunarfæri“ 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/722 

frá 16. maí 2018 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið eprínómektín með tilliti til hámarksgildis leifa (*) 

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) Í 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009 er þess krafist að hámarksgildi leifa fyrir lyfjafræðilega virk efni, sem ætluð eru 

til notkunar innan Sambandsins í lyf fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis eða í sæfivörur sem eru notaðar í 

búfjárrækt, séu ákvörðuð í reglugerð. 

2) Í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 (2) eru sett fram lyfjafræðilega virk 

efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu. 

3) Eprínómektín er þegar tilgreint í þeirri töflu sem leyft efni fyrir öll jórturdýr, sem gildir um vöðva, fitu, lifur, nýru og 

mjólk. 

4) Umsókn um rýmkun á gildandi færslu fyrir eprínómektín til fiska hefur verið lögð fyrir Lyfjastofnun Evrópu. 

5) Lyfjastofnun Evrópu hefur, á grundvelli álits dýralyfjanefndarinnar, mælt með því að ákvarða hámarksgildi leifa fyrir 

eprínómektín í fiskum. 

6) Samkvæmt 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009 skal Lyfjastofnun Evrópu íhuga að nota hámarksgildi leifa, sem hafa 

verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í tilteknum matvælum, fyrir önnur matvæli, sem unnin eru úr sömu 

dýrategund, eða hámarksgildi leifa, sem hafa verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í einni eða fleiri 

dýrategundum, fyrir aðrar tegundir dýra. 

7) Lyfjastofnun Evrópu telur að viðeigandi sé að yfirfæra færsluna fyrir eprínómektín yfir á vefi úr hestum og kanínum. 

8) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til samræmis við það. 

9) Rétt þykir að veita viðkomandi hagsmunaaðilum hæfilegan frest til að gera ráðstafanir sem kunna að vera nauðsynlegar 

til að fara að nýju hámarksgildi leifa. 

10) 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 122, 17.5.2018, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2019 frá 

29. mars 2019 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). 

2019/EES/31/31 
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2. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 16. júlí 2018. 

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

Gjört í Brussel 16. maí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í stað færslunnar fyrir efnið eprínómektín í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 komi eftirfarandi: 

Lyfjafræðilega virkt efni Leifamerki Dýrategund 
Hámarksgildi 

leifa 
Markvefir 

Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 

14. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 470/2009) 

Meðferðarfræðileg flokkun 

„Eprínómektín Eprínómektín B1a Öll jórturdýr, dýr af 

hestaætt 

50 μg/kg Vöðvi ENGIN FÆRSLA Sníklalyf/Inn- og útsníklalyf“ 

250 μg/kg Fita 

1 500 μg/kg Lifur 

300 μg/kg Nýru 

20 μg/kg Mjólk 

Fiskar 50 μg/kg Vöðvi og roð í eðlilegum 

hlutföllum 

Kanínur 50 μg/kg Vöðvi 

250 μg/kg Fita 

1 500 μg/kg Lifur 

300 μg/kg Nýru 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1480 

frá 4. október 2018 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun  

efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum í tækni og vísindum og um leiðréttingu á reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 (*) 

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 1. mgr. 53. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í töflu 3.1 í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er skrá yfir samræmda flokkun og merkingu 

hættulegra efna sem byggist á þeim viðmiðunum sem settar eru fram í 2.–5. hluta I. viðauka við þá reglugerð. 

2) Tillögur um að innleiða samræmda flokkun og merkingar á tilteknum efnum og að uppfæra eða fella brott samræmdar 

flokkanir og merkingar á tilteknum öðrum efnum hafa verið lagðar fyrir Efnastofnun Evrópu skv. 37. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1272/2008. Samkvæmt álitum á þeim tillögum sem áhættumatsnefnd Efnastofnunarinnar gaf út, sem og 

athugasemdum sem bárust frá hlutaðeigandi aðilum, er rétt að innleiða, uppfæra eða fella brott samræmda flokkun og 

merkingu á tilteknum efnum. 

3) Tilskipun ráðsins 67/548/EBE (2) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB (3) voru felldar úr gildi frá og með 

1. júní 2015. Þar af leiðandi var 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 breytt með reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1179 (4) til að fella brott töflu 3.2. Sú breyting tók gildi 1. júní 2017. Ákvæðum 

VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 var breytt enn frekar með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/776 (5) til að fella brott tilvísanir í töflu 3.2, til að breyta tilvísunum í töflu 3.1 í tilvísanir í töflu 3 og til að fella 

brott tilvísanir í niðurfelldu tilskipanirnar. Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 2017/776 átti meirihluti þessara 

breytinga að koma til framkvæmda frá og með 1. júní 2017 og þær breytingar sem eftir voru áttu að koma til 

framkvæmda frá og með 1. desember 2018. Fyrir mistök vantaði þó tvær frekari breytingar í 2. mgr. 2. gr. sem hefðu 

átt að koma til framkvæmda frá og með 1. júní 2017, m.a. breytingin á heiti töflunnar úr töflu 3.1 í töflu 3. Því ætti að 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2019 frá 

29. mars 2019 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) Tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 1967 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og 

merkingu hættulegra efna (Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. 1). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB frá 31. maí 1999 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum 

aðildarríkjanna um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efnablandna (Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1179 frá 19. júlí 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að tæknilegum og vísindalegum framförum 

(Stjtíð. ESB L 195, 20.7.2016, bls. 11). 

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 frá 4. maí 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum í tækni og vísindum (Stjtíð. ESB  

L 116, 5.5.2017, bls. 1). 

2019/EES/31/32 
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leiðrétta aðra undirgrein 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 2017/776 þannig að hún innihaldi tilvísun í þessar tvær 

breytingar. Þó að þessi leiðrétting hafi þau áhrif að þessar tvær breytingar gilda afturvirkt hefur hún ekki áhrif á réttindi 

og skyldur framleiðenda, innflytjenda, eftirnotenda eða birgja. 

4) Reglugerð (ESB) 2017/776 breytti einnig VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 til að bæta samræmdu 

„matsgildi bráðra eiturhrifa“ við í töflu 3.1 sem hluta af upplýsingunum sem varða flokkun og merkingu tiltekinna efna 

með tilliti til flokkunar blandna. Matsgildi bráðra eiturhrifa fyrir nikótín var gefið upp í mg/kg. Í því skyni að skýra 

nánar hvernig ætti að flokka blöndur sem innihalda nikótín ætti í staðinn að gefa upp matsgildi bráðra eiturhrifa fyrir 

íkomuleið um munn og um húð að því er varðar nikótín í „mg/kg líkamsþyngdar“ (1). Matsgildi bráðra eiturhrifa fyrir 

þrjú önnur efni, þ.e. kólkalsíferól, 1,2-díhýdroxýbensen og pínoxaden ættu einnig að vera gefin upp á sama hátt. Að auki 

ætti að bæta við neðanmálsgrein í fyrirsögn í næstsíðasta dálkinum í töflu 3.1 þar sem kemur fram hvað skammstöfunin 

„mg/kg líkamsþyngdar“ stendur fyrir. 

5) Í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/669 (2) er kveðið á um þýðingu á heitum efnanna 

sem tilgreind eru í töflu 3.1 í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008. Af þessum sökum ætti að breyta fyrirsögn 

annars dálks þeirrar töflu, sem nú vísar til „alþjóðlegrar, efnafræðilegrar auðkenningar“, með tilliti til þeirrar staðreyndar 

að “alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning” mun tapa alþjóðlegu eðli sínu þegar reglugerðin, þar sem kveðið er á um 

þýðingu þeirra í VI. viðauka, tekur gildi. Í þágu samræmis ætti þessi breyting að taka gildi þegar þýðingin á heitunum í 

VI. viðauka tekur gildi. Nýja fyrirsögnin ætti að endurspegla íðorðanotkunina í 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008. 

6) Ekki ætti að gera þá kröfu að farið sé að nýju eða uppfærðu samræmdu flokkuninni þegar í stað þar eð nauðsynlegt er að 

veita birgjum tiltekinn frest til að aðlaga merkingar og pökkun efna og blandna að nýju eða endurskoðuðu flokkuninni 

og selja fyrirliggjandi birgðir. Sá frestur er einnig nauðsynlegur til að gera birgjum kleift að aðlagast að og fara að 

öðrum lagalegum skuldbindingum sem leiða af nýju eða uppfærðu samræmdu flokkununum eins og þeim sem settar eru 

fram í 22. gr. (f-lið) eða 23. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (3), þeim sem settar eru fram 

í 50. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (4) eða þeim sem settar eru fram í 44. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 (5). 

7) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1272/2008 til samræmis við það. 

8) Í samræmi við umbreytingarákvæði reglugerðar (EB) nr. 1272/2008, sem heimila að nýjum ákvæðum sé beitt fyrr og af 

frjálsum vilja, ætti birgjum að vera heimilt að beita nýju og uppfærðu samræmdu flokkuninni og að aðlaga merkingu og 

pökkun til samræmis við það að eigin frumkvæði fyrir gildistökudag þessarar nýju eða uppfærðu flokkunar. 

9) 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. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 1272/2008 

Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

  

(1) Líkamsþyngd. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/669 frá 16. apríl 2018 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að tæknilegum og vísindalegum framförum 

(Stjtíð. ESB L 115, 4.5.2018, bls. 1). 

(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). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra 

(Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1). 

(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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2. gr. 

Leiðrétting á reglugerð (ESB) 2017/776 

Í stað annarrar undirgreinar 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 2017/776 komi eftirfarandi: 

„Ákvæði 1. og 2. liðar og a-, b- og c-liðar 3. liðar í viðaukanum gilda frá og með 1. júní 2017.“ 

3. gr. 

Gildistaka og beiting 

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

Ákvæði 1. liðar og a-liðar í 2. lið viðaukans gilda frá og með 1. desember 2019. 

Ákvæði b-, c-, d- og e-liðar í 2. lið viðaukans gilda frá og með 1. maí 2020. 

Þrátt fyrir þriðju málsgrein þessarar greinar er heimilt að flokka, merkja og pakka efnum og blöndum í samræmi við reglugerð 

(EB) nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með þessari reglugerð, fyrir 1. maí 2020. 

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

Gjört í Brussel 4. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað fyrirsagnar liðar 1.1.1.4 í 1. hluta komi eftirfarandi: 

„Efnaheiti“. 

2) Töflu 3.1 í 3. hluta er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnar annars dálks komi eftirfarandi: „Efnaheiti“. 

b) Í stað fyrirsagnar næstsíðasta dálks komi eftirfarandi: „Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa (*) 

(*) „Matsgildi bráðra eiturhrifa að því er varðar váhrifaleiðir um munn og um húð eru gefin upp í mg/kg líkamsþyngdar sem stendur fyrir milligramm á hvert kíló líkamsþyngdar.“. 

c) Færslan sem svarar til skrárnúmersins 609-414-00-6 falli brott. 

d) Í stað færslnanna sem svara til skrárnúmeranna 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-

003-00-6, 606-047-009, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 og 614-001-00-4 komi eftirfarandi færslur, eftir því sem við á: 

Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merking 
Sértæk 

styrkleikamörk,  

M-stuðlar og 

matsgildi bráðra 

eiturhrifa 

Athugasemdir Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

táknmynd, 

viðvör-

unarorð 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótar-

hættu-

setningar 

„006-044-00-7 ísóprótúrón (ISO), 

3-(4-ísóprópýlfenýl)-1,1-

dímetýlúrea 

251-835-4 34123-59-6 Krabb. 2 

SEM-EV 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H351 

H373 (blóð) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS09 

Varúð 

H351 

H373 (blóð) 

H410 

 M = 10 

M = 10“ 

 

„015-101-00-5 fosmet (ISO), 

S-[(1,3-díoxó-1,3-díhýdró-2H-

ísóindól-2-ýl)metýl]-O,O-

dímetýlfosfórdíþíóat, 

O,O-dímetýl-S-þalimídómetýl-

fosfórdíþíóat 

211-987-4 732-11-6 Eit. á æxl. 2 

Bráð eit. 4 

Bráð eit. 3 

SEM-VES 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H361f 

H332 

H301 

H370 

(taugakerfi) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Hætta 

H361f 

H332 

H301 

H370 

(taugakerfi) 

H410 

 M = 100 

M = 100“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merking 
Sértæk 

styrkleikamörk,  

M-stuðlar og 

matsgildi bráðra 

eiturhrifa 

Athugasemdir Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

táknmynd, 

viðvör-

unarorð 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótar-

hættu-

setningar 

„016-096-00-2 þífensúlfúrónmetýl (ISO), 

metýl-3-(4-metoxý-6-metýl-

1,3,5-tríasín-2-ýlkarbamóýl-

súlfamóýl)þíófen-2-karboxýlat 

— 79277-27-3 Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H400 

H410 

GHS09 

Varúð 

H410  M = 100 

M = 100“ 

 

„017-011-00-1 natríumhýpóklórít, lausn ...% af 

virkum klór 

231-668-3 7681-52-9 Húðæt. 1B 

Augnsk. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H314 

H318 

H400 

H410 

GHS05 

GHS09 

Hætta 

H314 

H410 

EUH031 M = 10 

M = 1 

ESB-H031: 

C ≥ 5% 

B“ 

„025-002-00-9 kalíumpermanganat 231-760-3 7722-64-7 Eldmynd. fast efni 2 

Eit. á æxl. 2 

Bráð eit. 4 * Bráð eit. 

á vatn. 1 Langv. eit. á 

vatn. 1 

H272 

H361d 

H302 

H400 

H410 

GHS03 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Hætta 

H272 

H361d 

H302 

H410“ 

   

„603-180-00-4 kólkalsíferól, 

kólekalsíferól, 

D3-vítamín 

200-673-2 67-97-0 Bráð eit. 2 Bráð eit. 2 

Bráð eit. 2 

SEM-EV 1 

H330 

H310 

H300 

H372 

GHS06 

GHS08 

Hætta 

H330 

H310 

H300 

H372 

 við innöndun: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

0,05 mg/L (ryk 

eða úði) 

um húð: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

50 mg/kg 

líkamsþyngdar 

um munn: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

35 mg/kg 

líkamsþyngdar 

SEM-EV 1, H372: 

C ≥ 3% 

SEM-EV 2, H373: 

0,3% ≤ C < 3%“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merking 
Sértæk 

styrkleikamörk,  

M-stuðlar og 

matsgildi bráðra 

eiturhrifa 

Athugasemdir Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

táknmynd, 

viðvör-

unarorð 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótar-

hættu-

setningar 

„604-014-00-3 klórókresól, 

4-klóró-m-kresól, 

4-klóró-3-metýlfenól 

200-431-6 59-50-7 Bráð eit. 4 

Húðæt. 1C 

Augnsk. 1 

SEM-VES 3 

Húðnæm. 1B Bráð 

eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 3 

H302 

H314 

H318 

H335 

H317 

H400 

H412 

GHS07 

GHS05 

GHS09 

Hætta 

H302 

H314 

H335 

H317 

H410 

 M = 1“  

„604-016-00-4 1,2-díhýdroxýbensen, 

pýrókatekól 

204-427-5 120-80-9 Krabb. 1Β 

Stökkbr. 2 

Bráð eit. 3 

Bráð eit. 3 

Húðert. 2 

Augnert. 2 

H350 

H341 

H311 

H301 

H315 

H319 

GHS08 

GHS06 

Hætta 

H350 

H341 

H311 

H301 

H315 

H319 

 um munn: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

300 mg/kg 

líkamsþyngdar 

um húð: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

600 mg/kg 

líkamsþyngdar“ 

 

„604-090-00-8 4-tert-bútýlfenól 202-679-0 98-54-4 Eit. á æxl. 2 

Húðert. 2 

Augnsk. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H361f 

H315 

H318 

H410 

GHS08 

GHS05 

GHS09 

Hætta 

H361f 

H315 

H318 

H410 

 M = 1“  

„605-003-00-6 asetaldehýð, 

etanal 

200-836-8 75-07-0 Eldf. vökvi 1 

Krabb. 1B 

Stökkbr. 2 

SEM-VES 3 

Augnert. 2 

H224 

H350 

H341 

H335 

H319 

GHS02 

GHS08 

GHS07 

Hætta 

H224 

H350 

H341 

H335 

H319“ 

   

„606-047-00-9 2-bensýl-2-dímetýlamínó-4′-

morfólínóbútýrófenón 

404-360-3 119313-12-1 Eit. á æxl. 1B 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H360D 

H400 

H410 

GHS08 

GHS09 

Hætta 

H360D 

H410“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merking 
Sértæk 

styrkleikamörk,  

M-stuðlar og 

matsgildi bráðra 

eiturhrifa 

Athugasemdir Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

táknmynd, 

viðvör-

unarorð 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótar-

hættu-

setningar 

„607-096-00-9 malínanhýdríð 203-571-6 108-31-6 Bráð eit. 4 

SEM-EV 1 

Húðæt. 1B 

Augnsk. 1 

Næm. öndunarf. 1 

Húðnæm. 1A 

H302 

H372 

(öndunarfæri) 

(við innöndun) 

H314 

H318 

H334 

H317 

GHS07 

GHS08 

GHS05 

Hætta 

H302 

H372 

(öndunarfæri) 

(við inn-

öndun) 

H314 

H334 

H317 

EUH071 Húðnæm. 1A, 

H317:  

C ≥ 0,001%“ 

 

„607-103-00-5 rafsýruanhýdríð 203-570-0 108-30-5 Bráð eit. 4 

Húðæt. 1 

Augnsk. 1 

Næm. öndunarf. 1 

Húðnæm. 1 

H302 

H314 

H318 

H334 

H317 

GHS07 

GHS05 

GHS08 

Hætta 

H302 

H314 

H334 

H317 

EUH071“   

„607-113-00-X ísóbútýlmetakrýlat 202-613-0 97-86-9 Eldf. vökvi 3 

SEM-VES 3 

Húðert. 2 

Húðnæm. 1B 

H226 

H335 

H315 

H317 

GHS02 

GHS07 

Varúð 

H226 

H335 

H315 

H317 

  D“ 

„607-373-00-4 kvisalófóp-P-tefúrýl (ISO);  

(+/–) tetrahýdrófúrfúrýl-(R)-2-

[4-(6-klórókínoxalín-2-

ýloxý)fenýloxý]própíónat 

414-200-4 200509-41-7 Krabb. 2 

Eit. á æxl. 2 

Bráð eit. 4 

SEM-EV 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H351 

H361fd 

H302 

H373 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Varúð 

H351 

H361fd 

H302 

H373 

H410 

 M = 1 

M = 1“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merking 
Sértæk 

styrkleikamörk,  

M-stuðlar og 

matsgildi bráðra 

eiturhrifa 

Athugasemdir Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

táknmynd, 

viðvör-

unarorð 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótar-

hættu-

setningar 

„613-167-00-5 hvarfmassi 5-klóró-2-metýl-2H-

ísóþíasól-3-óns og 2-metýl-2Hh-

ísóþíasól-3-óns (3:1) 

— 55965-84-9 Bráð eit. 2 

Bráð eit. 2 

Bráð eit. 3 

Húðæt. 1C 

Augnsk. 1 

Húðnæm. 1A Bráð 

eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H330 

H310 

H301 

H314 

H318 

H317 

H400 

H410 

GHS06 

GHS05 

GHS09 

Hætta 

H330 

H310 

H301 

H314 

H317 

H410 

EUH071 Húðæt. 1C, H314: 

C ≥ 0,6% 

Húðert. 2, H315: 

0,06% ≤ C < 0,6% 

Augnsk. 1, H318: 

C ≥ 0,6% 

Augnert. 2, H319: 

0,06% ≤ C < 0,6% 

Húðnæm. 1A, 

H317: C ≥ 

0,0015% 

M = 100 

M = 100 

B“ 

„613-205-00-0 própíkónasól (ISO), 

(2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-

díklórófenýl)-4-própýl-1,3-

díoxólan-2-ýl]metýl}-1H-1,2,4-

tríasól 

262-104-4 60207-90-1 Eit. á æxl. 1B 

Bráð eit. 4 

Húðnæm. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H360D 

H302 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Hætta 

H360D 

H302 

H317 

H410 

 M = 1 

M = 1“ 

 

„614-001-00-4 nikótín (ISO), 

3-[(2S)-1-metýlpýrrólídín-2-

ýl]pýridín 

200-193-3 54-11-5 Bráð eit. 2 

Bráð eit. 2 

Bráð eit. 2 

Langv. eit. á vatn. 2 

H330 

H310 

H300 

H411 

GHS06 

GHS09 

Hætta 

H330 

H310 

H300 

H411 

 við innöndun: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

0,19 mg/L (ryk 

eða úði) 

um húð: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

70 mg/kg líkams-

þyngdar 

um munn: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

5 mg/kg líkams-

þyngdar“ 
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e) Eftirfarandi færslur eru felldar inn á viðeigandi stöðum í samræmi við niðurröðun færslnanna sem eru settar fram í töflu 3.1: 

Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merking 
Sértæk 

styrkleikamörk,  

M-stuðlar og 

matsgildi bráðra 

eiturhrifa 

Athugasemdir Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

táknmynd, 

viðvörun-

arorð 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótar-

hættu-

setningar 

„604-094-00-X ísóevgenól, [1] 

(E)-2-metoxý-4-(próp-1-

enýl)fenól, [2] 

(Z)-2-metoxý-4-(próp-1-

enýl)fenól [3] 

202-590-7 [1] 

227-678-2 [2] 

227-633-7 [3] 

97-54-1 [1] 

5932-68-3 [2] 

5912-86-7 [3] 

Húðnæm. 1A H317 GHS07 

Varúð 

H317  Húðnæm. 1A, 

H317: C ≥ 0,01%“ 

 

„607-724-00-1 2,3,5,6-tetraflúoró-4-(metoxý-

metýl)bensýl(1R,3R)-2,2-

dímetýl-3-[(1Z)-próp-1-en-1-

ýl)sýklóprópankarboxýlat, 

epsílon-metóflútrín 

— 240494-71-7 Bráð eit. 4 

Bráð eit. 3 

SEM-VES 1 

SEM-EV 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H332 

H301 

H370 

(taugakerfi) 

H373 

H400 

H410 

GHS06 

GHS08 

GHS09 

Hætta 

H332 

H301 

H370 

(taugakerfi) 

H373 

H410 

 M = 100 

M = 100“ 

 

„607-725-00-7 ísóprópýl-(2E,4E,7S)-11-met-

oxý-3,7,11-trímetýldódeka-2,4-

díenóat,S-metópren 

— 65733-16-6 Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H400 

H410 

GHS09 

Varúð 

H410  M = 1 

M = 1“ 

 

„607-726-00-2 pínoxaden (ISO), 

8-(2,6-díetýl-4-metýlfenýl)-7-

oxó-1,2,4,5-tetrahýdró-7H-

pýrasól[1,2-d][1,4,5]oxa-

díasepín-9-ýl-2,2-dímetýl-

própanóat 

— 243973-20-8 Eit. á æxl. 2 

Bráð eit. 4 

Bráð eit. 4 

Augnert. 2 

SEM-VES 3 

Húðnæm. 1A 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 3 

H361d 

H332 

H302 

H319 

H335 

H317 

H400 

H412 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Varúð 

H361d 

H332 

H302 

H319 

H335 

H317 

H410 

 við innöndun: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

4,63 mg/L (ryk 

eða úði) 

um munn: 

Matsgildi bráðra 

eiturhrifa =  

500 mg/kg líkams-

þyngdar 

M = 1“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merking 
Sértæk 

styrkleikamörk,  

M-stuðlar og 

matsgildi bráðra 

eiturhrifa 

Athugasemdir Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

táknmynd, 

viðvörun-

arorð 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótar-

hættu-

setningar 

„607-727-00-8 tetrametrín (ISO), 

(1,3-díoxó-1,3,4,5,6,7-

hexahýdró-2H-ísóindól-2-

ýl)metýl-2,2-dímetýl-3-(2-

metýlpróp-1-en-1-ýl)sýkló-

própankarboxýlat 

231-711-6 7696-12-0 Krabb. 2 

Bráð eit. 4 

SEM-VES 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H351 

H302 

H371 

(taugakerfi) 

(við innöndun) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Varúð 

H351 

H302 

H371 

(taugakerfi) 

(við inn-

öndun) 

H410 

 M = 100 

M = 100“ 

 

„607-728-00-3 (1,3,4,5,6,7-hexahýdró-1,3-

díoxó-2H-ísóindól-2-ýl)metýl-

(1R-trans)-2,2-dímetýl-3-(2-

metýlpróp-1-enýl)sýkló-

própankarboxýlat 

214-619-0 1166-46-7 Krabb. 2 

Bráð eit. 4 

SEM-VES 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H351 

H302 

H371 

(taugakerfi) 

(við innöndun) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Varúð 

H351 

H302 

H371 

(taugakerfi) 

(við inn-

öndun) 

H410 

 M = 100 

M = 100“ 

 

„607-729-00-9 mesósúlfúrónmetýl (ISO), 

metýl-2-[(4,6-dímetoxýpýrim-

idín-2-ýlkarbamóýl)súlfamóýl]-

α-(metansúlfónamídó)-p-tólúat 

— 208465-21-8 Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H400 

H410 

GHS09 

Varúð 

H410  M = 100 

M = 100“ 

 

„607-730-00-4 spíródíklófen (ISO), 

3-(2,4-díklórófenýl)-2-oxó-1-

oxaspíró[4.5]dek-3-en-4-ýl-2,2-

dímetýlbútýrat 

— 148477-71-8 Krabb. 1B 

Eit. á æxl. 2 

SEM-EV 2 

Húðnæm. 1B 

Langv. eit. á vatn. 1 

H350 

H361f 

H373 

H317 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Hætta 

H350 

H361f 

H373 

H317 

H410 

 M = 10“  
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merking 
Sértæk 

styrkleikamörk,  

M-stuðlar og 

matsgildi bráðra 

eiturhrifa 

Athugasemdir Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

táknmynd, 

viðvörun-

arorð 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótar-

hættu-

setningar 

„607-731-00-X natríummetýl[(4-amínó-

fenýl)súlfónýl]karbamat, 

natríummetýl(EZ)-súlfanílýlkar-

bónimídat, asúlamnatríum 

218-953-8 2302-17-2 Húðnæm. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H317 

H400 

H410 

GHS07 

GHS09 

Varúð 

H317 

H410 

 M = 1 

M = 1“ 

 

„607-732-00-5 salisýlsýra 200-712-3 69-72-7 Eit. á æxl. 2 

Bráð eit. 4 

Augnsk. 1 

H361d 

H302 

H318 

GHS08 

GHS07 

GHS05 

Hætta 

H361d 

H302 

H318“ 

   

„608-068-00-9 flútíaníl (ISO), 

(2Z)-{[2-flúoró-5-

(tríflúorómetýl)fenýl]þíó}[3-(2-

metoxýfenýl)-1,3-þíasólidín-2-

ýlíden]asetónítríl 

— 958647-10-4 Langv. eit. á vatn. 1 H410 GHS09 

Varúð 

H410  M = 100“  

„612-293-00-8 hvarfmassi 1-[2-(2-amínó-

bútoxý)etoxý]bút-2-ýlamíns og 

1-({[2-(2-amínóbútoxý)etoxý]-

metýl}própoxý)bút-2-ýlamíns 

447-920-2 - Eit. á æxl. 2 

Bráð eit. 4 

Húðæt. 1B 

Augnsk. 1 

H361f 

H302 

H314 

H318 

GHS08 

GHS07 

GHS05 

Hætta 

H361f 

H302 

H314 

EUH071“   

„613-326-00-9 2-metýlísóþíasól-3(2H)-ón 220-239-6 2682-20-4 Bráð eit. 2 

Bráð eit. 3 

Bráð eit. 3 

Húðæt. 1B 

Augnsk. 1 

Húðnæm. 1A 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H330 

H311 

H301 

H314 

H318 

H317 

H400 

H410 

GHS05 

GHS06 

GHS09 

Hætta 

H330 

H311 

H301 

H314 

H317 

H410 

EUH071 Húðnæm. 1A, 

H317:  

C ≥ 0,0015% 

M = 10 

M = 1“ 
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Skrárnúmer Efnaheiti EB-nr. CAS-nr. 

Flokkun Merking 
Sértæk 

styrkleikamörk,  

M-stuðlar og 

matsgildi bráðra 

eiturhrifa 

Athugasemdir Kóði eða kóðar fyrir 

hættuflokka og  

-undirflokka 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

táknmynd, 

viðvörun-

arorð 

Kóði eða kóðar 

fyrir hættu-

setningar 

Kóði eða 

kóðar fyrir 

viðbótar-

hættu-

setningar 

„613-327-00-4 pýroxsúlam (ISO), 

N-(5,7-dímetoxý[1,2,4]tríasól-

[1,5-a]pýrimidín-2-ýl)-2-

metoxý-4-(tríflúorómetýl)-

pýridín-3-súlfónamíð 

— 422556-08-9 Húðnæm. 1 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H317 

H400 

H410 

GHS07 

GHS09 

Varúð 

H317 

H410 

 M = 100 

M = 100“ 

 

„613-328-00-X 1-vínýlimídasól 214-012-0 1072-63-5 Eit. á æxl. 1B H360D GHS08 

Hætta 

H360D  Eit. á æxl. 1B, 

H360D:  

C ≥ 0,03% 

 

„616-224-00-2 amísúlbróm (ISO), 

3-(3-brómó-6-flúoró-2-

metýlindól-1-ýlsúfónýl)-N,N-

dímetýl-1H-1,2,4-tríasól-1-

súlfónamíð 

— 348635-87-0 Krabb. 2 

Augnert. 2 

Bráð eit. á vatn. 1 

Langv. eit. á vatn. 1 

H351 

H319 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Varúð 

H351 

H319 

H410 

 M = 10 

M = 10“ 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/917 

frá 27. júní 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir 

virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl, benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð, brómóoxýníl, kaptan, 

karvón, klórprófam, sýasófamíð, desmedífam, dímetóat, dímetómorf, díkvat, etefón, etóprófos, etoxasól, famoxadón, 

fenamídón, fenamífos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet, foramsúlfúrón, formetanat, Gliocladium catenulatum af stofni 

J1446, ísoxaflútól, metalaxýl-m, metíókarb, metoxýfenósíð, metríbúsín, milbemektín, oxasúlfúrón, Paecilomyces 

lilacinus, stofn 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól, pýmetrósín og s-metólaklór (*) 

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 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) Samþykkistímabilin fyrir virku efnin díkvat, famoxadón, flúmíoxasín, metalaxýl-m og pýmetrósín voru síðast framlengd 

með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/841 (3). Samþykkistímabilin fyrir þessi efni renna út 

30. júní 2018. Umsóknir um endurnýjun á skráningu þessara efna í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (4) voru 

lagðar fram í samræmi við 4. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1141/2010 (5). 

3) Samþykkistímabilin fyrir virku efnin alfasýpermetrín, benalaxýl, bífenasat, brómoxýníl, klórprófam, sýasófamíð, 

desmedífam, etoxasól, fenamídón, foramsúlfúrón, Gliocladium catenulatum af stofni J1446, ísoxaflútól, metoxýfenósíð, 

milbemektín, oxasúlfúrón, fenmedífam og s-metólaklór voru síðast framlengd með framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2017/841. Samþykkistímabilin fyrir þessi efni renna út 31. júlí 2018. 

4) Samþykkistímabilin fyrir virku efnin beflúbútamíð, kaptan, dímetóat, dímetómorf, etóprófos, fólpet, formetanat, 

metíókarb, metríbúsín, fosmet, pírimífosmetýl og própamókarb voru framlengd með framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/404 (6). Samþykkistímabilin fyrir þessi efni renna út 31. júlí 2018. 

5) Samþykkistímabilin fyrir virku efnin etefón og fenamífos voru framlengd með framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/415 (7). Samþykkistímabilin fyrir þessi efni renna út 31. júlí 2018. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 163, 28.6.2018, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019 frá 

29. mars 2019 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) 2017/841 frá 17. maí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, Ampelomyces quisqualis stofn: AQ  

10, benalaxýl, bentasón, bífenasat, brómoxýníl, karfentrasónetýl, klórprófam, sýasófamíð, desmedífam, díkvat, DPX KE 459 

(flúpýrsúlfúrón-metýl), etoxasól, famoxadón, fenamídón, flúmíoxasín, foramsúlfúrón, Gliocladium catenulatum stofn: J1446, ímasamox, 

ímasósúlfúrón, ísoxaflútól, lamínarín, metalaxýl-m, metoxýfenósíð, milbemektín, oxasúlfúrón, pendímetalín, fenmedífam, pýmetrósín,  

S-metólaklór og trífloxýstróbín (Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 12). 

(4) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1). 

(5) 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). 

(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/404 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 (Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2015,  

bls. 6). 

(7) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/415 frá 12. mars 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin etefón og fenamífos (Stjtíð. ESB L 68, 13.3.2015,  

bls. 28). 

2019/EES/31/33 
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6) Samþykkistímabilin fyrir virku efnin benþíavalíkarb, boskalíð, karvón, flúoxastróbín, Paecilomyces lilacinus af stofni  

251 og próþíókónasól renna út 31. júlí 2018. 

7) Umsóknir um endurnýjun á samþykki fyrir efnunum, sem um getur í 3. til 5. forsendu, voru lagðar fram í samræmi við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (1). 

8) Þar eð mat á efnunum hefur tafist af ástæðum sem umsækjendurnir fá ekki ráðið við er líklegt að samþykki fyrir þessum 

virku efnum renni út áður en ákvörðun um endurnýjun þeirra hefur verið tekin. Því er nauðsynlegt að framlengja 

samþykkistímabil þeirra. 

9) 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. Að því er varðar tilvik þar sem framkvæmdastjórnin mun samþykkja reglugerð þar sem kveðið er á 

um endurnýjun á virku efni, sem um getur í viðaukanum við þessa reglugerð, mun framkvæmdastjórnin leitast við, eins 

og við á með tilliti til aðstæðna, að fastsetja gildistökudag eins fljótt og unnt er. 

10) Þessi reglugerð ætti að öðlast gildi eins fljótt og auðið er þar eð sum samþykki fyrir virku efnunum renna út  

30. júní 2018. 

11) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það. 

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. 

Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 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 27. júní 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(1) 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). 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt sem hér segir: 

 1) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 15, díkvat, komi „30. júní 2019“. 

 2) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 23, pýmetrósín, komi „30. júní 2019“. 

 3) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 35, famoxadón, komi „30. júní 2019“. 

 4) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 37, metalaxýl-m, komi „30. júní 2019“. 

 5) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 39, flúmíoxasín, komi „30. júní 2019“. 

 6) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 42, oxasúlfúrón, komi „31. júlí 2019“. 

 7) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 44, foramsúlfúrón, komi „31. júlí 2019“. 

 8) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 46, sýasófamíð, komi „31. júlí 2019“. 

 9) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 62, fenamídón, komi „31. júlí 2019“. 

10) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 63, ísoxaflútól, komi „31. júlí 2019“. 

11) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 78, klórprófam, komi „31. júlí 2019“. 

12) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 83, alfasýpermetrín, komi „31. júlí 2019“. 

13) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 84, benalaxýl, komi „31. júlí 2019“. 

14) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 85, brómoxýníl, komi „31. júlí 2019“. 

15) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 86, desmedífam, komi „31. júlí 2019“. 

16) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 88, fenmedífam, komi „31. júlí 2019“. 

17) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 96, metoxýfenósíð, komi „31. júlí 2019“. 

18) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 97, S-metólaklór, komi „31. júlí 2019“. 

19) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 98, Gliocladium catenulatum af stofni J1445, komi  

„31. júlí 2019“.  

20) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 99, etoxasól, komi „31. júlí 2019“. 

21) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 109, bífenasat, komi „31. júlí 2019“. 

22) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 110, milbemektín, komi „31. júlí 2019“. 

23) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 141, fenamífos, komi „31. júlí 2019“. 

24) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 142, etefón, komi „31. júlí 2019“. 

25) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 145, kaptan, komi „31. júlí 2019“. 

26) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 146, fólpet, komi „31. júlí 2019“. 
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27) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 147, formetanat, komi „31. júlí 2019“. 

28) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 148, metíókarb, komi „31. júlí 2019“. 

29) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 149, dímetóat, komi „31. júlí 2019“. 

30) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 150, dímetómorf, komi „31. júlí 2019“. 

31) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 152, metríbúsín, komi „31. júlí 2019“. 

32) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 153, fosmet, komi „31. júlí 2019“. 

33) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 154, própamókarb, komi „31. júlí 2019“. 

34) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 155, etóprófos, komi „31. júlí 2019“. 

35) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 156, pírimífosmetýl, komi „31. júlí 2019“. 

36) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 158, beflúbútamíð, komi „31. júlí 2019“. 

37) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 163, benþíavalíkarb, komi „31. júlí 2019“. 

38) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 164, boskalíð, komi „31. júlí 2019“. 

39) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 165, karvón, komi „31. júlí 2019“. 

40) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 166, flúoxastróbín, komi „31. júlí 2019“. 

41) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 167, Paecolomyces lilacinus af stofni 251, komi  

„31. júlí 2019“. 

42) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 168, próþíókónasól, komi „31. júlí 2019“. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1019 

frá 18. júlí 2018 

um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu oxasúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (*) 

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 b-lið 1. mgr. 20. gr. og 2. mgr.  

78. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Oxasúlfúróni var bætt við sem virku efni í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (2) með tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2003/23/EB (3). 

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) Samþykkið fyrir virka efninu oxasúlfúróni, eins og fram kemur í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011, rennur út 31. júlí 2019. 

4) Umsókn um endurnýjun á samþykki fyrir oxasúlfúróni var lögð fram í samræmi við 1. gr. framkvæmdarreglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (5) innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um í þeirri grein. 

5) Umsækjandinn lagði fram viðbótarmálsskjölin sem krafist er í samræmi við 6. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)  

nr. 844/2012. Skýrslugjafaraðildarríkið taldi að umsóknin væri fullgerð. 

6) Skýrslugjafaraðildarríkið tók saman matsskýrslu um endurnýjun í samráði við meðskýrslugjafaraðildarríkið og lagði 

hana fyrir Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) og framkvæmdastjórnina  

29. janúar 2016. 

7) 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. 

8) Matvælaöryggisstofnunin lagði niðurstöður sínar (6), að því er varðar hvort búast megi við að oxasúlfúrón uppfylli 

viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, fyrir framkvæmdastjórnina  

2. febrúar 2017. 

9) Matvælaöryggisstofnunin greindi mikinn fjölda af eyðum í gögnum sem olli því að ekki var hægt að ljúka áhættumati á 

ýmsum svæðum. Einkum gera fyrirliggjandi upplýsingar um oxasúlfúrón og umbrotsefni þess ekki kleift að ljúka mati á 

heildarváhrifum á neytendur, váhrifum á grunnvatn, áhættu fyrir lagarlífverur, ánamaðka, stórsæjar lífverur og örverur í 

jarðvegi og landplöntur utan markhóps.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019 frá 

29. mars 2019 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 2003/23/EB frá 25. mars 2003 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við 

virku efnunum ímasamoxi, oxasúlfúroni, etoxýsúlfúroni, foramsúlfúroni, oxadíargýli og sýasófamíði (Stjtíð ESB L 81, 28.3.2003, bls. 39). 

(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). 

(5) 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). 

(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017, 15(2), 4722, 33 bls., doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Aðgengilegt á Netinu: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EES/31/34 
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10) Framkvæmdastjórnin lagði drögin að endurnýjunarskýrslunni og drögin að reglugerðinni um oxasúlfúrón fyrir 

fastanefndina um plöntur, dýr, matvæli og fóður 19. júlí 2017. 

11) Framkvæmdastjórnin gaf umsækjandanum færi á að leggja fram athugasemdir sínar varðandi niðurstöðu 

Matvælaöryggisstofnunarinnar. Að auki, í samræmi við þriðju undirgrein 1. mgr. 14. gr. framkvæmdarreglugerðar 

(ESB) nr. 844/2012, bauð framkvæmdastjórnin umsækjandanum að leggja fram athugasemdir varðandi drög að 

endurnýjunarskýrslunni. Umsækjandinn lagði fram athugasemdir sínar sem hafa verið athugaðar vandlega. 

12) Þrátt fyrir þau rök sem umsækjandinn setti fram var þó ekki hægt að eyða þeim áhyggjuefnum sem um getur í  

9. forsendu. 

13) Af þessum sökum hefur ekki verið staðfest, 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. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, séu 

uppfylltar. Því ætti ekki að endurnýja samþykki fyrir virka efninu oxasúlfúróni. 

14) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það. 

15) Gefa ætti aðildarríkjunum nægan tíma til að afturkalla leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda oxasúlfúrón. 

16) Ef aðildarríki veita einhvern frest í samræmi við 46. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar 

plöntuverndarvörur sem innihalda oxasúlfúrón ætti þessi frestur að renna út eigi síðar en 8. nóvember 2019. 

17) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/917 (1) var samþykkistímabilið fyrir oxasúlfúrón 

framlengt til 31. júlí 2019 svo unnt væri að ljúka endurnýjunarferlinu áður en samþykki fyrir efninu rynni út. Þar eð 

ákvörðun var tekin fyrir þessa framlengdu lokadagsetningu ætti þessi reglugerð að taka gildi eins fljótt og hægt er. 

18) Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á framlagningu frekari umsókna um samþykki fyrir oxasúlfúróni í samræmi við 7. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. 

19) 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. 

Samþykki fyrir virku efni ekki endurnýjað 

Samþykki fyrir virka efninu oxasúlfúróni er ekki endurnýjað. 

2. gr. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 

Í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 falli 42. lína, oxasúlfúrón, brott. 

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/917 frá 27. júní 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl, 

benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð, brómóoxýníl, kaptan, karvón, klórprófam, sýasófamíð, desmedífam, dímetóat, dímetómorf, díkvat, 

etefón, etóprófos, etoxasól, famoxadón, fenamídón, fenamífos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet, foramsúlfúrón, formetanat, Gliocladium 

catenulatum, stofn J1446, ísoxaflútól, metalaxýl-m, metíókarb, metoxýfenósíð, metríbúsín, milbemektín, oxasúlfúrón, Paecilomyces 

lilacinus, stofn 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól, pýmetrósín og s-metólaklór (Stjtíð. ESB L 163, 

28.6.2018, bls. 13). 
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3. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

Aðildarríkin skulu afturkalla leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda oxasúlfúrón sem virkt efni eigi síðar en  

8. nóvember 2018. 

4. gr. 

Frestir 

Allir frestir, sem aðildarríki veita í samræmi við 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skulu vera eins stuttir og unnt er og 

skulu renna út eigi síðar en 8. nóvember 2019. 

5. 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 18. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1043 

frá 24. júlí 2018 

um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu fenamídóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

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 2. mgr. 78. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fenamídóni var bætt við sem virku efni í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (2) með tilskipun framkvæmda-

stjórnarinnar 2003/68/EB (3). 

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) Samþykkið fyrir virka efninu fenamídóni, eins og fram kemur í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011, rennur út 31. júlí 2019. 

4) Umsókn um endurnýjun á samþykki fyrir fenamídóni var lögð fram í samræmi við 1. gr. framkvæmdarreglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (5) innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um í þeirri grein. 

5) Umsækjandinn lagði fram viðbótarmálsskjölin sem krafist er í samræmi við 6. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)  

nr. 844/2012. Skýrslugjafaraðildarríkið taldi að umsóknin væri fullgerð. 

6) Skýrslugjafaraðildarríkið tók saman matsskýrslu um endurnýjun í samráði við meðskýrslugjafaraðildarríkið og lagði 

hana fyrir Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) og framkvæmdastjórnina  

12. febrúar 2015. 

7) 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. 

8) Matvælaöryggisstofnunin lagði niðurstöður sínar (6), að því er varðar hvort búast megi við að fenamídón uppfylli 

viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, fyrir framkvæmdastjórnina  

11. febrúar 2016. 

9) Matvælaöryggisstofnunin tilgreindi sértæk áhyggjuefni. Einkum var ekki hægt að komast að niðurstöðu um hugsanleg 

erfðaeiturhrif fenamídóns og ekki var hægt að fastsetja heilbrigðismiðuð viðmiðunargildi. Þar af leiðandi var ekki unnt 

að vinna áhættumat fyrir neytendur eða áhættumat sem ekki er fæðutengt. Enn fremur komu í ljós miklar líkur á 

grunnvatnsmengun af völdum eiturefnafræðilega mikilvægs umbrotsefnis (RPA 412708) umfram stikabundnu gildin  

0,1 μg/L fyrir drykkjarvatn í öllum viðeigandi grunnvatnssviðsmyndum fyrir nytjaplöntur sem ræktaðar eru í jarðvegi 

með pH-gildið 7 eða hærra. Að auki komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki væri unnt að 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 188, 25.7.2018, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019 frá 

29. mars 2019 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 2003/68/EB frá 11. júlí 2003 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við 

virku efnunum trífloxýstróbíni, karfentrasónetýli, mesótríoni, fenamídoni og ísoxaflútóli (Stjtíð ESB L 177, 16.7.2003, bls. 12). 

(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). 

(5) 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). 

(6) EFSA (Matvælaöryggisstofnun Evrópu), 2016. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 

fenamidone.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016, 14(2), 4406, 173 bls, doi:10.2903/j.efsa.2016.4406. Aðgengilegt á Netinu: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EES/31/35 
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ljúka áhættumati fyrir neytendur að því er varðar váhrif í tengslum við annað grunnvatnsumbrotsefni (RPA 412636) 

sem finnst einnig í matvælum úr plöntu- og dýraríkinu. Enn fremur eru skilgreiningar á leifum í plöntu- og búfjárvörum 

fyrir áhættumat ekki fullgerðar að því er varðar innfærslu hugsanlega mikilvægra umbrotsefna. Að lokum komst 

Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki væri unnt að ljúka áhættumati fyrir villt spendýr og ekki væri 

unnt að útiloka mikla áhættu fyrir lagarlífverur vegna váhrifa af völdum umbrotsefnisins asetófenóns á grundvelli 

fyrirliggjandi upplýsinga. 

10) Framkvæmdastjórnin gaf umsækjandanum færi á að leggja fram athugasemdir sínar varðandi niðurstöðu 

Matvælaöryggisstofnunarinnar. Að auki, í samræmi við þriðju undirgrein 1. mgr. 14. gr. framkvæmdarreglugerðar 

(ESB) nr. 844/2012, bauð framkvæmdastjórnin umsækjandanum að leggja fram athugasemdir varðandi drög að 

endurnýjunarskýrslunni. Umsækjandinn lagði fram athugasemdir sínar sem hafa verið athugaðar vandlega. 

11) Þrátt fyrir þau rök sem umsækjandinn setti fram var þó ekki hægt að eyða áhyggjuefnunum varðandi virka efnið. 

12) Af þessum sökum hefur ekki verið staðfest, 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. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, séu 

uppfylltar. Því er rétt að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu fenamídóni í samræmi við b-lið 1. mgr. 20. gr. 

þeirrar reglugerðar. 

13) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það. 

14) Gefa ætti aðildarríkjunum tíma til að afturkalla leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda fenamídón. 

15) Ef aðildarríki veita einhvern frest í samræmi við 46. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar 

plöntuverndarvörur sem innihalda fenamídón ætti þessi frestur að renna út eigi síðar en 14. nóvember 2019. 

16) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/917 (1) var samþykkistímabilið fyrir fenamídón 

framlengt til 31. júlí 2019 svo unnt væri að ljúka endurnýjunarferlinu áður en samþykki fyrir efninu rynni út. Þar eð 

ákvörðun var tekin fyrir þessa framlengdu lokadagsetningu ætti þessi reglugerð þó að taka gildi eins fljótt og hægt er. 

17) Þessi reglugerð kemur ekki í veg fyrir framlagningu frekari umsókna um samþykki fyrir fenamídóni skv. 7. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. 

18) 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. 

Samþykki fyrir virku efni ekki endurnýjað 

Samþykki fyrir virka efninu fenamídóni er ekki endurnýjað. 

2. gr. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 

Í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 falli 62. lína, fenamídón, brott. 

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/917 frá 27. júní 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl, 

benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð, brómóoxýníl, kaptan, karvón, klórprófam, sýasófamíð, desmedífam, dímetóat, dímetómorf, díkvat, 

etefón, etóprófos, etoxasól, famoxadón, fenamídón, fenamífos, flúmíoxasín, flúoxastróbín, fólpet, foramsúlfúrón, formetanat, Gliocladium 

catenulatum, stofn J1446, ísoxaflútól, metalaxýl-m, metíókarb, metoxýfenósíð, metríbúsín, milbemektín, oxasúlfúrón, Paecilomyces 

lilacinus, stofn 251, fenmedífam, fosmet, pírimífosmetýl, própamókarb, próþíókónasól, pýmetrósín og s-metólaklór (Stjtíð. ESB L 163, 

28.6.2018, bls. 13). 
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3. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

Aðildarríkin skulu afturkalla leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda fenamídón sem virkt efni eigi síðar en  

14. febrúar 2019. 

4. gr. 

Frestir 

Allir frestir, sem aðildarríki 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 14. nóvember 2019. 

5. 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 24. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1061 

frá 26. júlí 2018 

um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karfentrasónetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 (1) frá 21. október 2009 um setningu 

plöntuverndarvara á markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE, einkum 1. mgr. 20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Karfentrasónetýli var bætt við sem virku efni í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (2) með tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2003/68/EB (3). 

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) Samþykkið fyrir virka efninu karfentrasónetýli, eins og fram kemur í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð 

(ESB) nr. 540/2011, rennur út 31. júlí 2018. 

4) Umsókn um endurnýjun á samþykki fyrir karfentrasónetýli var lögð fram í samræmi við 1. gr. framkvæmdarreglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (5) innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um í þeirri grein. 

5) Umsækjandinn lagði fram viðbótarmálsskjölin sem krafist er í samræmi við 6. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)  

nr. 844/2012. Skýrslugjafaraðildarríkið taldi að umsóknin væri fullgerð. 

6) Skýrslugjafaraðildarríkið tók saman matsskýrslu um endurnýjun í samráði við meðskýrslugjafaraðildarríkið og lagði 

hana fyrir Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) og framkvæmdastjórnina  

10. júlí 2015. 

7) 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. 

8) Matvælaöryggisstofnunin lagði niðurstöður sínar, að því er varðar hvort búast megi við að karfentrasónetýl uppfylli 

viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, fyrir framkvæmdastjórnina  

22. júlí 2016 (6). Framkvæmdastjórnin lagði drögin að endurnýjunarskýrslunni um karfentrasónetýl fyrir fastanefndina 

um plöntur, dýr, matvæli og fóður 24. janúar 2017. 

9) Umsækjandanum var gefinn kostur á því að leggja fram athugasemdir við drögin að endurnýjunarskýrslunni. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 190, 27.7.2018, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) 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). 

(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 2003/68/EB frá 11. júlí 2003 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við 

virku efnunum trífloxýstróbíni, karfentrasónetýli, mesótríoni, fenamídoni og ísoxaflútóli (Stjtíð ESB L 177, 16.7.2003, bls. 12). 

(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). 

(5) 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). 

(6) EFSA (Matvælaöryggisstofnun Evrópu), 2016. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 

carfentrazone-ethyl.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(8), 4569. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu 

2019/EES/31/36 
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10) Staðfest hefur verið, að því er varðar eina dæmigerða notkun eða fleiri á a.m.k. einni plöntuverndarvöru sem inniheldur 

karfentrasónetýl, að viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, eru 

uppfylltar. 

11) Því er rétt að endurnýja samþykkið fyrir karfentrasónetýli. 

12) Áhættumat vegna endurnýjunar á samþykki fyrir karfentrasónetýli byggist á takmarkaðri dæmigerðri notkun sem 

takmarkar þó ekki þá notkun, sem leyfa má, á plöntuverndarvörum sem innihalda karfentrasónetýl. Því er rétt að afnema 

þá takmörkun að notkun sé eingöngu sem illgresiseyðir. 

13) Í samræmi við 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, í tengslum við 6. gr. þeirrar reglugerðar og í ljósi nýjustu 

vísinda- og tækniþekkingar, er þó nauðsynlegt að hafa tiltekin skilyrði og takmarkanir. Einkum er rétt að krefjast frekari 

upplýsinga til staðfestingar. 

14) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það. 

15) Þessi reglugerð ætti að öðlast gildi eins fljótt og auðið er þar eð gildandi samþykki fyrir karfentrasónetýli rennur út  

31. júlí 2018. 

16) 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 

Samþykki fyrir virka efninu karfentrasónetýli er endurnýjað eins og fram kemur í I. viðauka. 

2. gr. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. ágúst 2018. 

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

Gjört í Brussel 26. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) 
Dagsetning 

samþykkis 
Samþykki rennur út Sértæk ákvæði 

Karfentrasónetýl 

CAS-nr. 128639-02-1 

CIPAC-nr. 587.202 

Etýl-(RS)-2-klóró-3-[2-

klóró-4-flúoró-5-[4-

díflúorómetýl-4,5-

díhýdró-3-metýl-5-oxó-

1H-1,4-tríasól-1-

ýl]fenýl]própíónat 

≥ 910 g/kg 1. ágúst 2018 31. júlí 2033 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 karfentrasónetýl, einkum í I. og II. viðbæti við 

hana. 

Í heildarmati sínu skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að: 

— vernd grunnvatns ef efnið er notað á svæðum sem eru viðkvæm að því er 

varðar jarðvegs- og/eða loftslagsskilyrði, 

— vernd jarðvegslífvera utan markhóps, 

— vernd lagarlífvera, 

— vernd háplantna á landi sem eru utan markhóps. 

Í notkunarskilyrðum skulu felast ráðstafanir til að draga úr áhættu, eftir því sem 

við á. 

Umsækjandinn skal leggja upplýsingar til staðfestingar fyrir framkvæmda-

stjórnina, aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnunina að því er varðar: 

1) mikilvægi umbrotsefna, sem geta verið fyrir hendi í grunnvatni, að teknu 

tilliti til allrar viðeigandi flokkunar fyrir karfentrasónetýl í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (2), einkum sem 

krabbameinsvaldur í 2. undirflokki, 

2) áhrif vatnsmeðhöndlunarferla á eiginleika leifa í drykkjarvatni. 

Umsækjandinn skal leggja fram upplýsingarnar, sem um getur í 1. lið, innan 

eins árs eftir birtingu álitsins, sem áhættumatsnefnd Efnastofnunar Evrópu 

samþykkti í samræmi við 4. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 að því 

er varðar karfentrasónetýl, á vefsetri Efnastofnunar Evrópu. 

Umsækjandinn skal leggja fram þær upplýsingar, sem krafist er í 2. lið, innan 

tveggja ára eftir að framkvæmdastjórnin hefur birt opinberlega leiðbein-

ingarskjal vegna mats á áhrifum vatnsmeðhöndlunarferla á eiginleika leifa í 

yfirborðs- og grunnvatni. 

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virku efni er að finna í endurskoðunarskýrslunni. 

(2) 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). 
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II. VIÐAUKI 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt sem hér segir: 

1) Í A-hluta falli færsla 60 um karfentrasónetýl brott. 

2) Í B-hluta bætist eftirfarandi færsla við: 

Númer Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) 
Dagsetning 

samþykkis 
Samþykki rennur út Sértæk ákvæði 

„125 Karfentrasónetýl 

CAS-nr. 128639-02-1 

CIPAC-nr. 587.202 

Etýl-(RS)-2-klóró-3-[2-

klóró-4-flúoró-5-[4-

díflúorómetýl-4,5-díhýdró-

3-metýl-5-oxó-1H-1,4-

tríasól-1-ýl]fenýl]própíónat 

≥ 910 g/kg 1. ágúst 2018 31. júlí 2033 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 karfentrasónetýl, 

einkum í I. og II. viðbæti við hana. 

Í heildarmati sínu skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að: 

— vernd grunnvatns ef efnið er notað á svæðum sem eru viðkvæm 

að því er varðar jarðvegs- og/eða loftslagsskilyrði, 

— vernd jarðvegslífvera utan markhóps, 

— vernd lagarlífvera, 

— vernd háplantna á landi sem eru utan markhóps. 

Í notkunarskilyrðum skulu felast ráðstafanir til að draga úr áhættu, 

eftir því sem við á. 

Umsækjandinn skal leggja upplýsingar til staðfestingar fyrir fram-

kvæmdastjórnina, aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnunina að því 

er varðar: 

1) mikilvægi umbrotsefna, sem geta verið fyrir hendi í grunnvatni, 

að teknu tilliti til allrar viðeigandi flokkunar fyrir 

karfentrasónetýl í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (2), einkum sem krabbameinsvaldur í 

2. Undirflokki, 

2) áhrif vatnsmeðhöndlunarferla á eiginleika leifa í drykkjarvatni. 

Umsækjandinn skal leggja fram upplýsingarnar, sem um getur í  

1. lið, innan eins árs eftir birtingu álitsins, sem áhættumatsnefnd 

Efnastofnunar Evrópu samþykkti í samræmi við 4. mgr. 37. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 að því er varðar karfentrasónetýl, á 

vefsetri Efnastofnunar Evrópu. 
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Númer Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) 
Dagsetning 

samþykkis 
Samþykki rennur út Sértæk ákvæði 

      Umsækjandinn skal leggja fram þær upplýsingar, sem krafist er í  

2. lið, innan tveggja ára eftir að framkvæmdastjórnin hefur birt 

opinberlega leiðbeiningarskjal vegna mats á áhrifum vatnsmeð-

höndlunarferla á eiginleika leifa í yfirborðs- og grunnvatni.“ 

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virku efni er að finna í endurskoðunarskýrslunni. 

(2) 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). 

 



Nr. 31/406 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1075 

frá 27. júlí 2018 

um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 sem áhættulitlu 

virku efni, 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. 22. gr. í tengslum við  

1. mgr. 20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 var bætt við sem virku efni í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (2) 

með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/2/EB (3). 

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) Samþykkið fyrir virka efninu Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10, eins og fram kemur í A-hluta viðaukans við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, rennur út 31. júlí 2018. 

4) Umsókn um endurnýjun á samþykki fyrir Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 var lögð fram í samræmi við 1. gr. 

framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (5) innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um 

í þeirri grein. 

5) Umsækjandinn lagði fram viðbótarmálsskjölin sem krafist er í samræmi við 6. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)  

nr. 844/2012. Skýrslugjafaraðildarríkið taldi að umsóknin væri fullgerð. 

6) Skýrslugjafaraðildarríkið tók saman matsskýrslu um endurnýjun í samráði við meðskýrslugjafaraðildarríkið og lagði  

hana fyrir Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) og framkvæmdastjórnina  

25. nóvember 2016. 

7) 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. 

8) Matvælaöryggisstofnunin lagði niðurstöður sínar (6), að því er varðar hvort búast megi við að Ampelomyces quisqualis 

af stofni AQ10 uppfylli viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, fyrir 

framkvæmdastjórnina 20. nóvember 2017. Framkvæmdastjórnin lagði drögin að endurnýjunarskýrslunni um 

Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 fyrir fastanefndina um plöntur, dýr, matvæli og fóður 23. mars 2018. 

9) Umsækjandanum var gefinn kostur á því að leggja fram athugasemdir við endurnýjunarskýrsluna. 

10) Staðfest hefur verið, að því er varðar eina dæmigerða notkun eða fleiri á a.m.k. einni plöntuverndarvöru sem inniheldur 

Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10, að viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1107/2009, eru uppfylltar.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 194, 31.7.2018, bls. 36. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019 frá 

29. mars 2019 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 2005/2/EB frá 19. janúar 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við 

virku efnunum Ampelomyces quisqualis og Gliocladium catenulatum (Stjtíð. ESB L 20, 22.1.2005, bls. 15). 

(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). 

(5) 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). 

(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(11), 5078, 24 bls. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078, aðgengileg á Netinu á: 

www.efsa.europa.eu. 

2019/EES/31/37 
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11) Áhættumat vegna endurnýjunar á samþykki fyrir Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 byggist á takmarkaðri 

dæmigerðri notkun sem takmarkar þó ekki þá notkun, sem leyfa má, á plöntuverndarvörum sem innihalda Ampelomyces 

quisqualis af stofni AQ10. Því er rétt að takmarka ekki notkunina við notkun sem sveppaeyðir. 

12) Framkvæmdastjórnin telur enn fremur að Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 sé áhættulítið virkt efni skv. 22. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 uppfyllir skilyrðin sem sett eru fram í 5. lið  

II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009. Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 er stofn örveru sem búist er við, 

að teknu tilliti til fyrirhugaðrar notkunar, að skapi litla áhættu fyrir menn, dýr og umhverfið. Enn fremur er 

Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 stofn örveru (svepps) sem veldur ekki sjúkdómum í mönnum, né er hún skyld 

þekktum sjúkdómsvaldi manna, dýra eða plantna, og margþætt þol gegn sýkingalyfjum sem notuð eru í manna- eða 

dýralyf er ekki þekkt. 

13) Því er rétt að endurnýja samþykkið fyrir Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 sem áhættulitlu efni. 

14) Í samræmi við 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, í tengslum við 6. gr. þeirrar reglugerðar og í ljósi nýjustu 

vísinda- og tækniþekkingar, er þó nauðsynlegt að hafa tiltekin skilyrði. 

15) Í samræmi við 3. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, í tengslum við 4. mgr. 13. gr. sömu reglugerðar, ætti að 

breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það. 

16) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 841/2017 (1) var samþykkistímabilið fyrir 

Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 framlengt til 31. júlí 2018 svo unnt væri að ljúka endurnýjunarferlinu áður en 

samþykki fyrir efninu rynni út. Þar eð samþykkið fyrir virka efninu rennur út 31. júlí 2018 ætti þessi reglugerð að koma 

til framkvæmda frá og með 1. ágúst 2018. 

17) 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 Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10, eins og sett er fram 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 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. ágúst 2018. 

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/841 frá 17. maí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, Ampelomyces quisqualis stofn: AQ 

10, benalaxýl, bentasón, bífenasat, brómoxýníl, karfentrasónetýl, klórprófam, sýasófamíð, desmedífam, díkvat, DPX KE 459 

(flúpýrsúlfúrón-metýl), etoxasól, famoxadón, fenamídón, flúmíoxasín, foramsúlfúrón, Gliocladium catenulatum stofn: J1446, ímasamox, 

ímasósúlfúrón, ísoxaflútól, lamínarín, metalaxýl-m, metoxýfenósíð, milbemektín, oxasúlfúrón, pendímetalín, fenmedífam, pýmetrósín,  

S-metólaklór og trífloxýstróbín (Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2017, bls. 12). 



Nr. 31/408 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

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

Gjört í Brussel 27. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) Dagsetning samþykkis Samþykki rennur út Sértæk ákvæði 

Ampelomyces quisqualis 

af stofni AQ10 

Á ekki við Lágmarksmagn 

lífvænlegra gróa: 

3,0 × 1012 CFU/kg 

1. ágúst 2018 1. ágúst 2033 Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr.  

29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit til niðurstaðnanna í 

endurnýjunarskýrslunni um Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10, einkum í 

I. og II. viðbæti við hana. 

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að vernd notenda 

og starfsmanna, með hliðsjón af því að litið er á örverur sem hugsanlega 

næma í sjálfu sér, og tryggja að viðeigandi persónuhlífar séu hluti af notkunar-

skilyrðunum. 

Meðan á framleiðsluferlinu stendur skal framleiðandinn tryggja algjöra stjórn 

á umhverfisaðstæðum og greiningu á gæðaeftirliti. 

Í notkunarskilyrðum skulu felast ráðstafanir til að draga úr áhættu, eftir því 

sem við á. 

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virku efni er að finna í endurskoðunarskýrslunni. 
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II. VIÐAUKI 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt sem hér segir: 

1) Í A-hluta falli færslan um Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 brott. 

2) Í D-hluta bætist eftirfarandi færsla við: 

Númer Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) 
Dagsetning 

samþykkis 

Samþykki rennur 

út 
Sértæk ákvæði 

„14 Ampelomyces quisqualis 

af stofni AQ10 

Á ekki við Lágmarksmagn 

lífvænlegra gróa: 

3,0 × 1012 CFU/kg 

1. ágúst 2018 1. ágúst 2033 Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr. 

29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit til niðurstaðnanna 

í endurnýjunarskýrslunni um Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10, 

einkum í I. og II. viðbæti við hana. 

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að vernd 

notenda og starfsmanna, með hliðsjón af því að litið er á örverur sem 

hugsanlega næma í sjálfu sér, og tryggja að viðeigandi persónuhlífar 

séu hluti af notkunarskilyrðunum. 

Meðan á framleiðsluferlinu stendur skal framleiðandinn tryggja algjöra 

stjórn á umhverfisaðstæðum og greiningu á gæðaeftirliti. 

Í notkunarskilyrðum skulu felast ráðstafanir til að draga úr áhættu, eftir 

því sem við á.“ 

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virku efni er að finna í endurskoðunarskýrslunni. 

 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/411 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1278 

frá 21. september 2018 

um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Pasteuria nishizawae Pn1, 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 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 22. gr. í tengslum við 2. mgr.  

13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi við 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 lagði Syngenta Crop Protection AG umsókn fyrir 

Danmörku 27. febrúar 2015 um samþykki fyrir virka efninu Pasteuria nishizawae Pn1. 

2) Í samræmi við 3. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar tilkynnti Danmörk, sem skýrslugjafaraðildarríki, umsækjandanum, 

hinum aðildarríkjunum, framkvæmdastjórninni og Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggis-

stofnunin) um lögmæti umsóknarinnar 3. júlí 2015. 

3) Hinn 19. desember 2016 lagði skýrslugjafaraðildarríkið drög að matsskýrslu fyrir framkvæmdastjórnina ásamt afriti 

fyrir Matvælaöryggisstofnunina þar sem metið er hvort búast megi við því að virka efnið uppfylli viðmiðanirnar fyrir 

samþykki sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. 

4) Matvælaöryggisstofnunin uppfyllti ákvæði 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. Hinn 23. maí 2017 fór hún 

fram á, í samræmi við 3. mgr. 12. gr. þeirrar reglugerðar, að umsækjandinn legði fram viðbótarupplýsingar til aðildar-

ríkjanna, framkvæmdastjórnarinnar og Matvælaöryggisstofnunarinnar. Mat skýrslugjafaraðildarríkisins á viðbótar-

upplýsingunum var lagt fyrir Matvælaöryggisstofnunina sem uppfærð drög að matsskýrslu 17. október 2017. 

5) Matvælaöryggisstofnunin lagði niðurstöður sínar (2), að því er varðar hvort búast megi við að virka efnið Pasteuria 

nishizawae Pn1 uppfylli viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, fyrir 

umsækjandann, aðildarríkin og framkvæmdastjórnina 11. janúar 2018. Matvælaöryggisstofnunin gerði niðurstöður sínar 

aðgengilegar almenningi. 

6) Hinn 11. mars 2018 lagði framkvæmdastjórnin fyrir fastanefndina um plöntur, dýr, matvæli og fóður endurskoðun-

arskýrslu um Pasteuria nishizawae Pn1 og drög að reglugerð þar sem kveðið er á um samþykki fyrir Pasteuria 

nishizawae Pn1. 

7) Umsækjandanum var gefinn kostur á því að leggja fram athugasemdir við endurskoðunarskýrsluna. 

8) Staðfest hefur verið, að því er varðar eina dæmigerða notkun eða fleiri á a.m.k. einni plöntuverndarvöru sem inniheldur 

virka efnið, og einkum að því er varðar þá notkun sem var rannsökuð og er lýst í endurskoðunarskýrslunni, að 

viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, eru uppfylltar. Því er rétt að 

samþykkja Pasteuria nishizawae Pn1. 

9) Framkvæmdastjórnin telur enn fremur að Pasteuria nishizawae Pn1 sé áhættulítið virkt efni skv. 22. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1107/2009. Pasteuria nishizawae Pn1 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. Pasteuria nishizawae Pn1 er stofn örveru af villigerð sem 

kemur náttúrulega fyrir í umhverfinu. Hún er nauðbundinn sníkill hnúðorma. Dvalargró Pasteuria nishizawae Pn1 

vakna eingöngu þegar þau komast í snertingu við hnúðorma. Hægt er að útiloka smitvirkni gagnvart öðrum lífverum, 

þ.m.t. mönnum og sjúklingum með skerta ónæmissvörun. Þar sem örveran getur ekki þróast fyrir utan hýsilinn sem hún 

er háð er því hægt að útiloka þol hennar gegn sýkingalyfjum sem notuð eru í manna- eða dýralyf: viðmiðunin, sem sett 

er fram í lið 5.2.1 í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009, telst uppfyllt. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 239, 24.9.2018, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019 frá 

29. mars 2019 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) EFSA (Matvælaöryggisstofnun Evrópu), 2018. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 

Pasteuria nishizawae Pn1.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018, 16(1), 5159, 19 bls., doi:10.2903/j.efsa.2018.5159. 

2019/EES/31/38 
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10) Því er rétt að samþykkja Pasteuria nishizawae Pn1 og gildir það í 15 ár. 

11) 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 þó nauðsynlegt að hafa tiltekin almenn skilyrði þar eð Pasteuria nishizawae Pn1 er 

örvera. 

12) Í samræmi við 4. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 ætti að breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (1) til samræmis við það. 

13) 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. 

Samþykki fyrir virku efni 

Virka efnið Pasteuria nishizawae Pn1, eins og það er tilgreint í I. viðauka, er samþykkt með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir 

um í þeim viðauka. 

2. gr. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

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 21. september 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(1) 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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I. VIÐAUKI 

Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) Dagsetning samþykkis Samþykki rennur út Sértæk ákvæði 

Pasteuria nishizawae Pn1 

Stofnasafn: ATCC Safe Deposit 

(SD-5833) 

CIPAC-nr. 

Ekki úthlutað 

Á ekki við lágmarksstyrkleiki  

1 × 1011 dvalargró/g 

14. október 2018 14. október 2033 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 Pasteuria 

nishizawae Pn1, einkum í I. og II. viðbæti við hana. 

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að 

vernd notenda og starfsmanna, með hliðsjón af því að líta ber 

svo á að Pasteuria nishizawae Pn1 kunni að vera næmandi. Í 

notkunarskilyrðum skulu felast ráðstafanir til að draga úr 

áhættu, eftir því sem við á. 

Meðan á framleiðsluferlinu stendur skal framleiðandinn tryggja 

algjöra stjórn á umhverfisaðstæðum og greiningu á 

gæðaeftirliti. 

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virku efni er að finna í endurskoðunarskýrslunni. 
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II. VIÐAUKI 

Í D-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 bætist eftirfarandi færsla við: 

 Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) Dagsetning samþykkis Samþykki rennur út Sértæk ákvæði 

„13 Pasteuria nishizawae Pn1 

Stofnasafn: ATCC Safe Deposit 

(SD-5833) 

CIPAC-nr. 

Ekki úthlutað 

Á ekki við lágmarksstyrkleiki  

1 × 1011 dvalargró/g 

14. október 2018 14. október 2033 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 Pasteuria nishizawae 

Pn1, einkum í I. og II. viðbæti við hana. 

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin gefa sérstakan 

gaum að vernd notenda og starfsmanna, með hliðsjón 

af því að líta ber svo á að Pasteuria nishizawae Pn1 

kunni að vera næmandi. Í notkunarskilyrðum skulu 

felast ráðstafanir til að draga úr áhættu, eftir því sem 

við á. 

Meðan á framleiðsluferlinu stendur skal framleið-

andinn tryggja algjöra stjórn á umhverfisaðstæðum og 

greiningu á gæðaeftirliti.“ 

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift fyrir virku efni er að finna í endurskoðunarskýrslunni. 
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/543 

frá 23. janúar 2018 

um leiðréttingu á spænsku tungumálaútgáfunni af framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 812/2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar 

orkumerkingar vatnshitara, geymslutanka fyrir heitt vatn og pakka með vatnshitara og búnaði sem nýtir 

sólarorku (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1369 frá 4. júlí 2017 um setningu ramma fyrir orkumerkingar 

og um niðurfellingu tilskipunar 2010/30/ESB (1), einkum 16. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í spænsku tungumálaútgáfunni af framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 812/2013 (2) eru tvær villur í 

röð B og C í dálki M í töflu 1 í II. viðauka að því er varðar mun á formúlunni um viðmiðunarmörk fyrir vatnshitara af 

stærð M. 

2) Því ætti að leiðrétta spænsku tungumálaútgáfuna af framseldri reglugerð (ESB) 812/2013 til samræmis við það. Þetta 

hefur ekki áhrif á aðrar tungumálaútgáfur. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

(Á ekki við um ensku útgáfuna) 

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 23. janúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2018, bls. 63. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/2019 frá  

29. mars 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn 

(bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 198, 28.7.2017, bls. 1. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 812/2013 frá 18. febrúar 2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar vatnshitara, geymslutanka fyrir heitt vatn og pakka með vatnshitara og búnaði sem 

nýtir sólarorku (Stjtíð. ESB L 239, 6.9.2013, bls. 83). 

2019/EES/31/39 
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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2015/1535 

frá 9. september 2015 

um tilhögun miðlunar upplýsinga um tæknireglugerðir og reglur um þjónustu í upplýsingasamfélaginu 

(kerfisbinding) (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114., 337. og 43. gr. hans, 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB (3) hefur nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum atriðum (4). Til 

glöggvunar og hagræðingar ætti því að kerfisbinda þá tilskipun. 

2) Innri markaðurinn myndar svæði án innri landamæra þar sem frjálsir vöruflutningar, frjáls för fólks, frjáls 

þjónustustarfsemi og frjálsir fjármagnsflutningar eru tryggð. Ein af grundvallarreglum Sambandsins er því bann við 

magntakmörkunum á vöruflutninga og ráðstafanir sem hafa samsvarandi áhrif. 

3) Til að stuðla að snurðulausri starfsemi innri markaðarins ætti að tryggja eins mikið gagnsæi og mögulegt er að því er 

varðar landsbundin framtaksverkefni í tengslum við setningu tæknilegra reglna. 

4) Einungis má heimila viðskiptahindranir, sem stafa af tæknilegum reglum, í tengslum við vörur ef þær eru nauðsynlegar 

til að uppfylla grunnkröfur og þjóna hagsmunum almennings sem þær skapa megintryggingu fyrir.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 241, 17.9.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og 

myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Álit frá 14. júlí 2010 (Stjtíð. ESB C 44, 11.2.2011, bls. 142) og álit frá 26. febrúar 2014 (Stjtíð. ESB C 214, 8.7.2014, bls. 55). 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 15. apríl 2014 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 13. júlí 2015. 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og 

reglugerða sem og reglna um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37). Upprunalegur titill var „Tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og 

reglugerða“. Honum var breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/48/EB frá 20. júlí 1998 um breytingu á tilskipun 98/34/EB sem 

setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða (Stjtíð. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18). 

(4) Sjá A-hluta III. viðauka. 

2019/EES/31/40 
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5) Nauðsynlegt er að framkvæmdastjórnin hafi aðgang að nauðsynlegum upplýsingum áður en hún samþykkir tæknileg 

ákvæði. Af þessum sökum verða aðildarríkin sem, skv. 3. mgr. 4. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, ber að greiða 

fyrir því að framkvæmdastjórnin geti leyst verkefni sín af hendi, að tilkynna framkvæmdastjórninni um verkefni sín á 

sviði tæknilegra reglna. 

6) Einnig verður að tilkynna öllum aðildarríkjunum um tæknilegar reglur sem eitthvert hinna aðildarríkjanna fyrirhugar að 

setja. 

7) Markmiðið með innri markaðnum er að skapa umhverfi sem hvetur til samkeppni meðal fyrirtækja. Aukin upplýsinga-

miðlun er ein leið til að aðstoða fyrirtæki til að nýta sér betur þá kosti sem felast í þessum markaði. Því er nauðsynlegt 

að gera rekstraraðilum kleift að leggja mat á áhrifin af tæknilegum reglum, sem önnur aðildarríki leggja fram, með því 

að birta reglulega titlana á þeim drögum sem tilkynnt er um sem og ákvæði um þagnarskyldu varðandi slík drög. 

8) Í þágu réttarvissu þykir rétt að aðildarríki tilkynni opinberlega um að landsbundin tæknileg regla hafi verið samþykkt í 

samræmi við þau formsatriði sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun. 

9) Meðal þeirra ráðstafana sem eru gerðar til að tryggja eðlilega starfsemi eða áframhaldandi þróun markaðarins, að því er 

varðar tæknilegar reglur um vörur, er aukið gagnsæi fyrirætlana á innlendum vettvangi og rýmkun viðmiðana og 

skilyrða við mat á hugsanlegum áhrifum fyrirhugaðra reglna á markaðinn. 

10) Því er nauðsynlegt að meta allar kröfur, sem mælt er fyrir um varðandi vöru, og taka mið af því með hvaða hætti venjur 

í hverju landi þróast varðandi reglur um vörur. 

11) Kröfur, aðrar en tækniforskriftir, sem tengjast vistferli vöru eftir að hún hefur verið sett á markað, kunna að hafa áhrif á 

frjálsa flutninga hennar eða hindra eðlilega starfsemi hins innri markaðar. 

12) Nauðsynlegt er að skýra merkingu hugtaksins „tæknilegar reglur sem ber að hlíta í raun“. Ákvæði þar sem opinber 

stjórnvöld vísa til tækniforskrifta eða annarra krafna eða hvetja til að eftir þeim sé farið og ákvæði um vörur, sem 

opinber stjórnvöld taka þátt í að framfylgja í þágu almennings, gera þessar kröfur eða forskriftir meira bindandi en þær 

myndu annars vera sökum eigin uppruna þeirra. 

13) Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin verða einnig að fá nægan tíma til að leggja til breytingar á fyrirhugaðri ráðstöfun í 

því skyni að draga úr eða ryðja úr vegi hindrunum á frjálsa vöruflutninga sem af henni kunna að leiða. 

14) Hlutaðeigandi aðildarríki verður að taka þessar breytingar til greina þegar það gengur frá lokatexta fyrirhugaðrar 

ráðstöfunar. 

15) Innri markaðurinn felur í sér að framkvæmdastjórnin samþykki bindandi gerðir eða leggi fram tillögu um samþykki 

þeirra, einkum þegar aðildarríkin geta ekki framfylgt meginreglunni um gagnkvæma viðurkenningu. Sérstakt 

tímabundið stöðvunartímabil hefur verið samþykkt til að koma í veg fyrir að innleiðing landsráðstafana torveldi 

Evrópuþinginu og ráðinu eða framkvæmdastjórninni að samþykkja bindandi gerðir á sama sviði. 

16) Hlutaðeigandi aðildarríki skal, í samræmi við almennar skuldbindingar sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. sáttmálans 

um Evrópusambandið, fresta framkvæmd fyrirhugaðrar ráðstöfunar um nægilega langt tímabil til að unnt sé að fjalla 

sameiginlega um þessar fyrirhuguðu breytingar eða til að undirbúa tillögu að lagagerð eða samþykkja bindandi gerð 

framkvæmdastjórnarinnar. 

17) Með það fyrir augum að auðvelda Evrópuþinginu og ráðinu að samþykkja ráðstafanir ættu aðildarríkin að láta hjá líða 

að samþykkja tæknilegar reglur hafi ráðið þegar tekið afstöðu, í fyrstu umræðu, til tillögu framkvæmdastjórnarinnar um 

sama svið.  
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18) Nauðsynlegt er að setja á stofn fastanefnd aðila sem aðildarríkin tilnefna og sem hefur það hlutverk að starfa með 

framkvæmdastjórninni í þeirri viðleitni að draga úr neikvæðum áhrifum á frjálsa vöruflutninga. 

19) Þessi tilskipun ætti ekki að hafa áhrif á skuldbindingar aðildarríkjanna varðandi fresti þeirra til að lögleiða tilskipanirnar 

sem eru tilgreindar í B-hluta III. viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

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

a) „vara“: hvers kyns iðnaðarframleidd vara og hvers kyns landbúnaðarafurðir, þ.m.t. fiskafurðir, 

b) „þjónusta“: öll þjónusta í upplýsingasamfélaginu, þ.e. sú fjarþjónusta sem að jafnaði er veitt rafrænt gegn þóknun og 

samkvæmt beiðni þeirra einstaklinga sem fá þjónustuna. 

Í skilgreiningu þessari merkir: 

i. „fjarþjónusta“: þjónustan sem er veitt án þess að aðilarnir séu viðstaddir samtímis, 

ii. „rafrænt“: þjónusta sem er upphaflega send og móttekin á áfangastað með rafrænum búnaði til vinnslu (þ.m.t. með 

stafrænni þjöppun) og geymslu gagna sem eru eingöngu send, flutt og móttekin með rafþræði, þráðlaust, með 

ljóstæknilegum aðferðum eða með öðrum rafsegulaðferðum, 

iii. „að beiðni þeirra einstaklinga sem fá þjónustuna“: þjónusta sem er veitt með því að senda gögn að beiðni viðkomandi 

einstaklings; 

leiðbeinandi skrá yfir þjónustu, sem fellur ekki undir þessa skilgreiningu, er sett fram í I. viðauka, 

c) „tækniforskrift“: forskrift í skjali þar sem mælt er fyrir um þá eiginleika sem vara verður að hafa, t.d. gæði, notagildi, öryggi 

eða umfang, þ.m.t. kröfur sem lúta að viðskiptaheiti, hugtökum, táknum, prófunum og prófunaraðferðum, umbúðum, 

merkingum eða áletrunum og samræmismatsaðferðum; 

 hugtakið „tækniforskrift“ nær einnig til framleiðsluaðferða og -ferla fyrir landbúnaðarafurðir, eins og um getur í annarri 

undirgrein 1. mgr. 38. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, fyrir afurðir sem eru ætlaðar til manneldis og í 

fóður, sem og fyrir lyf, eins og þau eru skilgreind í 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB (1), sem og til 

framleiðsluaðferða og -ferla varðandi aðrar vörur, ef þau hafa áhrif á eiginleika þeirra, 

d) „aðrar kröfur“: önnur krafa en tækniforskrift, sem vara skal uppfylla í þeim tilgangi að vernda, einkum og sér í lagi, 

neytendur eða umhverfið og sem hefur áhrif á vistferil hennar eftir að hún hefur verið sett á markað, s.s. notkunarskilyrði, 

endurvinnsla, endurnotkun eða förgun, ef slíkar aðstæður geta haft marktæk áhrif á samsetningu eða eðli vörunnar eða 

markaðssetningu hennar, 

e) „reglur um þjónustu“: almenn krafa sem tengist því að hefja og stunda þjónustu í skilningi b-liðar, einkum ákvæði er varða 

þjónustuveitanda, þjónustuna og viðtakanda hennar, að undanskildum þeim reglum sem miðast ekki sérstaklega við þá 

þjónustu sem skilgreind er í þeim lið. 

Í skilgreiningu þessari:  

i. telst regla miðast sérstaklega við þjónustu í upplýsingasamfélaginu ef forsendur hennar og orðalag sýna að sérstakt 

markmið og tilgangur með einstökum ákvæðum hennar sé, að öllu eða einhverju leyti, að stýra þess háttar þjónustu með 

beinum og markvissum hætti,  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB  

L 311, 28.11.2001, bls. 67). 
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ii. telst regla ekki miðast sérstaklega við þjónustu í upplýsingasamfélaginu ef hún hefur aðeins áhrif á slíka þjónustu óbeint 

eða í einstaka tilvikum, 

f) „tæknileg regla“: tækniforskriftir og aðrar kröfur eða reglur um þjónustu, þ.m.t. viðeigandi stjórnsýsluákvæði, sem skylt er,  

samkvæmt lögum eða í raun, að fylgja við markaðssetningu, þjónustuveitingu, stofnun þjónustustarfsemi eða notkun í 

aðildarríki eða stórum hluta þess, ásamt lögum eða stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna, nema þau ákvæði sem kveðið er 

á um í 7. gr. sem banna framleiðslu, innflutning, markaðssetningu eða notkun vöru eða bannar veitingu eða notkun þjónustu 

eða að þjónustuveitandi staðfesti sig. 

Tæknilegar reglur, sem ber að hlíta í raun, eru m.a. eftirfarandi: 

i. lög eða stjórnsýslufyrirmæli aðildarríkis sem annaðhvort vísa til tækniforskrifta, annarra krafna eða reglna er varða 

þjónustu eða til siðareglna starfsgreinar eða starfsvenja sem aftur vísa til tækniforskrifta eða annarra krafna eða til 

reglna um þjónustu, en ef þessum forskriftum, kröfum eða reglum er hlítt má ganga út frá samræmi við skyldur 

samkvæmt fyrrnefndum lögum eða stjórnsýslufyrirmælum, 

ii. frjálsir samningar sem opinber stjórnvöld eru aðili að og kveða á um, í þágu almennra hagsmuna, að tækniforskriftum 

eða öðrum kröfum eða reglum um þjónustu sé hlítt, að undanskildum útboðslýsingum í tengslum við opinber innkaup, 

iii. tækniforskriftir eða aðrar kröfur eða reglur um þjónustu sem tengjast ráðstöfunum í skatta- eða fjármálum sem hafa 

áhrif á neyslu vara eða þjónustu með því að hvetja til þess að þessum tækniforskriftum eða öðrum kröfum eða reglum 

um þjónustu sé hlítt; tækniforskriftir eða aðrar kröfur eða reglur um þjónustu, sem tengjast landsbundnum 

almannatryggingakerfum, eru undanskildar. 

Hér er um að ræða tæknilegar reglur sem yfirvöld, sem aðildarríkin tilnefna, setja og sem birtast í skrá, sem framkvæmda-

stjórnin tekur saman og uppfærir, þegar við á, innan þeirra marka sem nefndin, sem um getur í 2. gr., setur; 

beita skal sömu málsmeðferð við að breyta skránni, 

g) „drög að tæknilegri reglu“: texti tækniforskriftar eða annarrar kröfu eða reglu um þjónustu, þ.m.t. stjórnsýsluákvæði, sem 

samin hafa verið í þeim tilgangi að fá textann samþykktan eða lagðan fram til samþykkis sem tæknilega reglu, enda sé hann 

á því samningsstigi að enn megi gera verulegar breytingar. 

2. Þessi tilskipun gildir ekki um: 

a) útvarpsútsendingar, 

b) sjónvarpsútsendingar sem falla undir e-lið 1. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB (1). 

3. Tilskipun þessi gildir ekki um reglur, sem tengjast málum sem falla undir löggjöf Sambandsins á sviði fjarskiptaþjónustu, 

eins og fjallað er um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB (2). 

4. Tilskipun þessi gildir ekki um reglur, sem tengjast málum sem falla undir löggjöf Sambandsins á sviði fjármálaþjónustu, 

sbr. skrána í II. viðauka við þessa tilskipun sem þó er ekki tæmandi. 

5. Að undanskilinni 3 mgr. 5. gr. gildir tilskipun þessi ekki um reglur, sem skipulegir verðbréfamarkaðir hafa tekið upp eða 

reglur sem gilda um þá, í skilningi tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB (3), eða reglur vegna eða fyrir aðra 

markaði eða aðila sem sjá um greiðslujöfnun eða uppgjör fyrir þessa markaði.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB frá 10. mars 2010 um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum 

í aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu (tilskipun um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu) (Stjtíð. ESB L 95, 15.4.2010,  

bls. 1). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB frá 7. mars 2002 um sameiginlegan regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu 

(rammatilskipun) (Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 33). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipunum 

ráðsins 85/611/EBE og 93/6/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/22/EBE 

(Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1). 
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6. Tilskipun þessi gildir ekki um þær ráðstafanir sem aðildarríki telja nauðsynlegar samkvæmt sáttmálunum til að vernda 

einstaklinga, einkum launafólk, þegar vörur eru notaðar, að því tilskildu að slíkar ráðstafanir hafi ekki áhrif á vörurnar. 

2. gr. 

Setja skal á fót fastanefnd, skipaða fulltrúum sem aðildarríkin tilnefna, sem getur leitað til sérfræðinga eða ráðgjafa um aðstoð 

og skal formaður nefndarinnar vera fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar.  

Nefndin setur sér starfsreglur. 

3. gr. 

1. Nefndin skal koma saman a.m.k. tvisvar á ári. 

Sérstök nefnd skal koma saman til að skoða mál sem tengjast þjónustu í upplýsingasamfélaginu. 

2. Framkvæmdastjórnin skal leggja fyrir nefndina skýrslu um framkvæmd og beitingu þeirra verklagsreglna sem settar eru 

fram í þessari tilskipun og skal leggja fram tillögur sem miða að því að ryðja úr vegi gildandi eða fyrirsjáanlegum viðskipta-

hindrunum. 

3. Nefndin skal skila áliti um orðsendingarnar og tillögurnar, sem um getur í 2. mgr., og getur hún einkum í því sambandi 

lagt til að framkvæmdastjórnin: 

a) sjái til þess, ef þörf krefur og til að forðast hættu á viðskiptahindrunum, að hlutaðeigandi aðildarríki hafi í upphafi samráð 

sín á milli um viðeigandi ráðstafanir, 

b) geri allar viðeigandi ráðstafanir, 

c) tilgreini þau svið þar sem samhæfingar virðist vera þörf og, ef til þess kæmi, komi á viðeigandi samhæfingu á tilteknu sviði. 

4. Framkvæmdastjórninni er skylt að hafa samráð við nefndina: 

a) þegar hún ákveður hvernig haga skuli í raun upplýsingaskiptunum sem kveðið er á um eða lagt er til í þessari tilskipun að 

verði breytt, 

b) þegar hún endurskoðar framkvæmd tilhögunarinnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun. 

5. Framkvæmdastjórnin getur leitað álits nefndarinnar á öllum frumdrögum að tæknilegri reglu sem hún fær í hendur. 

6. Leggja má fyrirspurnir fyrir nefndina um framkvæmd þessarar tilskipunar að beiðni formanns hennar eða aðildarríkis. 

7. Umræður á fundum nefndarinnar og upplýsingarnar, sem eru lagðar fyrir hana, eru trúnaðarmál. 

Nefndinni og yfirvöldum í aðildarríkjum er þó heimilt að leita álits sérfróðra manna eða lögaðila, m.a. þeirra sem ekki starfa á 

vegum hins opinbera, að því tilskildu að nauðsynlegra varúðarráðstafana sé gætt. 

8. Að því er varðar reglur um þjónustu geta framkvæmdastjórnin og nefndin haft samráð við einstaklinga eða lögaðila í 

atvinnulífinu eða háskólum, og fulltrúa, ef mögulegt er, sem geta látið í té sérfræðiálit á félagslegum og samfélagslegum 

markmiðum og afleiðingum hvers konar draga að reglum um þjónustu, og tekið ráðleggingar þeirra til greina þegar farið er 

fram á það.  
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4. gr. 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni, í samræmi við 1. mgr. 5. gr., um allar beiðnir til staðlastofnana um að semja 

tækniforskriftir eða staðal um tilteknar vörur í þeim tilgangi að setja tæknilega reglu um slíkar vörur í formi draga að 

tæknilegum reglum, og tilgreina ástæður fyrir setningu þeirra. 

5. gr. 

1. Aðildarríki skulu, með fyrirvara um 7. gr., tafarlaust koma á framfæri við framkvæmdastjórnina öllum drögum að 

tæknilegum reglum, að undanskildum þeim þar sem gildandi alþjóðlegur eða evrópskur staðall er tekinn upp í heild sinni en þá 

nægir að veita henni upplýsingar um viðkomandi staðal og einnig skulu þau láta framkvæmdastjórninni í té yfirlýsingu um 

ástæðurnar fyrir því að nauðsynlegt sé að innleiða umrædda tæknilega reglu, komi það ekki skýrt fram í sjálfum drögunum.  

Aðildarríkin skulu, eftir því sem við á, koma texta laga- eða regluákvæða, sem í aðalatriðum og beinlínis liggja til grundvallar, 

samtímis á framfæri við framkvæmdastjórnina ef nauðsynlegt er að þekkja til þessa texta þegar meta skal áhrif sem drög að 

tæknilegum reglum hafa, nema hann hafi áður verið sendur með orðsendingu. 

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni aftur drögin að tæknilegu reglunni samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru 

fram í fyrstu og annarri undirgrein þessarar málsgreinar, geri þau breytingar á þeim sem hafa í för með sér umtalsverðar 

breytingar á gildissviði þeirra, stytta upphaflega tímaáætlun til framkvæmda, bæta við nýjum forskriftum eða kröfum eða herða 

þær sem fyrir eru. 

Ef drögunum að tæknilegri reglu er einkum ætlað að takmarka markaðssetningu eða notkun hreins efnis, efnablöndu eða vöru, 

vegna lýðheilsu eða í þeim tilgangi að vernda neytendur eða umhverfi, skulu aðildarríkin annaðhvort senda yfirlit yfir eða 

tilvísun til allra gagna sem máli skipta um viðkomandi efni, efnablöndu eða vöru og þekkt og fáanleg staðgönguefni, liggi 

þessar upplýsingar á lausu, og koma upplýsingum á framfæri um fyrirsjáanleg áhrif þessarar ráðstöfunar á lýðheilsu og verndun 

neytenda og umhverfis ásamt áhættumati sem fram fer, eftir því sem við á, í samræmi við þær meginreglur sem kveðið er á um í 

viðeigandi hluta 3. liðar í II. lið XV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (1). 

Framkvæmdastjórnin skal, þegar í stað, tilkynna hinum aðildarríkjunum um drögin að tæknilegu reglunni og öll skjöl sem hún 

fær í hendur og er henni einnig heimilt að leita álits nefndarinnar, sem um getur í 2. gr. þessarar tilskipunar, á drögunum og, ef 

við á, þeirrar nefndar sem er ábyrg fyrir viðkomandi sviði. 

Í athugasemdum eða ítarlegu áliti framkvæmdastjórnarinnar eða aðildarríkjanna varðandi tækniforskriftir eða aðrar kröfur eða 

reglur um þjónustuna, sem um getur í iii. lið annarrar undirgreinar f-liðar 1. mgr. 1. gr. þessarar tilskipunar, má aðeins fjalla um 

þá þætti sem kunna að hindra viðskipti eða, að því er varðar reglur um þjónustu, frjálsa þjónustustarfsemi eða staðfesturétt 

þjónustuveitenda en ekki um þá þætti ráðstöfunarinnar sem lúta að skatta- eða fjármálum. 

2. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin geta sent athugasemdir sínar til þess aðildarríkis sem hefur sent frá sér drög að 

tæknilegri reglu og skal aðildarríkið taka athugasemdirnar til greina, að því marki sem unnt er, við síðari vinnu við tæknilegu 

regluna. 

3. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni, án tafar, endanlegan texta tæknilegu reglunnar. 

4. Ekki skal fara með upplýsingarnar, sem veittar eru samkvæmt þessari grein, sem trúnaðarmál nema tilkynningar-

aðildarríkið fari þess eindregið á leit. Allar slíkar beiðnir skal rökstyðja. 

Í slíkum tilvikum er nefndinni, sem um getur í 2. gr., og landsyfirvöldum heimilt, ef nauðsynlegar varúðarráðstafanir eru gerðar, 

að leita sérfræðiráðgjafar hjá einstaklingum eða lögaðilum í einkageiranum.  

  

(1) 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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5. Þegar drög að tæknilegu reglunum eru hluti ráðstafana, sem komið skal á framfæri við framkvæmdastjórnina á undirbún-

ingsstigi, samkvæmt annarri gerð Sambandsins, er aðildarríkjunum heimilt að senda orðsendingu í skilningi 1. mgr. samkvæmt 

hinni gerðinni, að því tilskildu að þau tilgreini formlega að fyrrnefnd orðsending feli einnig í sér orðsendingu að því er varðar 

þessa tilskipun. 

Jafnvel þótt engin viðbrögð komi frá framkvæmdastjórninni við drögum að tæknilegri reglu, samkvæmt ákvæðum þessarar 

tilskipunar, skal það ekki hafa áhrif á ákvarðanir sem kunna að verða teknar á grundvelli annarra gerða Sambandsins. 

6. gr. 

1. Aðildarríkin skulu fresta að samþykkja drög að tæknilegri reglu í þrjá mánuði frá þeim degi sem framkvæmdastjórninni 

berst orðsendingin sem um getur í 1. mgr. 5. gr. 

2. Aðildarríkin skulu fresta: 

— að samþykkja, í fjóra mánuði, drög að tæknilegri reglu í formi frjáls samnings í skilningi ii. liðar annarrar undirgreinar  

f-liðar 1. mgr. 1. gr., 

— að samþykkja önnur drög að tæknilegri reglu í sex mánuði, að undanskildum drögum að reglum um þjónustu, sbr. þó 

ákvæði 3., 4. og 5. mgr. þessarar greinar; 

frá þeim degi sem framkvæmdastjórninni berst orðsendingin, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., ef framkvæmdastjórnin eða annað 

aðildarríki leggur fram ítarlegt álit, innan þriggja mánaða frá þeim degi, þess efnis að fyrirhuguð ráðstöfun kunni að hindra 

frjálsa vöruflutninga innan innri markaðarins, 

— að samþykkja drög að reglum um þjónustu í fjóra mánuði frá þeim degi sem framkvæmdastjórninni berst orðsendingin, 

sem um getur í 1. mgr. 5. gr., með fyrirvara um 4. og 5. mgr., ef framkvæmdastjórnin eða annað aðildarríki leggur fram 

ítarlegt álit, innan þriggja mánaða frá móttöku orðsendingar, þess efnis að fyrirhuguð ráðstöfun kunni að hindra frjálsa 

þjónustustarfsemi eða staðfesturétt þjónustuveitenda á innri markaðinum. 

Að því er varðar drög að reglum um þjónustu, kann að vera að ítarlegar álitsgerðir framkvæmdastjórnarinnar eða aðildar-

ríkjanna hafi ekki áhrif á ráðstafanir varðandi stefnu í menningarmálum, einkum á sviði hljóð- og myndmiðlunar, sem 

aðildarríkin kunna að samþykkja í samræmi við lög Sambandsins, að teknu tilliti til fjölbreytni tungumála aðildarríkjanna, 

sérstakra þjóðar- og svæðiseinkenna þeirra og menningararfleifðar. 

Hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni til hvaða aðgerða það hyggst grípa til að bregðast við þessum 

ítarlegu álitsgerðum. Framkvæmdastjórnin skal leggja fram athugasemdir um þessi viðbrögð. 

Að því er varðar reglur um þjónustu skal hlutaðeigandi aðildarríki tilgreina, þegar við á, ástæður þess að ekki sé unnt að taka 

tillit til hinna ítarlegu álitsgerða. 

3. Að undanskildum drögum að reglum sem varða þjónustu skulu aðildarríkin fresta að samþykkja drög að tæknilegri reglu í 

tólf mánuði frá þeim degi sem framkvæmdastjórninni berst orðsendingin, sem um getur í 1. mgr. 5. gr. þessarar tilskipunar, ef 

framkvæmdastjórnin tilkynnir, innan þriggja mánaða frá móttöku orðsendingar, um þá ætlun sína að gera tillögu um, eða 

samþykkja, tilskipun, reglugerð eða ákvörðun um málið í samræmi við ákvæði 288. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusam-

bandsins. 

4. Aðildarríkin skulu fresta að samþykkja drög að tæknilegri reglu í tólf mánuði frá þeim degi sem framkvæmdastjórninni 

berst orðsendingin, sem um getur í 1. mgr. 5. gr. þessarar tilskipunar, ef framkvæmdastjórnin tilkynnir, innan þriggja mánaða 

frá móttöku orðsendingar, um þá niðurstöðu sína að í drögum að tæknilegu reglunni sé fjallað um sama málefnið og í 

fyrirliggjandi tillögu að tilskipun, reglugerð eða ákvörðun, sem hefur verið lögð fyrir Evrópuþingið og ráðið í samræmi við 

ákvæði 288. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. 

5. Móti ráðið afstöðu í fyrstu umræðu á stöðvunartímabilinu, sem um getur í 3. og 4. mgr., skal lengja þetta tímabil í  

18 mánuði, sbr. þó 6. mgr.  
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6. Skuldbindingar, sem um getur í 3., 4. og 5. mgr., falli niður: 

a) tilkynni framkvæmdastjórnin aðildarríkjunum að hún hyggist ekki lengur gera tillögu um eða samþykkja bindandi gerð, 

b) tilkynni framkvæmdastjórnin aðildarríkjunum um að hún dragi drög sín eða tillögu til baka, 

c) hafi Evrópuþingið og ráðið eða framkvæmdastjórnin samþykkt bindandi gerð. 

7. Ákvæði 1.–5. mgr. gilda ekki ef aðildarríki: 

a) af brýnum ástæðum, sem rekja má til alvarlegra og ófyrirséðra atvika, sem tengjast lýðheilsu eða öryggi almennings, vernd 

dýra eða plantna og, að því er varðar reglur um þjónustu, einnig allsherjarreglu, einkum vernd ólögráða barna, neyðist til að 

undirbúa tæknilega reglu á mjög skömmum tíma í þeim tilgangi að samþykkja og hrinda ákvæðum hennar í framkvæmd, án 

tafar, án þess að samráð komi til eða 

b) af brýnum ástæðum, sem rekja má til alvarlegra atvika sem tengjast verndun öryggis og heilleika fjármálakerfisins, einkum 

sparifjáreigenda, fjárfesta og tryggðra aðila, neyðist til að samþykkja og beita reglum um fjármálaþjónustu án tafar. 

Aðildarríkið skal, í orðsendingunni sem um getur í 5. gr., tilgreina hinar brýnu ástæður fyrir þeim ráðstöfunum sem gripið er til. 

Framkvæmdastjórnin skal leggja fram álit sitt á orðsendingunni eins fljótt og því verður við komið. Hún skal grípa til 

viðeigandi aðgerða þegar þessari málsmeðferð er beitt með óviðeigandi hætti. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa Evrópuþingið 

um málið. 

7. gr. 

1. Ákvæði 5. og 6. gr. gilda ekki um lög og stjórnsýslufyrirmæli aðildarríkjanna eða frjálsa samninga sem þau beita: 

a) til að fara að bindandi gerðum Sambandsins þar sem stefnt er að því að samþykkja tækniforskriftir eða reglur um þjónustu, 

b) til að uppfylla skuldbindingar vegna alþjóðlegra samninga þar sem stefnt er að því að samþykkja sameiginlegar tækni-

forskriftir eða reglur um þjónustu í Sambandinu, 

c) til að færa sér í nyt verndarákvæði sem kveðið er á um í bindandi gerðum Sambandsins, 

d) til að beita ákvæðum 1. mgr. 12. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/EB (1), 

e) eingöngu í þeim tilgangi að fullnægja dómi Evrópudómstólsins, 

f) eingöngu í þeim tilgangi að breyta tæknilegri reglu í skilningi f-liðar 1. mgr. 1. gr., í samræmi við óskir framkvæmda-

stjórnarinnar, með það fyrir augum að ryðja úr vegi viðskiptahindrunum eða, að því er varðar reglur um þjónustu, 

hindrunum fyrir frjálsri þjónustustarfsemi eða staðfesturétti þjónustuveitenda.  

2. Ákvæði 6. gr. gilda ekki um lög og stjórnsýslufyrirmæli aðildarríkjanna sem banna framleiðslu svo fremi að þau hefti ekki 

frjálsa vöruflutninga. 

3. Ákvæði 3.–6. mgr. 6. gr. gilda ekki um frjálsu samningana sem um getur í ii. lið annarrar undirgreinar f-liðar 1. mgr. 1. gr. 

4. Ákvæði 6. gr. gilda ekki um tækniforskriftir eða aðrar kröfur eða reglur um þjónustu sem um getur í iii. lið annarrar 

undirgreinar f-liðar 1. mgr. 1. gr. 

8. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal senda Evrópuþinginu, ráðinu og efnahags- og félagsmálanefndinni skýrslu á tveggja ára fresti um 

þann árangur sem hlýst af því að beita ákvæðum þessarar tilskipunar. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/EB frá 3. desember 2001 um öryggi vöru (Stjtíð. EB L 11, 15.1.2002, bls. 4). 
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Framkvæmdastjórnin skal birta árlega tölulegar upplýsingar um tilkynningar sem berast í Stjórnartíðindum Evrópu-

sambandsins. 

9. gr. 

Þegar aðildarríkin samþykkja tæknilega reglu skal vera í henni tilvísun í þessa tilskipun eða henni fylgja slík tilvísun þegar hún 

verður birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

10. gr. 

Tilskipun 98/34/EB, eins og henni var breytt með gerðunum sem eru tilgreindar í A-hluta III. viðauka við þessa tilskipun, er 

felld úr gildi með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna varðandi fresti þeirra til að leiða í landslög tilskipanirnar sem 

tilgreindar eru í B-hluta III. viðauka við niðurfelldu tilskipunina og í B-hluta III. viðauka við þessa tilskipun. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af samsvörunar-

töflunni í IV. viðauka. 

11. gr. 

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

12. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 9. september 2015. 

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

 M. SCHULZ N. SCHMIT 

 forseti forseti. 

 _____  

  



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/425 

 

I. VIÐAUKI 

Leiðbeinandi skrá yfir þjónustu sem fellur ekki undir aðra undirgrein b-liðar 1. mgr. 1. gr. 

1. Þjónusta sem ekki er „fjarþjónusta“ 

Þjónusta sem er veitt að þjónustuveitanda og viðtakanda viðstöddum, jafnvel þótt notaður sé rafrænn búnaður: 

a) læknisskoðun eða meðferð á læknastofu með rafrænum búnaði þar sem sjúklingurinn er viðstaddur, 

b) leit í rafrænum verðlista í verslun þar sem viðskiptavinurinn er staddur, 

c) bókanir á flugmiðum hjá ferðaskrifstofu um tölvunet að viðskiptavininum viðstöddum, 

d) rafrænir leikir í tölvuleikjasal þar sem viðskiptavinurinn er viðstaddur. 

2. Þjónusta sem ekki er veitt „rafrænt“ 

— Áþreifanleg þjónusta enda þótt hún sé veitt um rafrænan búnað: 

a) hraðbankar eða sjálfvirkar miðasöluvélar (peningaseðlar, lestarmiðar), 

b) aðgangur að vegakerfum, bílastæðum o.s.frv., þar sem krafist er gjalds fyrir notkun, jafnvel þótt rafrænn búnaður sé við 

innkeyrslu-/útkeyrsluleið sem stýrir aðganginum og/eða tryggir rétta greiðslu. 

— Þjónusta utan nets: dreifing geisladiska eða hugbúnaðar á disklingum. 

— Þjónusta sem ekki er veitt með rafrænu vinnslu-/geymslukerfi: 

a) talsímaþjónusta, 

b) bréfasíma- eða fjarritaþjónusta, 

c) þjónusta veitt um talsíma eða bréfasíma, 

d) viðtal við lækni um síma eða bréfasíma, 

e) viðtal við lögfræðing um síma eða bréfasíma, 

f) bein markaðssetning um síma eða bréfasíma. 

3. Þjónusta sem ekki er veitt „að beiðni þeirra einstaklinga sem fá þjónustuna“ 

Þjónusta sem er veitt með því að senda gögn án þess að krafist sé að þau séu móttekin samtímis af ótakmörkuðum fjölda 

einstakra viðtakenda (útsending frá einum stað til margra): 

a) sjónvarpsútsendingar (þ.m.t. nærlæg þjónusta myndefnisveitu) sem um getur í e-lið 1. mgr. 1. gr. í tilskipun 2010/13/ESB, 

b) útvarpsútsendingar, 

c) textavarp (í sjónvarpi). 

 _____   
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II. VIÐAUKI 

Leiðbeinandi skrá yfir fjármálaþjónustu sem fellur 4. mgr. 1. gr. 

— Fjárfestingarþjónusta. 

— Vátryggingar og endurtryggingar. 

— Bankaþjónusta. 

— Rekstur sem tengist lífeyrissjóðum. 

— Þjónusta sem tengist framtíðar- og valréttarsamningum. 

Þess háttar þjónusta felur einkum í sér: 

a) fjárfestingarþjónustuna, sem um getur í viðaukanum við tilskipun 2004/39/EB, þjónustu sjóða um sameiginlega 

fjárfestingu, 

b) þjónustustarfsemi sem er háð gagnkvæmri viðurkenningu og sem um getur í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/36/ESB (1), 

c) rekstur sem fellur undir vátrygginga- og endurtryggingastarfsemina sem um getur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/ESB (2). 

 _____   

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með 

lánastofnunum og fjárfestingarfyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 

2006/49/EB (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og 

endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1). 
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III. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með skrá yfir síðari breytingar hennar 

(sem um getur í 10. gr.) 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB 

(Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37) 

 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/48/EB 

(Stjtíð. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18) 

 

Ákvæði 1. hluta í bálki H í II. viðauka við aðildarlögin frá 2004 

(Stjtíð. ESB L 236, 23.9.2003, bls. 68) 

Eingöngu að því er varðar tilvísunina í 2. lið í 

tilskipun 98/34/EB 

Tilskipun ráðsins 2006/96/EB 

(Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 81) 

Eingöngu að því er varðar tilvísunina í 1. gr. í 

tilskipun 98/34/EB 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1025/2012 

(Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12) 

Einungis 2. mgr. 26. gr. 

B-HLUTI 

Frestir til að leiða í landslög 

(sem um getur í 10. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar 

98/34/EB — 

98/48/EB 5. ágúst 1999 

2006/96/EB 1. janúar 2007 
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IV. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Tilskipun 98/34/EB Þessi tilskipun 

Inngangsorð fyrstu málsgreinar 1. gr. Inngangsorð 1. mgr. 1. gr. 

1. liður fyrstu málsgreinar 1. gr. a-liður 1. mgr. 1. gr. 

Fyrsta undirgrein 2. liðar fyrstu málsgreinar 1. gr. Fyrsta undirgrein b-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Fyrsti undirliður annarrar undirgreinar 2. liðar fyrstu 

málsgreinar 1. gr. 

i. liður annarrar undirgreinar b-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Annar undirliður annarrar undirgreinar 2. liðar fyrstu 

málsgreinar 1. gr. 

ii. liður annarrar undirgreinar b-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Þriðji undirliður annarrar undirgreinar 2. liðar fyrstu 

málsgreinar 1. gr. 

iii. liður annarrar undirgreinar b-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Þriðja undirgrein 2. liðar fyrstu málsgreinar 1. gr. Þriðja undirgrein b-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Inngangsorð fjórðu undirgreinar 2. liðar fyrstu málsgreinar  

1. gr. 

Inngangsorð 2. mgr. 1. gr. 

Fyrsti undirliður fjórðu undirgreinar 2. liðar fyrstu málsgreinar 

1. gr. 

a-liður 2. mgr. 1. gr. 

Annar undirliður fjórðu undirgreinar 2. liðar fyrstu málsgreinar 

1. gr. 

b-liður 2. mgr. 1. gr. 

3. liður fyrstu málsgreinar 1. gr. c-liður 1. mgr. 1. gr. 

4. liður fyrstu málsgreinar 1. gr. d-liður 1. mgr. 1. gr. 

Fyrsta undirgrein 5. liðar fyrstu málsgreinar 1. gr. Fyrsta undirgrein e-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Önnur undirgrein 5. liðar fyrstu málsgreinar 1. gr. 3. mgr. 1. gr. 

Þriðja undirgrein 5. liðar fyrstu málsgreinar 1. gr. 4. mgr. 1. gr. 

Fjórða undirgrein 5. liðar fyrstu málsgreinar 1. gr. 5. mgr. 1. gr. 

Inngangsmálsliður fimmtu undirgreinar 5. liðar fyrstu 

málsgreinar 1. gr. 

Inngangsmálsliður annarrar undirgreinar e-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Fyrsti undirliður fimmtu undirgreinar 5. liðar fyrstu 

málsgreinar 1. gr. 

i. liður annarrar undirgreinar e-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Annar undirliður fimmtu undirgreinar 5. liðar fyrstu 

málsgreinar 1. gr. 

ii. liður annarrar undirgreinar e-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Fyrsta undirgrein 11. liðar fyrstu málsgreinar 1. gr. Fyrsta undirgrein f-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Inngangsmálsliður annarrar undirgreinar 11. liðar fyrstu 

málsgreinar 1. gr. 

Inngangsmálsliður annarrar undirgreinar f-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Fyrsti undirliður annarrar undirgreinar 11. liðar fyrstu 

málsgreinar 1. gr. 

i. liður annarrar undirgreinar f-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Annar undirliður annarrar undirgreinar 11. liðar fyrstu 

málsgreinar 1. gr. 

ii. liður annarrar undirgreinar f-liðar 1. mgr. 1. gr. 
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Tilskipun 98/34/EB Þessi tilskipun 

Þriðji undirliður annarrar undirgreinar 11. liðar fyrstu 

málsgreinar 1. gr. 

iii. liður annarrar undirgreinar f-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Þriðja undirgrein 11. liðar fyrstu málsgreinar 1. gr. Þriðja undirgrein f-liðar 1. mgr. 1. gr. 

Fjórða undirgrein 11. liðar fyrstu málsgreinar 1. gr. Fjórða undirgrein f-liðar 1. mgr. 1. gr. 

12. liður fyrstu málsgreinar 1. gr. g-liður 1. mgr. 1. gr. 

Önnur málsgrein 1. gr. 6. mgr. 1. gr. 

5. gr. 2. gr. 

1. og 2. mgr. 6. gr. 1. og 2. mgr. 3. gr. 

Inngangsorð 3. mgr. 6. gr. Inngangsorð 3. mgr. 3. gr. 

Annar undirliður 3. mgr. 6. gr. a-liður 3. mgr. 3. gr. 

Þriðji undirliður 3. mgr. 6. gr. b-liður 3. mgr. 3. gr. 

Fjórði undirliður 3. mgr. 6. gr. c-liður 3. mgr. 3. gr. 

Inngangsorð 4. mgr. 6. gr. Inngangsorð 4. mgr. 3. gr. 

c-liður 4. mgr. 6. gr. a-liður 4. mgr. 3. gr. 

d-liður 4. mgr. 6. gr. b-liður 4. mgr. 3. gr. 

5.–8. mgr. 6. gr. 5.–8. mgr. 3. gr. 

7. gr. 4. gr. 

8. gr. 5. gr. 

1.–5. mgr. 9. gr. 1.–5. mgr. 6. gr. 

Inngangsorð 6. mgr. 9. gr. Inngangsorð 6. mgr. 6. gr. 

Fyrsti undirliður 6. mgr. 9. gr. a-liður 6. mgr. 6. gr. 

Annar undirliður 6. mgr. 9. gr. b-liður 6. mgr. 6. gr. 

Þriðji undirliður 6. mgr. 9. gr. c-liður 6. mgr. 6. gr. 

Inngangsorð fyrstu undirgreinar 7. mgr. 9. gr. Inngangsorð fyrstu undirgreinar 7. mgr. 6. gr. 

Fyrsti undirliður fyrstu undirgreinar 7. mgr. 9. gr. a-liður fyrstu undirgreinar 7. mgr. 6. gr. 

Annar undirliður fyrstu undirgreinar 7. mgr. 9. gr. b-liður fyrstu undirgreinar 7. mgr. 6. gr. 

Önnur undirgrein 7. mgr. 9. gr. Önnur undirgrein 7. mgr. 6. gr. 

Inngangsorð 1. mgr. 10. gr. Inngangsorð 1. mgr. 7. gr. 

Fyrsti undirliður 1. mgr. 10. gr. a-liður 1. mgr. 7. gr. 

Annar undirliður 1. mgr. 10. gr. b-liður 1. mgr. 7. gr. 

Þriðji undirliður 1. mgr. 10. gr. c-liður 1. mgr. 7. gr. 



Nr. 31/430 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

Tilskipun 98/34/EB Þessi tilskipun 

Fjórði undirliður 1. mgr. 10. gr. d-liður 1. mgr. 7. gr. 

Fimmti undirliður 1. mgr. 10. gr. e-liður 1. mgr. 7. gr. 

Sjötti undirliður 1. mgr. 10. gr. f-liður 1. mgr. 7. gr. 

2., 3. og 4. mgr. 10. gr. 2., 3. og 4. mgr. 7. gr. 

Fyrsti málsliður 11. gr. Fyrsta málsgrein 8. gr. 

Annar málsliður 11. gr. Önnur málsgrein 8. gr. 

12. gr. 9. gr. 

13. gr. — 

— 10. gr. 

14. gr. 11. gr. 

15. gr. 12. gr. 

III. viðauki — 

IV. viðauki — 

V. viðauki I. viðauki 

VI. viðauki II. viðauki 

— III. viðauki 

— IV. viðauki 
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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/2356 

frá 15. desember 2017 

um viðurkenningu á skýrslu Ástralíu um dæmigerða losun gróðurhúsalofttegunda frá ræktun landbúnaðarhráefna 

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB frá 23. apríl 2009 um að auka notkun orku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum og um breytingu og síðar niðurfellingu á tilskipunum 2001/77/EB og 2003/30/EB (1), einkum  

4. mgr. 19. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Hinn 22. ágúst 2016 lagði Ástralía fram skýrslu með niðurstöðum um útreikninga á losun gróðurhúsalofttegunda frá 

ræktun repjuolíufræs í Ástralíu. Þau tölfræðilegu svæði í Ástralíu sem komast næst lýsingunni á svæði á 2. stigi NUTS 

eru ríki. Áætlanir um losun gróðurhúsalofttegunda voru því gerðar á grundvelli áströlsku ríkjanna. 

2) Eftir yfirferð skýrslunnar sem Ástralía lagði fram telur framkvæmdastjórnin að hún uppfylli skilyrðin sem eru sett fram í 

tilskipun 2009/28/EB um að heimila þriðja landi að nota dæmigerð gildi fyrir minni landfræðileg svæði (áströlsk ríki) en 

þau sem eru notuð við útreikningana á staðalgildunum: gögnin í skýrslunni vísa til losunar frá ræktun landbúnaðar-

hráefna (repjuolíufræs); búast má við að dæmigerð losun gróðurhúsalofttegunda frá ræktun repjuolíufræs geti verið 

minni eða jafnmikil og losunin sem gert var ráð fyrir við útreikningana á viðkomandi staðalgildum; og þessi dæmigerða 

losun gróðurhúsalofttegunda hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar um sjálfbærni lífeldsneytis 

og fljótandi lífeldsneytis. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Framkvæmdastjórnin telur að skýrslan sem Ástralía lagði fram til viðurkenningar 22. ágúst 2016 innihaldi nákvæm gögn til 

mælinga á losun gróðurhúsalofttegunda, sem tengjast ræktun repjuolíufræs sem er framleitt í áströlsku ríkjunum, sem jafngilda 

2. stigi flokkunar hagskýrslusvæða (NUTS 2) að því er varðar 2. mgr. 17. gr. tilskipunar 2009/28/EB. Samantekt gagnanna í 

skýrslunni er sett fram í viðaukanum. 

2. gr. 

Þessi ákvörðun gildir í 5 ár. Ef gerðar eru breytingar á efni skýrslunnar, eins og hún var lögð fyrir framkvæmdastjórnina  

22. ágúst 2016 til viðurkenningar, sem kunna að hafa áhrif á skilyrðin fyrir viðurkenningunni sem tekin eru fram í 1. gr. skal 

tilkynna framkvæmdastjórninni um breytingarnar án tafar. Framkvæmdastjórnin skal leggja mat á tilkynntar breytingar með það 

fyrir augum að ákvarða hvort gögnin sem koma fram í skýrslunni eru enn nákvæm. 

3. gr. 

Framkvæmdastjórnin getur fellt þessa ákvörðun úr gildi ef sýnt hefur verið fram á það með skýrum hætti að skýrslan innihaldi 

ekki lengur nákvæm gögn að því er snertir mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda sem tengjast ræktun repjuolíufræs sem er 

framleitt í Ástralíu. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 336, 16.12.2017, bls. 55. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2018 

frá 6. júlí 2018 um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 16. 
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4. gr. 

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

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Losun gróðurhúsalofttegunda af völdum ræktunar á repjuolíu í ríkjum Ástralíu (tonn af koltvísýringsjafngildi/tonni af 

repjuolíufræi miðað við þurrt efni) 

Ríki 

N2O jarðvegur 
Upp-

skeruleifar 

Framleiðsla 
Eldsneytis-

notkun 
Kalk Fræ Samtals 

Bein Óbein Áburður Plágueyðir 

Nýja Suður-Wales (þurrka-

svæði) 

0,046 0,005 0,115 0,195 0,023 0,079 0,035 0,001 0,500 

Nýja Suður-Wales (áveitu-

svæði) 

0,276 0,123 0,115 0,275 0,006 0,096 0,053 0,001 0,944 

Nýja Suður-Wales 0,051 0,008 0,115 0,197 0,023 0,079 0,036 0,001 0,509 

Viktoría (þurrkasvæði) 0,026 0,005 0,113 0,192 0,020 0,078 0,035 0,001 0,470 

Viktoría (áveitusvæði) 0,271 0,121 0,113 0,268 0,005 0,091 0,052 0,001 0,922 

Viktoría 0,030 0,007 0,113 0,193 0,019 0,078 0,035 0,001 0,476 

Queensland 0,076 0,008 0,118 0,188 0,006 0,351 0,034 0,003 0,784 

Suður-Ástralía 0,013 0,002 0,113 0,184 0,013 0,080 0,034 0,001 0,439 

Vestur-Ástralía 0,013 0,002 0,112 0,237 0,032 0,079 0,034 0,002 0,511 

Tasmanía 0,270 0,121 0,107 0,265 0,012 0,138 0,052 0,002 0,967 

Losun gróðurhúsalofttegunda af völdum ræktunar á repjuolíu í ríkjum Ástralíu (grömm af koltvísýringsjafngildi/(MJ FAME) 

Ríki 

N2O jarðvegur 
Upp-

skeruleifar 

Framleiðsla 
Eldsneytis-

notkun 
Kalk Fræ Samtals 

Bein Óbein Áburður Plágueyðir 

Nýja Suður-Wales (þurrka-

svæði) 

1,766 0,192 4,414 7,485 0,883 3,032 1,343 0,038 19 

Nýja Suður-Wales (áveitu-

svæði) 

10,594 4,721 4,414 10,555 0,23 3,685 2,034 0,038 36 

Nýja Suður-Wales 1,958 0,307 4,414 7,561 0,883 3,032 1,382 0,038 20 

Viktoría (þurrkasvæði) 0, 998 0,192 4,337 7,37 0,768 2,994 1,343 0,038 18 

Viktoría (áveitusvæði) 10,402 4,644 4,337 10,287 0,192 3,493 1,996 0,038 35 

Viktoría 1,151 0,269 4,337 7,408 0,729 2,994 1,343 0,038 18 

Queensland 2,917 0,307 4,529 7,216 0,230 13,472 1,305 0,115 30 

Suður-Ástralía 0,499 0,077 4,337 7,062 0,499 3,071 1,305 0,038 17 

Vestur-Ástralía 0,499 0,077 4,299 9,097 1,228 3,032 1,305 0,077 20 

Tasmanía 10,363 4,644 4,107 10,171 0,461 5,297 1,996 0,077 37 

 



Nr. 31/434 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/840 

frá 5. júní 2018 

um að koma á vöktunarskrá yfir efni sem á að vakta í öllu Sambandinu með tilliti til stefnu í vatnsmálum samkvæmt 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB og um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/495 

(tilkynnt með númeri C(2018) 3362) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB frá 16. desember 2008 um umhverfisgæðakröfur að því er 

varðar stefnu í vatnsmálum og um breytingu og síðar niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 82/176/EBE, 83/513/EBE, 

84/156/EBE, 84/491/EBE og 86/280/EBE og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB (1), einkum  

5. mgr. 8. gr. b, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1. mgr. 8. gr. b í tilskipun 2008/105/EB er kveðið á um að koma skuli upp vöktunarskrá yfir efni sem á að safna 

vöktunargögnum um í öllu Sambandinu í þeim tilgangi að styðja við forgangsröðun í framtíðinni, í samræmi við 2. mgr. 

16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB (2). Í fyrstu vöktunarskránni af þeim toga átti að tilgreina þau 

fylki sem eru vöktuð og hugsanlegar greiningaraðferðir sem ekki fela í sér óhóflegan kostnað fyrir hvert efni. 

2) Í 8. gr. b í tilskipun 2008/105/EB eru m.a. tilgreind skilyrði og fyrirkomulag á vöktuninni vegna efnanna sem eru á 

vöktunarskránni og vegna tilkynninga aðildarríkjanna um vöktunarniðurstöðurnar. 

3) Velja á efnin á vöktunarskránni úr þeim efnum sem fyrir liggja upplýsingar um sem benda til að af þeim geti stafað 

umtalsverð áhætta á vettvangi Sambandsins fyrir vatnsumhverfið, eða í gegnum það, en sem til eru ófullnægjandi 

vöktunargögn um, til að komast að niðurstöðu um raunverulega áhættu sem þau valda. Taka ætti til athugunar að færa 

mjög eitruð efni, sem eru notuð í mörgum aðildarríkjum og losuð í vatnsumhverfi en ekki eða sjaldan vöktuð, á 

vöktunarskrána. Í því valferli ætti að taka tillit til upplýsinga sem eru sundurliðaðar í a- til e-liðum 1. mgr. 8. gr. b í 

tilskipun 2008/105/EB með sérstakri áherslu á nýtilkomin mengunarefni. 

4) Vöktun á efnunum á vöktunarskránni ætti að afla hágæðagagna um styrk þeirra í vatnsumhverfi sem fullnægja þeim 

tilgangi að styðja áhættumatið sem rennir stoðum undir tilgreiningarnar á forgangsefnum í aðskildri endurskoðun skv.  

4. mgr. 16. gr. tilskipunar 2000/60/EB. Í þeirri endurskoðun ætti að taka til athugunar að færa efni, sem teljast valda 

umtalsverðri áhættu, á skrána yfir forgangsefni. Þá yrðu einnig fastsettar umhverfisgæðakröfur sem aðildarríkin þyrftu 

að uppfylla. Tillaga um að færa efni á skrána yfir forgangsefni myndi falla undir áhrifamat. 

5) Fyrsta vöktunarskráin yfir efni var sett fram í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/495 (3) og 

innihélt 10 efni eða hópa efna ásamt því að tilgreindur var sá efniviður sem er vaktaður, hugsanlegar greiningaraðferðir 

fyrir hvert efni sem ekki fela í sér óhóflegan kostnað og efstu samþykktarhæfu greiningarmörk. 

6) Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. b í tilskipun 2008/105/EB á framkvæmdastjórnin að uppfæra vöktunarskrána á tveggja ára 

fresti. Þegar framkvæmdastjórnin uppfærir skrána á hún að fjarlægja af skránni öll efni sem hægt er að ljúka 

áhættutengdu mati á, sem um getur í 2. mgr. 16. gr. tilskipunar 2000/60/EB, án viðbótarvöktunargagna.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 141, 7.6.2018, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2018 frá 

26. október 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 348, 24.12.2008, bls. 84. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB frá 23. október 2000 um aðgerðaramma Bandalagsins um stefnu í vatnsmálum (Stjtíð. 

EB L 327, 22.12.2000, bls. 1). 

(3) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/495 frá 20. mars 2015 um að koma á vöktunarskrá yfir efni sem á að vakta í 

öllu Sambandinu með tilliti til stefnu í vatnsmálum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB (Stjtíð. ESB L 78, 

24.3.2015, bls. 40). 
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7) Á árinu 2017 greindi framkvæmdastjórnin gögnin frá fyrsta ári vöktunar á efnunum á fyrstu vöktunarskránni.  

Á grundvelli þeirrar greiningar ályktaði framkvæmdastjórnin að fullnægjandi hágæða vöktunargögn séu tiltæk fyrir 

efnin tríallat, oxadíasón, 2,6-dítert-bútýl-4-metýlfenól og díklófenak, og að því ætti að fjarlægja þessi efni af vökt-

unarskránni. 

8) Eins og um getur í framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/495, væri rétt að vakta efnið 2-etýlhexýl 4-metoxýsinnamat í 

seti. Hins vegar eru flest vöktunargögn, sem safnað er, fyrir vatn og þau takmörkuðu gögn um set sem tilkynnt eru duga 

ekki til að gera afdráttarlausa greiningu fyrir þann vöktunarefnivið. Til að tryggja að vöktunargögnin, sem safnað er 

fyrir það efni, endurspegli að fullu þá áhættu sem af því stafar mun framkvæmdastjórnin rannsaka frekar hvort 

aðildarríkin gætu vaktað það í seti á áreiðanlegan og samanburðarhæfan hátt. Þangað til ætti að fjarlægja þetta efni af 

vöktunarskránni. 

9) Að því er varðar makrólíðsýklalyfið asitrómýsín og tvö af neónikótínóíðunum, þ.e. imídaklópríð og þíametoxam, er enn 

þörf á meiri hágæða vöktunargögnum til að styðja við markvisst mat, byggt á áhættu, eins og um getur í 2. mgr. 16. gr. 

tilskipunar 2000/60/EB. Af þeim sökum ætti að halda þessum efnum á vöktunarskránni. Makrólíðsýklalyf og 

neónikótínóíð voru tekin með sem hópar í fyrstu vöktunarskránni til að gera grein fyrir því að efni með sama 

verkunarhátt gætu haft samlegðaráhrif. Þessi rök réttlæta það einnig að halda þessum tveim hópum á vöktunarskránni 

þrátt fyrir það að fullnægjandi hágæða vöktunargögn séu tiltæk fyrir sum einstök efni í þessum hópum 

(makrólíðsýklalyfin klaritrómýsín og erýtrómýsín og neónikótínóíðin asetamípríð, klóþíanidín og þíaklópríð). 

10) Framkvæmdastjórnin aflaði einnig gagna á árinu 2017 um ýmis önnur efni sem hægt væri að færa á vöktunarskrána. 

Hún hafði hliðsjón af mismunandi tegundum viðeigandi upplýsinga sem um getur í 1. mgr. 8. gr. b í tilskipun 

2008/105/EB og hafði samráð við sérfræðinga aðildarríkjanna og hópa hagsmunaaðila. Ef vafi leikur á eiturhrifum efna 

eða ef næmleiki, áreiðanleiki eða samanburðarhæfi tiltækra vöktunaraðferða fyrir þau er ekki viðundandi ætti ekki að 

færa þau á vöktunarskrána. Skordýraeitrið metaflúmísón og sýklalyfin amoxisillín og síprófloxasín voru metin þannig 

að þau kæmu til greina. Það að færa amoxisillín og síprófloxasín á skrána er í samræmi við Evrópsku aðgerðaráætlunina 

„ein heilsa“ gegn sýkingalyfjaþoli (1) (e. European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance) sem 

styður notkun vöktunarskrárinnar til að „bæta þekkingu á uppkomu og dreifingu sýkingalyfja í umhverfinu“. 

11) Framkvæmdastjórnin tilgreindi mögulegar greiningaraðferðir fyrir tillögðu efnin í samræmi við 1. mgr. 8. gr. b í 

tilskipun 2008/105/EB. Greiningarmörk aðferðarinnar fyrir hvert efni ættu að vera a.m.k. jafnlág þeim sértæka styrk í 

viðkomandi efniviði sem hefur engin fyrirsjáanleg áhrif. 

12) Við endurskoðun á fyrstu vöktunarskránni fékk framkvæmdastjórnin nýjar visteiturefnafræðilegar upplýsingar um 

makrólíðsýklalyfin klaritrómýsín og asitrómýsín, um metíókarb og um neónikótínóíðin imídaklópríð, þíaklópríð og 

þíametoxam, sem leiddu til þess að hún endurskoðaði styrkinn þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg fyrir þau 

efni. Uppfæra ætti efstu samþykktarhæfu greiningarmörkin sem sett eru fram í vöktunarskránni fyrir þessi efni og hópa 

efna til samræmis við það. 

13) Greiningaraðferðirnar sem tilgreindar eru á vöktunarskránni teljast ekki fela í sér óhóflegan kostnað. Ef nýjar 

upplýsingar leiða síðar til lækkunar á þeim styrk tiltekinna efna sem hefur engin fyrirsjáanleg áhrif gæti þurft að lækka 

efstu samþykktarhæfu greiningarmörkin svo lengi sem þessi efni eru á skránni. 

14) Vegna samanburðarhæfis ætti að vakta öll efni í heilum vatnssýnum. 

15) Fella ætti framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/495 úr gildi. 

16) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

1. mgr. 21. gr. tilskipunar 2000/60/EB. 

  

(1) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins og ráðsins, „Evrópska aðgerðaráætlunin „ein heilsa“ gegn sýkingalyfjaþoli“, 

COM(2017) 339 lokagerð. 
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Vöktunarskráin yfir efni sem á að vakta í öllu Sambandinu, sem um getur í 8. gr. b í tilskipun 2008/105/EB, er sett fram í 

viðaukanum við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/495 er felld úr gildi. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 5. júní 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Karmenu VELLA 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Vöktunarskrá yfir efni sem á að vakta í öllu Sambandinu eins og sett er fram í 8. gr. b í tilskipun 2008/105/EB 

Heiti efnis/hóps efna CAS-númer (1) EB-númer (2) 
Leiðbeinandi 

greiningaraðferð (3) (4) 

Efstu samþykktarhæf 

greiningarmörk (ng/l) 

17-α-etínýlestradíól (EE2) 57-63-6 200-342-2 Fastfasaútdráttur – vökva-

skiljun og massagreining á 

miklu rúmmáli (SPE – LC-

MS-MS) 

0,035 

17-β-estradíól (E2), estrón (E1) 50-28-2, 

53-16-7 

200-023-8 Fastfasaútdráttur – vökva-

skiljun og massagreining 

0,4 

Makrólíðsýklalyf (5)   Fastfasaútdráttur – vökva-

skiljun og massagreining 

19 

Metíókarb 2032-65-7 217-991-2 Fastfasaútdráttur – vökva-

skiljun og massagreining 

eða gas- og massagreining 

2 

Neónikótínóíðar (6)   Fastfasaútdráttur – vökva-

skiljun og massagreining 

8,3 

Metaflúmísón 139968-49-3 604-167-6 Útdráttur vökva úr vökva – 

vökvaskiljun og massa-

greining eða fastfasa-

útdráttur – vökvaskiljun og 

massagreining 

65 

Amoxisillín 26787-78-0 248-003-8 Fastfasaútdráttur – vökva-

skiljun og massagreining 

78 

Síprófloxasín 85721-33-1 617-751-0 Fastfasaútdráttur – vökva-

skiljun og massagreining 

89 

(1) Upplýsingaþjónusta um íðefni 

(2) Evrópusambandsnúmer — ekki fyrirliggjandi fyrir öll efni 

(3) Öll efni skulu vöktuð í heilum vatnssýnum til að tryggja samanburðarhæfi niðurstaðna frá mismunandi aðildarríkjum. 

(4) Útdráttaraðferðir: 

LLE — vökva-vökvaútdráttur 

SPE — fastfasútdráttur 

Greiningaraðferðir: 

GC-MS — gas- og massagreining 

LC-MS-MS — vökvaskiljun með þrefaldri fjórskauta massagreiningu/raðgreiningu 

(5) Erýtrómýsín (CAS-nr. 114-07-8, ESB-nr. 204-040-1), klaritrómýsín (CAS-nr. 81103-11-9), asitrómýsín (CAS-nr. 83905-01-5,  

ESB-nr. 617-500-5). 

(6) Imídaklópríð (CAS-nr. 105827-78-9/138261-41-3, ESB-nr. 428-040-8), þíaklópríð (CAS-nr. 111988-49-9), þíametoxam (CAS-nr. 153719-

23-4, ESB-nr. 428-650-4), klóþíanidín (CAS-nr. 210880-92-5, ESB-nr. 433-460-1), asetamípríð (CAS-nr. 135410-20-7/160430-64-8). 

 



Nr. 31/438 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/719 

frá 14. maí 2018 

um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og 

dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu 

(tilkynnt með númeri C(2018) 2783) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/425/EBE frá 26. júní 1990 um eftirlit með dýraheilbrigði og dýrarækt í viðskiptum innan 

Bandalagsins með tiltekin dýr á fæti og afurðir til að stuðla að því að hinum innri markaði verði komið á (1), einkum 1. og  

3. mgr. 20. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/496/EBE frá 15. júlí 1991 um setningu meginreglna um fyrirkomulag heilbrigðiseftirlits 

með dýrum sem eru flutt til Bandalagsins frá þriðju löndum og breytingu á tilskipunum 89/662/EBE, 90/425/EBE og 

90/675/EBE (2), einkum öðrum málslið annarrar undirgreinar 4. mgr. og 5. mgr. 6. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits með 

afurðum sem fluttar eru inn til Bandalagsins frá þriðju löndum (3), einkum 2. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB (4) er mælt fyrir um skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem 

eru samþykktar í samræmi við tilskipanir 91/496/EBE og 97/78/EB. Umrædd skrá er sett fram í I. viðauka við þá 

ákvörðun. 

2) Í kjölfar tillögu frá Danmörku og fullnægjandi skoðunar sem framkvæmdastjórnin framkvæmdi ætti að samþykkja 

skoðunarstöðina á landamærunum á flugvellinum í Aalborg í Danmörku fyrir tiltekin dýr í flokki O, einkum fyrir hunda 

og ketti. Því er rétt að breyta skránni yfir færslur, sem varða það aðildarríki, í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til 

samræmis við það. 

3) Í kjölfar tillögu frá Spáni og mats framkvæmdastjórnarinnar ætti að aflétta tímabundnu niðurfellingunni á samþykki 

fyrir skoðunarstöðinni á landamærunum á flugvellinum í Vitoria að því er varðar tiltekna flokka afurða úr dýraríkinu. 

Því ætti að breyta skránni yfir færslur, sem varða það aðildarríki, í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis 

við það. 

4) Holland upplýsti framkvæmdastjórnina um að heitum skoðunarstöðvanna á landamærunum og skoðunarmiðstöðvanna  

á flugvellinum í Maastricht hafi verið breytt. Því ætti að breyta I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis  

við það. 

5) Í II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB er mælt fyrir um skrá yfir miðlægar einingar, svæðisbundnar einingar og 

staðareiningar í samþætta, tölvuvædda upplýsingakerfinu um heilbrigði dýra og dýraafurða (Traces-kerfinu). 

6) Í kjölfar upplýsinga sem bárust frá Belgíu og Austurríki ætti að gera tilteknar breytingar á heitum í skránni yfir 

miðlægar einingar, svæðisbundnar einingar og staðareiningar í Traces-kerfinu að því er þessi aðildarríki varðar. Því er 

rétt að breyta II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það. 

7) Því ætti að breyta ákvörðun 2009/821/EB til samræmis við það. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 120, 16.5.2018, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 222/2018 

frá 5. desember 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 29. 

(2) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56. 

(3) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9. 

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB frá 28. september 2009 um að taka saman skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum, um 

að mæla fyrir um tilteknar reglur um skoðanir, sem framkvæmdar eru af heilbrigðissérfræðingum framkvæmdastjórnarinnar á sviði dýra og 

dýraafurða og um að mæla fyrir um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1). 

2019/EES/31/43 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/439 

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 14. maí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

framkvæmdastjóri. 

 ______   



Nr. 31/440 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í þeim hluta sem varðar Danmörku komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Aalborg: 

„Aalborg DK AAL 4 A   O (14)“ 

b) Í þeim hluta sem varðar Spán komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Vitoria: 

„Vitoria ES VIT 4 A  HC(2), NHC-NT(2) 

(*), NHC-T(CH)(2) (*) 

U (*), E (*), O (*)“ 

c) Í þeim hluta sem varðar Holland komi eftirfarandi í stað færslunnar fyrir flugvöllinn í Maastricht: 

„Maastricht Aachen 

Airport 

NL MST 4 A MAA Live  U, E, O (14) 

MAA Products HC(2), NHC(2)“  

2) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslnanna í hlutanum sem varðar Belgíu í komi eftirfarandi: 

„BE20001 REGIO VLAANDEREN 

BE00103 WEST-VLAANDEREN 

BE00404 OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT 

BE00701 ANTWERPEN 

BE01007 VLAAMS-BRABANT LIMBURG 

BE20002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES 

BE01202 BRUSSEL/BRUXELLES 

BE20003 RÉGION WALLONNE 

BE01505 HAINAUT 

BE01809 BRABANT WALLON NAMUR 

BE02206 LIÈGE 

BE02508 LUXEMBOURG NAMUR“ 

b) Í stað færslunnar fyrir miðlægu eininguna, í hlutanum sem varðar Austurríki, „AT000000 BUNDESMINISTERIUM 
FÜR GESUNDHEIT“ komi eftirfarandi „AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, 
GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ“. 

 __________  



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/441 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/723 

frá 16. maí 2018 

um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EB) nr. 1099/2009 um vernd dýra við aflífun að því er varðar 

samþykki fyrir deyfingu með lágum loftþrýstingi (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 1099/2009 frá 24. september 2009 um vernd dýra við aflífun (1), einkum 2. mgr.  

4. gr. og b-lið fyrstu undirgreinar 3. mgr. 14. gr., 

að höfðu samráði við fastanefndina um plöntur, dýr, matvæli og fóður, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1099/2009 er sett fram skrá yfir samþykktar deyfingaraðferðir, nákvæm skilgreining 

þar að lútandi og sértækar kröfur er varða tilteknar aðferðir. 

2) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1099/2009 eru settar fram kröfur að því er varðar skipulag, byggingu og búnað 

sláturhúsa. 

3) Að fenginni beiðni frá einkarekstraraðila óskaði framkvæmdastjórnin eftir því að Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á 

eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) legði fram álit varðandi aðferð með lágum loftþrýstingi (hér á eftir nefnd 

aðferðin) við deyfingu holdakjúklinga (kjúklinga sem eru haldnir til kjötframleiðslu). 

4) Í áliti sínu (2) frá 25. október 2017 komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að: 

— aðferðin geti, að teknu tilliti til velferðar dýra, hið minnsta talist jafngild a.m.k. einni þeirra deyfingaraðferða sem 

nú eru tiltækar, 

— aðferðin sé eingöngu viðeigandi við tiltekin skilyrði, einkum: tækniforskriftir (s.s. þrýstingsminnkunarhraði, 

tímalengd hvers áfanga og heildartími útsetningar), eiginleikar dýranna (holdakjúklingar) og tiltekin umhverfis-

skilyrði (s.s. hitastig og raki), 

— matið sé eingöngu takmarkað við holdakjúklinga til slátrunar, allt að 4 kg að þyngd, og ekki má yfirfæra notkun 

þess á aðrar fuglategundir. 

5) Til að gera lögbærum yfirvöldum kleift að framkvæma reglulegar kannanir á samræmi við þessa aðferð ætti að mæla 

fyrir um sértækar kröfur varðandi aðferðina. 

6) Til viðbótar við slátrun í atvinnuskyni telst aðferðin henta til að aflífa kjúklinga ef um er að ræða niðurskurð. 

7) Aðferðin hentar einnig í öðrum tilvikum þegar nauðsynlegt er að aflífa mikinn fjölda kjúklinga af öðrum ástæðum en 

vegna lýðheilsu, dýraheilbrigðis, velferðar dýra eða umhverfisins. 

8) Með tilliti til þess að aðferðin er, að teknu tilliti til velferðar dýra, jafngild a.m.k. einni þeirra samþykktu aðferða sem nú 

eru tiltækar er því nauðsynlegt að breyta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1099/2009. 

9) Til að unnt sé, á skilvirkan hátt, að nota aðferðina og hafa eftirlit með henni ætti að virða tilteknar sértækar kröfur að því 

er varðar skipulag, byggingu og búnað. Því er nauðsynlegt að breyta einnig II. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 1099/2009. 

10) Því ætti að breyta I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1099/2009 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. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 122, 17.5.2018, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 303, 18.11.2009, bls. 1. 

(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(12), 5056. 

2019/EES/31/44 



Nr. 31/442 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 1099/2009 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Töflu 3 í I. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 

„Tafla 3 — aðferðir með stýrðum loftaðstæðum“. 

ii. Eftirfarandi lína 7 bætist við: 

Nr. Heiti Lýsing Skilyrði fyrir notkun Lykilmæliþættir 
Sértækar kröfur í II. 

kafli þessa viðauka 

„7 Deyfing með lágum 

loftþrýstingi 

Dýr, sem eru með 

meðvitund, eru smám 

saman útsett fyrir 

þrýstingsminnkun þar 

sem aðgengilegt 

súrefni fer undir 5%. 

Holdakjúklingar með 

lífþyngd sem er allt að 

4 kg. 

Slátrun, niðurskurður 

og aðrar aðstæður. 

Þrýstingsminnkunar-

hraði. 

Tími sem útsetning 

stendur yfir. 

Umhverfishiti og raki. 

Liðir 10.1–10.5“ 

b) Í II. kafla bætist við eftirfarandi liður 10: 

„10. Deyfing með lágum loftþrýstingi 

10.1. Meðan fyrsti áfangi stendur yfir skal þrýstingsminnkunarhraðinn ekki vera meiri en sem jafngildir lækkun úr 

staðalloftþrýstingi við sjávarmál, sem nemur 760 torr, í 250 torr á a.m.k. 50 sekúndum. 

10.2. Meðan annar áfangi stendur yfir skal ná lágmarksstaðalloftþrýstingi við sjávarmál, sem nemur 160 torr, á næstu 

210 sekúndum. 

10.3. Ferillinn fyrir tíma á móti þrýstingi skal aðlagaður til að tryggja að allir fuglarnir séu varanlega deyfðir innan 

þess tíma sem lotan tekur. 

10.4. Klefinn skal lekaprófaður og þrýstimælar kvarðaðir fyrir hverja notkunarlotu og ekki sjaldnar en daglega. 

10.5. Skrár yfir raunþrýsting lofttæmis, útsetningartíma, hitastig og raka skulu geymdar í a.m.k eitt ár.“ 

2) Í II. viðauka bætist við eftirfarandi liður 7: 

„7. Deyfing með lágum loftþrýstingi 

7.1. Búnaður til deyfingar með lágum loftþrýstingi skal hannaður og byggður til að tryggja lofttæmi í klefanum sem gerir 

kleift að minnka þrýstinginn hægt, stig af stigi, meðan dregið er úr aðgengilegu súrefni og lágmarksþrýstingi haldið. 

7.2. Búnaðurinn skal þannig búinn að hann mæli, birti og skrái stöðugt raunþrýsting lofttæmis, tímalengd útsetningar, 

hitastig og raka og gefi frá sér auðséð og auðheyranlegt viðvörunarmerki ef þrýstingur víkur frá þeim mörkum sem 

krafist er. Starfsfólkinu skal unnt að sjá tækið greinilega.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.  



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/443 

 

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

Gjört í Brussel 16. maí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  



Nr. 31/444 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1936 

frá 10. desember 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 371/2011 að því er varðar hámarksgildi dímetýlamínóetanóls (*) 

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 3. mgr. 13. 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) Notkun á dímetýlglýsínnatríumsalti sem fóðuraukefni var leyfð til 10 ára fyrir eldiskjúklinga með framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 371/2011 (2). 

3) Í samræmi við 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr., hefur leyfishafinn lagt fram tillögu 

um breytingu á skilmálum leyfisins með því að breyta framleiðsluferlinu. Umsókninni fylgdu viðeigandi gögn henni  

til stuðnings. Framkvæmdastjórnin framsendi umsóknina til Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (hér á eftir nefnd 

Matvælaöryggisstofnunin). 

4) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá 17. apríl 2018 (3) að aukefnið, sem er framleitt eftir 

nýja framleiðsluferlinu, hafi ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Auk þess komst hún einnig 

að þeirri niðurstöðu að tilvist dímetýlamínóetanóls í styrk sem nemur 0,1% eða minna hafi ekki áhrif á verkun 

aukefnisins. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. 

Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á 

stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

5) Mat á dímetýlglýsínnatríumsalti, sem er framleitt eftir nýja framleiðsluferlinu, sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem 

kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun efnisins 

eins og tilgreint er í þessari reglugerð. 

6) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 371/2011 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. 

Í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 371/2011, í fjórða dálknum „Samsetning, efnaformúla, lýsing, grein-

ingaraðferð“, undir „Virkt efni“ er eftirfarandi bætt við í lokin: „Dímetýlamínóetanól ≤ 0,1%“. 

2. gr. 

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

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 314, 11.12.2018, bls. 34. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/2019 

frá 29. mars 2019 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) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 371/2011 frá 15. apríl 2011 um leyfi fyrir dímetýlglýsínnatríumsalti sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Taminco N.V.) (Stjtíð. ESB L 102, 16.4.2011, bls. 6.) 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(5), 5268. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 10. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1957 

frá 11. desember 2018 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 885/2010 að því er varðar skilmála leyfis fyrir blöndu af narasíni og níkarbasíni sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Eli Lilly and Company Ltd) (*) 

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 

3. mgr. 13. 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) Notkun á blöndu af narasíni og níkarbasíni sem fóðuraukefni var leyfð til 10 ára fyrir eldiskjúklinga með reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 885/2010 (2). 

3) Í samræmi við 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 lagði leyfishafinn fram tillögu að breytingu á skilmálum 

leyfisins fyrir blöndunni með því að leggja fram umsókn um að breyta innihaldinu af örsporefni, rauðu úr 11 g/kg í á 

bilinu 4–11 g/kg. Umsókninni fylgdu viðeigandi gögn henni til stuðnings. 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

18. október 2016 (3) að minnkun á innihaldinu af örsporefni, rauðu úr 11 g/kg í á bilinu 4–11 g/kg hafi ekki áhrif á 

eðlisefnafræðilega og líffræðilega eiginleika aukefnisins. Hún komst því að þeirri niðurstöðu að mat á öryggi og 

skilvirkni, sem gert var fyrir fyrri samsetninguna með 11 g/kg af örsporefni, rauðu, sé enn í gildi fyrir nýju 

samsetninguna. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á 

markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem 

sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

5) Hinn 10. júlí 2018 lagði Eli Lilly and Company Ltd einnig fram umsókn í samræmi við 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1831/2003 þar sem lögð var til breyting á nafni leyfishafans. Umsækjandinn fullyrti að frá og með 3. apríl 2018 

teljist Elanco GmbH, deild innan Eli Lilly and Company Ltd, eiga markaðssetningarréttinn fyrir framangreint aukefni. 

Umsókninni fylgdu viðeigandi gögn henni til stuðnings. 

6) Fyrirhuguð breyting á skilmálum leyfanna, að því er varðar heiti leyfishafans, er eingöngu stjórnsýslulegs eðlis og felur 

ekki í sér nýtt mat á viðkomandi aukefni. Matvælaöryggisstofnunin var upplýst um umsóknina. 

7) Mat á blöndu af narasíni og níkarbasíni með nýja innihaldinu af örsporefni, rauðu sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem 

kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. 

8) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 885/2010 til samræmis við það. 

9) Þar eð ekki er gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingunum, sem gerðar eru með þessari reglugerð, af öryggis-

ástæðum þykir rétt að kveða á um umbreytingartímabil þar sem setja má fyrirliggjandi birgðir af fóðuraukefninu 

narasíni og níkarbasíni, sem eru í samræmi við ákvæðin sem giltu fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar, áfram á 

markað og nota þar til þær eru uppurnar. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 315, 12.12.2018, bls. 23. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/2019 

frá 29. mars 2019 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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 885/2010 frá 7. október 2010 um leyfi fyrir blöndu af narasíni og níkarbasíni sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Eli Lilly and Company Ltd) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999 (Stjtíð. ESB  

L 265, 8.10.2010, bls. 5). 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(11), 4614. 
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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. 

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 885/2010 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað orðanna „Eli Lilly and Company Ltd“ í 2. dálki komi orðin „Elanco GmbH“. 

b) Í stað orðanna „11 g/kg“ í 4. dálki „Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð“, „Samsetning aukefnis“, í 

innihaldinu af örsporefni, rauðu, komi orðin „4–11 g/kg“. 

2. gr. 

Fyrirliggjandi birgðir aukefnisins, sem eru í samræmi við ákvæðin sem giltu fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar, má áfram 

setja á markað og nota þar til þær 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 11. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1980 

frá 13. desember 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2325 að því er varðar skilmála leyfis fyrir blöndum með 

fljótandi lesitínum, vatnsrofnum lesitínum og lesitínum sem olían hefur verið fjarlægð úr sem fóðuraukefni 

fyrir allar dýrategundir (*) 

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 

3. mgr. 13. 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) Notkun á blöndum með fljótandi lesitínum, vatnsrofnum lesitínum og lesitínum sem olían hefur verið fjarlægð úr sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir var leyfð með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2325 (2). 

3) Í samræmi við 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 lagði umsækjandinn til að skilmálum leyfisins fyrir 

blöndunum yrði breytt með því að leggja fram umsókn um að samræma nákvæmu skilgreininguna fyrir lesitín sem 

fóðuraukefni við nákvæmu skilgreininguna sem fastsett er fyrir lesitín þegar þau eru notuð sem matvælaaukefni og til að 

rýmka leyfið svo það nái yfir notkun repjufræs sem viðbótargjafa vatnsrofinna lesitína og lesitína sem olían hefur verið 

fjarlægð úr. Umsókninni fylgdu viðeigandi gögn henni til stuðnings. Framkvæmdastjórnin framsendi umsóknina til 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin). 

4) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá 12. júní 2018 (3) að öll lesitín af ólíkum 

grasafræðilegum uppruna og form þeirra, sem notuð eru sem fóðuraukefni, uppfylli nákvæmu skilgreininguna sem 

fastsett er fyrir notkun lesitína sem matvælaaukefnis og að notkun repjufræs sem viðbótargjafa lesitína breyti ekki fyrri 

niðurstöðum um að lesitín hafi ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra, manna eða á umhverfið og að þau séu áhrifarík sem 

ýruefni. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. 

Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á 

stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram. 

5) Mat á fyrirhuguðum breytingum á leyfinu sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1831/2003, eru uppfyllt. 

6) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2325 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. 

Í stað I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2325 komi viðaukinn við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Umbreytingarráðstafanir 

1. Aukefnin 1c322i, 1c322ii og 1c322iii og forblöndur sem innihalda þessi aukefni, sem eru framleidd og merkt fyrir  

2. júlí 2019 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 2. janúar 2019, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru 

uppurnar. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 317, 14.12.2018, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/2019 

frá 29. mars 2019 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) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2325 frá 14. desember 2017 um leyfi fyrir blöndum með fljótandi 

lesitínum, vatnsrofnum lesitínum og lesitínum sem olían hefur verið fjarlægð úr sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um breytingu 

á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1007 (Stjtíð. ESB L 333, 15.12.2017, bls. 17). 

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(6), 5334. 
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2. Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda aukefnin, sem eru tilgreind í I. viðauka, sem eru framleidd og merkt fyrir  

2. janúar 2020 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 2. janúar 2019, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru 

uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis. 

3. Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda aukefnin, sem eru tilgreind í I. viðauka, sem eru framleidd og merkt fyrir  

2. janúar 2021 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 2. janúar 2019, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru 

uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis. 

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 13. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„I. VIÐAUKI 

Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

mg lesitína/kg heilfóðurs með 

12% rakainnihald 

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: ýruefni 

1c322i — Lesitín Samsetning aukefnis 

Blöndur með: 

— lesitínum og vatnsrofnum lesitínum í vökva-

formi (mótanleg til fljótandi), 

— lesitínum sem olían hefur verið fjarlægð úr og 

vatnsrofnum lesitínum sem olían hefur verið 

fjarlægð úr í föstu formi. 

Lýsing á eiginleikum virka efnisins 

Lesitín, vatnsrofin lesitín, lesitín sem olían hefur 

verið fjarlægð úr og vatnsrofin lesitín sem olían 

hefur verið fjarlægð úr, sem fengin eru úr soja-

baunum, sólblóma- eða repjufræi: 

CAS nr. 8002-43-5, 

Magngreining: 

— Lesitín, lesitín sem olían hefur verið fjarlægð 

úr: lágmark 60,0% efna sem eru óleysanleg í 

asetoni, 

— vatnsrofin lesitín og vatnsrofin lesitín sem 

olían hefur verið fjarlægð úr: lágmark 56% 

efna sem eru óleysanleg í asetoni. 

Efnistap við þurrkun: ekki yfir 2% (105 °C,  

1 klst.) 

Efni sem er óleysanlegt í tólúeni: hámark 0,3% 

Allar dýra-

tegundir 

— — — Á merkimiða fóðuraukefnis og 

forblandna skal tilgreina formið 

eða formin sem notuð eru. 

6. júlí 2027 
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Kenninúmer 

aukefnisins 

Nafn 

leyfishafa 
Aukefni Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð 

Tegund eða 

flokkur dýra 

Hámarks-

aldur 

Lágmarks-

innihald 

Hámarks-

innihald 

Önnur ákvæði Leyfi rennur út 

mg lesitína/kg heilfóðurs með 

12% rakainnihald 

   Sýrutala: 

— Lesitín, lesitín sem olían hefur verið fjarlægð 

úr, hámark 35 mg af kalíumhýdroxíði í 

grammi, 

— vatnsrofin lesitín og lesitín sem olían hefur 

verið fjarlægð úr: hámark 45 mg af kalíum-

hýdroxíði í grammi 

Peroxíðtala: jöfn eða minni en 10 

Greiningaraðferð (1) 

Til að greina eiginleika fóðuraukefnisins: 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 231/2012 (2) og samsvarandi prófanir í greinar-

gerð Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sam-

einuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinga-

nefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 

Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunarinnar um aukefni í matvælum,  

„Lecithin“ (3) (4). 

      

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) 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). 

(3) Sameiginlegt yfirlit Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um 

aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum, „Lecithin“, greinargerð nr. 4 (2007), http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph4/additive-250-m4.pdf 

(4) Sameiginlegt yfirlit Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um 

aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum – „Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications“, 4. bindi, 

http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm“ 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1514 

frá 10. október 2018 

um breytingu á II., III. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er 

varðar hámarksgildi leifa fyrir abamektín, asíbensólar-S-metýl, klópýralíð, emamektín, fenhexamíð, 

fenpýrasamín, flúasífóp-P, ísófetamíð, Pasteuria nishizawae Pn1, talkúm E553B og tebúkónasól 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 varnar-

efnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (1), einkum  

1. mgr. 5. gr. og a-lið 1. mgr. 14. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir abamektín, asíbensólar-S-metýl, 

fenhexamíð, flúasífóp--P, ísófetamíð og tebúkónasól. Í A-hluta III. viðauka við þá reglugerð voru fastsett hámarksgildi 

leifa fyrir klópýralíð, emamektín og fenpýrasamín. Að því er varðar Pasteuria nishizawae Pn1 og talkúm E553B voru 

ekki fastsett sértæk hámarksgildi leifa né heldur voru efnin skráð í IV. viðauka við þá reglugerð og því gildir staðalgildi, 

sem er 0,01 mg/kg, sem mælt er fyrir um í b-lið 1. mgr. 18. gr. þeirrar reglugerðar. 

2) Í tengslum við málsmeðferð sem varðaði leyfi fyrir plöntuverndarvöru sem inniheldur virka efnið abamektín til notkunar 

á sítrusávexti var sótt um, skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, að fá að breyta gildandi hámarksgildum 

leifa. 

3) Að því er varðar asíbensólar-S-metýl var slík umsókn lögð fram varðandi eggaldin og aldin plantna af graskersætt. Að 

því er varðar klópýralíð var slík umsókn lögð fram varðandi vorlauka og blaðlauka. Að því er varðar emamektín var slík 

umsókn lögð fram varðandi blaðkál, baunir (með fræbelg) og ertur (með fræbelg). Að því er varðar fenhexamíð var slík 

umsókn lögð fram varðandi plómur, bláber, trönuber, rifsber og sólber, stikilsber og baunir (með fræbelg). Að því er 

varðar fenpýrasamín var slík umsókn lögð fram varðandi salat, salatplöntur og spínat og áþekk blöð. Að því er varðar 

flúasífóp-P var slík umsókn lögð fram varðandi tómata. Að því er varðar ísófetamíð var slík umsókn lögð fram varðandi 

tómata, paprikur, eggaldin, okrur og aldin plantna af graskersætt (með ætu hýði). Að því er varðar tebúkónasól var slík 

umsókn lögð fram varðandi ólífur, hrísgrjón, „kryddjurtir og æt blóm“ og jurtate úr blómum, blöðum og kryddjurtum. 

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

voru sendar framkvæmdastjórninni. 

5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) lagði mat á umsóknirnar og matsskýrslurnar 

og rannsakaði einkum áhættu fyrir neytendur og, þar sem við átti, fyrir dýr, og skilaði rökstuddum álitum um tillögð 

hámarksgildi leifa (2). Matvælaöryggisstofnunin sendi þessi álit til umsækjenda, framkvæmdastjórnarinnar og aðildar-

ríkjanna og gerði þau aðgengileg almenningi. 

6) Að því er varðar allar umsóknir komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að allar kröfur um gögn hefðu 

verið uppfylltar og að breytingarnar, sem umsækjendurnir óskuðu eftir að yrðu gerðar á hámarksgildunum, væru 

viðunandi að því er varðar öryggi neytenda, á grundvelli mats fyrir 27 sérstaka evrópska neytendahópa á váhrifum sem 

neytendur verða fyrir. Matvælaöryggisstofnunin tók tillit til nýjustu upplýsinga um eiturefnafræðilega eiginleika 

efnanna. Hvorki þótti sýnt að ævilöng váhrif af völdum þessara efna vegna neyslu á öllum matvælum, sem geta 

innihaldið þau, né skammtímaváhrif vegna mikillar neyslu á viðkomandi afurðum sköpuðu hættu á að farið yrði yfir 

ásættanlega, daglega inntöku eða viðmiðunarskammt bráðrar eitrunar. 

7) Að því er varðar abamektín lagði umsækjandinn einnig fram fullgiltar greiningaraðferðir fyrir efnivið úr nytjaplöntum 

sem innihalda mikla sýru og mikið vatn. Að því er varðar tebúkónasól lagði umsækjandinn einnig fram fullgiltar 

greiningaraðferðir fyrir allan efnivið úr nytjaplöntum. Því ætti að fella viðkomandi neðanmálsgreinar brott úr II. viðauka 

við reglugerð (EB) nr. 396/2005. 

8) Í tengslum við samþykkið fyrir virka efninu Pasteuria nishizawae Pn1 var umsókn um hámarksgildi leifa bætt við í 

samantekt úr málsskjölum í samræmi við g-lið 1. mgr. 8. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 (3). 

Hlutaðeigandi aðildarríki mat umsóknina í samræmi við 2. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar. Matvælaöryggisstofnunin 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 

við EES-samninginn (bíður birtingar). 

2019/EES/31/48 
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lagði mat á umsóknina og skilaði niðurstöðum um ritrýni á áhættumati á varnarefnum með virka efninu þar sem hún lagði 

til að Pasteuria nishizawae Pn1 yrði skráð í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 (4). 

9) Talkúm E553B er samþykkt sem grunnefni með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/691 (5). 

Ekki er búist við að skilyrði fyrir notkun þess efnis leiði til leifa í matvælum eða fóðurvörum sem gætu skapað áhættu 

fyrir neytendur. Því er rétt að færa þetta efni á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005. 

10) Á grundvelli rökstuddra álita og niðurstaðna 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. 

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

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II., III. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

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 10. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

                                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1. 

(2) Vísindaskýrslur Matvælaöryggisstofnunar Evrópu eru aðgengilegar á Netinu á: http://www.efsa.europa.eu: 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar 

Evrópu 2018 16(4), 5254. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with 

edible and inedible peel.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(4), 5256. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks.“ Tíðindi 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(1), 5149. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with 

pods.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(4), 5255. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops.“ Tíðindi 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(1), 5158. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and 

similar leaves.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(3), 5231. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar 

Evrópu 2018 16(4), 5253. 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and 

cucurbits with edible peel.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(5), 5264. 

„Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions 

(dried).“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(5), 5257. 
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(3) 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). 

(4) „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1.“ Tíðindi 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(2), 5159. 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/691 frá 7. maí 2018 um samþykki fyrir grunnefninu talkúmi E553B, 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 (Stjtíð. ESB L 117, 8.5.2018, bls. 6). 

 ______  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II., III. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað dálkanna fyrir abamektín, asíbensólar-S-metýl, fenhexamíð, flúasífóp-P, ísófetamíð og tebúkónasól í II. viðauka komi 

eftirfarandi: 

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg) 

Kenninúmer 
Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem 

hámarksgildi leifa eiga við um (a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0100000 NÝ EÐA FRYST ALDIN, TRJÁHNETUR       

0110000 Sítrusávextir 0,04 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)  

0110010 Greipaldin      5 

0110020 Appelsínur      0,9 

0110030 Sítrónur      5 

0110040 Súraldin      5 

0110050 Mandarínur      5 

0110990 Annað (2)      5 

0120000 Trjáhnetur   0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 

0120010 Möndlur 0,02 (+) 0,01 (*)     

0120020 Parahnetur 0,01 (*) 0,01 (*)     

0120030 Kasúhnetur 0,01 (*) 0,01 (*)     

0120040 Kastaníuhnetur 0,01 (*) 0,01 (*)     

0120050 Kókoshnetur 0,01 (*) 0,01 (*)     

0120060 Heslihnetur 0,02 (+) 0,1     

0120070 Goðahnetur 0,01 (*) 0,01 (*)     

0120080 Pekanhnetur 0,01 (*) 0,01 (*)     

0120090 Furuhnetukjarnar 0,01 (*) 0,01 (*)     

0120100 Pistasíuhnetur 0,01 (*) 0,01 (*)     

0120110 Valhnetur 0,02 (+) 0,01 (*)     

0120990 Annað (2) 0,01 (*) 0,01 (*)     

0130000 Kjarnaávextir 0,03 (+)  0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)  

0130010 Epli  0,3    0,3 

0130020 Perur  0,2    0,3 

0130030 Kveði  0,2    0,5 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0130040 Trjámispilsaldin  0,2    0,5 

0130050 Dúnepli/japansplómur  0,2    0,5 

0130990 Annað (2)  0,2    0,5 

0140000 Steinaldin    0,01 (*) 0,01 (*)  

0140010 Apríkósur 0,02 0,2 10   0,6 

0140020 Kirsuber (sæt) 0,01 (*) 0,01 (*) 7   1 (+) 

0140030 Ferskjur 0,02 0,2 10   0,6 

0140040 Plómur 0,01 (*) 0,01 (*) 2   1 

0140990 Annað (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)   0,02 (*) 

0150000 Ber og smá aldin       

0151000 a) Þrúgur 0,01 (*) 0,01 (*) 15 0,01 (*) 4  

0151010 Vínber til neyslu      0,5 

0151020 Vínþrúgur      1 (+) 

0152000 b) Jarðarber 0,15 0,15 10 0,3 4 0,02 (*) 

0153000 c) Klungurber  0,01 (*) 15 0,01 (*) 0,01 (*) 0,5 

0153010 Brómber 0,08      

0153020 Daggarber 0,01 (*)     (+) 

0153030 Hindber (rauð og gul) 0,08      

0153990 Annað (2) 0,01 (*)     (+) 

0154000 d) Önnur smá aldin og ber 0,01 (*)   0,1  1,5 

0154010 Bláber  0,01 (*) 20  0,01 (*)  

0154020 Trönuber  0,15 20  4  

0154030 Rifsber (rauð og hvít) og sólber (+) 0,01 (*) 20  0,01 (*)  

0154040 Stikilsber (græn, rauð og gul) (+) 0,01 (*) 20  0,01 (*)  

0154050 Rósaldin  0,01 (*) 5  0,01 (*)  

0154060 Mórber (svört og hvít)  0,01 (*) 5  0,01 (*)  

0154070 Eplaþyrniber/Miðjarðarhafstrjámispil

saldin 

 0,01 (*) 15  0,01 (*)  

0154080 Ylliber  0,01 (*) 5  0,01 (*)  

0154990 Annað (2)  0,01 (*) 0,01 (*)  0,01 (*)  

0160000 Ýmis aldin með    0,01 (*) 0,01 (*)  

0161000 a) Ætu hýði 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)    

0161010 Döðlur      0,02 (*) 

0161020 Fíkjur      0,02 (*) 

0161030 Ólífur til átu      0,5 

0161040 Gullappelsínur      0,02 (*) 

0161050 Stjörnualdin      0,02 (*) 

0161060 Gallaldin      0,02 (*) 

0161070 Jövuplómur      0,02 (*) 

0161990 Annað (2)      0,02 (*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0162000 b) Óætu hýði, lítil 0,01 (*)      

0162010 Kíví (græn, rauð, gul)  0,4 15 (+)   0,02 (*) 

0162020 Litkaber  0,01 (*) 0,01 (*)   0,02 (*) 

0162030 Píslaraldin  0,01 (*) 0,01 (*)   1 

0162040 Kaktusfíkjur  0,01 (*) 0,01 (*)   0,02 (*) 

0162050 Stjörnuepli  0,01 (*) 0,01 (*)   0,02 (*) 

0162060 Persimónur/Virginíu-kakí  0,01 (*) 0,01 (*)   0,02 (*) 

0162990 Annað (2)  0,01 (*) 0,01 (*)   0,02 (*) 

0163000 c) Óætu hýði, stór   0,01 (*)    

0163010 Lárperur 0,01 (*) 0,01 (*)    0,02 (*) 

0163020 Bananar 0,02 0,08    1,5 

0163030 Mangó 0,01 (*) 0,6 (+)    0,1 

0163040 Papæjualdin 0,03 (+) 0,01 (*)    2 

0163050 Granatepli 0,01 (*) 0,01 (*)    0,02 (*) 

0163060 Morgunberkjur 0,01 (*) 0,01 (*)    0,02 (*) 

0163070 Gvövur 0,01 (*) 0,01 (*)    0,02 (*) 

0163080 Ananas 0,01 (*) 0,01 (*)    0,02 (*) 

0163090 Brauðaldin 0,01 (*) 0,01 (*)    0,02 (*) 

0163100 Dáraaldin 0,01 (*) 0,01 (*)    0,02 (*) 

0163110 Nónberkjur 0,01 (*) 0,01 (*)    0,02 (*) 

0163990 Annað (2) 0,01 (*) 0,01 (*)    0,02 (*) 

0200000 NÝTT eða FRYST GRÆNMETI       

0210000 Rótarávextir og hnýði 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)  0,01 (*)  

0211000 a) Kartöflur    0,15  0,02 (*) 

0212000 b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði      0,02 (*) 

0212010 Kassavarætur    0,01 (*)   

0212020 Sætar kartöflur    0,01 (*)   

0212030 Mjölrótarhnýði    0,15   

0212040 Örvarrætur    0,01 (*)   

0212990 Annað (2)    0,01 (*)   

0213000 c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að 

sykurrófum undanskildum 

      

0213010 Rauðrófur    0,5  0,02 (*) 

0213020 Gulrætur    0,4  0,4 

0213030 Hnúðsillur/hnúðsellerí    0,5  0,5 

0213040 Piparrót    0,5  0,4 

0213050 Ætihnúðar    0,5  0,02 (*) 

0213060 Nípur    0,5  0,4 

0213070 Steinseljurætur    0,5  0,4 

0213080 Hreðkur    0,5  0,02 (*) 

0213090 Hafursrætur    0,5  0,4 (+) 
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0213100 Gulrófur    0,5  0,3 

0213110 Næpur    0,5  0,3 

0213990 Annað (2)    0,5  0,02 (*) 

0220000 Laukar 0,01 (*)    0,01 (*)  

0220010 Hvítlaukur  0,15 0,01 (*) 0,3  0,1 

0220020 Laukar  0,15 0,8 0,3  0,15 

0220030 Skalottlaukar  0,15 0,01 (*) 0,3  0,15 

0220040 Vorlaukar og pípulaukar  0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)  2 

0220990 Annað (2)  0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)  0,02 (*) 

0230000 Aldingrænmeti       

0231000 a) Náttskuggaætt og stokkrósaætt       

0231010 Tómatar 0,09 (+) 0,3 2 0,06 1,5 0,9 

0231020 Paprikur 0,07 0,01 (*) 3 0,01 (*) 3 0,6 

0231030 Eggaldin 0,09 0,15 2 1 1,5 0,4 (+) 

0231040 Okrur 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 3 0,02 (*) 

0231990 Annað (2) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 3 0,02 (*) 

0232000 b) Aldin plantna af graskersætt með ætu 

hýði 

0,04 0,4 1 0,03 1  

0232010 Gúrkur      0,6 

0232020 Smágúrkur      0,02 (*) 

0232030 Dvergbítar      0,6 

0232990 Annað (2)      0,02 (*) 

0233000 c) Aldin plantna af graskersætt með 

óætu hýði 

0,01 (*) 0,15 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)  

0233010 Melónur      0,2 (+) 

0233020 Risagrasker      0,15 

0233030 Vatnsmelónur      0,15 

0233990 Annað (2)      0,15 

0234000 d) Sykurmaís 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,6 

0239000 e) Annað aldingrænmeti 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0240000 Kál (að undanskildum rótum og 

nýblöðum af plöntum af ættkvíslinni 

Brassica) 

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

0241000 a) Blómstrandi kál 0,01 (*)      

0241010 Spergilkál      0,15 

0241020 Blómkál      0,05 

0241990 Annað (2)      0,02 (*) 

0242000 b) Kálhöfuð 0,01 (*)     0,7 

0242010 Rósakál       

0242020 Höfuðkál       

0242990 Annað (2)       
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0243000 c) Blaðkál      0,02 (*) 

0243010 Kínakál 0,05      

0243020 Grænkál 0,01 (*)      

0243990 Annað (2) 0,01 (*)      

0244000 d) Hnúðkál 0,01 (*)     0,02 (*) 

0250000 Blaðgrænmeti, kryddjurtir og æt blóm       

0251000 a) Salat og salatplöntur   50 0,02  0,5 

0251010 Vorsalat/strábrúða 2 (+) 0,3   0,01 (*)  

0251020 Salat 0,09 (+) 0,4   20  

0251030 Breiðblaða salatfíflar 0,1 (+) 0,3   0,01 (*)  

0251040 Karsi og aðrar spírur og sprotar 0,01 (*) 0,3   0,01 (*)  

0251050 Vetrarkarsi 0,01 (*) 0,3   0,01 (*)  

0251060 Klettasalat 0,015 0,3   0,01 (*)  

0251070 Sinnepskál 0,01 (*) 0,3   0,01 (*)  

0251080 Nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum 

af ættkvíslinni Brassica) 

2 (+) 0,3   0,01 (*)  

0251990 Annað (2) 0,01 (*) 0,3   0,01 (*)  

0252000 b) Spínat og áþekk blöð 0,01 (*)  0,01 (*) 0,02 20 0,02 (*) 

0252010 Spínat  0,6     

0252020 Súpugull  0,01 (*)     

0252030 Blaðbeðjur  0,01 (*)     

0252990 Annað (2)  0,01 (*)     

0253000 c) Vínviðarlauf og áþekkar tegundir 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0254000 d) Brunnperla 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0255000 e) Jólasalat/salatfíflar 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,15 

0256000 f) Kryddjurtir og æt blóm  0,3 50 0,02 20 2 

0256010 Kerfill 2      

0256020 Graslaukur 2      

0256030 Blöð af selleríi 0,09 (+)      

0256040 Steinselja 2      

0256050 Salvía 2      

0256060 Rósmarín 2      

0256070 Garðablóðberg 2      

0256080 Basilíka og æt blóm 2      

0256090 Lárviðarlauf 2      

0256100 Fáfnisgras 2      

0256990 Annað (2) 0,02 (*)      

0260000 Belgávextir  0,01 (*)   0,01 (*)  

0260010 Baunir (með fræbelg) 0,03  15 1,5  2 (+) 

0260020 Baunir (án fræbelgs) 0,01 (*)  0,01 (*) 0,01 (*)  2 (+) 
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0260030 Ertur (með fræbelg) 0,03  0,01 (*) 2  2 (+) 

0260040 Ertur (án fræbelgs) 0,01 (*)  0,01 (*) 1,5  0,02 (*) 

0260050 Linsubaunir 0,01 (*)  0,01 (*) 0,01 (*)  0,02 (*) 

0260990 Annað (2) 0,01 (*)  0,01 (*) 0,01 (*)  0,02 (*) 

0270000 Stöngulgrænmeti  0,01 (*) 0,01 (*)  0,01 (*)  

0270010 Sperglar 0,01 (*)   0,01 (*)  0,02 (*) 

0270020 Salatþistlar 0,01 (*)   0,3  0,02 (*) 

0270030 Sellerí 0,05   0,3  0,5 (+) 

0270040 Hnúðfenníkur 0,01 (*)   0,3  0,02 (*) 

0270050 Ætiþistlar 0,01 (*)   0,9  0,6 

0270060 Blaðlaukar 0,01 (*)   0,01 (*)  0,6 

0270070 Rabarbarar 0,01 (*)   0,3  0,02 (*) 

0270080 Bambussprotar 0,01 (*)   0,01 (*)  0,02 (*) 

0270090 Pálmakjarnar 0,01 (*)   0,01 (*)  0,02 (*) 

0270990 Annað (2) 0,01 (*)   0,01 (*)  0,02 (*) 

0280000 Sveppir, mosar og skófir 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0280010 Ræktaðir sveppir       

0280020 Villtir sveppir       

0280990 Mosar og skófir       

0290000 Þörungar og dreifkjörnungslífverur 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0300000 BELGÁVEXTIR 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 4 0,01 (*)  

0300010 Baunir      0,3 

0300020 Linsubaunir      0,2 

0300030 Ertur      0,2 

0300040 Lúpínur/lúpínubaunir      0,2 

0300990 Annað (2)      0,2 

0400000 OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*)    

0401000 Olíufræ       

0401010 Hörfræ    9 0,01 (*) 0,6 

0401020 Jarðhnetur    0,01 (*) 0,01 (*) 0,15 

0401030 Valmúafræ    9 0,01 (*) 0,2 

0401040 Sesamfræ    0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0401050 Sólblómafræ    0,1 0,01 (*) 0,02 (*) 

0401060 Repjufræ    9 0,015 0,5 

0401070 Sojabaunir    15 0,01 (*) 0,15 

0401080 Mustarðsfræ    4 0,01 (*) 0,3 

0401090 Baðmullarfræ    0,7 0,01 (*) 2 

0401100 Risagraskersfræ    5 0,01 (*) 0,02 (*) 

0401110 Litunarþistilsfræ    9 0,01 (*) 0,02 (*) 

0401120 Hjólkrónufræ    4 0,01 (*) 0,02 (*) 

0401130 Akurdoðrufræ    9 0,01 (*) 0,3 

0401140 Hampfræ    0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0401150 Kristpálmafræ    0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 

0401990 Annað (2)    0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 
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0402000 Olíurík aldin    0,01 (*) 0,01 (*)  

0402010 Ólífur til olíuframleiðslu      0,5 

0402020 Olíupálmakjarnar      0,02 (*) 

0402030 Olíupálmaaldin      0,02 (*) 

0402040 Dúnviðaraldin      0,02 (*) 

0402990 Annað (2)      0,02 (*) 

0500000 KORNTEGUNDIR 0,01 (*)  0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)  

0500010 Bygg  0,05    2 

0500020 Bókhveiti og aðrar sýndarkorntegundir  0,01 (*)    0,02 (*) 

0500030 Maís  0,01 (*)    0,02 (*) 

0500040 Hirsi  0,01 (*)    0,02 (*) 

0500050 Hafrar  0,01 (*)    2 

0500060 Hrísgrjón  0,01 (*)    1,5 

0500070 Rúgur  0,01 (*)    0,3 

0500080 Dúrra  0,01 (*)    0,02 (*) 

0500090 Hveiti  0,05    0,3 

0500990 Annað (2)  0,01 (*)    0,02 (*) 

0600000 TE, KAFFI, JURTATE, KAKÓ OG JÓHANN-

ESARBRAUÐ 

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

0610000 Te    0,05 (*)  0,05 (*) 

0620000 Kaffibaunir    0,05 (*)  0,1 

0630000 Jurtate úr       

0631000 a) Blómum    0,04 (*) (+)  15 

0631010 Gæsajurt       

0631020 Læknakólfur       

0631030 Rósir       

0631040 Jasmína       

0631050 Lindiblóm       

0631990 Annað (2)       

0632000 b) Blöðum og kryddjurtum    0,04 (*) (+)  15 

0632010 Jarðarber       

0632020 Rauðrunnalauf       

0632030 Indíánaþyrnislauf       

0632990 Annað (2)       

0633000 c) Rótum    4 (+)   

0633010 Garðabrúða      0,05 (*) 

0633020 Ginseng      0,15 

0633990 Annað (2)      0,05 (*) 

0639000 d) Öðrum plöntuhlutum    0,05 (*)  0,05 (*) 

0640000 Kakóbaunir    0,05 (*)  0,05 (*) 

0650000 Jóhannesarbrauð    0,05 (*)  0,05 (*) 
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0700000 HUMLAR 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (+) 0,05 (*) 40 

0800000 KRYDD       

0810000 Krydd úr fræjum 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,03 (*) (+) 0,05 (*) 1,5 

0810010 Anís/anísfræ       

0810020 Ilmfrú       

0810030 Sellerí       

0810040 Kóríander       

0810050 Kúmín       

0810060 Dill       

0810070 Fenníkur       

0810080 Grikkjasmári       

0810090 Múskat       

0810990 Annað (2)       

0820000 Aldinkrydd 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,03 (*) (+) 0,05 (*)  

0820010 Allrahanda      0,05 (*) 

0820020 Kínapipar      0,05 (*) 

0820030 Kúmen      1,5 

0820040 Kardimommur      0,05 (*) 

0820050 Einiber      0,05 (*) 

0820060 Pipar (svartur, grænn og hvítur)      0,05 (*) 

0820070 Vanilla      0,05 (*) 

0820080 Tamarind      0,05 (*) 

0820990 Annað (2)      0,05 (*) 

0830000 Barkarkrydd 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

0830010 Kanill       

0830990 Annað (2)       

0840000 Krydd úr rótum og jarðstönglum    (+)   

0840010 Lakkrís 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 4 0,05 (*) 0,05 (*) 

0840020 Engifer (10) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 4 0,05 (*) 0,05 (*) 

0840030 Túrmerik/gullinrót 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 4 0,05 (*) 0,05 (*) 

0840040 Piparrót (11)       

0840990 Annað (2) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 4 0,05 (*) 0,05 (*) 

0850000 Blómhnappakrydd 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

0850010 Negull       

0850020 Kapers       

0850990 Annað (2)       

0860000 Frævukrydd 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

0860010 Saffran       

0860990 Annað (2)       

0870000 Frækápukrydd 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

0870010 Múskatblóm       

0870990 Annað (2)       
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0900000 SYKURPLÖNTUR 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)  0,01 (*) 0,02 (*) 

0900010 Sykurrófurætur    0,5   

0900020 Sykurreyr    0,01 (*)   

0900030 Kaffifífilsrætur    0,01 (*)   

0900990 Annað (2)    0,01 (*)   

1000000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR       

1010000 Vörur úr  0,02 (*) 0,05 (*)  0,01 (*)  

1011000 a) Svínum 0,01 (*)      

1011010 Vöðvi    0,02 (+)  0,1 (*) 

1011020 Fita    0,04 (+)  0,1 (*) 

1011030 Lifur    0,03 (+)  0,2 

1011040 Nýru    0,06 (+)  0,2 

1011050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og 

nýru) 

   0,06  0,2 

1011990 Annað (2)    0,01 (*)  0,1 (*) 

1012000 b) Nautgripum       

1012010 Vöðvi 0,01 (*)   0,02 (+)  0,1 (*) 

1012020 Fita 0,01 (*)   0,04 (+)  0,1 (*) 

1012030 Lifur 0,02   0,03 (+)  0,2 

1012040 Nýru 0,01 (*)   0,07 (+)  0,2 

1012050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og 

nýru) 

0,02   0,07  0,2 

1012990 Annað (2) 0,01 (*)   0,01 (*)  0,1 (*) 

1013000 c) Sauðfé       

1013010 Vöðvi 0,02   0,02 (+)  0,1 (*) 

1013020 Fita 0,05   0,04 (+)  0,1 (*) 

1013030 Lifur 0,025   0,03 (+)  0,2 

1013040 Nýru 0,02   0,07 (+)  0,2 

1013050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og 

nýru) 

0,05   0,07  0,2 

1013990 Annað (2) 0,01 (*)   0,01 (*)  0,1 (*) 

1014000 d) Geitum       

1014010 Vöðvi 0,01 (*)   0,02 (+)  0,1 (*) 

1014020 Fita 0,01 (*)   0,04 (+)  0,1 (*) 

1014030 Lifur 0,02   0,03 (+)  0,2 

1014040 Nýru 0,01 (*)   0,07 (+)  0,2 

1014050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og 

nýru) 

0,02   0,07  0,2 

1014990 Annað (2) 0,01 (*)   0,01 (*)  0,1 (*) 

1015000 e) Hestum       

1015010 Vöðvi 0,01 (*)   0,02  0,1 (*) 

1015020 Fita 0,01 (*)   0,04  0,1 (*) 

1015030 Lifur 0,02   0,03  0,2 
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1015040 Nýru 0,01 (*)   0,07  0,2 

1015050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og 

nýru) 

0,02   0,07  0,2 

1015990 Annað (2) 0,01 (*)   0,01 (*)  0,1 (*) 

1016000 f) Alifuglum 0,01 (*)     0,1 (*) 

1016010 Vöðvi    0,02 (+)   

1016020 Fita    0,02 (+)   

1016030 Lifur    0,04 (+)   

1016040 Nýru    0,01 (*)   

1016050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og 

nýru) 

   0,04   

1016990 Annað (2)    0,01 (*)   

1017000 g) Öðrum öldum landdýrum       

1017010 Vöðvi 0,01 (*)   0,02  0,1 (*) 

1017020 Fita 0,01 (*)   0,04  0,1 (*) 

1017030 Lifur 0,02   0,03  0,2 

1017040 Nýru 0,01 (*)   0,07  0,2 

1017050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og 

nýru) 

0,02   0,07  0,2 

1017990 Annað (2) 0,01 (*)   0,01 (*)  0,1 (*) 

1020000 Mjólk 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,08 0,01 (*) 0,02 (*) 

1020010 Nautgripir    (+)   

1020020 Sauðfé    (+)   

1020030 Geitur    (+)   

1020040 Hestar       

1020990 Annað (2)       

1030000 Fuglsegg 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (+) 0,01 (*) 0,1 (*) 

1030010 Hænsni       

1030020 Endur       

1030030 Gæsir       

1030040 Kornhænur       

1030990 Annað (2)       

1040000 Hunang og aðrar býræktarafurðir (7) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

1050000 Froskdýr og skriðdýr 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 

1060000 Landhryggleysingjar 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 

1070000 Villt landhryggdýr 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 

1100000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU - FISKUR, 

FISKAFURÐIR OG ÖLL ÖNNUR MATVÆLI 

ÚR SJÓ OG FERSKVATNI (8) 
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1200000 AFURÐIR EÐA HLUTAR AFURÐA, 

EINGÖNGU ÆTLAÐAR Í FÓÐURFRAM-

LEIÐSLU (8) 

      

1300000 UNNIN MATVÆLI (9)       
 

(*) Greiningarmörk 

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

(F) = Fituleysanlegt 

Abamektín (summa avermektíns B1a, avermektíns B1b og delta-8,9-hverfna avermektíns B1a, gefin upp sem avermektín B1a) (F) (R) 

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum: 

Abamektín — kóði 1000000, að undanskildum 1040000: avermektín B1a 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og 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 

19. nóvember 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0120010 Möndlur 

0120060 Heslihnetur 

0120110 Valhnetur 

(+) 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 19. nóvember 2017 eða, ef 

umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0130000 Kjarnaávextir 

0154030 Rifsber (rauð og hvít) og sólber 

0154040 Stikilsber (græn, rauð og gul) 

0163040 Papæjualdin 

0231010 Tómatar 

0251010 Vorsalat/strábrúða 

0251020 Salat 

0251030 Breiðblaða salatfíflar 

0251080 Nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni Brassica) 

(+) 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 19. nóvember 2017 eða, ef 

umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0255000 e) Jólasalat/salatfíflar 

0256030 Blöð af selleríi 

Asíbensólar-S-metýl (summa asíbensólar-S-metýls og asíbensólarsýru (óbundin og tilsvarandi afleiða) gefið upp sem asíbensólar-S-metýl) 

(+) 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 26. júní 2016 eða, ef 

umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0163030 Mangó 

Fenhexamíð (F) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og þætti varðandi góðar starfsvenjur í landbúnaði. 

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 23. júlí 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0162010 Kíví (græn, rauð, gul) 

Flúasífóp-P (summa allra skyldra hverfna flúasífóps, estera þess og tilsvarandi afleiða, gefin upp sem flúasífóp) 

(+) 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 29. júní 2018 eða, ef 

umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0631000 a) Blómum 

0632000 b) Blöðum og kryddjurtum 
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0633000 c) Rótum 

0700000 HUMLAR 

0810000 Krydd úr fræjum 

0820000 Aldinkrydd 

0840000 Krydd úr rótum og jarðstönglum 

1011010 Vöðvi 

1011020 Fita 

1011030 Lifur 

1011040 Nýru 

1012010 Vöðvi 

1012020 Fita 

1012030 Lifur 

1012040 Nýru 

1013010 Vöðvi 

1013020 Fita 

1013030 Lifur 

1013040 Nýru 

1014010 Vöðvi 

1014020 Fita 

1014030 Lifur 

1014040 Nýru 

1016010 Vöðvi 

1016020 Fita 

1016030 Lifur 

1020010 Nautgripir 

1020020 Sauðfé 

1020030 Geitur 

1030000 Fuglsegg 

Tebúkónasól (R) 

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum: 

tebúkónasól — kóði 1000000 nema 1040000: summa tebúkónasóls, hýdroxýtebúkónasóls og tilsvarandi afleiða þeirra, gefin upp sem 

tebúkónasól 

(+) 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 25. janúar 2016 eða, ef 

umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0140020 Kirsuber (sæt) 

0151020 Vínþrúgur 

0153020 Daggarber 

0153990 Annað (2) 

0213090 Hafursrætur 

0231030 Eggaldin 

0233010 Melónur 

0260010 Baunir (með fræbelg) 

0260020 Baunir (án fræbelgs) 

0260030 Ertur (með fræbelg) 

0270030 Sellerí“ 
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2) Í stað dálkanna fyrir klópýralíð, emamektín og fenpýrasamín í A-hluta III. viðauka komi eftirfarandi: 

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg) 

Kenninúmer Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 NÝ EÐA FRYST ALDIN, TRJÁHNETUR    

0110000 Sítrusávextir 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 

0110010 Greipaldin    

0110020 Appelsínur    

0110030 Sítrónur    

0110040 Súraldin    

0110050 Mandarínur    

0110990 Annað (2)    

0120000 Trjáhnetur 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 

0120010 Möndlur    

0120020 Parahnetur    

0120030 Kasúhnetur    

0120040 Kastaníuhnetur    

0120050 Kókoshnetur    

0120060 Heslihnetur    

0120070 Goðahnetur    

0120080 Pekanhnetur    

0120090 Furuhnetukjarnar    

0120100 Pistasíuhnetur    

0120110 Valhnetur    

0120990 Annað (2)    

0130000 Kjarnaávextir 0,5 0,02 0,01 (*) 

0130010 Epli    

0130020 Perur    

0130030 Kveði    

0130040 Trjámispilsaldin    

0130050 Dúnepli/japansplómur    

0130990 Annað (2)    

0140000 Steinaldin 0,5   

0140010 Apríkósur  0,02 5 

0140020 Kirsuber (sæt)  0,01 (*) 4 

0140030 Ferskjur  0,03 4 

0140040 Plómur  0,02 3 

0140990 Annað (2)  0,01 (*) 0,01 (*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0150000 Ber og smá aldin    

0151000 a) Þrúgur 0,5 0,05 3 

0151010 Vínber til neyslu    

0151020 Vínþrúgur    

0152000 b) Jarðarber 0,5 0,05 3 

0153000 c) Klungurber 0,5 0,01 (*) 5 

0153010 Brómber    

0153020 Daggarber    

0153030 Hindber (rauð og gul)    

0153990 Annað (2)    

0154000 d) Önnur smá aldin og ber  0,01 (*)  

0154010 Bláber 0,5  4 

0154020 Trönuber 4  0,01 (*) 

0154030 Rifsber (rauð og hvít) og sólber 0,5  0,01 (*) 

0154040 Stikilsber (græn, rauð og gul) 0,5  0,01 (*) 

0154050 Rósaldin 0,5  0,01 (*) 

0154060 Mórber (svört og hvít) 0,5  0,01 (*) 

0154070 Eplaþyrniber/Miðjarðarhafstrjámispilsaldin 0,5  0,01 (*) 

0154080 Ylliber 0,5  0,01 (*) 

0154990 Annað (2) 0,5  0,01 (*) 

0160000 Ýmis aldin með 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 

0161000 a) Ætu hýði    

0161010 Döðlur    

0161020 Fíkjur    

0161030 Ólífur til átu    

0161040 Gullappelsínur    

0161050 Stjörnualdin    

0161060 Gallaldin    

0161070 Jövuplómur    

0161990 Annað (2)    

0162000 b) Óætu hýði, lítil    

0162010 Kíví (græn, rauð, gul)    

0162020 Litkaber    

0162030 Píslaraldin    

0162040 Kaktusfíkjur    

0162050 Stjörnuepli    

0162060 Persimónur/Virginíu-kakí    

0162990 Annað (2)    

0163000 c) Óætu hýði, stór    

0163010 Lárperur    

0163020 Bananar    

0163030 Mangó    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0163040 Papæjualdin    

0163050 Granatepli    

0163060 Morgunberkjur    

0163070 Gvövur    

0163080 Ananas    

0163090 Brauðaldin    

0163100 Dáraaldin    

0163110 Nónberkjur    

0163990 Annað (2)    

0200000 NÝTT eða FRYST GRÆNMETI    

0210000 Rótarávextir og hnýði  0,01 (*) 0,01 (*) 

0211000 a) Kartöflur 0,5   

0212000 b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði 1   

0212010 Kassavarætur    

0212020 Sætar kartöflur    

0212030 Mjölrótarhnýði    

0212040 Örvarrætur    

0212990 Annað (2)    

0213000 c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undan-

skildum 

   

0213010 Rauðrófur 1   

0213020 Gulrætur 0,5   

0213030 Hnúðsillur/hnúðsellerí 0,5   

0213040 Piparrót 0,5   

0213050 Ætihnúðar 0,5   

0213060 Nípur 0,5   

0213070 Steinseljurætur 0,5   

0213080 Hreðkur 0,5   

0213090 Hafursrætur 0,5   

0213100 Gulrófur 1,5   

0213110 Næpur 1,5   

0213990 Annað (2) 0,5   

0220000 Laukar  0,01 (*) 0,01 (*) 

0220010 Hvítlaukur 0,5   

0220020 Laukar 0,5   

0220030 Skalottlaukar 0,5   

0220040 Vorlaukar og pípulaukar 0,7   

0220990 Annað (2) 0,5   

0230000 Aldingrænmeti 0,5   

0231000 a) Náttskuggaætt og stokkrósaætt  0,02  

0231010 Tómatar   3 

0231020 Paprikur   3 

0231030 Eggaldin   3 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0231040 Okrur   0,01 (*) 

0231990 Annað (2)   0,01 (*) 

0232000 b) Aldin plantna af graskersætt með ætu hýði  0,01 (*) 0,7 

0232010 Gúrkur    

0232020 Smágúrkur    

0232030 Dvergbítar    

0232990 Annað (2)    

0233000 c) Aldin plantna af graskersætt með óætu hýði  0,01 (*) 0,01 (*) 

0233010 Melónur    

0233020 Risagrasker    

0233030 Vatnsmelónur    

0233990 Annað (2)    

0234000 d) Sykurmaís  0,01 (*) 0,01 (*) 

0239000 e) Annað aldingrænmeti  0,02 0,01 (*) 

0240000 Kál (að undanskildum rótum og nýblöðum af plöntum af 

ættkvíslinni Brassica) 

  0,01 (*) 

0241000 a) Blómstrandi kál  0,01 (*)  

0241010 Spergilkál 1,5   

0241020 Blómkál 3   

0241990 Annað (2) 0,5   

0242000 b) Kálhöfuð  0,01 (*)  

0242010 Rósakál 0,5   

0242020 Höfuðkál 3   

0242990 Annað (2) 0,5   

0243000 c) Blaðkál  0,03  

0243010 Kínakál 1   

0243020 Grænkál 1   

0243990 Annað (2) 0,5   

0244000 d) Hnúðkál 0,5 0,01 (*)  

0250000 Blaðgrænmeti, kryddjurtir og æt blóm    

0251000 a) Salat og salatplöntur 0,5   

0251010 Vorsalat/strábrúða  1 8 

0251020 Salat  1 8 

0251030 Breiðblaða salatfíflar  0,2 4 

0251040 Karsi og aðrar spírur og sprotar  1 8 

0251050 Vetrarkarsi  1 8 

0251060 Klettasalat  1 8 

0251070 Sinnepskál  1 8 

0251080 Nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni 

Brassica) 

 1 0,01 (*) 

0251990 Annað (2)  1 0,01 (*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0252000 b) Spínat og áþekk blöð  0,01 (*) 8 

0252010 Spínat 1   

0252020 Súpugull 0,5   

0252030 Blaðbeðjur 1   

0252990 Annað (2) 0,5   

0253000 c) Vínviðarlauf og áþekkar tegundir 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 

0254000 d) Brunnperla 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 

0255000 e) Jólasalat/salatfíflar 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 

0256000 f) Kryddjurtir og æt blóm 3 1 0,01 (*) 

0256010 Kerfill    

0256020 Graslaukur    

0256030 Blöð af selleríi    

0256040 Steinselja    

0256050 Salvía    

0256060 Rósmarín    

0256070 Garðablóðberg    

0256080 Basilíka og æt blóm    

0256090 Lárviðarlauf    

0256100 Fáfnisgras    

0256990 Annað (2)    

0260000 Belgávextir 0,5  0,01 (*) 

0260010 Baunir (með fræbelg)  0,03  

0260020 Baunir (án fræbelgs)  0,01 (*)  

0260030 Ertur (með fræbelg)  0,03  

0260040 Ertur (án fræbelgs)  0,01 (*)  

0260050 Linsubaunir  0,01 (*)  

0260990 Annað (2)  0,01 (*)  

0270000 Stöngulgrænmeti   0,01 (*) 

0270010 Sperglar 0,5 0,01 (*)  

0270020 Salatþistlar 0,5 0,01 (*)  

0270030 Sellerí 0,5 0,01 (*)  

0270040 Hnúðfenníkur 0,5 0,01 (*)  

0270050 Ætiþistlar 0,5 0,1  

0270060 Blaðlaukar 0,7 0,01 (*)  

0270070 Rabarbarar 0,5 0,01 (*)  

0270080 Bambussprotar 0,5 0,01 (*)  

0270090 Pálmakjarnar 0,5 0,01 (*)  

0270990 Annað (2) 0,5 0,01 (*)  

0280000 Sveppir, mosar og skófir 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 

0280010 Ræktaðir sveppir    

0280020 Villtir sveppir    

0280990 Mosar og skófir    

0290000 Þörungar og dreifkjörnungslífverur 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0300000 BELGÁVEXTIR 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 

0300010 Baunir    

0300020 Linsubaunir    

0300030 Ertur    

0300040 Lúpínur/lúpínubaunir    

0300990 Annað (2)    

0400000 OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN  0,01 (*) 0,01 (*) 

0401000 Olíufræ    

0401010 Hörfræ 20   

0401020 Jarðhnetur 0,5   

0401030 Valmúafræ 0,5   

0401040 Sesamfræ 0,5   

0401050 Sólblómafræ 0,5   

0401060 Repjufræ 0,5   

0401070 Sojabaunir 0,5   

0401080 Mustarðsfræ 0,5   

0401090 Baðmullarfræ 0,5   

0401100 Risagraskersfræ 0,5   

0401110 Litunarþistilsfræ 0,5   

0401120 Hjólkrónufræ 0,5   

0401130 Akurdoðrufræ 0,5   

0401140 Hampfræ 0,5   

0401150 Kristpálmafræ 0,5   

0401990 Annað (2) 0,5   

0402000 Olíurík aldin 0,5   

0402010 Ólífur til olíuframleiðslu    

0402020 Olíupálmakjarnar    

0402030 Olíupálmaaldin    

0402040 Dúnviðaraldin    

0402990 Annað (2)    

0500000 KORNTEGUNDIR  0,01 (*) 0,01 (*) 

0500010 Bygg 2   

0500020 Bókhveiti og aðrar sýndarkorntegundir 2   

0500030 Maís 2   

0500040 Hirsi 2   

0500050 Hafrar 2   

0500060 Hrísgrjón 2   

0500070 Rúgur 5   

0500080 Dúrra 2   

0500090 Hveiti 2   

0500990 Annað (2) 2   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0600000 TE, KAFFI, JURTATE, KAKÓ OG JÓHANNESARBRAUÐ  0,02 (*) 0,01 (*) 

0610000 Te 0,5   

0620000 Kaffibaunir 0,5   

0630000 Jurtate úr 5   

0631000 a) Blómum    

0631010 Gæsajurt    

0631020 Læknakólfur    

0631030 Rósir    

0631040 Jasmína    

0631050 Lindiblóm    

0631990 Annað (2)    

0632000 b) Blöðum og kryddjurtum    

0632010 Jarðarber    

0632020 Rauðrunnalauf    

0632030 Indíánaþyrnislauf    

0632990 Annað (2)    

0633000 c) Rótum    

0633010 Garðabrúða    

0633020 Ginseng    

0633990 Annað (2)    

0639000 d) Öðrum plöntuhlutum    

0640000 Kakóbaunir 0,5   

0650000 Jóhannesarbrauð 0,5   

0700000 HUMLAR 5 0,02 (*) 0,01 (*) 

0800000 KRYDD    

0810000 Krydd úr fræjum 0,5 0,02 (*) 0,01 (*) 

0810010 Anís/anísfræ    

0810020 Ilmfrú    

0810030 Sellerí    

0810040 Kóríander    

0810050 Kúmín    

0810060 Dill    

0810070 Fenníkur    

0810080 Grikkjasmári    

0810090 Múskat    

0810990 Annað (2)    

0820000 Aldinkrydd 0,5 0,02 (*) 0,01 (*) 

0820010 Allrahanda    

0820020 Kínapipar    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0820030 Kúmen    

0820040 Kardimommur    

0820050 Einiber    

0820060 Pipar (svartur, grænn og hvítur)    

0820070 Vanilla    

0820080 Tamarind    

0820990 Annað (2)    

0830000 Barkarkrydd 0,5 0,02 (*) 0,01 (*) 

0830010 Kanill    

0830990 Annað (2)    

0840000 Krydd úr rótum og jarðstönglum    

0840010 Lakkrís 0,5 0,02 (*) 0,01 (*) 

0840020 Engifer (10) 0,5 0,02 (*) 0,01 (*) 

0840030 Túrmerik/gullinrót 0,5 0,02 (*) 0,01 (*) 

0840040 Piparrót (11)    

0840990 Annað (2) 0,5 0,02 (*) 0,01 (*) 

0850000 Blómhnappakrydd 0,5 0,02 (*) 0,01 (*) 

0850010 Negull    

0850020 Kapers    

0850990 Annað (2)    

0860000 Frævukrydd 0,5 0,02 (*) 0,01 (*) 

0860010 Saffran    

0860990 Annað (2)    

0870000 Frækápukrydd 0,5 0,02 (*) 0,01 (*) 

0870010 Múskatblóm    

0870990 Annað (2)    

0900000 SYKURPLÖNTUR  0,01 (*) 0,01 (*) 

0900010 Sykurrófurætur 1   

0900020 Sykurreyr 0,05 (*)   

0900030 Kaffifífilsrætur 0,05 (*)   

0900990 Annað (2) 0,05 (*)   

1000000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR    

1010000 Vörur úr   0,01 (*) 

1011000 a) Svínum 0,05 (*)   

1011010 Vöðvi  0,01 (*)  

1011020 Fita  0,02  

1011030 Lifur  0,08  

1011040 Nýru  0,08  

1011050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)  0,08  

1011990 Annað (2)  0,01 (*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1012000 b) Nautgripum    

1012010 Vöðvi 0,08 0,01 (*)  

1012020 Fita 0,05 (*) 0,02  

1012030 Lifur 0,06 0,08  

1012040 Nýru 0,4 0,08  

1012050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 0,05 (*) 0,08  

1012990 Annað (2) 0,05 (*) 0,01 (*)  

1013000 c) Sauðfé    

1013010 Vöðvi 0,08 0,01 (*)  

1013020 Fita 0,05 (*) 0,02  

1013030 Lifur 0,06 0,08  

1013040 Nýru 0,4 0,08  

1013050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 0,05 (*) 0,08  

1013990 Annað (2) 0,05 (*) 0,01 (*)  

1014000 d) Geitum    

1014010 Vöðvi 0,08 0,01 (*)  

1014020 Fita 0,05 (*) 0,02  

1014030 Lifur 0,06 0,08  

1014040 Nýru 0,4 0,08  

1014050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru) 0,05 (*) 0,08  

1014990 Annað (2) 0,05 (*) 0,01 (*)  

1015000 e) Hestum 0,05 (*)   

1015010 Vöðvi  0,01 (*)  

1015020 Fita  0,02  

1015030 Lifur  0,08  

1015040 Nýru  0,08  

1015050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)  0,08  

1015990 Annað (2)  0,01 (*)  

1016000 f) Alifuglum 0,05 (*) 0,01 (*)  

1016010 Vöðvi    

1016020 Fita    

1016030 Lifur    

1016040 Nýru    

1016050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)    

1016990 Annað (2)    

1017000 g) Öðrum öldum landdýrum 0,05 (*)   

1017010 Vöðvi  0,01 (*)  

1017020 Fita  0,02  

1017030 Lifur  0,08  

1017040 Nýru  0,08  

1017050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)  0,08  

1017990 Annað (2)  0,01 (*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1020000 Mjólk 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1020010 Nautgripir    

1020020 Sauðfé    

1020030 Geitur    

1020040 Hestar    

1020990 Annað (2)    

1030000 Fuglsegg 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1030010 Hænsni    

1030020 Endur    

1030030 Gæsir    

1030040 Kornhænur    

1030990 Annað (2)    

1040000 Hunang og aðrar býræktarafurðir (7) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

1050000 Froskdýr og skriðdýr 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1060000 Landhryggleysingjar 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1070000 Villt landhryggdýr 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1100000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU - FISKUR, FISKAFURÐIR OG ÖLL 

ÖNNUR MATVÆLI ÚR SJÓ OG FERSKVATNI (8) 

   

1200000 AFURÐIR EÐA HLUTAR AFURÐA, EINGÖNGU ÆTLAÐAR Í 

FÓÐURFRAMLEIÐSLU (8) 

   

1300000 UNNIN MATVÆLI (9)    

(*) Greiningarmörk 

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

3) Eftirfarandi færslur bætast við í stafrófsröð í IV. viðauka: „Pasteuria nishizawae Pn1“ og „talkúm E553B“. 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1515 

frá 10. október 2018 

um breytingu á III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar 

hámarksgildi leifa fyrir dífenýlamín og oxadixýl 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 varnar-

efnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EB (1), einkum 14. gr. 

(a-liður 1. mgr.), 18. gr. (b-liður 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 dífenýlamín og oxadixýl. 

2) Virka efnið dífenýlamín var ekki samþykkt með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 578/2012 (2). 

Virka efnið oxadixýl var ekki skráð í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 2076/2002 (3). Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda þessi virku efni hafa verið afturkölluð. Því er 

rétt að fella brott gildandi hámarksgildi leifa, sem sett eru fram fyrir þessi efni í III. viðauka, í samræmi við 17. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr. 14. gr. hennar. 

3) Að því er varðar dífenýlamín voru fastsett bráðabirgðahámarksgildi leifa með reglugerð (ESB) nr. 772/2013 (4) fyrir epli 

og perur til 2. september 2015 til að taka á óhjákvæmilegri víxlmengun sem hafði áhrif á ómeðhöndluð epli og perur og 

stafaði af því að leifar dífenýlamíns voru fyrir hendi í geymsluaðstöðum. Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/67 (5) var gildistími þessara hámarksgilda leifa framlengdur til 22. janúar 2018 til að veita rekstraraðilum 

nægan tíma til að fjarlægja leifar dífenýlamíns að fullu úr geymsluaðstöðum. Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir 

nefnd Matvælaöryggisstofnunin) og stjórnendur matvælafyrirtækja lögðu fram nýleg vöktunargögn sem sýna að leifar 

dífenýlamíns yfir viðeigandi magngreiningarmörkum finnast ekki lengur. 

4) Að því er varðar oxadixýl voru fastsett bráðabirgðahámarksgildi leifa með reglugerð (ESB) nr. 592/2012 (6) fyrir steinselju, 

sellerí og flokk salats og salatplantna til 31. desember 2014 til að taka á óhjákvæmilegri víxlmengun sem hafði áhrif á 

ómeðhöndlaðar nytjaplöntur og stafaði af því að leifar oxadixýls voru fyrir hendi í jarðvegi. Gildistími þessara 

hámarksgilda leifa var framlengdur til 19. janúar 2018 með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/46 (7) með 

hliðsjón af þrávirkni virka efnisins í jarðvegi. Matvælaöryggisstofnunin og stjórnendur matvælafyrirtækja lögðu fram nýleg 

vöktunargögn sem sýna að leifar oxadixýls yfir viðeigandi magngreiningarmörkum finnast ekki lengur. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 33. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2019 

frá 29. mars 2019 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. 578/2012 frá 29. júní 2012 um að samþykkja ekki virka efnið dífenýlamín í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 171, 

30.6.2012, bls. 2). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2076/2002 frá 20. nóvember 2002 um framlengingu tímabilsins sem um getur í 2. mgr. 8. gr. 

tilskipunar ráðsins 91/414/EBE og um að færa tiltekin virk efni ekki á skrá í I. viðauka við þá tilskipun og um afturköllun leyfa fyrir 

plöntuverndarefnum sem innihalda þessi efni (Stjtíð. EB L 319, 23.11.2002, bls. 3). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 772/2013 frá 8. ágúst 2013 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir dífenýlamín í eða á tilteknum afurðum (Stjtíð. ESB  

L 217, 13.8.2013, bls. 1). 

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/67 frá 19. janúar 2016 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir ametóktradín, klórþalóníl, dífenýlamín, flóníkamíð, 

flúasínam, flúoxastróbín, halauxifenmetýl, própamókarb, próþíókónasól, þíaklópríð og trífloxýstróbín í eða á tilteknum afurðum (Stjtíð. 

ESB L 15, 22.1.2016, bls. 2). 

(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 592/2012 frá 4. júlí 2012 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bífenasat, kaptan, sýpródiníl, flúópíkólíð, hexýþíasox, ísópróþíólan, 

metaldehýð, oxadixýl og fosmet í eða á tilteknum afurðum (Stjtíð.ESB L 176, 6.7.2012, bls. 1). 

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/46 frá 18. janúar 2016 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir oxadixýl og spínetóram í eða á tilteknum afurðum (Stjtíð ESB L 12, 

19.1.2016, bls. 28). 

2019/EES/31/49 
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5) Í ljósi þess að virka efnið dífenýlamín var ekki samþykkt og að virka efnið oxadixýl var ekki fært á skrá í I. viðauka við 

tilskipun 91/414/EBE ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessi efni við magngreiningarmörk í samræmi við 18. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 396/2005. Að því er varðar virk efni þar sem lækka ætti öll hámarksgildi leifa að viðeigandi 

magngreiningarmörkum ætti að skrá staðalgildin í V. viðauka í samræmi við b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 396/2005. 

6) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný 

hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra. 

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

8) 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 áður en hámarksgildum leifa var breytt og þar sem 

upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið. 

9) 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. 

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 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 í Sambandinu eða fluttar inn til Sambandsins fyrir 1. maí 2019. 

3. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. maí 2019. 

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

Gjört í Brussel 10. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir: 

1) Í A-hluta III. viðauka falli dálkarnir fyrir dífenýlamín og oxadixýl brott. 

2) Í V. viðauka bætist við dálkar fyrir dífenýlamín og oxadixýl: 

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg) 

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

D
íf

en
ý

la
m

ín
 

O
x

ad
ix

ý
l 

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

0100000 NÝ EÐA FRYST ALDIN, TRJÁHNETUR 0,05 (*) 0,01 (*) 

0110000 Sítrusávextir   

0110010 Greipaldin   

0110020 Appelsínur   

0110030 Sítrónur   

0110040 Súraldin   

0110050 Mandarínur   

0110990 Annað (2)   

0120000 Trjáhnetur   

0120010 Möndlur   

0120020 Parahnetur   

0120030 Kasúhnetur   

0120040 Kastaníuhnetur   

0120050 Kókoshnetur   

0120060 Heslihnetur   

0120070 Goðahnetur   

0120080 Pekanhnetur   

0120090 Furuhnetukjarnar   

0120100 Pistasíuhnetur   

0120110 Valhnetur   

0120990 Annað (2)   

0130000 Kjarnaávextir   

0130010 Epli   

0130020 Perur   

0130030 Kveði   

0130040 Trjámispilsaldin   

0130050 Dúnepli/japansplómur   

0130990 Annað (2)   

0140000 Steinaldin   

0140010 Apríkósur   

0140020 Kirsuber (sæt)   

0140030 Ferskjur   

0140040 Plómur   

0140990 Annað (2)   
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(1) (2) (3) (4) 

0150000 Ber og smá aldin   

0151000 a) Þrúgur   

0151010 Vínber til neyslu   

0151020 Vínþrúgur   

0152000 b) Jarðarber   

0153000 c) Klungurber   

0153010 Brómber   

0153020 Daggarber   

0153030 Hindber (rauð og gul)   

0153990 Annað (2)   

0154000 d) Önnur smá aldin og ber   

0154010 Bláber   

0154020 Trönuber   

0154030 Rifsber (rauð og hvít) og sólber   

0154040 Stikilsber (græn, rauð og gul)   

0154050 Rósaldin   

0154060 Mórber (svört og hvít)   

0154070 Eplaþyrniber/Miðjarðarhafstrjámispilsaldin   

0154080 Ylliber   

0154990 Annað (2)   

0160000 Ýmis aldin með   

0161000 a) Ætu hýði   

0161010 Döðlur   

0161020 Fíkjur   

0161030 Ólífur til átu   

0161040 Gullappelsínur   

0161050 Stjörnualdin   

0161060 Gallaldin   

0161070 Jövuplómur   

0161990 Annað (2)   

0162000 b) Óætu hýði, lítil   

0162010 Kíví (græn, rauð, gul)   

0162020 Litkaber   

0162030 Píslaraldin   

0162040 Kaktusfíkjur   

0162050 Stjörnuepli   

0162060 Persimónur/Virginíu-kakí   

0162990 Annað (2)   

0163000 c) Óætu hýði, stór   

0163010 Lárperur   

0163020 Bananar   

0163030 Mangó   

0163040 Papæjualdin   
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(1) (2) (3) (4) 

0163050 Granatepli   

0163060 Morgunberkjur   

0163070 Gvövur   

0163080 Ananas   

0163090 Brauðaldin   

0163100 Dáraaldin   

0163110 Nónberkjur   

0163990 Annað (2)   

0200000 NÝTT eða FRYST GRÆNMETI 0,05 (*) 0,01 (*) 

0210000 Rótarávextir og hnýði   

0211000 a) Kartöflur   

0212000 b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði   

0212010 Kassavarætur   

0212020 Sætar kartöflur   

0212030 Mjölrótarhnýði   

0212040 Örvarrætur   

0212990 Annað (2)   

0213000 c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum   

0213010 Rauðrófur   

0213020 Gulrætur   

0213030 Hnúðsillur/hnúðsellerí   

0213040 Piparrót   

0213050 Ætihnúðar   

0213060 Nípur   

0213070 Steinseljurætur   

0213080 Hreðkur   

0213090 Hafursrætur   

0213100 Gulrófur   

0213110 Næpur   

0213990 Annað (2)   

0220000 Laukar   

0220010 Hvítlaukur   

0220020 Laukar   

0220030 Skalottlaukar   

0220040 Vorlaukar og pípulaukar   

0220990 Annað (2)   

0230000 Aldingrænmeti   

0231000 a) Náttskuggaætt og stokkrósaætt   

0231010 Tómatar   

0231020 Paprikur   

0231030 Eggaldin   

0231040 Okrur   

0231990 Annað (2)   
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(1) (2) (3) (4) 

0232000 b) Aldin plantna af graskersætt með ætu hýði   

0232010 Gúrkur   

0232020 Smágúrkur   

0232030 Dvergbítar   

0232990 Annað (2)   

0233000 c) Aldin plantna af graskersætt með óætu hýði   

0233010 Melónur   

0233020 Risagrasker   

0233030 Vatnsmelónur   

0233990 Annað (2)   

0234000 d) Sykurmaís   

0239000 e) Annað aldingrænmeti   

0240000 Kál (að undanskildum rótum og nýblöðum af plöntum af ættkvíslinni 

Brassica) 

  

0241000 a) Blómstrandi kál   

0241010 Spergilkál   

0241020 Blómkál   

0241990 Annað (2)   

0242000 b) Kálhöfuð   

0242010 Rósakál   

0242020 Höfuðkál   

0242990 Annað (2)   

0243000 c) Blaðkál   

0243010 Kínakál   

0243020 Grænkál   

0243990 Annað (2)   

0244000 d) Hnúðkál   

0250000 Blaðgrænmeti, kryddjurtir og æt blóm   

0251000 a) Salat og salatplöntur   

0251010 Vorsalat/strábrúða   

0251020 Salat   

0251030 Breiðblaða salatfíflar   

0251040 Karsi og aðrar spírur og sprotar   

0251050 Vetrarkarsi   

0251060 Klettasalat   

0251070 Sinnepskál   

0251080 Nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni Brassica)   

0251990 Annað (2)   

0252000 b) Spínat og áþekk blöð   

0252010 Spínat   

0252020 Súpugull   



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/483 

 

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

0252030 Blaðbeðjur   

0252990 Annað (2)   

0253000 c) Vínviðarlauf og áþekkar tegundir   

0254000 d) Brunnperla   

0255000 e) Jólasalat/salatfíflar   

0256000 f) Kryddjurtir og æt blóm   

0256010 Kerfill   

0256020 Graslaukur   

0256030 Blöð af selleríi   

0256040 Steinselja   

0256050 Salvía   

0256060 Rósmarín   

0256070 Garðablóðberg   

0256080 Basilíka og æt blóm   

0256090 Lárviðarlauf   

0256100 Fáfnisgras   

0256990 Annað (2)   

0260000 Belgávextir   

0260010 Baunir (með fræbelg)   

0260020 Baunir (án fræbelgs)   

0260030 Ertur (með fræbelg)   

0260040 Ertur (án fræbelgs)   

0260050 Linsubaunir   

0260990 Annað (2)   

0270000 Stöngulgrænmeti   

0270010 Sperglar   

0270020 Salatþistlar   

0270030 Sellerí   

0270040 Hnúðfenníkur   

0270050 Ætiþistlar   

0270060 Blaðlaukar   

0270070 Rabarbarar   

0270080 Bambussprotar   

0270090 Pálmakjarnar   

0270990 Annað (2)   

0280000 Sveppir, mosar og skófir   

0280010 Ræktaðir sveppir   

0280020 Villtir sveppir   

0280990 Mosar og skófir   

0290000 Þörungar og dreifkjörnungslífverur   

0300000 BELGÁVEXTIR 0,05 (*) 0,01 (*) 

0300010 Baunir   

0300020 Linsubaunir   
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(1) (2) (3) (4) 

0300030 Ertur   

0300040 Lúpínur/lúpínubaunir   

0300990 Annað (2)   

0400000 OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN 0,05 (*) 0,02 (*) 

0401000 Olíufræ   

0401010 Hörfræ   

0401020 Jarðhnetur   

0401030 Valmúafræ   

0401040 Sesamfræ   

0401050 Sólblómafræ   

0401060 Repjufræ   

0401070 Sojabaunir   

0401080 Mustarðsfræ   

0401090 Baðmullarfræ   

0401100 Risagraskersfræ   

0401110 Litunarþistilsfræ   

0401120 Hjólkrónufræ   

0401130 Akurdoðrufræ   

0401140 Hampfræ   

0401150 Kristpálmafræ   

0401990 Annað (2)   

0402000 Olíurík aldin   

0402010 Ólífur til olíuframleiðslu   

0402020 Olíupálmakjarnar   

0402030 Olíupálmaaldin   

0402040 Dúnviðaraldin   

0402990 Annað (2)   

0500000 KORNTEGUNDIR 0,05 (*) 0,01 (*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bókhveiti og aðrar sýndarkorntegundir   

0500030 Maís   

0500040 Hirsi   

0500050 Hafrar   

0500060 Hrísgrjón   

0500070 Rúgur   

0500080 Dúrra   

0500090 Hveiti   

0500990 Annað (2)   

0600000 TE, KAFFI, JURTATE, KAKÓ OG JÓHANNESARBRAUÐ 0,05 (*) 0,02 (*) 

0610000 Te   

0620000 Kaffibaunir   

0630000 Jurtate úr   

0631000 a) Blómum   

0631010 Gæsajurt   

0631020 Læknakólfur   
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(1) (2) (3) (4) 

0631030 Rósir   

0631040 Jasmína   

0631050 Lindiblóm   

0631990 Annað (2)   

0632000 b) Blöðum og kryddjurtum   

0632010 Jarðarber   

0632020 Rauðrunnalauf   

0632030 Indíánaþyrnislauf   

0632990 Annað (2)   

0633000 c) Rótum   

0633010 Garðabrúða   

0633020 Ginseng   

0633990 Annað (2)   

0639000 d) Öðrum plöntuhlutum   

0640000 Kakóbaunir   

0650000 Jóhannesarbrauð   

0700000 HUMLAR 0,05 (*) 0,02 (*) 

0800000 KRYDD 0,05 (*)  

0810000 Krydd úr fræjum  0,02 (*) 

0810010 Anís/anísfræ   

0810020 Ilmfrú   

0810030 Sellerí   

0810040 Kóríander   

0810050 Kúmín   

0810060 Dill   

0810070 Fenníkur   

0810080 Grikkjasmári   

0810090 Múskat   

0810990 Annað (2)   

0820000 Aldinkrydd  0,02 (*) 

0820010 Allrahanda   

0820020 Kínapipar   

0820030 Kúmen   

0820040 Kardimommur   

0820050 Einiber   

0820060 Pipar (svartur, grænn og hvítur)   

0820070 Vanilla   

0820080 Tamarind   

0820990 Annað (2)   

0830000 Barkarkrydd  0,02 (*) 

0830010 Kanill   

0830990 Annað (2)   



Nr. 31/486 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

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

0840000 Krydd úr rótum og jarðstönglum   

0840010 Lakkrís  0,02 (*) 

0840020 Engifer (10)  0,02 (*) 

0840030 Túrmerik/gullinrót  0,02 (*) 

0840040 Piparrót (11)   

0840990 Annað (2)  0,02 (*) 

0850000 Blómhnappakrydd  0,02 (*) 

0850010 Negull   

0850020 Kapers   

0850990 Annað (2)   

0860000 Frævukrydd  0,02 (*) 

0860010 Saffran   

0860990 Annað (2)   

0870000 Frækápukrydd  0,02 (*) 

0870010 Múskatblóm   

0870990 Annað (2)   

0900000 SYKURPLÖNTUR 0,05 (*) 0,01 (*) 

0900010 Sykurrófurætur   

0900020 Sykurreyr   

0900030 Kaffifífilsrætur   

0900990 Annað (2)   

1000000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR 0,05 (*) 0,01 (*) 

1010000 Vörur úr   

1011000 a) Svínum   

1011010 Vöðvi   

1011020 Fita   

1011030 Lifur   

1011040 Nýru   

1011050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)   

1011990 Annað (2)   

1012000 b) Nautgripum   

1012010 Vöðvi   

1012020 Fita   

1012030 Lifur   

1012040 Nýru   

1012050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)   

1012990 Annað (2)   

1013000 c) Sauðfé   

1013010 Vöðvi   

1013020 Fita   

1013030 Lifur   
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1013040 Nýru   

1013050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)   

1013990 Annað (2)   

1014000 d) Geitum   

1014010 Vöðvi   

1014020 Fita   

1014030 Lifur   

1014040 Nýru   

1014050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)   

1014990 Annað (2)   

1015000 e) Hestum   

1015010 Vöðvi   

1015020 Fita   

1015030 Lifur   

1015040 Nýru   

1015050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)   

1015990 Annað (2)   

1016000 f) Alifuglum   

1016010 Vöðvi   

1016020 Fita   

1016030 Lifur   

1016040 Nýru   

1016050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)   

1016990 Annað (2)   

1017000 g) Öðrum öldum landdýrum   

1017010 Vöðvi   

1017020 Fita   

1017030 Lifur   

1017040 Nýru   

1017050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)   

1017990 Annað (2)   

1020000 Mjólk   

1020010 Nautgripir   

1020020 Sauðfé   

1020030 Geitur   

1020040 Hestar   

1020990 Annað (2)   

1030000 Fuglsegg   

1030010 Hænsni   

1030020 Endur   

1030030 Gæsir   

1030040 Kornhænur   

1030990 Annað (2)   
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1040000 Hunang og aðrar býræktarafurðir (7)   

1050000 Froskdýr og skriðdýr   

1060000 Landhryggleysingjar   

1070000 Villt landhryggdýr   

1100000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU - FISKUR, FISKAFURÐIR OG ÖLL ÖNNUR 

MATVÆLI ÚR SJÓ OG FERSKVATNI (8) 

  

1200000 AFURÐIR EÐA HLUTAR AFURÐA, EINGÖNGU ÆTLAÐAR Í FÓÐURFRAM-

LEIÐSLU (8) 

  

1300000 UNNIN MATVÆLI (9)   

(*) Greiningarmörk 

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.“ 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1516 

frá 10. október 2018 

um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar 

hámarksgildi leifa fyrir penoxsúlam, tríflúmísól og tríflúmúrón 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 varnar-

efnaleifar 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 2. mgr. 49. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir penoxsúlam, tríflúmísól og 

tríflúmúrón. 

2) Að því er varðar penoxsúlam lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) fram 

rökstutt álit um endurskoðun á gildandi hámarksgildum leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 396/2005 (2). Hún mælti með því að viðhalda gildandi hámarksgildum leifa. Þessi hámarksgildi leifa ætti að fastsetja 

í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi. 

3) Að því er varðar tríflúmísól lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi 

við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 (3). Hún lagði til að skilgreiningu á leifum yrði breytt og komst að 

þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vantaði um hámarksgildi leifa fyrir tómata, eggaldin, gúrkur, smágúrkur og 

dvergbíta og að þörf væri 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. Matvælaöryggisstofnunin 

komst að þeirri niðurstöðu að engar eða ófullnægjandi upplýsingar væru fyrir hendi um hámarksgildi leifa fyrir kirsuber, 

vínber til neyslu, vínþrúgur, papæjualdin og humla og að þörf væri á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar 

þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk. 

4) Að því er varðar tríflúmúrón lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi 

við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 (4). Hún komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vantaði 

um hámarksgildi leifa fyrir apríkósur og plómur og að þörf væri 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. 

5) Að því er varðar afurðir þar sem notkun viðkomandi plöntuverndarvöru er ekki heimiluð og þar sem ekki liggja fyrir 

innflutningsvikmörk eða CXL-hámarksgildi ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við 

staðlað hámarksgildi leifa eins og kveðið er á um í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 45. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2019 

frá 29. mars 2019 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, 2017. „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for penoxsulam according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(4), 4753. 

(3) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 2017. „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumizole according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(3), 4749. 

(4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 2017. „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumuron according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(4), 4769. 

2019/EES/31/50 
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6) Framkvæmdastjórnin hafði samráð við tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins fyrir varnarefnaleifar varðandi 

nauðsyn þess að aðlaga tiltekin magngreiningarmörk. Niðurstöður þessara rannsóknarstofa að því er varðar öll þrjú efnin 

voru þær að tækniþróun krefjist þess að fastsett séu sérstök magngreiningarmörk fyrir tilteknar vörur. 

7) 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. 

8) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný 

hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra. 

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

10) 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 áður en hámarksgildum leifa var breytt og þar sem 

upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið. 

11) 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. 

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. 

Ákvæðum II. og III. 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 í Sambandinu eða fluttar inn til Sambandsins fyrir 1. maí 2019. 

3. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. maí 2019. 

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

Gjört í Brussel 10. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir: 

(1) Í II. viðauka bætist við eftirfarandi dálkar fyrir penoxsúlam, tríflúmísól og tríflúmúrón: 

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg) 

Kenninúmer 
Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 NÝ EÐA FRYST ALDIN, TRJÁHNETUR 0,01 (*) 0,02 (*)  

0110000 Sítrusávextir   0,01 (*) 

0110010 Greipaldin    

0110020 Appelsínur    

0110030 Sítrónur    

0110040 Súraldin    

0110050 Mandarínur    

0110990 Annað (2)    

0120000 Trjáhnetur   0,01 (*) 

0120010 Möndlur    

0120020 Parahnetur    

0120030 Kasúhnetur    

0120040 Kastaníuhnetur    

0120050 Kókoshnetur    

0120060 Heslihnetur    

0120070 Goðahnetur    

0120080 Pekanhnetur    

0120090 Furuhnetukjarnar    

0120100 Pistasíuhnetur    

0120110 Valhnetur    

0120990 Annað (2)    

0130000 Kjarnaávextir    

0130010 Epli   0,5 (+) 

0130020 Perur   0,5 (+) 

0130030 Kveði   0,01 (*) 

0130040 Trjámispilsaldin   0,01 (*) 

0130050 Dúnepli/japansplómur   0,01 (*) 

0130990 Annað (2)   0,01 (*) 

0140000 Steinaldin    

0140010 Apríkósur   1 (+) 

0140020 Kirsuber (sæt)   0,01 (*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0140030 Ferskjur   0,4 (+) 

0140040 Plómur   0,1 (+) 

0140990 Annað (2)   0,01 (*) 

0150000 Ber og smá aldin   0,01 (*) 

0151000 a) Þrúgur    

0151010 Vínber til neyslu    

0151020 Vínþrúgur    

0152000 b) Jarðarber    

0153000 c) Klungurber    

0153010 Brómber    

0153020 Daggarber    

0153030 Hindber (rauð og gul)    

0153990 Annað (2)    

0154000 d) Önnur smá aldin og ber    

0154010 Bláber    

0154020 Trönuber    

0154030 Rifsber (rauð og hvít) og sólber    

0154040 Stikilsber (græn, rauð og gul)    

0154050 Rósaldin    

0154060 Mórber (svört og hvít)    

0154070 Eplaþyrniber/Miðjarðarhafstrjámispilsaldin    

0154080 Ylliber    

0154990 Annað (2)    

0160000 Ýmis aldin með   0,01 (*) 

0161000 a) Ætu hýði    

0161010 Döðlur    

0161020 Fíkjur    

0161030 Ólífur til átu    

0161040 Gullappelsínur    

0161050 Stjörnualdin    

0161060 Gallaldin    

0161070 Jövuplómur    

0161990 Annað (2)    

0162000 b) Óætu hýði, lítil    

0162010 Kíví (græn, rauð, gul)    

0162020 Litkaber    

0162030 Píslaraldin    

0162040 Kaktusfíkjur    

0162050 Stjörnuepli    
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0162060 Persimónur/Virginíu-kakí    

0162990 Annað (2)    

0163000 c) Óætu hýði, stór    

0163010 Lárperur    

0163020 Bananar    

0163030 Mangó    

0163040 Papæjualdin    

0163050 Granatepli    

0163060 Morgunberkjur    

0163070 Gvövur    

0163080 Ananas    

0163090 Brauðaldin    

0163100 Dáraaldin    

0163110 Nónberkjur    

0163990 Annað (2)    

0200000 NÝTT eða FRYST GRÆNMETI    

0210000 Rótarávextir og hnýði 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0211000 a) Kartöflur    

0212000 b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði    

0212010 Kassavarætur    

0212020 Sætar kartöflur    

0212030 Mjölrótarhnýði    

0212040 Örvarrætur    

0212990 Annað (2)    

0213000 c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undan-

skildum 

   

0213010 Rauðrófur    

0213020 Gulrætur    

0213030 Hnúðsillur/hnúðsellerí    

0213040 Piparrót    

0213050 Ætihnúðar    

0213060 Nípur    

0213070 Steinseljurætur    

0213080 Hreðkur    

0213090 Hafursrætur    

0213100 Gulrófur    

0213110 Næpur    

0213990 Annað (2)    

0220000 Laukar 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0220010 Hvítlaukur    

0220020 Laukar    

0220030 Skalottlaukar    
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0220040 Vorlaukar og pípulaukar    

0220990 Annað (2)    

0230000 Aldingrænmeti 0,01 (*)  0,01 (*) 

0231000 a) Náttskuggaætt og stokkrósaætt    

0231010 Tómatar  1,5 (+)  

0231020 Paprikur  0,02 (*)  

0231030 Eggaldin  1,5 (+)  

0231040 Okrur  0,02 (*)  

0231990 Annað (2)  0,02 (*)  

0232000 b) Aldin plantna af graskersætt með ætu hýði  0,5  

0232010 Gúrkur  (+)  

0232020 Smágúrkur  (+)  

0232030 Dvergbítar  (+)  

0232990 Annað (2)    

0233000 c) Aldin plantna af graskersætt með óætu hýði  0,02 (*)  

0233010 Melónur    

0233020 Risagrasker    

0233030 Vatnsmelónur    

0233990 Annað (2)    

0234000 d) Sykurmaís  0,02 (*)  

0239000 e) Annað aldingrænmeti  0,02 (*)  

0240000 Kál (að undanskildum rótum og nýblöðum af plöntum af 

ættkvíslinni Brassica) 

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

0241000 a) Blómstrandi kál    

0241010 Spergilkál    

0241020 Blómkál    

0241990 Annað (2)    

0242000 b) Kálhöfuð    

0242010 Rósakál    

0242020 Höfuðkál    

0242990 Annað (2)    

0243000 c) Blaðkál    

0243010 Kínakál    

0243020 Grænkál    

0243990 Annað (2)    

0244000 d) Hnúðkál    
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0250000 Blaðgrænmeti, kryddjurtir og æt blóm    

0251000 a) Salat og salatplöntur 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0251010 Vorsalat/strábrúða    

0251020 Salat    

0251030 Breiðblaða salatfíflar    

0251040 Karsi og aðrar spírur og sprotar    

0251050 Vetrarkarsi    

0251060 Klettasalat    

0251070 Sinnepskál    

0251080 Nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni 

Brassica) 

   

0251990 Annað (2)    

0252000 b) Spínat og áþekk blöð 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0252010 Spínat    

0252020 Súpugull    

0252030 Blaðbeðjur    

0252990 Annað (2)    

0253000 c) Vínviðarlauf og áþekkar tegundir 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0254000 d) Brunnperla 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0255000 e) Jólasalat/salatfíflar 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0256000 f) Kryddjurtir og æt blóm 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 

0256010 Kerfill    

0256020 Graslaukur    

0256030 Blöð af selleríi    

0256040 Steinselja    

0256050 Salvía    

0256060 Rósmarín    

0256070 Garðablóðberg    

0256080 Basilíka og æt blóm    

0256090 Lárviðarlauf    

0256100 Fáfnisgras    

0256990 Annað (2)    

0260000 Belgávextir 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0260010 Baunir (með fræbelg)    

0260020 Baunir (án fræbelgs)    

0260030 Ertur (með fræbelg)    

0260040 Ertur (án fræbelgs)    

0260050 Linsubaunir    

0260990 Annað (2)    
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0270000 Stöngulgrænmeti 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0270010 Sperglar    

0270020 Salatþistlar    

0270030 Sellerí    

0270040 Hnúðfenníkur    

0270050 Ætiþistlar    

0270060 Blaðlaukar    

0270070 Rabarbarar    

0270080 Bambussprotar    

0270090 Pálmakjarnar    

0270990 Annað (2)    

0280000 Sveppir, mosar og skófir 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0280010 Ræktaðir sveppir    

0280020 Villtir sveppir    

0280990 Mosar og skófir    

0290000 Þörungar og dreifkjörnungslífverur 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0300000 BELGÁVEXTIR 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0300010 Baunir    

0300020 Linsubaunir    

0300030 Ertur    

0300040 Lúpínur/lúpínubaunir    

0300990 Annað (2)    

0400000 OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0401000 Olíufræ    

0401010 Hörfræ    

0401020 Jarðhnetur    

0401030 Valmúafræ    

0401040 Sesamfræ    

0401050 Sólblómafræ    

0401060 Repjufræ    

0401070 Sojabaunir    

0401080 Mustarðsfræ    

0401090 Baðmullarfræ    

0401100 Risagraskersfræ    

0401110 Litunarþistilsfræ    

0401120 Hjólkrónufræ    

0401130 Akurdoðrufræ    

0401140 Hampfræ    

0401150 Kristpálmafræ    

0401990 Annað (2)    
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0402000 Olíurík aldin    

0402010 Ólífur til olíuframleiðslu    

0402020 Olíupálmakjarnar    

0402030 Olíupálmaaldin    

0402040 Dúnviðaraldin    

0402990 Annað (2)    

0500000 KORNTEGUNDIR 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0500010 Bygg    

0500020 Bókhveiti og aðrar sýndarkorntegundir    

0500030 Maís    

0500040 Hirsi    

0500050 Hafrar    

0500060 Hrísgrjón    

0500070 Rúgur    

0500080 Dúrra    

0500090 Hveiti    

0500990 Annað (2)    

0600000 TE, KAFFI, JURTATE, KAKÓ OG JÓHANNESARBRAUÐ 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0610000 Te    

0620000 Kaffibaunir    

0630000 Jurtate úr    

0631000 a) Blómum    

0631010 Gæsajurt    

0631020 Læknakólfur    

0631030 Rósir    

0631040 Jasmína    

0631050 Lindiblóm    

0631990 Annað (2)    

0632000 b) Blöðum og kryddjurtum    

0632010 Jarðarber    

0632020 Rauðrunnalauf    

0632030 Indíánaþyrnislauf    

0632990 Annað (2)    

0633000 c) Rótum    

0633010 Garðabrúða    

0633020 Ginseng    

0633990 Annað (2)    

0639000 d) Öðrum plöntuhlutum    
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0640000 Kakóbaunir    

0650000 Jóhannesarbrauð    

0700000 HUMLAR 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0800000 KRYDD    

0810000 Krydd úr fræjum 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0810010 Anís/anísfræ    

0810020 Ilmfrú    

0810030 Sellerí    

0810040 Kóríander    

0810050 Kúmín    

0810060 Dill    

0810070 Fenníkur    

0810080 Grikkjasmári    

0810090 Múskat    

0810990 Annað (2)    

0820000 Aldinkrydd 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0820010 Allrahanda    

0820020 Kínapipar    

0820030 Kúmen    

0820040 Kardimommur    

0820050 Einiber    

0820060 Pipar (svartur, grænn og hvítur)    

0820070 Vanilla    

0820080 Tamarind    

0820990 Annað (2)    

0830000 Barkarkrydd 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0830010 Kanill    

0830990 Annað (2)    

0840000 Krydd úr rótum og jarðstönglum    

0840010 Lakkrís 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0840020 Engifer (10) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0840030 Túrmerik/gullinrót 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0840040 Piparrót (11)    

0840990 Annað (2) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0850000 Blómhnappakrydd 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0850010 Negull    

0850020 Kapers    

0850990 Annað (2)    
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0860000 Frævukrydd 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0860010 Saffran    

0860990 Annað (2)    

0870000 Frækápukrydd 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 

0870010 Múskatblóm    

0870990 Annað (2)    

0900000 SYKURPLÖNTUR 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0900010 Sykurrófurætur    

0900020 Sykurreyr    

0900030 Kaffifífilsrætur    

0900990 Annað (2)    

1000000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR    

1010000 Vörur úr 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1011000 a) Svínum    

1011010 Vöðvi    

1011020 Fita    

1011030 Lifur    

1011040 Nýru    

1011050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)    

1011990 Annað (2)    

1012000 b) Nautgripum    

1012010 Vöðvi    

1012020 Fita    

1012030 Lifur    

1012040 Nýru    

1012050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)    

1012990 Annað (2)    

1013000 c) Sauðfé    

1013010 Vöðvi    

1013020 Fita    

1013030 Lifur    

1013040 Nýru    

1013050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)    

1013990 Annað (2)    

1014000 d) Geitum    

1014010 Vöðvi    

1014020 Fita    

1014030 Lifur    

1014040 Nýru    

1014050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)    

1014990 Annað (2)    



Nr. 31/500 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1015000 e) Hestum    

1015010 Vöðvi    

1015020 Fita    

1015030 Lifur    

1015040 Nýru    

1015050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)    

1015990 Annað (2)    

1016000 f) Alifuglum    

1016010 Vöðvi    

1016020 Fita    

1016030 Lifur    

1016040 Nýru    

1016050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)    

1016990 Annað (2)    

1017000 g) Öðrum öldum landdýrum    

1017010 Vöðvi    

1017020 Fita    

1017030 Lifur    

1017040 Nýru    

1017050 Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)    

1017990 Annað (2)    

1020000 Mjólk 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1020010 Nautgripir    

1020020 Sauðfé    

1020030 Geitur    

1020040 Hestar    

1020990 Annað (2)    

1030000 Fuglsegg 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1030010 Hænsni    

1030020 Endur    

1030030 Gæsir    

1030040 Kornhænur    

1030990 Annað (2)    

1040000 Hunang og aðrar býræktarafurðir (7) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

1050000 Froskdýr og skriðdýr 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1060000 Landhryggleysingjar 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1070000 Villt landhryggdýr 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1100000 AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – FISKUR, FISKAFURÐIR OG ÖLL 

ÖNNUR MATVÆLI ÚR SJÓ OG FERSKVATNI (8) 
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1200000 AFURÐIR EÐA HLUTAR AFURÐA, EINGÖNGU ÆTLAÐAR Í 

FÓÐURFRAMLEIÐSLU (8) 
   

1300000 UNNIN MATVÆLI (9)    

(*) Greiningarmörk 

(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um. 

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

(F) = Fituleysanlegt 
 

 

Tríflúmísól: summa tríflúmísóls og umbrotsefnis FM-6-1(N-(4-klór-2-tríflúormetýlfenýl)-n-própoxýasetamidín), gefin upp sem 

tríflúmísól 

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum: 

tríflúmísól — kóði 100000 að undanskildum 1040000, 1040000: tríflúmísól 

(+) 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  

12. október 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0231010 Tómatar 

0231030 Eggaldin 

0232010 Gúrkur 

0232020 Smágúrkur 

0232030 Dvergbítar 

Tríflúmúrón (F) 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um magn leifa í unnum vörum. 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 12. október 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0130010 Epli 

0130020 Perur 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og um magn leifa í unnum vörum. 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 12. október 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0140010 Apríkósur 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um magn leifa í unnum vörum. 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 12. október 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0140030 Ferskjur 

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og um magn leifa í unnum vörum. 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 12. október 2020 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim. 

0140040 Plómur“ 
 

(2) Í B-hluta III. viðauka falla dálkarnir fyrir penoxsúlam, tríflúmísól og tríflúmúrón brott. 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1462 

frá 28. september 2018 

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 tilteknum sorbítanesterum (E 491 sorbítanmónósterat, E 492 

sorbítantrísterat og E 495 sorbítanmónópalmítat) (*) 

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 skilgreiningar 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 14. október 2014 var lögð fram umsókn um breytingu á nákvæmum skilgreiningum varðandi matvælaaukefnin 

sorbítanmónósterat (E 491), sorbítantrísterat (E 492) og sorbítanmónópalmítat (E 495). Umsóknin var gerð aðgengileg 

fyrir aðildarríkin skv. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008. 

4) Í núgildandi nákvæmum skilgreiningum Sambandsins er mælt fyrir um mismunandi storknunarhitastig (sanngreiningar-

mæliþáttur) fyrir sorbítanmónósterat (E 491), sorbítantrísterat (E 492) og sorbítanmónópalmítat (E 495). 

5) Umsækjandinn fór fram á að tilvísunin í storknunarmarkið sem aðferð til að sanngreina sorbítanmónósterat (E 491), 

sorbítantrísterat (E 492) og sorbítanmónópalmítat (E 495) yrði felld brott úr nákvæmum skilgreiningum Sambandsins 

þar eð þetta er ekki ákjósanleg aðferð til sanngreiningar sökum þess að skýr og sameiginleg aðferðafræði er ekki fyrir 

hendi. 

6) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

5. maí 2017 (4) að breytingin á nákvæmu skilgreiningunum, að því er varðar að fella brott mæliþáttinn „storknun-

armark“ til að sanngreina sorbítanmónósterat (E 491), sorbítantrísterat (E 492) og sorbítanmónópalmítat (E 495) eins og 

umsækjandinn leggur til, myndi ekki hafa öryggisvanda í för með sér. 

7) Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að brottfelling storknunarmarksins úr nákvæmum 

skilgreiningum Sambandsins myndi leiða til þess að lýsingar á eiginleikum mismunandi sorbítanestera af mettuðum 

fitusýrum yrðu minni og að annar sanngreiningarmæliþáttur gæti komið í stað þessa. Matvælaöryggisstofnunin tók fram 

að af öllum tiltækum greiningaraðferðum virtist gasgreining skila nákvæmustu og traustustu niðurstöðunum og hún 

hentar við matvælaeftirlit. 

8) Því þykir rétt að breyta nákvæmum skilgreiningum Sambandsins að því er varðar að fella brott „storknunarmark“ sem 

sanngreiningarmæliþátt fyrir matvælaaukefnin sorbítanmónósterat (E 491), sorbítantrísterat (E 492) og sorbít-

anmónópalmítat (E 495) og setja þess í stað „sanngreiningarprófun — eftir sýrutölu, joðtölu og með gasgreiningu“. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 245, 1.10.2018, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2019 frá 

29. mars 2019 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) Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aukefni í matvælum og næringarefni sem bætt er við matvæli, 2017. „Scientific 

Opinion on the re-evaluation of sorbitan monostearate (E 491), sorbitan tristearate (E 492), sorbitan monolaurate (E 493), sorbitan 

monooleate (E 494) and sorbitan monopalmitate (E 495) when used as food additives.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 

15(5), 4788, 56 bls. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788. 

2019/EES/31/51 
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9) Því ætti að breyta viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 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. 

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 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 28. september 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað nákvæmu skilgreininganna að því er varðar „storknunarmark“ í færslunni fyrir matvælaaukefnið E 491 

sorbítanmónósterat komi eftirfarandi: 

„Sanngreiningarprófun eftir sýrutölu, joðtölu (ekki yfir 4) og með gasgreiningu“ 

2) Í stað nákvæmu skilgreininganna að því er varðar „storknunarmark“ í færslunni fyrir matvælaaukefnið E 492 

sorbítantrísterat komi eftirfarandi: 

„Sanngreiningarprófun eftir sýrutölu, joðtölu (ekki yfir 4) og með gasgreiningu“ 

3) Í stað nákvæmu skilgreininganna að því er varðar „storknunarmark“ í færslunni fyrir matvælaaukefnið E 495 

sorbítanmónópalmítat komi eftirfarandi: 

„Sanngreiningarprófun eftir sýrutölu, joðtölu (ekki yfir 4) og með gasgreiningu“ 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1472 

frá 28. september 2018 

um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og viðaukanum við 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar kókíníl, karmínsýru, karmín  

(E 120) (*) 

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 14. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem samþykkt 

hafa verið til notkunar í matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra. 

2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 (2) er mælt fyrir um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í 

matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008. 

3) Kókíníl, karmínsýra, karmín (E 120) er efni sem er leyft sem litarefni í ýmis matvæli í samræmi við II. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1333/2008. 

4) Í 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 er kveðið á um að Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 

Matvælaöryggisstofnunin) skuli gera nýtt áhættumat á öllum matvælaaukefnum sem voru þegar leyfð í Sambandinu 

fyrir 20. janúar 2009. 

5) Í því skyni er mælt fyrir um áætlun um endurmat á matvælaaukefnum í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 257/2010 (3) en samkvæmt því varð að ljúka endurmati á litarefnum eigi síðar en 31. desember 2015. 

6) Hinn 18. nóvember 2015 skilaði Matvælaöryggisstofnunin vísindalegu áliti um endurmat á kókíníli, karmínsýru, 

karmíni (E 120) sem matvælaaukefni (4). Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að núverandi gagnasafn 

gæfi ekki tilefni til að endurskoða gildi ásættanlegrar, daglegrar inntöku fyrir E 120 og að nánari útreikningar á 

váhrifum væru undir ásættanlegri, daglegri inntöku fyrir alla íbúahópa. Hins vegar mælti Matvælaöryggisstofnunin með 

því að endurskoða núverandi heiti „kókíníl, karmínsýra, karmín“ þannig að það endurspegli betur efnið sem er notað 

sem matvælaaukefni og að uppfæra nákvæmu skilgreiningarnar að því er varðar hlutfall efnis sem ekki er gert grein 

fyrir, hámarksgildi fyrir eitraða efnisþætti og tilvist prótínríkra efnasambanda. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 247, 3.10.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2019 frá 

29. mars 2019 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 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). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 257/2010 frá 25. mars 2010 um að koma á fót áætlun um endurmat á samþykktum 

aukefnum í matvælum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum (Stjtíð. ESB. L 80, 

26.3.2010, bls. 19). 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2015 13(11), 4288. 

2019/EES/31/52 
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7) Samkvæmt 3. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 skal breyta skrá Evrópusambandsins yfir samþykkt matvæla-

aukefni í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 (1). 

8) Í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008 er kveðið á um að uppfæra megi skrá Evrópusambandsins yfir 

matvælaaukefni, annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar. 

9) Því er rétt að breyta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012. 

10) Áður en breytingarnar taka gildi ætti að veita hæfilegan frest svo að stjórnendur matvælafyrirtækja geti uppfyllt nýju 

kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð. 

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. 

Í stað tilvísunar í „E 120 kókíníl, karmínsýra, karmín“ í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 komi „E 120 karmínsýra 

karmín“. 

2. gr. 

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

3. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 23. október 2019. 

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

Gjört í Brussel 28. september 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(1) 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). 
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VIÐAUKI 

Í stað færslunnar fyrir „E 120, kókíníl, karmínsýra, karmín“ í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 komi eftirfarandi: 

„E 120 KARMÍNSÝRA, KARMÍN 

Samheiti Litaskrárheiti: náttúrurautt 4 

Skilgreining Karmínsýra er framleidd úr vatnsútdrætti, útdrætti vatns og vínanda eða útdrætti 

vínanda úr kókíníli sem er samsett úr þurrkuðum líkömum kvendýra af 

skordýrategundinni Dactylopius coccus Costa. 

Karmín eru álsetlitarefni úr karmínsýru þar sem ál og karmínsýra eru talin vera í 

mólhlutfallinu 1:2. 

Hinn litandi efnisþáttur er karmínsýra. Óverulegt magn af amínuðu formi af  

4-amínókarmínsýru getur einnig verið fyrir hendi. 

Í verslunarvörum getur hinn litandi efnisþáttur karmínsýra verið fyrir hendi ásamt 

ammóníum-, kalsíum-, kalíum- eða natríumplúsjónum, einum sér eða saman, og 

geta þessar plúsjónir einnig verið í of miklu magni. Verslunarvörur geta einnig 

innihaldið prótínríkt efni sem fæst úr sjálfu skordýrinu. 

Litaskrárnúmer 75470 

EINECS-númer Karmínsýra: 215-023-3, karmín: 215-724-4 

Efnaheiti 7-β-D-glúkópýranósýl-3,5,6,8-tetrahýdroxý-1-metýl-9,10-díoxóantrasen-2-

karboxýlsýra (karmínsýra). Karmín er vatnað álklósamband þessarar sýru 

Efnaformúla C22H20O13 (karmínsýra) 

Sameindamassi 492,39 (karmínsýra) 

Magngreining Inniheldur að lágmarki 90% af karmínsýru, klósambönd innihalda að lágmarki 50% 

af karmínsýru. 

Lýsing Rautt, allt að dökkrautt, auðmulið fast efni eða duft 

Sanngreining  

Litrófsgreining Karmínsýra: 

Hámark u.þ.b. 518 nm í vatnskenndri ammoníakslausn 

Hámark u.þ.b. 494 nm í þynntri saltsýrulausn 

E 1%/1 cm, 139 við toppgildi við u.þ.b. 494 nm í þynntri saltsýru 

4-amínókarmínsýra: 

Hámark 535 nm í vatnskenndri ammoníakslausn 

Hámark 530 nm í þynntri saltsýrulausn 

E 1%/1 cm, 260 við toppgildi við u.þ.b. 535 nm í vatnskenndri ammoníakslausn,  

pH-gildi 9,5 

Í verslunarvörum getur karmínsýra verið aðgreind frá amíni hennar með 

háþrýstivökvaskiljun 

Hreinleiki  

Leysisleifar Etanól: 

Metanól: 

Ekki meira en 150 mg/kg 

Ekki meira en 50 mg/kg 

Heildaraska Karmínsýra: 

Karmín: 

Ekki meira en 5% 

Ekki meira en 12% 

Prótín (N × 6,25) Karmínsýra: 

Karmín: 

Ekki meira en 2,2% 

Ekki meira en 25% 

4-amínókarmínsýra Ekki meira en 3% í hlutfalli við karmínsýru 
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Óleysanlegt efni í þynntu ammoníaki Karmín: Ekki meira en 1% 

Arsen Ekki meira en 1 mg/kg 

Blý Ekki meira en 1,5 mg/kg 

Kvikasilfur Ekki meira en 0,5 mg/kg 

Kadmíum Ekki meira en 0,1 mg/kg 

Örverufræðilegar viðmiðanir  

Salmonella spp. Greinist ekki í 10 g 

Nota má álsetlitarefni úr þessu litarefni.“ 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1481 

frá 4. október 2018 

um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og 

viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar oktýlgallat (E 311) 

og dódekýlgallat (E 312) (*) 

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 14. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem samþykkt 

hafa verið til notkunar í matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra. 

2) Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem samþykkt 

hafa verið til notkunar í matvælaaukefni, matvælaensím, matvælabragðefni, næringarefni og skilyrði fyrir notkun þeirra. 

3) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 (2) er mælt fyrir um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í 

matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008. 

4) Oktýlgallat (E 311) og dódekýlgallat (E 312) eru efni sem eru leyfð sem þráavarnarefni í margs konar matvæli, sem og í 

matvælabragðefni, í samræmi við II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008. 

5) Í 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 er kveðið á um að Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 

Matvælaöryggisstofnunin) skuli gera nýtt áhættumat á öllum matvælaaukefnum sem voru þegar leyfð í Sambandinu 

fyrir 20. janúar 2009. 

6) Í því skyni er mælt fyrir um áætlun um endurmat á matvælaaukefnum í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 257/2010 (3). Samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 257/2010 verður endurmati á þráavarnarefnum að vera lokið eigi síðar 

en 31. desember 2015. 

7) Hinn 5. maí 2015 skilaði Matvælaöryggisstofnunin vísindalegu áliti um endurmat á dódekýlgallati (E 312) sem 

matvælaaukefni (4). Í álitinu kom fram að það vantaði fullnægjandi eiturefnafræðileg gögn um dódekýlgallat. Af þessum 

sökum gat Matvælaöryggisstofnunin ekki staðfest öryggi dódekýlgallats sem matvælaaukefnis og komst að þeirri 

niðurstöðu að núgildandi ásættanleg, dagleg inntaka fyrir flokk efnanna própýlgallats (E 310), oktýlgallats (E 311) og 

dódekýlgallats (E 312) ætti ekki lengur að gilda. Í álitinu kom fram að þörf væri á fullnægjandi eiturefnafræðilegum 

gagnagrunni fyrir viðunandi mat á öryggi dódekýlgallats sem matvælaaukefnis. 

8) Hinn 1. október 2015 skilaði Matvælaöryggisstofnunin vísindalegu áliti um endurmat á oktýlgallati (E 311) sem 

matvælaaukefni (5). Í álitinu kom fram að það vantaði fullnægjandi eiturefnafræðileg gögn um oktýlgallat. Af þessum 

sökum gat Matvælaöryggisstofnunin ekki staðfest öryggi oktýlgallats sem matvælaaukefnis og komst að þeirri 

niðurstöðu að núgildandi ásættanleg, dagleg inntaka fyrir flokk efnanna própýlgallats (E 310), oktýlgallats (E 311) og 

dódekýlgallats (E 312) ætti ekki lengur að gilda. Í álitinu kom fram að þörf væri á fullnægjandi eiturefnafræðilegum 

gagnagrunni fyrir viðunandi mat á öryggi oktýlgallats sem matvælaaukefnis.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2019 frá 

29. mars 2019 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 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). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 257/2010 frá 25. mars 2010 um að koma á fót áætlun um endurmat á samþykktum 

aukefnum í matvælum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum (Stjtíð. ESB. L 80, 

26.3.2010, bls. 19). 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2015 13(5), 4086. 

(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2015 13(10), 4248. 

2019/EES/31/53 
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9) Hinn 30. maí 2017 auglýsti Matvælaöryggistofnunin opinberlega eftir vísindalegum og tæknilegum gögnum um 

própýlgallat (E 310), oktýlgallat (E 311) og dódekýlgallat (E 312) (1) sem beint var að þeim gagnaþörfum sem voru 

tilgreindar í vísindalega álitinu um endurmat á þessum efnum sem matvælaaukefnum. Þó var enginn rekstraraðili 

reiðubúinn til að leggja fram umbeðin eiturefnafræðileg gögn um oktýlgallat (E 311) og dódekýlgallat (E 312). 

Matvælaöryggisstofnunin getur ekki lokið við endurmat á öryggi oktýlgallats og dódekýlgallats sem matvælaaukefnis án 

þessara gagna og þar af leiðandi er ekki hægt að ákvarða hvort þessi efni uppfylli ennþá skilyrðin fyrir því, skv. 1. mgr. 

6. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008, að vera með í skrá Evrópusambandsins yfir samþykkt matvælaaukefni. 

10) Því er rétt að fjarlægja oktýlgallat (E 311) og dódekýlgallat (E 312) úr skrá Evrópusambandsins yfir samþykkt 

matvælaaukefni. 

11) Samkvæmt 3. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 skal breyta skrá Evrópusambandsins yfir samþykkt matvæla-

aukefni í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 (2). 

12) Í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008 er kveðið á um að uppfæra megi skrá Evrópusambandsins yfir 

matvælaaukefni, annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar. 

13) Af þeim sökum ætti að breyta II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð (ESB) 

nr. 231/2012 með því að fella oktýlgallat (E 311) og dódekýlgallat (E 312) af skrá Evrópusambandsins yfir leyfð 

matvælaaukefni sökum þess að ekki er lengur hægt að rökstyðja færslu þeirra í skránni vegna þess að viðeigandi 

eiturefnafræðileg gögn liggja ekki fyrir. 

14) Rétt þykir að kveða á um umbreytingartímabil en á því tímabili má áfram setja á markað matvæli, sem innihalda 

oktýlgallat (E 311) og/eða dódekýlgallat (E 312), sem voru sett á markað á löglegan hátt fyrir gildistöku þessarar 

reglugerðar. 

15) 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. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Færslurnar fyrir matvælaaukefnin oktýlgallat (E 311) og dódekýlgallat (E 312) í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 

falli brott. 

3. gr. 

Matvæli sem innihalda oktýlgallat (E 311) og/eða dódekýlgallat (E 312), sem voru sett á markað á löglegan hátt fyrir gildistöku 

þessarar reglugerðar, má áfram setja á markað til 25. apríl 2019. 

4. gr. 

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

  

(1) http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en. 

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

Gjört í Brussel 4. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

1) Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir: 

a) Í töflu 3 í B-hluta: Matvælaaukefni önnur en litarefni og sætuefni, falli færslurnar fyrir matvælaaukefnin E 311 

oktýlgallat og E 312 dódekýlgallat brott. 

b) Í töflu 5 í C-hluta: Önnur aukefni sem leyfilegt er að hafi sameiginleg hámarksgildi, komi eftirfarandi í stað k-liðar  

„E 310–320: Gallöt, TBHQ og BHA“: 

„k) E 310–320: Própýlgallat, TBHQ og BHA 

E-númer Heiti 

E 310 Própýlgallat 

E 319 Þrígreint bútýlhýdrókínón (TBHQ) 

E 320 Bútýlhýdroxýanisól (BHA)“ 

c) Ákvæðum E-hluta er breytt sem hér segir: 

1. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 01.5 (Þurrmjólk eins 

og skilgreint er í tilskipun 2001/114/EB) komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Einungis mjólkurduft fyrir 

sjálfsala“ 

2. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA, hvert um sig eða í 

samsetningum) í flokki 02.1 (Fita og olíur sem eru að mestu leyti vatnsfríar (að undanskildri vatnsfrírri 

mjólkurfitu)) komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (41) Einungis fita og olíur til iðnfram-

leiðslu á hitameðhöndluðum 

matvælum; steikingarolía og steik-

ingarfeiti (að undanskilinni ólífu-

hratolíu) og svínafeiti, fisklýsi og 

fita úr nautgripum, alifuglum og 

sauðfé“ 

3. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA, hvert um sig eða í 

samsetningum) í flokki 02.2.2 (Aðrar ýrðar fitu- og olíulausnir, þ.m.t. smurálegg eins og skilgreint er í reglugerð 

ráðsins (EB) nr. 1234/2007, og fljótandi ýrulausnir) komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (2) Einungis steikingarfeiti“ 

4. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 04.2.5.4 (Hnetusmjör 

og smurálegg úr hnetum) komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (41) Einungis unnar hnetur“ 

5. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 04.2.6 (Unnar 

kartöfluafurðir) komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 25 (1) Einungis vatnssneyddar kartöflur“ 

6. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–321 (Gallöt, TBHQ, BHA og BHT) í flokki 05.3 

(Tyggigúmmí) komi eftirfarandi: 

 „E 310-321 Própýlgallat, TBHQ, BHA og BHT 400 (1)“  
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7. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 06.3 (Morgunkorn) 

komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Einungis forsoðnar kornvörur“ 

8. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 06.7 (Forsoðnar eða 

unnar kornvörur) komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Einungis forsoðnar kornvörur“ 

9. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 07.2 (Fínt kaffibrauð) 

komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Einungis tilbúnar kökublöndur“ 

10. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 08.3.1 (Kjötafurðir sem 

ekki eru hitameðhöndlaðar) komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Einungis vatnssneytt kjöt“ 

11. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 08.3.2 

(Hitameðhöndlaðar kjötafurðir) komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Einungis vatnssneytt kjöt“ 

12. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–321 (Gallöt, TBHQ, BHA og BHT) í flokki 12.2.2 

(Kryddblöndur og bragðbætar) komi eftirfarandi: 

 „E 310-321 Própýlgallat, TBHQ, BHA og 

BHT 

200 (1) (13)“  

13. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 12.5 (Súpur og seyði) 

komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Einungis þurrkaðar súpur og seyði“ 

14. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 12.6 (Sósur) komi 

eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13)“  

15. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 15.1 (Nasl sem er að 

stofni til úr kartöflum, korni, hveiti eða sterkju) komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Einungis nasl, að meginhluta úr 

korni“ 

16. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–320 (Gallöt, TBHQ og BHA) í flokki 15.2 (Unnar hnetur) 

komi eftirfarandi: 

 „E 310–320 Própýlgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13)“  
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17. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–321 (Gallöt, TBHQ, BHA og BHT) í flokki 17.1 

(Fæðubótarefni gefin í föstu formi, þ.m.t. hylki og töflur og svipuð form, að undanskildum tyggjanlegum 

formum) komi eftirfarandi: 

 „E 310-321 Própýlgallat, TBHQ, BHA og 

BHT 

400 (1)“  

18. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–321 (Gallöt, TBHQ, BHA og BHT) í flokki 17.2 

(Fæðubótarefni gefin í fljótandi formi) komi eftirfarandi: 

 „E 310-321 Própýlgallat, TBHQ, BHA og BHT 400 (1)“  

19. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 310–321 (Gallöt, TBHQ, BHA og BHT) í flokki 17.3 

(Fæðubótarefni gefin í formi síróps eða í tyggjanlegu formi) komi eftirfarandi: 

 „E 310-321 Própýlgallat, TBHQ, BHA og BHT 400 (1)“  

2) Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 310, E 311, E 312, E 319 og E 320 í 4. hluta (Matvælaaukefni, þ.m.t. 

burðarefni í matvælabragðefni) komi eftirfarandi: 

„E 310 Própýlgallat Ilmkjarnaolíur 1000 mg/kg (própýlgallat, TBHQ og BHA, 

hvert um sig eða í samsetningum) í 

ilmkjarnaolíum E 319 Þrígreint bútýlhýdrókínón (TBHQ) 

E 320 Bútýlhýdroxýanisól (BHA) Önnur bragðefni en 

ilmkjarnaolíur 

100 mg/kg (1) (própýlgallat) 

200 mg/kg (1) (TBHQ og BHA, hvert um 

sig eða í samsetningum) í bragðefnum“ 

b) Í stað neðanmálsgreinar (1) í 4. hluta (Matvælaaukefni, þ.m.t. burðarefni í matvælabragðefni) komi eftirfarandi: 

„(1) Hlutfallsreglan: þegar samsetningar úr própýlgallati, TBHQ og BHA eru notaðar verður að minnka hlutfallslegt 

innihald einstakra efna.“ 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1482 

frá 4. október 2018 

um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er varðar koffín og 

þeóbrómín (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 frá 16. desember 2008 um bragðefni og tiltekin 

innihaldsefni matvæla, sem hafa bragðgefandi eiginleika, til notkunar í og á matvæli og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) 

nr. 1601/91, reglugerðum (EB) nr. 2232/96/ og (EB) nr. 110/2008 og tilskipun 2000/13/EB (1), einkum 3. mgr. 11. 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 I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 er sett fram skrá Sambandsins yfir bragðefni og grunnefni sem samþykkt 

eru til notkunar í og á matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra. 

2) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 872/2012 (3) var samþykkt skrá yfir bragðefni og var 

sú skrá færð inn í A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008. 

3) Uppfæra má skrána 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 aðildarríkis eða hags-

munaaðila. 

4) A-hluti skrár Sambandsins inniheldur bæði bragðefni, sem hafa verið metin, þar sem engar neðanmálsgreinar eru settar 

við þau og einnig bragðefni, sem verið er að meta, sem eru auðkennd með neðanmálsgreinum 1 til 4. 

5) Efnin koffín (FL-númer 16.016) og þeóbrómín (FL-númer 16.032) voru skráð með neðanmálsgrein 1 en samkvæmt 

henni varð Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) að ljúka mati á þeim. 

6) Hinn 31. janúar 2017 lauk Matvælaöryggisstofnunin mati á öryggi koffíns (FL-númer 16.016) og þeóbrómíns  

(FL-númer 16.032) þegar þau eru notuð sem bragðefni (4) og komst að þeirri niðurstöðu að notkun þeirra sem bragðefna 

teldist ekki hafa öryggisvanda í för með sér miðað við áætlað inntekið magn í tilteknum matvælaflokkum. Því er heimilt 

að viðhalda notkunarskilyrðunum sem þegar er mælt fyrir um í skrá Evrópusambandsins. 

7) Því ætti að tilgreina koffín (FL-númer 16.016) og þeóbrómín (FL-númer 16.032) sem metin efni í skrá Evrópu-

sambandsins yfir bragðefni, án tilvísunar í neðanmálsgreinina sem er í núgildandi færslum um þau í skrá Evrópu-

sambandsins. 

8) Því ætti að breyta A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 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. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 19. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2019 frá 

29. mars 2019 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. 34. 

(2) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1. 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 872/2012 frá 1. október 2012 um samþykkt skrárinnar yfir bragðefni, sem 

kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2232/96, og upptöku hennar í I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1334/2008 og um niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1565/2000 og ákvörðunar framkvæmda-

stjórnarinnar 1999/217/EB (Stjtíð. ESB L 267, 2.10.2012, bls. 1). 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(4), 4729. 

2019/EES/31/54 



Nr. 31/516 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 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. 

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

Gjört í Brussel 4. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað færslunnar varðandi FL-númer 16.016 í 2. þætti A-hluta komi eftirfarandi: 

„16.016 Koffín 58-08-2  11741  Takmarkanir á notkun sem bragðefni: 

Í 1. flokki – hámark 70 mg/kg 

Í 3. flokki – hámark 70 mg/kg 

Í 5. flokki – hámark 100 mg/kg 

Í 14,1. flokki – hámark 150 mg/kg 

 EFSA“ 

2. Í stað færslunnar varðandi FL-númer 16.032 í 2. þætti A-hluta komi eftirfarandi: 

„16.032 Þeóbrómín 83-67-0    Takmarkanir á notkun sem bragðefni: 

Í 1. flokki – hámark 70 mg/kg 

Í 14,1. flokki – hámark 100 mg/kg 

 EFSA“ 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1497 

frá 8. október 2018 

um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar 

matvælaflokk 17 og notkun matvælaaukefna í fæðubótarefni (*) 

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., 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega málsmeðferð 

við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (2), einkum 5. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett fram skrá Evrópusambandsins yfir aukefni í matvælum sem 

samþykkt hafa verið til notkunar í matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra. 

2) Einungis má setja matvælaaukefni, sem er að finna á skrá Sambandsins í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, á 

markað sem slík og nota þau í matvæli samkvæmt þeim notkunarskilyrðum sem þar eru tilgreind. 

3) Þessa skrá 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. 

4) Skrá Sambandsins inniheldur matvælaaukefni sem eru skráð á grundvelli þeirra flokka matvæla sem heimilt er að bæta 

þeim í. Í D-hluta þeirrar skrár nær matvælaflokkur 17 yfir fæðubótarefni eins og skilgreint er í tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2002/46/EB (3), að undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn. Í matvælaflokki 17 eru þrír 

undirflokkar: 17.1 „Fæðubótarefni gefin í föstu formi, þ.m.t. hylki og töflur og svipuð form, að undanskildum 

tyggjanlegum formum“, 17.2 „Fæðubótarefni gefin í fljótandi formi“ og 17.3 „Fæðubótarefni gefin í formi síróps eða í 

tyggjanlegu formi“. Í E-hlutanum í skrá Sambandsins eru tilgreind leyfð aukefni fyrir hvern þessara þriggja undirflokka 

ásamt skilyrðum fyrir notkun þeirra. 

5) Eftir viðræður við aðildarríki (í starfshópi sérfræðinga stjórnvalda um aukefni) kom í ljós að það eru erfiðleikar við 

framkvæmd II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 um matvælaaukefni, einkum að því er varðar 

matvælaundirflokk 17.3 „Fæðubótarefni gefin í formi síróps eða í tyggjanlegu formi“. Þessi flokkun hefur leitt til 

mistúlkunar og til að koma í veg fyrir slíkt ætti að flokka form síróps og tyggjanleg form sem fljótandi og föst form, 

eftir því sem við á. 

6) Því er rétt að fella brott matvælaundirflokk 17.3 og umorða heiti matvælaundirflokka 17.1 og 17.2 í „Fæðubótarefni 

gefin í föstu formi, að undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn“ og „Fæðubótarefni gefin í fljótandi 

formi, að undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn“. Þetta endurspeglar betur hvaða vörur falla 

undir/fara í hvorn matvælaundirflokk. Af brottfellingu matvælaundirflokks 17.3 leiðir að færslur um matvælaaukefni, 

sem féllu undir þann matvælaundirflokk, ættu annaðhvort að færast yfir í matvælaundirflokk 17.1 eða 17.2 til að tryggja 

gagnsæi og réttarvissu að því er varðar notkun matvælaaukefna í þessi matvæli. Til glöggvunar og í þágu framfylgdar 

ætti einnig að breyta heiti matvælaflokks 17 í „Fæðubótarefni eins og skilgreint er í tilskipun 2002/46/EB“. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 253, 9.10.2018, bls. 36. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2019 frá 

29. mars 2019 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) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB frá 10. júní 2002 um samræmingu laga aðildarríkjanna um fæðubótarefni (Stjtíð. EB  

L 183, 12.7.2002, bls. 51). 

2019/EES/31/55 
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7) Eftir viðræður við aðildarríki kom einnig í ljós að skýra ætti nánar hvort hámarks(notkunar)gildi fyrir matvælaaukefnin í 

matvælaflokki 17 eigi við um matvæli eins og þau eru sett á markað eða um matvæli sem eru tilbúin til neyslu. Því ætti að 

setja inn inngangslið þar sem vísað er til tiltekinna matvælaaukefna sem eru leyfð í þeim matvælaflokki. Þetta er í samræmi 

við fyrri færslur um þessi matvælaaukefni innan tilskipana Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB (1), 94/36/EB (2)  

og 95/2/EB (3). 

8) Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008 skal framkvæmdastjórnin leita álits Matvælaöryggisstofnunar 

Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) áður en hún uppfærir skrá Evrópusambandsins yfir aukefni í 

matvælum, sem sett er fram í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, nema þegar ólíklegt er að uppfærslan hafi 

áhrif á heilbrigði manna. Þar eð skrá Sambandsins er breytt til að gera notkun, sem nú er leyfð, á aukefnum skýrari telst 

það vera uppfærsla á þeirri skrá sem ólíklegt er talið að hafi áhrif á heilbrigði manna. Af þessum sökum 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. 

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

Gjört í Brussel 8. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB frá 30. júní 1994 um sætuefni til notkunar í matvælum (Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 3). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/36/EB frá 30. júní 1994 um litarefni til notkunar í matvælum (Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994,  

bls. 13). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 95/2/EB frá 20. febrúar 1995 um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni (Stjtíð. EB  

L 61, 18.3.1995, bls. 1). 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað færslnanna í D-hluta fyrir matvælaflokk 17 „Fæðubótarefni eins og skilgreint er í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB að undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og 

smábörn“ komi eftirfarandi: 

„17. Fæðubótarefni eins og skilgreint er í tilskipun 2002/46/EB 

17.1 Fæðubótarefni gefin í föstu formi, að undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn 

17.2 Fæðubótarefni gefin í fljótandi formi, að undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn“ 

2) Ákvæðum E-hluta er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslunnar fyrir matvælaflokk 17 „Fæðubótarefni eins og skilgreint er í tilskipun 2002/46/EB, að undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn“ komi eftirfarandi: 

„17. Fæðubótarefni eins og skilgreint er í tilskipun 2002/46/EB 

 INNGANGUR, GILDIR UM ALLA UNDIRFLOKKA 

 Hámarksnotkunargildi, sem gefin eru upp fyrir litarefni, fjölalkóhól, sætuefni og E 200–213, E 338–452, E 405, E 416, E 426, E 432–436, E 459, E 468, E 473–475, E 491–495,  

E 551–553, E 901–904, E 961, E 1201–1204, E 1505 og E 1521, eiga við um fæðubótarefni sem eru tilbúin til neyslu og eru tilreidd samkvæmt notkunarleiðbeiningum frá 

framleiðanda. 

Þynningarstuðullinn fyrir þau fæðubótarefni sem verður að þynna eða leysa upp verður að koma fram ásamt notkunarleiðbeiningunum.“ 

b) Færslunni fyrir matvælaundirflokk 17.1 er breytt sem hér segir: 

i. í stað heitisins komi eftirfarandi: 

„17.1 Fæðubótarefni gefin í föstu formi, að undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn“ 

ii. í stað allra færslnanna þar undir komi eftirfarandi færslur og eru þær færðar inn í númeraröð: 

 „I. flokkur Aukefni   Ekki er heimilt að nota efnin E 410, E 412, E 415, E 417 og E 425 til 

að framleiða þurrkuð fæðubótarefni sem eiga að endurvatnast fyrir 

neyslu 

 II. flokkur Litarefni eftir þörfum eftir þörfum  Gildistími: til 31. júlí 2014 

 II. flokkur Litarefni eftir þörfum eftir þörfum (69) Gildistími: frá 1. ágúst 2014 

 III. flokkur Litarefni með samsett hámarksgildi 300  Gildistími: til 31. júlí 2014 

 III. flokkur Litarefni með samsett hámarksgildi 300 (69) Gildistími: frá 1. ágúst 2014 
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 IV. flokkur Fjölalkóhól eftir þörfum   

 E 104 Kínólíngult 35 (61) Gildistími: frá 1. janúar 2014 til 31. júlí 2014 

 E 104 Kínólíngult 35 (61) (69) Gildistími: frá 1. ágúst 2014 

Að undanskildum fæðubótarefnum í tyggjanlegu formi 

 E 104 Kínólíngult 10 (61) Gildistími: frá 1. janúar 2014 til 31. júlí 2014 

 E 104 Kínólíngult 10 (61) (69) Gildistími: frá 1. ágúst 2014 

Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 110 Sólsetursgult FCF/appelsínugult S 10 (61) Gildistími: frá 1. janúar 2014 til 31. júlí 2014 

 E 110 Sólsetursgult FCF/appelsínugult S 10 (61) (69) Gildistími: frá 1. ágúst 2014 

 E 124 Ponseau 4R, kókínílrautt A 35 (61) Gildistími: frá 1. janúar 2014 til 31. júlí 2014 

 E 124 Ponseau 4R, kókínílrautt A 35 (61) (69) Gildistími: frá 1. ágúst 2014 

Að undanskildum fæðubótarefnum í tyggjanlegu formi 

 E 124 Ponseau 4R, kókínílrautt A 10 (61) Gildistími: frá 1. janúar 2014 til 31. júlí 2014 

 E 124 Ponseau 4R, kókínílrautt A 10 (61) (69) Gildistími: frá 1. ágúst 2014 

Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 160d Lýkópen 30   

 E 200–213 Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt 1 000 (1) (2) Einungis fæðubótarefni í þurrkuðu formi sem innihalda tilreitt  

A-vítamín og samsetningar af A- og D-vítamíni, að undanskildu 

tyggjanlegu formi 

 E 310–321 Própýlgallat, TBHQ, BHA og BHT 400 (1)  

 E 338–452 Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt eftir þörfum   

 E 392 Rósmarínkjarni 400 (46)  

 E 405 Própan-1,2-díólalgínat 1 000   
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 E 416 Karajagúmmí eftir þörfum   

 E 426 Sojabaunahálfbeðmi 1 500   

 E 432-436 Pólýsorböt eftir þörfum   

 E 459 Beta-sýklódextrín eftir þörfum  Einungis fæðubótarefni í töfluformi og í formi húðaðra taflna 

 E 468 Víxltengdur natríumkarboxýmetýlsellulósi 30 000  Að undanskildum fæðubótarefnum í tyggjanlegu formi 

 E 473–474 Súkrósaesterar af fitusýrum — 

súkróglýseríð 

eftir þörfum (1)  

 E 475 Pólýglýserólesterar af fitusýrum eftir þörfum   

 E 491–495 Sorbítanesterar eftir þörfum (1)  

 E 551–559 Kísildíoxíð — sílíköt eftir þörfum  Gildistími: til 31. janúar 2014 

 E 551–553 Kísildíoxíð — sílíköt eftir þörfum  Gildistími: frá 1. febrúar 2014 

 E 900 Dímetýlpólýsíloxan 10 (91) Einungis fæðubótarefni í formi freyðandi taflna 

 E 901 Bývax, hvítt og gult eftir þörfum   

 E 902 Kandelillavax eftir þörfum   

 E 903 Karnúbavax 200   

 E 904 Skellakk eftir þörfum   

 E 950 Asesúlfam-K 500   

 E 950 Asesúlfam-K 2 000  Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 951 Aspartam 2 000   

 E 951 Aspartam 5 500  Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 952 Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt 

hennar 

500 (51)  

 E 952 Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt 

hennar 

1 250 (51) Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 
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 E 954 Sakkarín og natríum-, kalíum- og 

kalsíumsölt þess 

500 (52)  

 E 954 Sakkarín og natríum-, kalíum- og 

kalsíumsölt þess 

1 200 (52) Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 955 Súkralósi 800   

 E 955 Súkralósi 2 400  Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 957 Támatín 400  Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 959 Neóhesperidín DC 100   

 E 959 Neóhesperidín DC 400  Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 960 Stevíólglýkósíð 670 (60)  

 E 960 Stevíólglýkósíð 1 800 (60) Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 961 Neótam 60   

 E 961 Neótam 185  Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 961 Neótam 2  Einungis sem bragðaukandi efni, að undanskildum fæðubótarefnum í 

tyggjanlegu formi 

 E 961 Neótam 2  Einungis fæðubótarefni sem eru að stofni til úr vítamínum og/eða 

steinefnum, í tyggjanlegu formi, sem bragðaukandi efni 

 E 962 Aspartam- og asesúlfamsalt 500 (11)a (49) (50)  

 E 962 Aspartam- og asesúlfamsalt 2 000 (11)a (49) (50) Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 969 Advantam 20   

 E 969 Advantam 55  Einungis fæðubótarefni í tyggjanlegu formi 

 E 1201 Pólývínýlpýrrólídón eftir þörfum  Einungis fæðubótarefni í töfluformi og í formi húðaðra taflna 

 E 1202 Pólývínýlpólýpýrrólídón eftir þörfum  Einungis fæðubótarefni í töfluformi og í formi húðaðra taflna 

 E 1203 Pólývínýlalkóhól (PVA) 18 000  Einungis fæðubótarefni í hylkjum og töfluformi 
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 E 1204 Púllúlan eftir þörfum  Einungis fæðubótarefni í hylkjum og töfluformi 

 E 1205 Basísk metakrýlatsamfjölliða 100 000  Að undanskildum fæðubótarefnum í tyggjanlegu formi 

 E 1206 Hlutlaus metakrýlatsamfjölliða 200 000  Að undanskildum fæðubótarefnum í tyggjanlegu formi 

 E 1207 Mínushlaðin metakrýlatsamfjölliða 100 000  Að undanskildum fæðubótarefnum í tyggjanlegu formi 

 E 1208 Pólývínýlpýrrólídónvínýlasetatsamfjölliða 100 000  Að undanskildum fæðubótarefnum í tyggjanlegu formi 

 E 1209 Pólývínýlalkóhól sem hefur verið grætt á 

pólýetýlenglýkól 

100 000  Að undanskildum fæðubótarefnum í tyggjanlegu formi 

 E 1505 Tríetýlsítrat 3 500  Einungis fæðubótarefni í hylkjum og töfluformi 

 E 1521 Pólýetýlenglýkól 10 000  Einungis fæðubótarefni í hylkjum og töfluformi“ 

c) Færslunni fyrir matvælaundirflokk 17.2 er breytt sem hér segir: 

i. í stað heitisins komi eftirfarandi: 

„17.2 Fæðubótarefni gefin í fljótandi formi, að undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn“ 

ii. í stað allra færslnanna þar undir komi eftirfarandi færslur og eru þær færðar inn í númeraröð: 

 „I. flokkur Aukefni    

 II. flokkur Litarefni eftir þörfum eftir þörfum   

 II. flokkur Litarefni eftir þörfum eftir þörfum  Gildistími: til 31. júlí 2014 

 II. flokkur Litarefni eftir þörfum eftir þörfum (69) Gildistími: frá 1. ágúst 2014 

Einungis fæðubótarefni í formi síróps 

 III. flokkur Litarefni með samsett hámarksgildi 100   

 IV. flokkur Fjölalkóhól eftir þörfum   

 E 104 Kínólíngult 10 (61) Gildistími: frá 1. janúar 2014 til 31. júlí 2014 

 E 104 Kínólíngult 10 (61) (69) Gildistími: frá 1. ágúst 2014 
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 E 110 Sólsetursgult FCF/appelsínugult S 10 (61) Gildistími: frá 1. janúar 2014 til 31. júlí 2014 

 E 110 Sólsetursgult FCF/appelsínugult S 10 (61) (69) Gildistími: frá 1. ágúst 2014 

 E 124 Ponseau 4R, kókínílrautt A 10 (61) Gildistími: frá 1. janúar 2014 til 31. júlí 2014 

 E 124 Ponseau 4R, kókínílrautt A 10 (61) (69) Gildistími: frá 1. ágúst 2014 

 E 160d Lýkópen 30   

 E 200–213 Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt 2 000 (1) (2) Að undanskildum fæðubótarefnum í formi síróps 

 E 310–321 Própýlgallat, TBHQ, BHA og BHT 400 (1)  

 E 338–452 Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt eftir þörfum   

 E 392 Rósmarínkjarni 400 (46)  

 E 405 Própan-1,2-díólalgínat 1 000   

 E 416 Karajagúmmí eftir þörfum   

 E 426 Sojabaunahálfbeðmi 1 500   

 E 432–436 Pólýsorböt eftir þörfum   

 E 473–474 Súkrósaesterar af fitusýrum — 

súkróglýseríð 

eftir þörfum (1)  

 E 475 Pólýglýserólesterar af fitusýrum eftir þörfum   

 E 491–495 Sorbítanesterar eftir þörfum (1)  

 E 551–559 Kísildíoxíð — sílíköt eftir þörfum  Gildistími: til 31. janúar 2014 

 E 551–553 Kísildíoxíð — sílíköt eftir þörfum  Gildistími: frá 1. febrúar 2014 

 E 950 Asesúlfam-K 350   

 E 950 Asesúlfam-K 2 000  Einungis fæðubótarefni í formi síróps 

 E 951 Aspartam 600   
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 E 951 Aspartam 5 500  Einungis fæðubótarefni í formi síróps 

 E 952 Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt 

hennar 

400 (51)  

 E 952 Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt 

hennar 

1 250 (51) Einungis fæðubótarefni í formi síróps 

 E 954 Sakkarín og natríum-, kalíum- og 

kalsíumsölt þess 

80 (52)  

 E 954 Sakkarín og natríum-, kalíum- og 

kalsíumsölt þess 

1 200 (52) Einungis fæðubótarefni í formi síróps 

 E 955 Súkralósi 240   

 E 955 Súkralósi 2 400  Einungis fæðubótarefni í formi síróps 

 E 957 Támatín 400  Einungis fæðubótarefni í formi síróps 

 E 959 Neóhesperidín DC 50   

 E 959 Neóhesperidín DC 400  Einungis fæðubótarefni í formi síróps 

 E 960 Stevíólglýkósíð 200 (60)  

 E 960 Stevíólglýkósíð 1 800 (60) Einungis fæðubótarefni í formi síróps 

 E 961 Neótam 20   

 E 961 Neótam 185  Einungis fæðubótarefni í formi síróps 

 E 961 Neótam 2  Einungis sem bragðaukandi efni, að undanskildum fæðubótarefnum 

í formi síróps 

 E 961 Neótam 2  Einungis fæðubótarefni sem eru að stofni til úr vítamínum og/eða 

steinefnum, í formi síróps, sem bragðaukandi efni 

 E 962 Aspartam- og asesúlfamsalt 350 (11)a (49) (50)  

 E 962 Aspartam- og asesúlfamsalt 2 000 (11)a (49) (50) Einungis fæðubótarefni í formi síróps 

 E 969 Advantam 6   

 E 969 Advantam 55  Einungis fæðubótarefni í formi síróps d) Færslan fyrir matvælaflokk 

17.3 falli brott.“ 
 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/527 

 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1649 

frá 5. nóvember 2018 

um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er varðar að 

taka tiltekin bragðefni af skrá Sambandsins (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 frá 16. desember 2008 um bragðefni og tiltekin 

innihaldsefni matvæla, sem hafa bragðgefandi eiginleika, til notkunar í og á matvæli og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) 

nr. 1601/91, reglugerðum (EB) nr. 2232/96 og (EB) nr. 110/2008 og tilskipun 2000/13/EB (1), einkum 3. mgr. 11. gr. og 3. mgr. 

25. 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 4. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 er sett fram skrá Sambandsins yfir bragðefni og grunnefni sem samþykkt 

eru til notkunar í og á matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra. 

2) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 872/2012 (3) var samþykkt skrá yfir bragðefni og var 

sú skrá færð inn í A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008. 

3) Uppfæra má skrána 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 aðildarríkis eða 

hagsmunaaðila. 

4) Skrá Sambandsins yfir bragðefni og grunnefni inniheldur nokkur efni sem Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir 

nefnd Matvælaöryggisstofnunin) hefur farið fram á að frekari vísindagögn verði lögð fram fyrir með það að markmiði 

að ljúka matinu áður en tilteknir frestir, sem eru fastsettir í A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008,  

renna út. 

5) Þegar um er að ræða eftirfarandi þrjú efni: p-menta-1,4(8)-díen-3-ón (FL-númer 07.127), 2-amínóasetófenón (FL-númer 

11.008) og 4-asetýl-2,5-dímetýlfúran-3(2H)-ón (FL-númer 13.175) eru aðilarnir, sem bera ábyrgð á setningu þeirra á 

markað, búnir að draga umsóknina til baka. 

6) Þess vegna ætti að fjarlægja efnin p-menta-1,4(8)-díen-3-ón (FL-númer 07.127), 2-amínóasetófenón (FL-númer 11.008) 

og 4-asetýl-2,5-dímetýlfúran-3(2H)-ón (FL-númer 13.175) af skrá Sambandsins. 

7) Því ætti að breyta A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 til samræmis við það. 

8) Af tæknilegum ástæðum ætti að mæla fyrir um umbreytingartímabil sem gilda fyrir matvæli, sem einhverju af þessum 

þremur bragðefnum hefur verið bætt í, sem hafa verið sett á markað eða send frá þriðju löndum til Sambandsins fyrir 

gildistöku þessarar reglugerðar. 

9) 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 275, 6.11.2018, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2019 frá 

29. mars 2019 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. 34. 

(2) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1. 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 872/2012 frá 1. október 2012 um samþykkt skrárinnar yfir bragðefni, sem 

kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2232/96, og upptöku hennar í I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins  

og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 og um niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1565/2000 og ákvörðunar fram-

kvæmdastjórnarinnar 1999/217/EB (Stjtíð. ESB L 267, 2.10.2012, bls. 1). 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

1. Matvæli, sem einhverju af þeim bragðefnum, sem eru skráð í viðaukann við þessa reglugerð, hefur verið bætt í og voru 

sett á markað á lögmætan hátt fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar má setja á markað til síðasta dags lágmarksgeymsluþols 

þeirra eða til síðasta notkunardags. 

2. Matvæli, sem eru flutt inn í Sambandið og einhverju af þeim bragðefnum, sem eru skráð í viðaukann við þessa reglugerð, 

hefur verið bætt í má setja á markað til síðasta dags lágmarksgeymsluþols þeirra eða til síðasta notkunardags ef innflytjandi 

slíkra matvæla getur sýnt fram á að þau voru send frá viðkomandi þriðja landi og hafi verið á leið til Sambandsins áður en þessi 

reglugerð gengur í gildi. 

3. Umbreytingartímabilin, sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr., gilda ekki um blöndur með bragðefnum. 

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. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 falli eftirfarandi færslur brott: 

„07.127 p-menta-1,4(8)-díen-ón 491-09-8 757 11189   2 EFSA 

11.008 2-amínóasetófenón 551-93-9  2041   4 EFSA 

13.175 4-asetýl-2,5-dímetýlfúran-3(2H)-ón      1 EFSA“ 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/37 

frá 10. janúar 2019 

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-, d-, e-, h- og  

i-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 sem má nota við framleiðslu á efniviði og hlutum úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli. Í 

III. viðauka við þá reglugerð eru valdir matvælahermar sem á að nota við prófanir til að sýna fram á að efniviðir og 

hlutir úr plasti, sem hafa enn ekki komist í snertingu við matvæli, séu í samræmi við flæðimörkin sem um getur í 11. og 

12. gr. reglugerðarinnar. 

2) Frá því að reglugerð (ESB) nr. 10/2011 var síðast breytt hefur Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 

„Matvælaöryggisstofnunin“) birt frekari vísindaleg álit um tiltekin efni sem hægt er að nota í efnivið sem kemst í 

snertingu við matvæli (ESM-efni) og einnig um leyfilega notkun efna sem hafa þegar verið leyfð. Að auki hafa fundist 

tilteknar villur og tvíræðni í texta. Til að tryggja að reglugerð (ESB) nr. 10/2011 endurspegli nýjustu niðurstöður 

Matvælaöryggisstofnunarinnar og til að eyða öllum vafa að því er varðar rétta beitingu hennar ætti að gera breytingar og 

leiðréttingar á reglugerðinni. 

3) Í heiti efnisins 1,2,3,4-tetrahýdrónaftalen-2,6-díkarboxýlsýra, dímetýlester (ESM-efni nr. 1066 og CAS-nr. 23985-75-3), 

sem var leyft með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/831 (3), eins og það er skráð í töflu 1 í 1. lið  

I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011, er prentvilla í enskri útgáfu skjalsins. Því er nauðsynlegt að leiðrétta þessa 

færslu í töflu 1 í 1. lið I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011. 

4) Á grundvelli jákvæðs vísindalegs álits Matvælaöryggisstofnunarinnar (4) um notkun efnisins [3-(2,3-epoxýprópoxý)-

própýl]trímetoxýsílans (ESM-efni nr. 1068, CAS-nr. 2530-83-8) sem efnisþáttar í límsterkjuefni til að meðhöndla 

glertrefjar sem eru felldar inn í plastefni með litla dreifð, s.s. í pólýetýlentereþalat, pólýkarbónat, pólýbútýlentereþalat, 

hitaherðandi pólýesterefni og epoxýbisfenólvínýlestra, sem eru ætluð til stakrar og endurtekinnar notkunar við 

langtímageymslu við stofuhita, endurtekinnar snertingar í skamman tíma við hækkað eða hátt hitastig og fyrir öll matvæli, 

var efnið leyft með reglugerð (ESB) 2018/831 sem aukefni eða hjálparefni við fjölliðuframleiðslu í 5. dálki töflu 1 í 1. lið I. 

viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011. Þar eð þessu efnið er ætlað að hvarfast við fjölliðugrunnbyggingu plastefnisins og 

getur orðið hluti af því ætti að líta á það sem upphafsefni eða einliðu í framleiðslu límsterkjuefna til að meðhöndla 

glertrefjar sem eru felldar inn í plastefni með litla dreifð, s.s. í pólýetýlentereþalat, pólýkarbónat, pólýbútýlentereþalat, 

hitaherðandi pólýesterefni og epoxýbisfenólvínýlestra. Því er nauðsynlegt að breyta þessari færslu í töflu 1 í 1. lið I. viðauka 

við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 til að færa þetta efni á skrá í 6. dálk I. viðauka við þá reglugerð í því skyni að skýra nánar 

fyrirhugaða notkun þess. 

5) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti tvö jákvæð vísindaleg álit (5) (6) um notkun efnisins pólý((R)-3-hýdroxýbútýrat- 

co-(R)-3-hýdróhexanóats) (ESM-efni nr. 1059, CAS-númer 147398-31-0) sem er lífbrjótanleg (sam)fjölliða, sem fæst úr 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019, bls. 88. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2019 frá  

29. mars 2019 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) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/831 frá 5. júní 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr 

plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli (Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 35). 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(10), 5014. 

(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(5), 4464. 

(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(7), 5326. 
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örverugerjun, sem er notuð í framleiðslu á umbúðum sem er ætlað að komast í snertingu við heil aldin og grænmeti. 

Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu í þessum tveimur álitum að efnið skapi ekki öryggisvanda fyrir 

neytendur ef það er annaðhvort notað eitt og sér eða blandað við aðrar fjölliður í snertingu við (í þurru formi/í föstu 

formi) matvæli, sem matvælahermir E hefur verið valinn fyrir í töflu 2 í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011, 

við skilyrði þar sem snerting á sér stað í allt að 6 mánuði eða meira við stofuhita eða lægri hita, þ.m.t. heitir 

áfyllingarfasar eða stuttir upphitunarfasar. Matvælaöryggisstofnunin komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að sértækt 

flæði niðurbrotsefnisins krótónsýru ætti ekki að fara yfir 0,05 mg/kg af matvælum. Því ætti að færa þetta efni á skrá 

Sambandsins yfir leyfð efni með þeim takmörkunum að þessari nákvæmu skilgreiningu sé fylgt. 

6) Krótónsýra (ESM-efni nr. 467 og CAS-númer 3724-65-0) er leyfð sem aukefni eða einliða til framleiðslu á plasti sem er 

ætlað að komast í snertingu við matvæli. Sértækum flæðimörkum, sem nema 0,05 mg/kg af matvælum, var bætt við í 

færsluna um þetta efni í töflu 1 í 1. lið I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 með reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) 2017/752 (7) og komu í staðinn fyrir fyrri sannprófun á samræmi á grundvelli innihalds leifa, miðað við 

yfirborðsflöt sem er í snertingu við matvæli (HMY). Sannprófun á samræmi krótónsýru með HMY, með mörkum sem 

nema 0,05 mg/6 dm2, kemur líka fram í færslunni um efnið samfjölliða 3-hýdroxýbútansýru og 3-hýdroxýpentansýru 

(ESM-efni nr. 744, CAS-númer 80181-31-3) í töflu 4 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 og ætti einnig að 

skipta þeim út fyrir sértæku flæðimörkin sem ESM-efni nr. 467 var úthlutað. Í ljósi þess að sömu sértæku flæðimörkin 

fyrir krótónsýru eiga að gilda fyrir ESM-efni nr. 467, 744 og 1059 er rétt að innleiða flokkatakmörkunina fyrir 

krótónsýru fyrir ESM-efni nr. 467, 744 og 1059 í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 og breyta 

samsvarandi einstökum færslum í töflu 1 og töflu 4 í þeim viðauka. 

7) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit (8) um notkun efnisins dímetýlkarbónats (ESM-efni 

nr. 1067 og CAS-númer 616-38-6) sem einliðu til framleiðslu á plasti sem er ætlað að komast í snertingu við matvæli. 

Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að efnið skapi ekki öryggisvanda fyrir neytendur ef það er notað 

sem sameinliða ásamt 1,6-hexandíóli til að búa til pólýkarbónatforfjölliðu og síðan hvarfað við 4,4′-metý-

lendífenýldíísósýanat og díól, s.s. pólýprópýlenglýkól og 1,4-bútandíól, til að mynda hitadeigt pólýúretan. Takmarka 

ætti notkun á þessu efni enn frekar þannig að það innihaldi ekki meira en 30% af pólýkarbónatforfjölliðu og sé einungis 

notað í margnota hluti, sem komast í stutta snertingu (≤ 30 mín) við stofuhita, fyrir matvæli sem matvælahermar A og B 

hafa verið valdir fyrir í töflu 2 í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011. Af þeim sökum ætti að færa efnið á skrá 

Evrópusambandsins yfir leyfð efni að því tilskildu að þessum takmörkunum sé fylgt. 

8) Matvælaöryggisstofnunin tók einnig fram að einnig megi nota ESM-efni nr. 1067 til framleiðslu á öðrum pólýkar-

bónötum eða við önnur skilyrði. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að í þeim tilvikum skapi efnið 

ekki öryggisvanda fyrir neytendur ef flæði dímetýlkarbónats fer ekki yfir 0,05 mg/kg af matvælum og ef heildarflæði 

pólýkarbónatfáliða með sameindamassa undir 1 000 Da fer ekki yfir 0,05 mg/kg af matvælum. Af þeim sökum ætti að 

leyfa þessa notkun efnisins að því tilskildu að þessum takmörkunum sé fylgt. 

9) Leyfi fyrir ESM-efni nr. 1067, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, til framleiðslu á öðrum pólýkarbónötum eða við 

önnur skilyrði útheimtir að heildarflæði pólýkarbónatfáliða með sameindamassa undir 1 000 Da fari ekki yfir 0,05 mg/kg af 

matvælum. Greiningaraðferðir til að ákvarða flæði þessara fáliða eru flóknar. Lýsing á þessum aðferðum er ekki endilega 

aðgengileg lögbærum yfirvöldum. Án lýsingar getur lögbært yfirvald ekki sannprófað að flæði fáliða úr efniviðnum eða 

hlutnum samræmist flæðimörkunum fyrir þessar fáliður. Því ætti að krefjast þess að rekstraraðilar, sem setja endanlegu 

hlutina eða efniviðinn sem inniheldur þetta efni á markað, leggi fram lýsingu á aðferðinni og kvörðunarsýni ef þess er 

krafist í aðferðinni. 

10) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit (9) um notkun efnisins ísóbútans (CAS-númer 75-28-5, 

ESM-efni nr. 1069) sem freyðiefni fyrir plast sem er ætlað að komast í snertingu við matvæli. Í því áliti komst 

Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að þetta efni skapi ekki öryggisvanda fyrir neytendur ef það er notað sem 

freyðiefni í plast sem er ætlað að komast í snertingu við matvæli. Af þeim sökum ætti að leyfa þessa notkun efnisins. 

Flokkur efnasambanda, með safnheitið „freyðiefni“, inniheldur einnig yfirborðsvirk efni og oft er talið að einungis sé 

  

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/752 frá 28. apríl 2017 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 (Stjtíð. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 18). 

(8) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(7), 4901. 

(9) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(1), 5116. 
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um að ræða yfirborðsvirk efni. Til að koma í veg fyrir hugsanlegan rugling og í samræmi við verkunarmáta þessa efnis, 

sem Matvælaöryggisstofnunin lagði mat á, ætti að nota samheitið „þanefni“ í færslunni fyrir þetta efni í töflu 1 í  

I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011. 

11) Í töflu 3 í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 er úthlutað matvælahermum sem á að nota við prófanir til að 

sýna fram á að efniviðir og hlutir úr plasti, sem hafa enn ekki komist í snertingu við matvæli, séu í samræmi við 

heildarflæðimörkin sem mælt er fyrir um í 12. gr. þeirrar reglugerðar. Í línum 3 og 4 er tvíræðni í tilvísunum til 

matvælaherma sem á að nota að nota við prófanir á heildarflæði tilgreindra vara, einkum mjólkurvara. Í þriðju línu er 

vísað til vatnskenndra og áfengra matvæla og mjólkurvara almennt og kveðið á um notkun matvælahermis D1 (50% 

etanól). Í fjórðu línu er vísað til vatnskenndra, súrra og áfengra matvæla og mjólkurvara og kveðið á um notkun 

matvælahermis D1 og matvælahermis B (3% ediksýra). Nota á matvælahermi B fyrir súrar vörur með pH-gildi undir 4,5 

eins og mælt er fyrir um í 2. lið III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011. Getið er um mjólkurvörur í báðum línum 

vegna þess að þótt mjólk sé í sjálfu sér með tiltölulega hlutlaust sýrustig (pH-gildi 6,5–6,8) eru tilteknar unnar (gerjaðar 

eða sýrðar) mjólkurvörur með súr pH-gildi á bilinu 4,0 til 4,5. Þessa tvískiptingu er unnt að túlka ranglega á þann hátt að 

hún merki að súrar mjólkurvörur séu einnig teknar með í þriðju línu og að því sé einungis hægt að prófa þær með 

matvælahermi D1 en ekki með matvælahermi B eins og mælt er fyrir um í fjórðu línu. Því er rétt að skýra nánar þriðju 

og fjórðu línuna í töflu 3 með því að tilgreina pH-gildi skráðra mjólkurvara með því að nota pH-gildið 4,5 sem 

þröskuldsgildi. 

12) Því ætti að breyta og leiðrétta I. og III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 til samræmis við það. 

13) 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 I. og III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Efniviði og hluti úr plasti, sem eru í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 sem gilti fyrir gildistöku þessarar reglugerðar, 

má setja á markað fram til 31. janúar 2020 og mega þeir vera áfram á markaði 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 10. janúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 er breytt sem hér segir: 

1) Töflu 1 í I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslnanna sem varða ESM-efni nr. 467, 744, 1066 og 1068 komi eftirfarandi: 

„467 14800 3724-65-0 krótónsýra já já nei  (35)“   

45600 

„744 18888 080181-31-3 samfjölliða 3-hýdroxý-

bútansýru og 3-

hýdroxýpentansýru 

nei já nei  (35) Efnið er notað sem vara sem fengin er með bakteríugerjun. Í 

samræmi við forskriftirnar sem getið er í töflu 4 í I. viðauka.“ 

 

„1066  23985-75-3 1,2,3,4-tetrahýdrón-

aftalen-2,6-díkar-

boxýlsýra, dímetýlester 

nei já nei 0,05  Einungis til notkunar sem sameinliða við framleiðslu á pólýesterlagi, 

sem kemst ekki í snertingu við matvæli, í marglaga plastefni sem á 

einungis að komast í snertingu við matvæli sem matvælahermar A, B, 

C og/eða D1 hafa verið valdir fyrir í töflu 2 í III. viðauka. Sértæk 

flæðimörk í 8. dálki vísa til summu efnisins og tvíliða þess (hringuð 

og opin keðja).“  

 

„1068  2530-83-8 [3-(2,3-epoxý-

própoxý)própýl]-

trímetoxýsílan 

nei já nei   Einungis til notkunar sem efnisþáttur í límsterkjuefni til að 

meðhöndla glertrefjar sem á að fella inn í plastefni með litla dreifð, 

sem eru styrkt með glertrefjum, (pólýetýlentereþalat, pólýkarbónat, 

pólýbútýlentereþalat, hitaherðandi pólýesterefni og epoxýbis-

fenólvínýlestri) í snertingu við öll matvæli. Í meðhöndluðum 

glertrefjum mega leifar efnisins ekki greinast við 0,01 mg/kg að því 

er varðar efnið og 0,06 mg/kg að því er varðar hvert myndefni 

(vatnsrofnar einliður og hringaðar tvíliður, þríliður og fjórliður sem 

innihalda epoxý).“ 

 

b) Eftirfarandi færslum er skotið inn í númeraröð eftir ESM-efnisnr.: 

„1059  147398-31-0 pólý((R)-3-hýdroxý-

bútýrat-co-(R)-3-

hýdróhexanóat) 

nei já nei  (35) Einungis til notkunar eitt og sér eða blandað við aðrar fjölliður í 

snertingu við matvæli sem matvælahermir E hefur verið valinn fyrir í 

töflu 2 í III. viðauka.“ 
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„1067  616-38-6 dímetýlkarbónat nei já nei   Eingöngu til notkunar: 

a) með 1,6-hexandíóli við framleiðslu á pólýkarbónatforfjölliðum 

sem eru notaðar í styrk sem nemur allt að 30% til að framleiða 

hitadeig pólýúretön með 4,4′-metýlendífenýldíísósýanati og 

díólum, s.s. pólýprópýlenglýkóli og 1,4-bútandíóli. Efnið, sem 

verður til, skal einungis notað í margnota hluti, sem er ætlað að 

komast í stutta snertingu (≤ 30 mín við stofuhita), fyrir matvæli 

sem matvælahermar A og/eða B hafa verið valdir fyrir í töflu 2 í 

III. viðauka eða 

b) til framleiðslu á öðrum pólýkarbónötum og/eða við önnur 

skilyrði, að því tilskildu að flæði dímetýlkarbónats fari ekki yfir 

0,05 mg/kg af matvælum og að flæði allra pólýkarbónatfáliða 

með sameindamassa undir 1 000 Da fari samanlagt ekki yfir  

0,05 mg/kg af matvælum. 

(27)“ 

„1069  75-28-5 ísóbútan já nei nei   Eingöngu til notkunar sem þanefni.“  

 



18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/535 

 

2) Eftirfarandi færsla bætist við í töflu 2 í I. viðauka: 

„35 467 

744 

1059 

0,05 gefið upp sem krótónsýra“ 

3) Eftirfarandi færsla bætist við í töflu 3 í I. viðauka: 

„27) Þegar fullunninn efniviður eða hlutur, sem inniheldur þetta efni og er framleiddur við önnur skilyrði en þau sem lýst 

er í a-lið 10. dálks í töflu 1, er settur á markað skal aðferð, sem lýst er vel, til að ákvarða hvort flæði fáliða 

samræmist takmörkunum sem tilgreindar eru í b-lið 10. dálks í töflu 1, vera hluti af fylgiskjölunum sem um getur í 

16. gr. Þessi aðferð skal henta lögbæru yfirvaldi til notkunar til að sannprófa samræmi. Ef fullnægjandi aðferð er 

aðgengileg öllum skal vísa í þá aðferð. Ef aðferðin krefst kvörðunarsýnis skal afhenda lögbæru yfirvaldi 

fullnægjandi sýni sé þess óskað.“ 

4) Í stað línunnar sem varðar takmarkanir á færslunni sem varðar ESM-efni nr. 744 í töflu 4 í I. viðauka komi eftirfarandi: 

„Takmarkanir Sértæk flæðimörk fyrir krótónsýru eru 0,05 mg/kg af matvælum“ 

5) Í stað þriðju og fjórðu línu í töflu 3 í 4. lið III. viðauka komi eftirfarandi: 

„öll vatnskennd og áfeng matvæli og mjólkurvörur með 

pH-gildi ≥ 4,5 

matvælahermir D1 

öll vatnskennd og áfeng matvæli og mjólkurvörur með  

pH-gildi < 4,5 

matvælahermir D1 og matvælahermir B“ 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/470 

frá 21. mars 2018 

um ítarlegar reglur um það hámarksgildi leifa sem kemur til greina við eftirlit með matvælum sem unnin eru 

úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð í Sambandinu skv. 11. gr. tilskipunar 2001/82/EB (*) 

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 23. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 470/2009 er kveðið á um ákvörðun hámarksgilda leifa fyrir lyfjafræðilega virk efni, sem ætluð eru 

til notkunar innan Sambandsins í lyf sem gefin eru dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis og í sæfivörur sem eru 

notaðar í búfjárrækt. 

2) Í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 (2) („Tafla 1“) eru sett fram 

lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu. Í tengslum við 

sum efni eru mismunandi hámarksgildi leifa sett fram fyrir ólíkar tegundir eða tegundahópa og fyrir ólíka markvefi 

þeirra tegunda eða tegundahópa. 

3) Í 11. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB (3) er mælt fyrir um reglur varðandi meðhöndlun dýra, sem 

gefa af sér afurðir til manneldis, sem sýna einkenni ástands sem engin leyfileg dýralyf eru fyrir í aðildarríki. Einkum er í 

2. mgr. þeirrar greinar, sem er túlkuð í tengslum við 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009, kveðið á um að aðeins megi 

meðhöndla slík dýr með lyfjum sem innihalda lyfjafræðilega virk efni ef efnin eru skráð í töflu 1 í viðaukanum við 

reglugerð (ESB) nr. 37/2010. 

4) Gerð er krafa um að framkvæmdastjórnin samþykki ítarlegar reglur um þau hámarksgildi leifa sem koma til greina við 

eftirlit með matvælum sem unnin eru úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð skv. 11. gr. tilskipunar 2001/82/EB. Að því 

er varðar sérstaka markvefi úr dýrategundum, sem hafa verið meðhöndlaðar í ESB skv. 11. gr. tilskipunar 2001/82/EB, 

gæti verið að engin hámarksgildi leifa hafi verið skráð í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 37/2010. Til að tryggja öfluga neytendavernd þarf sértækar reglur til að tilgreina hvaða hámarksgildi leifa 

gilda í þeim tilvikum. Í reglunum ætti að taka tillit til hámarksgilda leifa sem eru fastsett samkvæmt reglugerð (EB) 

nr. 470/2009 fyrir ólíkar dýrategundir og ólíka markvefi þar sem áhættumat hefur sýnt fram á öryggi þeirra fyrir 

neytendur. Beiting gildandi hámarksgilda leifa á samsetningar vefja og tegunda, sem engin hámarksgildi leifa hafa verið 

fastsett fyrir, ásamt beitingu viðeigandi biðtíma til afurðanýtingar eða sjálfgefins lágmarksbiðtíma til afurðanýtingar 

skv. 11. gr. veitir nægilega tryggingu fyrir öryggi neytenda. 

5) Að því er varðar meðhöndlun skv. 11. gr. tilskipunar 2001/82/EB er mest viðeigandi að vísa til hámarksgilda leifa, sem 

eru fastsett í töflu 1, fyrir tegundir með svipaða líkamsbyggingu og efnaskipti til að skilgreina hámarksgildi 

dýralyfjaleifa í dýrategundum sem eru ekki skráðar í töflu 1. Því ætti að flokka dýrategundir sem gefa af sér afurðir til 

manneldis í hópa og líta á þau sem skyld með tilliti til ólíkra líffærafræðilegra og efnaskiptalegra tengsla milli þeirra. 

6) Helst koma til greina hámarksgildi leifa, sem eru skráð í töflu 1 fyrir sama markvefinn í skyldri eða náskyldari tegund, 

og sem síðasta úrræði lægstu hámarksgildi leifa fyrir alla markvefi í öllum tegundum. 

7) Ef takmarkanir eru skilgreindar í töflu 1 varðandi beitingu hámarksgilda leifa fyrir tiltekna notkun gilda takmarkanirnar 

einnig um hugsanlega notkun fyrir aðrar dýrategundir og/eða markvefi.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 79, 22.3.2018, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2019 frá 

29. mars 2019 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). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, 

bls. 1). 

2019/EES/31/58 
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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. 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um það hámarksgildi leifa sem kemur til greina við eftirlit með matvælum sem unnin eru úr 

dýrum, sem hafa verið meðhöndluð í ESB skv. 11. gr. tilskipunar 2001/82/EB. 

2. gr. 

1. Að því er varðar þessa reglugerð er dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis skipt í eftirfarandi hópa: 

a) jórturdýr, 

b) einmaga spendýr, 

c) alifuglar og strútfuglar, 

d) uggfiskar, 

e) býflugur, 

f) krabbadýr, 

g) lindýr. 

2. Að því er varðar þessa reglugerð teljast dýrategundir „skyldar“ eða „náskyldari“ sem hér segir: 

a) dýrategundir sem tilheyra sama hópi skv. 1. mgr. teljast „skyldar“ tegundir, 

b) innan hóps jórturdýra telst sauðfé og geitur „náskyldari“ innbyrðis en tegundum nautgripa og tegundir nautgripa 

„náskyldari“ innbyrðis en sauðfé eða geitum,  

c) dýr af hestaætt og kanínur teljast jafnskyld einmaga spendýrum og jórturdýrum. Þó teljast jórturdýr hvorki skyld dýrum af 

hestaætt né kanínum. 

3. Að því er varðar þessa reglugerð eru ólíkir markvefir lagðir að jöfnu sem hér segir: 

a) markvefurinn „húð og fita“ í svínum og alifuglum er lagður að jöfnu við markvefinn „fita“ í öðrum dýrategundum og öfugt, 

b) markvefurinn „húð og vöðvar“ í uggfiskum er lagður að jöfnu við markvefinn „vöðvar“ í öðrum dýrategundum og öfugt, 

c) ætir hlutar krabbadýra og lindýra eru lagðir að jöfnu við markvefinn „vöðvar“ í öðrum dýrategundum. 

3. gr. 

Að því er varðar lyfjafræðilega virk efni, sem eru skráð í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 („Tafla 1“), þar 

sem a.m.k. eitt hámarksgildi leifa eða bráðabirgðahámarksgildi leifa hefur verið fastsett, skal það hámarksgildi leifa sem kemur 

til greina við eftirlit með markvef sem unninn er úr dýrategund, sem hefur verið meðhöndluð í ESB skv. 11. gr. tilskipunar 

2001/82/EB („meðhöndlaða tegundin“) vera sem hér segir: 

a) ef a.m.k. eitt hámarksgildi leifa er fastsett í töflu 1 fyrir þann markvef í tegund sem er skyld meðhöndluðu tegundinni: 

1) það hámarksgildi leifa sem kemur til greina við eftirlit skal vera lægst allra hámarksgilda leifa sem fastsett hafa verið í 

töflu 1 fyrir þann markvef í tegundum sem eru skyldar meðhöndluðu tegundinni, 

2) ef meðhöndlaða tegundin er hins vegar tegund sem um getur í b-lið 2. mgr. 2. gr. þessarar reglugerðar og hámarksgildi 

leifa eru fastsett í töflu 1 fyrir þann markvef í tegundum sem eru náskyldari meðhöndluðu tegundinni er það 

hámarksgildi leifa sem kemur til greina við eftirlit lægst þeirra hámarksgilda leifa sem hafa verið fastsett fyrir þann 

markvef í náskyldari tegundunum,  

b) ef a-liður á ekki við skal það hámarksgildi leifa sem kemur til greina við eftirlit vera lægst allra hámarksgilda leifa sem 

fastsett hafa verið í töflu 1 fyrir þann markvef í tegundum sem eru ekki skyldar meðhöndluðu tegundinni, 
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c) ef hvorki a- né b-liður gefa af sér það hámarksgildi leifa sem kemur til greina við eftirlit skal það hámarksgildi leifa sem 

kemur til greina við eftirlit vera lægst allra hámarksgilda leifa sem eru fastsett í töflu 1 fyrir aðra markvefi í öllum 

dýrategundum, 

d) ef takmarkanir eru skilgreindar í töflu 1 varðandi beitingu hámarksgilda leifa fyrir tiltekna notkun gilda takmarkanirnar 

einnig þegar verið er að ákvarða hámarksgildi leifa skv. a-, b- og c-lið 3. gr. fyrir hugsanlega notkun fyrir aðrar 

dýrategundir og/eða markvefi. 

4. gr. 

Að því er varðar lyfjafræðilega virk efni, sem eru skráð í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010, þar sem engra 

hámarksgilda leifa er krafist, í samræmi við 5. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009, skal ekki gerð krafa um hámarksgildi 

leifa við eftirlit fyrir markvefi úr dýrategundum, sem hafa verið meðhöndlaðar í ESB skv. 11. gr. tilskipunar 2001/82/EB, að því 

tilskildu að farið sé að takmörkunum sem fastsettar eru í töflu 1. 

5. gr. 

Hámarksgildi leifa í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 sem eru í gildi þegar matvæli úr dýraríkinu eru sett á 

markað skulu gilda um vörurnar sem sæta eftirliti. 

6. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 21. mars 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1076 

frá 30. júlí 2018 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið ísóflúran með tilliti til hámarksgildis leifa(*) 

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) Í 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009 er þess krafist að hámarksgildi leifa fyrir lyfjafræðilega virk efni, sem ætluð eru 

til notkunar innan Sambandsins í lyf fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis eða í sæfivörur sem eru notaðar í 

búfjárrækt, séu ákvörðuð í reglugerð. 

2) Í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 (2) eru sett fram lyfjafræðilega virk 

efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu. 

3) Ísóflúran er þegar tilgreint í þeirri töflu sem leyft efni fyrir dýr af hestaætt en eingöngu til notkunar sem svæfingarlyf. 

Gildandi færsla hefur flokkunina „hámarksgildis leifa ekki krafist“. 

4) Umsókn um rýmkun á gildandi færslu fyrir ísóflúran til svína hefur verið lögð fyrir Lyfjastofnun Evrópu. 

5) Lyfjastofnun Evrópu hefur, á grundvelli álits dýralyfjanefndarinnar, mælt með því að ákvarða hámarksgildi leifa fyrir 

ísóflúran í svínum. 

6) Samkvæmt 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009 skal Lyfjastofnun Evrópu íhuga að nota hámarksgildi leifa, sem hafa 

verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í tilteknum matvælum, fyrir önnur matvæli, sem unnin eru úr sömu 

dýrategund, eða hámarksgildi leifa, sem hafa verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í einni eða fleiri 

dýrategundum, fyrir aðrar tegundir dýra. 

7) Lyfjastofnun Evrópu telur að ekki sé unnt sem stendur að leggja áreiðanlegt mat á yfirfærslu færslunnar fyrir ísóflúran 

yfir á aðra aldursflokka og tegundir vegna ófullnægjandi gagna. 

8) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til samræmis við það. 

9) Rétt þykir að veita viðkomandi hagsmunaaðilum hæfilegan frest til að gera ráðstafanir sem kunna að vera nauðsynlegar 

til að fara að nýju hámarksgildi leifa. 

10) 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 194, 31.7.2018, bls. 41. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2019 frá 

29. mars 2019 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). 

2019/EES/31/59 
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2. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 29. september 2018. 

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

Gjört í Brussel 30. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í stað færslunnar fyrir efnið ísóflúran í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 komi eftirfarandi: 

Lyfjafræðilega virkt efni Leifamerki Dýrategund Hámarksgildi leifa Markvefir 
Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 470/2009) 
Meðferðarfræðileg flokkun 

„Ísóflúran Á EKKI VIÐ Dýr af hestaætt Hámarksgildis leifa ekki 

krafist 

Á EKKI VIÐ Til innöndunar Svæfingarlyf“ 

Svín Hámarksgildis leifa ekki 

krafist 

Á EKKI VIÐ Til innöndunar fyrir smágrísi sem eru 

allt að 7 daga gamlir 
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1881 

frá 3. desember 2018 

um breytingu á I., III., VI., VII., VIII., IX., X., XI. og XII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar 

(REACH)) til að bregðast við nanóformum efna (*) 

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 131. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er mælt fyrir um sérstakar skráningarskyldur og kvaðir sem eru lagðar á herðar 

framleiðendum, innflytjendum og eftirnotendum að því er varðar að taka saman gögn um efnin sem þeir framleiða, 

flytja inn eða nota til að meta áhættuna sem tengist þessum efnum og að móta og mæla með viðeigandi ráðstöfunum við 

áhættustjórnun 

2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um aðra endurskoðun á reglusetningu vegna nanóefna (2) var komist að þeirri 

niðurstöðu að í reglugerð (EB) nr. 1907/2006 væri ákvarðaður besti, hugsanlegi ramminn um áhættustjórnun nanóefna 

þegar þau koma fyrir í formi efna eða blandna en sértækari kröfur innan rammans eru nauðsynlegar. 

3) Framkvæmdastjórnin innti af hendi mat á áhrifum (3) og komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt væri að 

skýra nánar skráningarskyldur og kvaðir varðandi nanóefni. Skilgreina ætti hugtakið nanóform, að því er varðar 

reglugerð (EB) nr. 1907/2006, á grundvelli tilmæla framkvæmdastjórnarinnar frá 18. október 2011 um skilgreiningu á 

nanóefni. 

4) Nanóform geta verið með sértækar eiturefnafræðilegar samantektir og váhrifamynstur og geta því útheimt sértækt 

áhættumat og fullnægjandi ráðstafanir við áhættustjórnun. 

5) Ekki er mögulegt að ganga úr skugga um hvort hugsanlegar áhættur hafi verið metnar með fullnægjandi hætti án 

staðlaðra lágmarksupplýsinga í tæknilegum málsskjölum og efnaöryggisskýrslu sem fjalla sérstaklega um nanóform. 

Nánari útlistanir á kröfum varðandi skráningu efna með nanóform og tengdar kvaðir á eftirnotendur ættu að koma fram í 

I. og III. viðauka og VI. til XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006. Þetta ætti að tryggja skýra og skilvirka 

framkvæmd og kostnað í réttu hlutfalli við það sem tryggir öfluga vernd fyrir heilbrigði manna og umhverfið án þess að 

hafa neikvæð áhrif á nýsköpun og samkeppnishæfni. Samþykktar breytingar vegna nanóforma ættu ekki að hafa áhrif á 

framkvæmd og skráningu áhættumats á öðrum formum skráða efnisins nema nanóform sé tiltekið á beinan hátt í matinu.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 308, 4.12.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

(2) COM(2012) 572, lokagerð. 

(3) „Impact assessment on Possible amendments of Annexes to REACH for registration of nanomaterials [SWD(2018)474].“ 

2019/EES/31/60 
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6) Framleiðendur og innflytjendur ættu að meta og, ef við á, taka saman nauðsynlegar upplýsingar og skrá í efnaöryggis-

skýrsluna að áhættum, sem stafa af tilgreindri notkun á efni með nanóform sem þeir framleiða eða flytja inn, sé haldið 

nægilega vel í skefjum. Til að tryggja gagnsæi ætti að lýsa því í efnaöryggisskýrslunni hvort, og þá hvaða, mismunandi 

nanóform falla undir matið og hvernig upplýsingarnar eru teknar saman í skýrslunni. Notkun getur breytt nanóformum 

efnis, hugsanlega breytt einu nanóformi í annað form eða myndað nýtt nanóform. Eftirnotendur ættu að veita þessar 

upplýsingar upp á við í aðfangakeðjunni til að tryggja að fjallað sé á fullnægjandi hátt um notkunina í skráningarskjölum 

framleiðanda eða innflytjanda eða, að öðrum kosti, að fjalla um sértæku notkunina í sinni eigin efnaöryggisskýrslu. 

7) Þar eð búist er við því að meirihluti nanóefna sé nanóform efna í skráningarbið ætti að fjalla nánar um skilyrðin fyrir 

kröfunum um samantekt á nýjum eiturefnafræðilegum og visteiturefnafræðilegum upplýsingum um efni í litlu magni í 

skráningarbið til að tryggja að matsviðmiðanirnar byggist einnig á áætluðum eiginleikum nanóforma. Fyrirliggjandi 

eigindleg eða megindleg vensl efnabyggingar og virkni og önnur úrræði gera það enn ekki kleift að forgangsraða; þess 

vegna ætti að beita upplýsingum um óuppleysanleika sem staðgengli fyrir hugsanlega eiturefnafræðilega og visteitur-

efnafræðilega þætti nanóforma efnis. 

8) Að því er varðar nanóform ætti að leggja fram sértækar lágmarksupplýsingar um lýsingu á eiginleikum sem hluta af 

upplýsingum um samsetningu undir auðkenningu efnis. Agnastærð, lögun og yfirborðseiginleikar nanóforms geta haft 

áhrif á eiturefnafræðilega eða visteiturefnafræðilega samantekt og váhrif sem og á hegðun í umhverfinu. 

9) Af ástæðum sem varða framkvæmanleika og meðalhóf ætti að vera unnt að flokka nanóform með svipaða eiginleika í 

söfn svipaðra nanóforma. Gefa ætti upp eiginleika mismunandi nanóforma, innan safna svipaðra nanóforma, á 

gildisbilum sem skilgreina með skýrum hætti mörkin fyrir safn svipaðra nanóforma. Þegar safn svipaðra nanóforma er 

skilgreint ætti að leggja fram rökstuðning fyrir því að mismunur innan þessara marka hafi ekki áhrif á hættumat, 

váhrifamat og áhættumat á einstökum nanóformum innan safns svipaðra nanóforma. 

10) Skráningaraðilinn ætti að hafa öll mismunandi nanóform, sem falla undir skráninguna, í huga þegar sýnt er fram á 

öryggi. Á sama hátt ætti að leggja upplýsingar um framleiðslu, notkun á og váhrif frá mismunandi nanóformum fram á 

aðskilinn hátt til að sýna fram á örugga notkun þeirra. Ef safn svipaðra nanóforma er skilgreint er heimilt að nota það til 

að skrá þessar upplýsingar sameiginlega fyrir nanóformin í safninu. 

11) Nanóform eða söfn svipaðra nanóforma, ef þau eru skilgreind, ættu að vera auðkennd í sameiginlegu framlagningunni 

með því að nota sömu meginreglur um lýsingu á eiginleikum nanóformanna og leggja ætti fram tengsl á milli 

nanóforma, sem eru auðkennd í einstökum skráningum, og viðeigandi upplýsinga í sameiginlegu framlagningunni. 

12) Til að unnt sé að meta með fullnægjandi hætti mikilvægi allra eðlisefnafræðilegra, eiturefnafræðilegra og visteitur-

efnafræðilegra upplýsinga fyrir mismunandi nanóform ætti að lýsa eiginleikum prófunarefnisins á viðeigandi hátt. Af 

sömu ástæðum ætti að leggja fram skráð prófunarskilyrði og vísindaleg rök fyrir mikilvægi og nægjanleika prófun-

arefnisins sem var notað sem og skjöl er varða mikilvægi og nægjanleika upplýsinga sem fengust eftir öðrum leiðum en 

með prófunum á mismunandi nanóformum. 

13) Að því er varðar nanóform ætti ávallt að taka til skoðunar leysnihraða í vatni sem og í viðeigandi líffræðilegum miðlum 

og umhverfismiðlum þar eð hann sýnir mikilvægar upplýsingar til viðbótar við vatnsleysni sem eðlisefnafræðilegan 

grunneiginleika nanóforma sem getur ákvarðað aðferð við áhættumat og prófanir á þeim. 

14) Deilistuðull í oktanóli/vatni er alla jafna notaður sem staðgengill fyrir ásog eða uppsöfnun en á e.t.v. sjaldan við fyrir 

nanóform. Í þeim tilvikum ætti þess í stað að íhuga að rannsaka dreifistöðugleika í mismunandi, viðeigandi 

prófunarmiðlum með veruleg áhrif á þessa endapunkta sem og að vinna möt á váhrifum frá nanóformum. 

15) Tilteknir eðlisefnafræðilegir eiginleikar, s.s. vatnsleysni eða deilistuðull í oktanóli/vatni, eru framlag til viðtekinna 

megindlegra vensla efnabyggingar og virkni og annarra spálíkana sem unnt er að nota til að aðlaga sumar 

upplýsingakröfurnar. Þar eð undirliggjandi forsendur gilda e.t.v. ekki alltaf um nanóefni ætti einungis að nota slíkar 

aðlaganir fyrir nanóform með vísindalegum rökum. Í sérstökum tilvikum er heimilt að nota leysnihraðann í viðkomandi 

prófunarmiðli í staðinn.  
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16) Til að unnt sé að meta hugsanleg váhrif frá nanóformum, sem unnt er að anda að sér, á skilvirkan hátt, einkum á 

vinnustöðum, ætti að leggja fram upplýsingar um ryksöfnun fyrir mismunandi nanóform. 

17) Sértækir eiginleikar nanóforma geta stundum komið í veg fyrir upptöku þeirra gegnum frumuvegg baktería sem gerir 

það að verkum að rannsókn í glasi á genastökkbreytingum í bakteríum (AMES-prófun B.13-14, OECD TG 471) á ekki 

við. Til að tryggja að samt sé einnig unnt að nota stigskipta aðferð fyrir stökkbreytandi hrif í slíkum tilvikum ætti einnig 

að leggja fram eina rannsókn, eða fleiri, til viðbótar í glasi á stökkbreytandi hrifum á spendýrafrumum eða aðrar 

alþjóðlega viðurkenndar aðferðir við rannsóknir í glasi fyrir efni í litlu magni. 

18) Þó svo að gerð sé krafa um prófanir á bráðum eiturhrifum með íkomuleið um munn fyrir minnsta efnismagnið er talið að 

innöndun eigi betur við sem váhrifaleið að því er varðar nanóform og gera ætti kröfu um hana í staðinn nema váhrif á 

menn séu ólíkleg. 

19) Í því skyni að afla upplýsinga um endurtekinn skammt í skamman tíma og hálflangvinn eiturhrif þar sem íkomuleiðin er 

með innöndun ætti prófun á nanóformum alltaf að innihalda vefjameinafræðilega rannsókn á heila og lungnavef sem og 

rannsókn á vökva úr berkju- og lungnablöðruskolun, hvarfafræði og viðeigandi afturbatatímabil í samræmi við 

leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar. 

20) Dreifing nanóforms í líkamanum getur haft áhrif á eiturefnafræðilega samantekt í samanburði við önnur form sama efnis 

nema nanóformið leysist hratt upp þegar það kemur inn í lífveruna. Þess vegna ætti mat á hegðun, að því er varðar 

eiturefnahvörf, að liggja fyrir vegna efnaöryggismats á nanóformi þegar gerð er krafa um slíkt mat. Þetta ætti að gera 

það kleift að þróa skilvirka prófunaráætlun eða aðlaga hana fyrir efni með nanóform með það að markmiði að lágmarka 

prófanir á dýrum. Þar sem við á ætti skráningaraðilinn að leggja til að gerð verði rannsókn, sem kemur til viðbótar 

samantekt á fyrirliggjandi upplýsingum um eiturefnahvörf, eða þá að Efnastofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 

Efnastofnunin) getur krafist slíkrar rannsóknar í samræmi við 40. eða 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

21) Fjöldi sértækra eðlisefnafræðilegra eiginleika, til viðbótar við þá sem eru notaðir til að sanngreina mismunandi 

nanóform, geta talist skipta máli fyrir vísindalegan skilning á hættu og váhrifum frá nanóefni, ásamt nauðsynlegum 

breytum með hliðsjón af einstökum tilvikum. Af ástæðum sem varða framkvæmanleika og meðalhóf ættu einungis 

skráningaraðilar efna (þ.m.t. öll nanóform), sem eru sett á markað í meira magni en 10 tonn/ári, að vera skyldugir til að 

taka sérstaklega til athugunar frekari upplýsingar af þessu tagi ef aðrir eiginleikar agna hafa veruleg áhrif á hættu af eða 

váhrif frá þessum nanóformum. 

22) Við aðlögun á stöðluðum prófunarkröfum í VII. til X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, þar sem beitt er 

almennum reglum um aðlögun skv. 1. lið XI. viðauka, ætti að fjalla aðskilið um mismunandi nanóform. Við flokkun 

mismunandi nanóforma getur lík sameindabygging ein og sér ekki þjónað sem rökstuðningur fyrir beitingu ályktunar út 

frá byggingarlega hliðstæðum efnum eða flokkun. 

23) Efnastofnunin, í samstarfi við aðildarríki og hagsmunaaðila, ætti að þróa áfram leiðbeiningarskjöl fyrir notkun 

prófunaraðferða og möguleika á undanþágum frá stöðluðu upplýsingakröfunum sem kveðið er á um í þessari reglugerð 

að því er varðar reglugerð (EB) nr. 1907/2006. 

24) Því ætti að breyta I. og III. viðauka og VI. til XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 til samræmis við það. 

25) Ekki ætti að gera þá kröfu að farið sé tafarlaust að ákvæðum þessarar reglugerðar til að veita öllum skráningaraðilum og 

eftirnotendum nægan tíma til að aðlagast sértækari kröfum fyrir efni með nanóform. Þó ætti að vera mögulegt fyrir 

skráningaraðila að fara að þessum ákvæðum fyrir þann dag þegar reglugerðin kemur til framkvæmda. 

26) 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 I. og III. viðauka og VI. til XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt í samræmi við viðaukann við 

þessa reglugerð. 
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2. gr. 

Þrátt fyrir aðra málsgrein 3. gr. er framleiðendum og innflytjendum, sem skrá efni með nanóform annaðhvort sem efni sem eru 

ekki í skráningarbið eða sem efni í skráningarbið skv. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, sem og eftirnotendum, sem taka 

saman efnaöryggisskýrslur, heimilt að fara að þessari reglugerð fyrir 1. janúar 2020. 

3. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2020. 

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

Gjört í Brussel 3. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

1. Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað undirliðar 0.1. komi eftirfarandi: 

„0.1. Markmiðið með þessum viðauka er að setja fram hvernig framleiðendum og innflytjendum ber að meta og 

staðfesta að allri áhættu, sem tengist efnum sem þeir framleiða eða flytja inn, sé haldið nægilega í skefjum við 

framleiðsluna og í þeirra eigin notkun og að aðrir, sem eru neðar í aðfangakeðjunni, geti haldið áhættunni 

nægilega í skefjum. Í efnaöryggisskýrslunni skal einnig lýsa því hvort og hvaða mismunandi nanóform efna, sem 

eiginleikunum er lýst fyrir í VI. viðauka, eru framleidd og flutt inn, þ.m.t. fullnægjandi rökstuðningur fyrir 

sérhverri upplýsingakröfu þar sem því er lýst hvenær og hvernig upplýsingar um eitt form eru notaðar til að sýna 

fram á öryggi annarra forma. Kröfur sem eru sértækar fyrir nanóform efnis í þessum viðauka gilda um öll 

nanóform sem falla undir skráninguna án þess að það hafi áhrif á kröfur sem gilda um önnur form efnisins. 

Viðaukinn gildir einnig, að breyttu breytanda, um framleiðendur og innflytjendur hluta sem er skylt að vinna 

efnaöryggismat í tengslum við skráningu.“ 

b) Í stað undirliðar 0.3. komi eftirfarandi: 

„0.3. Í efnaöryggismati framleiðanda skal fjallað um framleiðslu efnis og alla tilgreinda notkun. Í efnaöryggismati 

innflytjanda skal fjallað um alla tilgreinda notkun. Í efnaöryggismatinu skal tekið tillit til notkunar efnisins sem 

slíks (þ.m.t. öll helstu óhreinindi og íblöndunarefni), í blöndum og í hlutum, í samræmi við tilgreindu 

notkunina. Við matið skal taka tillit til allra vistferilskeiða efnisins sem leiðir af framleiðslu þess og tilgreindri 

notkun. Í matinu skal fjalla um öll nanóform sem falla undir skráninguna. Rökstuðningur og ályktanir sem 

dregnar eru af matinu skulu vera viðeigandi fyrir þessi nanóform. Efnaöryggismatið skal grundvallast á 

samanburði á hugsanlegum, skaðlegum áhrifum viðkomandi efnis og þekktra eða tiltölulega fyrirsjáanlegra 

váhrifa þess á menn og/eða umhverfið og skal þar tekið tillit til gerðra sem og ráðlagðra ráðstafana við 

áhættustjórnun og til notkunarskilyrða.“ 

c) Í stað undirliðar 0.4. komi eftirfarandi: 

„0.4. Efni, sem vænta má að hafi sambærilega eðlisefnafræðilega, eiturefnafræðilega og visteiturefnafræðilega 

eiginleika eða fylgi reglubundnu mynstri vegna þess að þau eru lík að byggingu, má líta á sem flokk eða 

„undirflokk“ efna. Ef framleiðandi eða innflytjandi telur að efnaöryggismat á tilteknu efni nægi til að meta og 

skjalfesta að allri áhættu, sem tengist öðru efni eða flokki eða „undirflokki“ efna, sé haldið nægilega í skefjum 

getur hann notað fyrrgreint efnaöryggismat fyrir hitt efnið eða flokk eða „undirflokk“ efna. Framleiðandinn eða 

innflytjandinn skal leggja fram rökstuðning þar að lútandi. Ef einhver þessara efna eru til í nanóformi, einu eða 

fleiri, og gögn um eitt form eru notuð til að sýna fram á örugga notkun annarra forma, í samræmi við almennu 

reglurnar sem settar eru fram í XI. viðauka, skal færa vísindaleg rök fyrir því hvernig, þegar reglum um flokkun 

og ályktun út frá byggingarlega hliðstæðum efnum er beitt, unnt er að nota gögn úr tiltekinni prófun eða aðrar 

upplýsingar (t.d. aðferðir, niðurstöður eða ályktanir) fyrir önnur form efnisins. Sömu atriði gilda um sviðsmyndir 

af váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun.“ 

d) Í stað síðustu málsgreinar í undirlið 0.5. komi eftirfarandi: 

„Ef framleiðandinn eða innflytjandinn telur að frekari upplýsinga sé þörf við gerð efnaöryggisskýrslu sinnar og að 

einungis sé unnt að afla þessara upplýsinga með því að gera prófanir í samræmi við IX. eða X. viðauka skal hann 

leggja fram tillögu að prófunaráætlun þar sem hann útskýrir hvers vegna hann telur að þessar upplýsingar séu 

nauðsynlegar og skal hann skrá það í viðeigandi lið efnaöryggisskýrslunnar. Þegar það er talið nauðsynlegt má tillaga 

að prófunaráætlun varða nokkrar rannsóknir sem fjalla um mismunandi form sama efnis, eftir því sem við á, vegna 

sömu upplýsingakrafna. Meðan hann bíður niðurstaðna úr frekari prófunum skal hann skrá í efnaöryggisskýrsluna og 

hafa með í uppsettri váhrifasviðsmynd þær bráðabirgðaráðstafanir við áhættustjórnun sem hann hefur þegar gert ásamt 

þeim sem hann mælir með við eftirnotendur í þeim tilgangi að hafa stjórn á áhættunni sem er verið að kanna. Í 

sviðsmyndum af váhrifum og bráðabirgðaráðstöfunum við áhættustjórnun skal fjalla um öll nanóform sem fjalla undir 

skráninguna.“ 

e) Í stað liðar 0.6.3 komi eftirfarandi: 

„0.6.3 Ef 1.–4. þrep leiða til þess að framleiðandinn eða innflytjandinn kemst að þeirri niðurstöðu að efnið eða, ef við 

á, nanóform þess, uppfylli viðmiðanir fyrir einhvern eftirfarandi hættuflokka eða -undirflokka sem settir 
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eru fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eða ef það er metið sem efni með PBT-eiginleika eða 

vPvB-eiginleika, skal efnaöryggismatið einnig fela í sér 5. og 6. þrep í samræmi við 5. og 6. lið þessa viðauka: 

a) hættuflokka 2.1 til 2.4, 2.6 og 2.7, 2.8, gerðir A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 1. og 2. undirflokkur, 2.14,  

1. og 2. undirflokkur, 2.15, gerðir A til F, 

b) hættuflokka 3.1 til 3.6, 3.7, skaðleg áhrif á kynstarfsemi og frjósemi eða þroskun, 3.8, áhrif önnur en 

sljóleiki, 3.9 og 3.10, 

c) hættuflokk 4.1, 

d) hættuflokk 5.1.“ 

f) Eftirfarandi undirþáttur 0.11.a bætist við á eftir undirlið 0.11.: 

„0.11.a Þegar nanóform falla undir efnaöryggismat skal taka til athugunar viðeigandi mælieiningu fyrir mat og 

framsetningu niðurstaðna í 1.–6. þrepi efnaöryggismatsins skv. 0.6.1 og 0.6.2 og rökstuðningur skal fylgja í 

efnaöryggisskýrslunni og dreginn saman í öryggisblaðinu. Margs konar framsetning á mælieiningunni, 

þ.m.t. upplýsingar um mælieiningu fyrir massa, er ákjósanleg. Ef unnt er skal tilgreina aðferð fyrir 

gagnkvæman umreikning.“ 

g) Eftirfarandi málsliður bætist við á eftir fyrstu málsgrein í lið 1.0.3: 

„Í matinu skal fjalla um öll nanóform sem falla undir skráninguna.“ 

h) Í stað annarrar málsgreinar í lið 1.3.1. komi eftirfarandi: 

„Matið skal alltaf fela í sér yfirlýsingu um hvort efnið eða, ef við á, nanóform þess, uppfyllir, eða uppfyllir ekki, 

viðmiðanirnar sem tilgreindar eru í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 fyrir flokkun í hættuflokkana krabbameinsvaldandi 

áhrif, undirflokkur 1A eða 1B, stökkbreytandi áhrif á kímfrumur, undirflokkur 1A eða 1B eða eiturhrif á æxlun, 

undirflokkur 1A eða 1B.“ 

i) Í stað liðar 1.3.2. komi eftirfarandi: 

„1.3.2 Ef upplýsingarnar eru ófullnægjandi til að ákvarða hvort flokka skuli efni eða, ef við á, nanóform þess, í 

tiltekinn hættuflokk eða -undirflokk skulu skráningaraðilarnir tilgreina og rökstyðja þær aðgerðir, sem þeir 

hafa gripið til, eða ákvarðanir sem þeir hafa tekið vegna þessa.“ 

j) Í stað annarrar málsgreinar í undirlið 2.2 komi eftirfarandi: 

„Ef upplýsingarnar eru ófullnægjandi til að ákvarða hvort flokka skuli efni eða, ef við á, nanóform þess, í tiltekinn 

hættuflokk eða -undirflokk skal skráningaraðilinn tilgreina og rökstyðja þær aðgerðir, sem hann hefur gripið til, eða 

ákvarðanir sem hann hefur tekið vegna þessa.“ 

k) Eftirfarandi málsliður bætist við í lok liðar 3.0.2.: 

„Í matinu skal fjalla um öll nanóform sem falla undir skráninguna.“ 

l) Í stað liðar 3.2.1. komi eftirfarandi: 

„3.2.1 Gera skal grein fyrir og rökstyðja viðeigandi flokkun sem er í samræmi við viðmiðanirnar í reglugerð (EB) 

nr. 1272/2008. Tilgreina skal margföldunarstuðla í tengslum við beitingu 10. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1272/2008 og þeir rökstuddir ef þeir eru ekki í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008. 

Framsetningunni og rökstuðningnum er beitt á öll nanóform sem falla undir skráninguna.“ 

m) Í stað liðar 3.2.2. komi eftirfarandi: 

„3.2.2 Ef upplýsingarnar eru ófullnægjandi til að ákvarða hvort flokka skuli efni eða, ef við á, nanóform þess, í 

tiltekinn hættuflokk eða -undirflokk skal skráningaraðilinn tilgreina og rökstyðja þær aðgerðir, sem hann hefur 

gripið til, eða ákvarðanir sem hann hefur tekið vegna þessa.“ 

n) Í stað liðar 4.0.2. komi eftirfarandi: 

„4.0.2 Mat á PBT- og vPvB-eiginleikum skal ná yfir eftirfarandi tvö þrep sem skulu tilgreind á skýran hátt í 8. lið  

B-hluta í efnaöryggisskýrslunni. Í matinu skal fjalla um öll nanóform sem falla undir skráninguna: 

1. þrep : Samanburður við viðmiðanirnar. 

2. þrep : Lýsing á losun. 

Einnig skal setja samantekt um matið í 12. lið á öryggisblaðinu.“  
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o) Í stað undirliðar 4.2. komi eftirfarandi: 

„4.2. 2. þrep: Lýsing á losun 

Ef efnið uppfyllir viðmiðanirnar eða ef það er talið hafa PBT-eiginleika eða vPvB-eiginleika í skráningar-

skjölunum skal taka saman lýsingu á losun sem tekur til viðeigandi hluta matsins á váhrifum sem lýst er í 5. lið. 

Hún skal einkum fela í sér áætlað magn efnisins, sem er losað út í mismunandi umhverfishólf í allri starfsemi 

framleiðanda eða innflytjanda og við alla tilgreinda notkun, ásamt greiningu á líklegum leiðum váhrifa á menn 

og umhverfi af völdum efnisins. Í matinu skal fjalla um öll nanóform sem falla undir skráninguna.“ 

p) Í stað fyrstu málsgreinar í undirlið 5.0. komi eftirfarandi: 

„Markmiðið með mati á váhrifum skal vera megindlegur eða eigindlegur útreikningur á þeim skammti/styrk efnisins 

sem menn og umhverfið verða fyrir eða geta orðið fyrir váhrifum af. Við matið skal taka tillit til allra vistferilskeiða 

efnisins sem fylgja í kjölfarið á framleiðslu þess og tilgreindri notkun og matið skal taka til allra váhrifa sem geta 

tengst hættunum sem eru tilgreindar í 1. til 4. lið. Í matinu skal fjalla um öll nanóform sem falla undir skráninguna. 

Matið á váhrifum skal taka til beggja eftirfarandi þrepa og þau skulu tilgreind á skýran hátt í efnaöryggisskýrslunni:“ 

q) Eftirfarandi málsliður bætist við í lok liðar 5.2.2.: 

„Þegar nanóform falla undir skráninguna skal við útreikning á losun vegna þeirra, ef við á, taka til greina aðstæður þar 

sem skilyrðin, sem lýst er í c-lið í lið 3.2 í XI. viðauka, eru uppfyllt.“ 

r) Í stað liðar 5.2.3. komi eftirfarandi: 

„5.2.3 Taka skal saman lýsingu á hugsanlegu niðurbroti, ummyndun eða efnahvörfum og reikna dreifingu og afdrif í 

umhverfinu. 

Þegar nanóform falla undir skráninguna skal lýsing á eiginleikum leysnihraðans, uppsöfnun agna, kekkjamyndun 

og breytinga á yfirborðsefnafræði agna fylgja með.“ 

2. Í stað III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 komi eftirfarandi: 

„VIÐMIÐANIR FYRIR EFNI SEM ERU SKRÁÐ Í MAGNI SEM ER Á BILINU 1 TIL 10 TONN 

Viðmiðanir fyrir efni og, ef við á, nanóform þeirra, sem eru skráð í magni sem er á bilinu 1 til 10 tonn, með tilvísun í a- og  

b-lið 1. mgr. 12. gr.: 

a) efni, sem telja má (þ.e. með því að styðjast við megindleg vensl byggingar og virkni ((Q)SAR) eða önnur gögn) líklegt 

að uppfylli viðmiðanir fyrir flokkun í undirflokk 1A eða 1B í hættuflokkunum fyrir krabbameinsvaldandi áhrif, 

stökkbreytandi áhrif á kímfrumur eða eituráhrif á æxlun eða viðmiðanirnar í XIII. viðauka, 

b) efni: 

i. með víðtækri eða dreifðri notkun, einkum ef slík efni eru notuð í blöndur fyrir neytendur eða eru í hlutum fyrir 

neytendur, og 

ii. sem telja má (þ.e. með því að styðjast við megindleg vensl byggingar og virkni ((Q)SAR) eða önnur gögn) líklegt 

að uppfylli viðmiðanirnar fyrir flokkun í hættuflokka eða áhrifategundir er varða heilbrigðis- eða umhverfishættur 

samkvæmt reglugerð (EB) 1272/2008 eða fyrir efni með nanóform nema þessi nanóform séu leysanleg í 

líffræðilegum miðlum og umhverfismiðlum.“ 

3. Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað undirtitils og inngangstexta undir núverandi undirtitli „Leiðbeiningar um uppfyllingu krafnanna í VI. til XI. 

viðauka“ komi eftirfarandi: 

„ATHUGASEMD UM UPPFYLLINGU KRAFNANNA Í VI. TIL XI. VIÐAUKA 

Í VI. til XI. viðauka eru tilgreindar þær upplýsingar sem leggja skal fram við skráningu og mat skv. 10., 12., 13., 40., 

41. og 46. gr. Staðalkröfurnar fyrir minnsta efnismagnið er að finna í VII. viðauka og í hvert sinn sem nýjum 

magnmörkum er náð verður að bæta við kröfum í tilsvarandi viðauka. Einstök atriði upplýsingakrafnanna eru breytileg 

við hverja skráningu og ráðast af efnismagni, notkun og váhrifum. Því skal líta á viðaukana í heild og í tengslum við 

allar kröfur er varða skráningu og mat og þá skyldu að sýna varfærni. 

Efni er skilgreint í samræmi við 1. mgr. 3. gr. og tilgreint í samræmi við 2. lið í þessum viðauka. Efni er alltaf framleitt 

eða flutt inn í a.m.k. einu formi. Efni getur einnig komið fyrir í fleiri en einu formi.  
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Að því er varðar öll nanóform sem falla undir skráninguna skal leggja fram tiltekna, sérstaka upplýsingaliði. Lýsa skal 

eiginleikum nanóforma eins og kveðið er á um í þessum viðauka. Skráningaraðilinn skal rökstyðja hvers vegna 

upplýsingarnar sem koma fram í sameiginlegu skráningunni, sem ná yfir upplýsingakröfur vegna skráðra efna með 

nanóform, eru fullnægjandi til að meta nanóformin. Einnig er einstökum skráningaraðilum heimilt að leggja 

upplýsingar, sem skipta máli til að ná yfir upplýsingakröfur um slíkt efni, fram aðskilið þegar það er rökstutt í samræmi 

við 3. mgr. 11. gr. 

Gera má kröfu um fleiri en eitt gagnasafn fyrir eina upplýsingakröfu eða fleiri þegar það er marktækur munur á 

eiginleikum sem skipta máli fyrir hættu-, váhrifa- og áhættumat og -stjórnun nanóforma. Greina skal frá þessum 

upplýsingum á þann hátt að það sé skýrt hvaða upplýsingar í sameiginlegu framlagningunni eigi við hvaða nanóform 

efnisins. 

Nota skal aðferðirnar, sem settar eru fram í lið 1.5 í XI. viðauka, í skráningarskjölunum þegar tvö eða fleiri form efnis 

eru „flokkuð“ að því er varðar eina, fleiri eða hugsanlega allar upplýsingakröfurnar, þegar það er stutt tæknilegum og 

vísindalegum rökum. 

Kröfur sem eru sértækar fyrir nanóform gilda með fyrirvara um kröfur sem eiga við um önnur form efnis. 

Skilgreining á nanóformi og safni svipaðra nanóforma: 

Á grundvelli tilmæla framkvæmdastjórnarinnar frá 18. október 2011 um skilgreiningu á nanóefni (1) er nanóform form 

náttúrulegs eða framleidds efnis sem inniheldur agnir, í óbundnu ástandi eða sem safn eða samsafn, og meira en 50% 

agnanna í stærðardreifingunni hafa eitt eða fleiri ytri mál sem eru á stærðarbilinu 1–100 nm, þ.m.t. eru einnig með 

undanþágu fúlleren, grafenflögur og einlaga nanópípur úr kolefni með einu eða fleiri ytri málum undir 1 nm. 

Að því er þetta varðar merkir „ögn“ örlítið stykki úr efni sem hefur skilgreind efnisleg endimörk; „samsafn“ merkir safn 

laustengdra agna eða safna sem hafa þar af leiðandi ytri yfirborðsflöt sem er svipaður og summa yfirborðsflata hvers 

hlutar í honum og „safn“ merkir ögn sem samanstendur af fasttengdum eða samrunnum ögnum. 

Lýsa skal eiginleikum nanóforms í samræmi við lið 2.4 hér á eftir. Efni getur haft eitt eða fleiri mismunandi nanóform 

vegna mismunar á breytunum í liðum 2.4.2 til 2.4.5. 

„Safn svipaðra nanóforma“ er hópur nanóefna og eiginleikum þeirra er lýst í samræmi við lið 2.4 þar sem skýrt 

skilgreind mörk í breytunum í liðum 2.4.2 til 2.4.5 fyrir einstök nanóform í safninu gera það samt kleift að komast að 

þeirri niðurstöðu að unnt sé að framkvæma hættumat, váhrifamat og áhættumat á þessum nanóformum sameiginlega. 

Leggja skal fram rökstuðning til að sýna fram á að breytileiki innan þessara marka hafi ekki áhrif á hættumat, 

váhrifamat og áhættumat á svipuðum nanóformum í safninu. Nanóform getur einungis tilheyrt einu safni svipaðra 

nanóforma. 

Þegar vísað er til heitisins „nanóform“ í hinum viðaukunum vísar það til nanóforms eða safns svipaðra nanóforma, 

þegar slíkt hefur verið skilgreint, eins og skilgreint er í þessum viðauka.“ 

b) Í stað 1. þreps komi eftirfarandi. 

„1. ÞREP – SAMANTEKT OG MIÐLUN FYRIRLIGGJANDI UPPLÝSINGA 

Skráningaraðilinn skal taka saman öll fyrirliggjandi prófunargögn um efnið, sem á að skrá, og leita m.a. í heimildum að 

upplýsingum um efnið sem skipta máli. 

Verði því við komið skal framlagning skráningarskjala vera sameiginleg, í samræmi við 11. til 19. gr. Þannig má 

samnýta gögn og komast hjá þarflausum prófunum og draga úr kostnaði. Skráningaraðilinn ætti enn fremur að viða að 

sér öllum öðrum, fáanlegum upplýsingum um efnið sem skipta máli, þ.m.t. um öll nanóform efnisins sem falla undir 

skráninguna, án tillits til þess hvort krafist sé að prófanir séu gerðar að tilteknum endapunkti eða ekki fyrir efnismagn á 

tilteknu bili. Þetta tekur til upplýsinga úr öðrum áttum (t.d. úr rannsóknum á megindlegum eða eigindlegum venslum 

byggingar og virkni ((Q)SAR), ályktun út frá byggingarlega hliðstæðum efnum, prófunum í lífi og í glasi ásamt 

faraldsfræðilegum gögnum) sem gætu komið að gagni við að staðfesta eða útiloka hættulega eiginleika efnisins og sem 

gætu í tilteknum tilvikum komið í stað niðurstaðna úr tilraunum á dýrum. 

Auk þess skal taka saman upplýsingar um váhrif, notkun og ráðstafanir við áhættustjórnun í samræmi við 10. gr. og 

þennan viðauka. Þegar allar þessar upplýsingar eru vegnar og metnar í heild verður skráningaraðilinn fær um að meta 

hvort hann þurfi að verða sér úti um frekari upplýsingar.“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 275, 20.10.2011, bls. 38. 
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c) Í stað 3. þreps komi eftirfarandi. 

„3. ÞREP – GREINING Á SKORTI Á UPPLÝSINGUM 

Skráningaraðilinn skal síðan bera saman þær upplýsingar, sem þarf um efnið, og fyrirliggjandi upplýsingar og að hvaða 

marki er unnt að nota þær upplýsingar sem nú eru fyrir hendi um öll nanóform sem falla undir skráninguna og greina 

hvaða upplýsingar skortir. 

Á þessu stigi er mikilvægt að sjá til þess að fyrirliggjandi gögn skipti máli og að þau séu nægilega vönduð til þess að 

uppfylla kröfurnar.“ 

d) Í stað 4. þreps komi eftirfarandi. 

„4. ÞREP – ÚTVEGUN NÝRRA GAGNA/TILLÖGUR AÐ PRÓFUNARÁÆTLUN 

Í sumum tilvikum er óþarfi að útvega ný gögn. Ef á hinn bóginn reynist vera skortur á upplýsingum, sem bæta þarf úr, 

skal útvega ný gögn (VII. og VIII. viðauki) eða leggja fram tillögu að prófunaráætlun (IX. og X. viðauki), eftir því hvert 

efnismagnið er. Því aðeins skal gera nýjar tilraunir á hryggdýrum, eða setja fram tillögur um þær, að þær séu 

þrautalendingin þegar ekki er völ á upplýsingum úr neinum öðrum áttum. 

Aðferðin hér að framan gildir einnig ef fyrirliggjandi upplýsingar skortir um eitt eða fleiri nanóform efnisins sem er 

skráð í skráningarskjölunum sem lögð eru fram sameiginlega. 

Í sumum tilvikum kann þess að vera krafist í reglunum, sem settar eru fram í VII. til XI. viðauka, að tilteknar prófanir 

séu gerðar fyrr en staðalkröfurnar segja til um eða í viðbót við það sem lýst er í staðalkröfunum. 

ATHUGASEMDIR 

1. athugasemd: Ef því verður ekki við komið af tæknilegum ástæðum að veita upplýsingar eða ef það er óþarft af 

vísindalegum ástæðum skal færa rök fyrir því á greinargóðan hátt í samræmi við viðeigandi ákvæði. 

2. athugasemd: Skráningaraðilinn getur lýst því yfir að tilteknar upplýsingar, sem koma fram í framlögðum 

skráningarskjölum, séu viðkvæmar af viðskiptalegum ástæðum og að birting þeirra geti skaðað viðskiptahagsmuni hans. 

Ef þetta er raunin skal hann setja fram skrá yfir viðkomandi upplýsingar og leggja fram rökstuðning.“ 

e) Í stað inngangstextans í 2. lið, Auðkenning efnisins, komi eftirfarandi: 

„Upplýsingarnar, sem tilgreindar eru í þessum lið, skulu vera nægilega ítarlegar til að unnt sé að tilgreina hvert efni og 

lýsa eiginleikum mismunandi nanóforma. Ef ekki er unnt af tæknilegum ástæðum að veita þær upplýsingar sem 

tilgreindar eru í einum eða fleiri af eftirfarandi liðum, eða það virðist ónauðsynlegt í vísindalegu tilliti, skal greina 

skilmerkilega frá ástæðum þess.“ 

f) Í stað undirliðar 2.3. komi eftirfarandi: 

„2.3. Samsetning hvers efnis. Þegar skráning nær yfir eitt eða fleiri nanóform skal lýsa eiginleikum þessara 

nanóforma samkvæmt lið 2.4 í þessum viðauka. 

2.3.1. Hreinleiki (%). 

2.3.2. Eðli óhreininda, þ.m.t. hverfur og aukaafurðir. 

2.3.3. Hundraðshluti (markverðra) helstu óhreininda. 

2.3.4. Eðli og stærðargráða (... milljónarhluti, ...%) hugsanlegra íblöndunarefna (t.d. stöðgarar eða latar). 

2.3.5. Litrófsgögn (t.d. útfjólublá, innrauð, segulómun eða massaróf). 

2.3.6. Háþrýstivökvaskiljun, gasskiljun. 

2.3.7. Lýsing á greiningaraðferðum eða viðeigandi tilvísanir í heimildir sem gera kleift að sanngreina efnið og, ef við 

á, óhreinindi og íblöndunarefni. Þessar upplýsingar skulu vera nægilega ítarlegar til að unnt sé að endurtaka 

aðferðirnar. 

2.4. Lýsing á eiginleikum nanóforma efnis: Að því er varðar hverja og eina breytu til að lýsa eiginleikum geta 

upplýsingarnar, sem lagðar eru fram, annaðhvort átt við einstök nanóform eða safn svipaðra nanóforma að því 

tilskildu að mörk safnsins séu skýrt tilgreind. 

Upplýsingarnar í liðum 2.4.2–2.4.5 skulu tengdar á óyggjandi hátt við mismunandi nanóform eða söfn svipaðra 

nanóforma sem eru tilgreind í lið 2.4.1. 
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2.4.1. Heiti eða önnur auðkenni nanóforma eða safna svipaðra nanóforma efnis 

2.4.2. Agnastærð á grundvelli stærðardreifingar með upplýsingum um mólhlutfall agna, sem eru efnisþættir, innan 

stærðarbilsins 1–100 nm. 

2.4.3. Lýsing á yfirborðsvirkjun (e. surface functionalisation) eða -meðferð og auðkenning á hverju efni, þ.m.t. 

IUPAC-heiti og CAS-númer eða EB-númer. 

2.4.4. Lögun, myndhlutfall og önnur útlitsleg einkenni: kristöllun, upplýsingar um samsetningu, þ.m.t. til dæmis 

samsetning sem líkist skel eða hol samsetning, ef við á. 

2.4.5. Yfirborðsflötur (sértækur yfirborðsflötur eftir rúmmáli, sértækur yfirborðsflötur eftir massa eða hvort tveggja) 

2.4.6. Lýsing á greiningaraðferðum eða viðeigandi tilvísanir í heimildir vegna upplýsingareininganna í þessum 

undirlið. Þessar upplýsingar skulu vera nægilega ítarlegar til að unnt sé að endurtaka aðferðirnar.“ 

g) Eftirfarandi inngangstexti bætist við í 3. lið á eftir fyrirsögninni „UPPLÝSINGAR UM FRAMLEIÐSLU OG 

NOTKUN EFNISINS/EFNANNA“: 

„Ef efni, sem verið er að skrá, er framleitt eða flutt inn í einu eða nokkrum nanóformum skulu upplýsingar um 

framleiðslu og notkun í 3.1–3.7 innihalda aðskildar upplýsingar um mismunandi nanóform eða söfn svipaðra 

nanóforma sem eiginleikunum er lýst fyrir í undirlið 2.4.“ 

h) Í stað inngangstextans í 5. lið komi eftirfarandi: 

„Þessar upplýsingar skulu vera í samræmi við upplýsingarnar á öryggisblaðinu ef slíks öryggisblaðs er krafist skv.  

31. gr. 

Ef efni, sem verið er að skrá, er einnig framleitt eða flutt inn í einu eða nokkrum nanóformum skal í upplýsingunum 

samkvæmt þessum lið fjalla um mismunandi nanóform eða söfn svipaðra nanóforma, sem eiginleikunum er lýst fyrir í 

undirlið 2.4., ef við á.“ 

i) Eftirfarandi inngangstexti bætist við í 6. lið á eftir fyrirsögninni „UPPLÝSINGAR UM VÁHRIF AÐ ÞVÍ ER 

VARÐAR EFNI SEM ERU SKRÁÐ Í MAGNI Á BILINU 1 TIL 10 TONN Á ÁRI Á FRAMLEIÐANDA EÐA 

INNFLYTJANDA“: 

„Ef efni, sem verið er að skrá, er framleitt eða flutt inn í einu eða nokkrum nanóformum skal í upplýsingunum 

samkvæmt þessum lið fjalla aðskilið um mismunandi nanóform eða söfn svipaðra nanóforma sem eiginleikunum er lýst 

fyrir í undirlið 2.4.“ 

4. Ákvæðum VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi texti bætist við á eftir þriðju málsgrein í inngangstextanum: 

„Með fyrirvara um upplýsingar sem lagðar eru fram um önnur form skulu allar eðlisefnafræðilegar, eiturefnafræðilegar 

og visteiturefnafræðilegar upplýsingar, sem skipta máli, innihalda lýsingu á eiginleikum nanóformsins sem er prófað og 

prófunarskilyrðunum. Leggja skal fram rökstuðning þegar megindleg vensl efnabyggingar og virkni eru notuð, eða 

gögnin fengin á annan hátt en með prófunum, sem og lýsingu á mismunandi eiginleikum nanóformanna sem gögnin 

geta átt við um.“ 

b) Í stað undirliðar 7.7. komi eftirfarandi: 

„7.7. Vatnsleysni 

Að því er varðar nanóform skal að 

auki taka til athugunar prófun á 

leysnihraða í vatni sem og í 

viðeigandi líffræðilegum miðlum og 

umhverfismiðlum. 

7.7. Rannsóknin er óþörf ef: 

— efnið er óstöðugt í vatni við pH-gildin 4,7 og 9 (helmingunartími 

er styttri en 12 klst.) eða 

— efnið oxast auðveldlega í vatni. 

Ef efnið virðist „óleysanlegt“ í vatni skal gera markprófun að 

greiningarmörkum efnagreiningaraðferðarinnar. 

Að því er varðar nanóform skal meta hugsanleg truflandi áhrif 

dreifingar þegar rannsóknin er framkvæmd.“ 
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c) Í stað undirliðar 7.8. komi eftirfarandi: 

„7.8. Deilistuðull n-oktanóls og vatns 7.8. Rannsóknin er óþörf ef efnið er ólífrænt. Ef ekki er kostur á að gera 

rannsóknina (t.d. ef efnið sundrast, hefur mikla yfirborðsvirkni, 

hvarfast kröftuglega meðan rannsóknin er gerð eða leysist ekki upp í 

vatni eða oktanóli eða ekki er unnt að fá nægilega hreint efni) skal 

leggja fram reiknað gildi fyrir log P, svo og upplýsingar um 

reikniaðferðina. 

Að því er varðar nanóform skal meta hugsanleg truflandi áhrif 

dreifingar í oktanóli og vatni þegar rannsóknin er framkvæmd. 

Að því er varðar nanóform, hvort sem þau eru úr ólífrænu eða lífrænu 

efni, sem deilistuðull n-oktanóls og vatns á ekki við um, skal taka til 

athugunar rannsókn á dreifistöðugleika í staðinn.“ 

d) Eftirfarandi bætist við á eftir undirlið 7.14.: 

„7.14a Ryksöfnun 

Varðandi nanóform 

7.14a. Rannsóknin er óþörf ef hægt er að útiloka váhrif frá kyrnaformi 

efnisins á vistferli þess.“ 

e) Í stað liðar 8.4.1. komi eftirfarandi: 

„8.4.1 Rannsókn í glasi á genastökk-

breytingum í bakteríum 

8.4.1. Rannsóknin er óþörf fyrir nanóform ef hún er ekki viðeigandi. Í 

þessu tilviki skal leggja fram aðrar rannsóknir sem hafa í för með 

sér eina eða fleiri rannsóknir á stökkbreytandi hrifum í 

spendýrafrumum (liðir 8.4.2. og 8.4.3 í VIII. viðauka eða aðrar 

alþjóðlega viðurkenndar aðferðir við prófanir í glasi).“ 

f) Í stað liðar 8.5.1 komi eftirfarandi: 

„8.5.1 Íkomuleið um munn 8.5.1. Rannsóknin er óþörf ef 

fyrir liggur rannsókn á bráðum eiturhrifum þar sem íkomuleiðin er 

með innöndun (8.5.2). 

Að því er varðar nanóform skal rannsókn þar sem íkomuleiðin er 

með innöndun (8.5.2) koma í stað rannsóknar þar sem íkomuleiðin 

er um munn nema váhrif á menn með innöndun séu ólíkleg, að 

teknu tilliti til möguleika á váhrifum frá úða, ögnum eða dropum af 

stærð sem hægt er að anda að sér.“ 

g) Í stað liðar 9.1.1. komi eftirfarandi: 

„9.1.1 Rannsóknir á skammvinnum 

eiturhrifum á hryggleysingja 

(ákjósanlegasta tegundin: halafló 

(Daphnia) 

Skráningaraðilinn getur valið að 

gera rannsókn á langvinnum 

eiturhrifum í stað skammvinnra 

eiturhrifa. 

9.1.1. Rannsóknin er óþörf ef: 

— fyrir liggja mildandi þættir sem benda til þess að ólíklegt sé að 

eiturhrif á lífríki í vatni komi fram, t.d. ef efnið leysist mjög illa 

í vatni eða ólíklegt er að efnið berist gegnum líffræðilegar 

himnur, 

— fyrir liggur rannsókn á langvinnum eiturhrifum á 

hryggleysingja, eða 

— fyrir liggja nægar upplýsingar til flokkunar og merkingar að því 

er varðar umhverfi. 

Að því er varðar nanóform má ekki sleppa rannsókninni eingöngu á 

grundvelli mikillar vatnsleysni. 

Rannsókn á langvinnum eiturhrifum á halafló (Daphnia) (liður 

9.1.5. í IX. viðauka) kemur til greina ef efnið leysist illa í vatni eða 

að því er varðar nanóform ef leysnihraði þeirra í viðeigandi 

prófunarmiðli er lítill.“ 
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h) Í stað liðar 9.1.2. komi eftirfarandi: 

„9.1.2 Rannsókn á vaxtarhömlun hjá 

vatnaplöntum (helst þörungum) 

9.1.2. Rannsóknin er óþörf ef mildandi þættir benda til þess að ólíklegt sé 

að eiturhrif á lífríki í vatni komi fram, t.d. ef efnið leysist mjög illa í 

vatni eða ólíklegt er að efnið berist gegnum líffræðilegar himnur. 

Að því er varðar nanóform má ekki sleppa rannsókninni eingöngu á 

grundvelli mikillar vatnsleysni.“ 

5. Ákvæðum VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi texti bætist við á eftir fyrstu málsgrein í inngangstextanum: 

„Með fyrirvara um upplýsingar sem lagðar eru fram um önnur form skulu allar eðlisefnafræðilegar, eiturefnafræðilegar 

og visteiturefnafræðilegar upplýsingar, sem skipta máli, innihalda lýsingu á eiginleikum nanóformsins sem er prófað og 

prófunarskilyrðunum. Leggja skal fram rökstuðning þegar megindleg vensl efnabyggingar og virkni eru notuð, eða 

gögnin fengin á annan hátt en með prófunum, sem og lýsingu á mismunandi eiginleikum nanóformanna sem gögnin 

geta átt við um.“ 

b) Nýr liður bætist við: 

„7. UPPLÝSINGAR UM EÐLISEFNAFRÆÐILEGA EIGINLEIKA EFNISINS 

7.14b. Frekari upplýsingar um eðlisefn-

afræðilega eiginleika 

Einungis fyrir nanóform 

Skráningaraðilinn skal taka til athugunar að gera frekari prófanir á 

nanóformum, sem falla undir skráninguna, eða Efnastofnunin kann að 

krefjast þeirra í samræmi við 41. gr., ef eitthvað bendir til að sértækir 

viðbótareiginleikar agna hafi veruleg áhrif á hættu af eða váhrif frá 

þessum nanóformum.“ 

c) Í stað undirliðar 8.5. komi eftirfarandi: 

„8.5. Bráð eiturhrif 8.5. Rannsóknin eða rannsóknirnar eru að jafnaði óþarfar ef: 

— efnið er flokkað sem ætandi fyrir húð. 

Ef um er að ræða efni, önnur en lofttegundir, skal leggja fram 

upplýsingarnar, sem eru nefndar í liðum 8.5.1 til 8.5.3, að því er 

varðar a.m.k. eina íkomuleið, auk íkomuleiðarinnar um munn (liður 

8.5.1) eða íkomuleiðarinnar með innöndun (8.5.2). Valið á 

viðbótaríkomuleiðinni skal ráðast af eðliseiginleikum efnisins og því 

hver líklegasta váhrifaleiðin er að því er menn varðar. Ef váhrifaleiðin 

er aðeins ein þarf aðeins að leggja fram upplýsingar um hana.“ 

d) Í stað liðar 8.6.1 komi eftirfarandi: 

„8.6.1 Rannsókn (28 daga) á skamm-

vinnum eiturhrifum við 

endurtekna skammta með einni 

tegund, karl- og kvendýrum, þar 

sem íkomuleiðin er valin með 

tilliti til líklegustu váhrifaleiðar að 

því er varðar menn. 

8.6.1. Rannsókn (28 daga) á skammvinnum eiturhrifum er óþörf ef: 

— fyrir liggja áreiðanlegar niðurstöður úr rannsóknum (90 daga) á 

hálflangvinnum eða langvinnum eiturhrifum, að því tilskildu að 

notuð sé heppileg dýrategund, skammtur, leysir og íkomuleið 

eða 

— efnið sundrast þegar í stað og fyrir liggja fullnægjandi 

upplýsingar um efnin sem myndast við það eða 

— unnt er að útiloka viðkomandi váhrif á menn í samræmi við 3. 

lið XI. viðauka. 

Velja skal viðeigandi íkomuleið á grundvelli eftirfarandi: 

Rétt er að rannsaka íkomuleiðina um húð ef: 

— innöndun efnisins er ólíkleg og 
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 — líklegt er að efnið komist í snertingu við húð við framleiðslu 

og/eða notkun og 

— eðlisefnafræðilegir og eiturefnafræðilegir eiginleikar benda til 

þess að upptaka um húð geti verið umtalsverð. 

Rétt er að gera prófun á íkomuleið við innöndun ef líklegt er að 

menn verði fyrir váhrifum frá innöndun, að teknu tilliti til 

gufuþrýstings efnisins og/eða þess hvort váhrif frá úða, ögnum eða 

dropum, sem eru af þeirri stærð að unnt er að anda þeim að sér, séu 

hugsanleg. 

Að því er varðar nanóform skal taka eiturefnahvörf til athugunar, 

þ.m.t. afturbatatímabil og, ef við á, úthreinsun lungna. 

Skráningaraðilinn skal gera tillögu að rannsókn (90 dagar) á 

hálflangvinnum eiturhrifum (liður 8.6.2 í IX. viðauka) ef: fjöldi 

tilvika, þar sem menn verða fyrir váhrifum, og lengd þeirra benda til 

þess að rétt sé að gera rannsókn sem varir lengur, 

og að uppfylltu öðru af eftirfarandi skilyrðum: 

— önnur fyrirliggjandi gögn benda til þess að efnið kunni að búa 

yfir hættulegum eiginleika sem ógerlegt er að greina í rannsókn 

á skammvinnum eiturhrifum eða 

— rannsóknir á eiturefnahvörfum, sem eru rétt útfærðar, leiða í 

ljós að efni, eða umbrotsefni þess, safnast upp í tilteknum 

vefjum eða líffærum, sem koma e.t.v. ekki fram í rannsóknum á 

skammvinnum eiturhrifum en sem geta haft í för með sér 

skaðleg áhrif við langvinn váhrif. 

Skráningaraðilinn skal gera tillögu að frekari rannsóknum eða 

Efnastofnunin kann að krefjast þeirra í samræmi við 40. eða  

41. gr. ef: 

— ekki tekst að ákvarða mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif 

(NOAEL) í 28 eða 90 daga rannsóknunum, nema ástæða þess 

að ekki takist að ákvarða fyrrgreind mörk sé sú að ekki sé um 

nein skaðleg eiturhrif að ræða eða 

— að eiturhrifin eru sérstakt áhyggjuefni (t.d. alvarleg/mikil áhrif) 

eða 

— vísbendingar um áhrif liggja fyrir en ekki er unnt að byggja 

eiturefnafræðilega lýsingu eða lýsingu á áhættu á fyrirliggjandi 

niðurstöðum. Í þeim tilvikum gæti það einnig hentað betur að 

gera sértækar, eiturefnafræðilegar rannsóknir sem eru settar 

upp til að rannsaka þessi áhrif (t.d. ónæmiseiturhrif, 

taugaeiturhrif, og, einkum fyrir nanóform, óbein erfðaeiturhrif), 

eða 

— íkomuleiðin, sem var notuð í fyrstu rannsókninni með 

endurteknum skömmtum, var óhentug að því er varðar 

væntanlegar íkomuleiðir váhrifa sem menn verða fyrir og ekki 

er unnt að framreikna eina íkomuleið yfir á aðra eða 

— váhrif valda sérstökum áhyggjum (t.d. notkun í neytendavörum 

sem leiðir til að umfang váhrifa er nálægt þeim 

skammtastærðum sem vænta má að valdi eiturhrifum á menn) 

eða 

— áhrif, sem koma fram hjá efnum sem eru byggingarlega 

náskyld efninu sem verið er að rannsaka, greindust ekki í 28 

eða 90 daga rannsókninni.“ 
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e) Í stað undirliðar 8.8. komi eftirfarandi: 

„8.8. Eiturefnahvörf  

8.8.1. Mat á eiturhvarfafræðilegri hegðun 

efnisins að því marki sem unnt er 

að ákvarða út frá viðeigandi upp-

lýsingum sem liggja fyrir. 

Að því er varðar nanóform, sem eru ekki með mikinn leysnihraða í 

líffræðilegum miðli, skal skráningaraðilinn leggja til rannsókn á 

eiturefnahvörfum, eða Efnastofnunin kann að krefjast hennar í samræmi við 

40. eða 41. gr., ef ekki er hægt að framkvæma slíkt mat á grundvelli 

viðeigandi upplýsinga sem liggja fyrir, þ.m.t. úr rannsókn sem er 

framkvæmd í samræmi við 8.6.1. 

Val á rannsókn er háð því hvaða upplýsingar skortir ennþá og niðurstöðum 

úr efnaöryggismatinu.“ 

f) Í stað liðar 9.1.3 komi eftirfarandi: 

„9.1.3 Prófanir á skammvinnum eitur-

hrifum á fisk: skráningaraðilinn 

getur valið að gera rannsókn á 

langvinnum eiturhrifum í stað 

skammvinnra eiturhrifa. 

9.1.3. Rannsóknin er óþörf ef: 

— fyrir liggja mildandi þættir sem benda til þess að ólíklegt sé að 

eiturhrif á lífríki í vatni komi fram, t.d. ef efnið leysist mjög illa 

í vatni eða ólíklegt er að efnið berist gegnum líffræðilegar 

himnur eða 

— fyrir liggja niðurstöður úr rannsóknum á langvinnum 

eiturhrifum á fisk. 

Að því er varðar nanóform má ekki sleppa rannsókninni eingöngu á 

grundvelli mikillar vatnsleysni. 

Rannsókn á langvinnum eiturhrifum, sem lýst er í IX. viðauka, 

kemur til greina ef efnaöryggismatið, skv. I. viðauka, gefur til 

kynna að rannsaka þurfi nánar áhrif á vatnalífverur. Val á 

viðeigandi prófunum er háð niðurstöðum úr efnaöryggismatinu. 

Rannsókn á langvinnum eiturhrifum á fisk (liður 9.1.6. í IX. 

viðauka) kemur til greina ef efnið leysist illa í vatni eða að því er 

varðar nanóform ef leysnihraði þeirra í viðeigandi prófunarmiðli er 

lítill.“ 

g) Í stað liðar 9.1.4. komi eftirfarandi: 

„9.1.4 Rannsókn á öndunarhömlun í 

virkri eðju 

9.1.4. Rannsóknin er óþörf ef: 

— ekki er um neina losun að ræða í skólphreinsistöð eða 

— fyrir liggja mildandi þættir sem benda til þess að ólíklegt sé að 

örverufræðileg eiturhrif komi fram, t.d. ef efnið leysist mjög 

illa í vatni eða 

— efnið er auðlífbrjótanlegt og þeir styrkleikar, sem eru notaðir í 

prófuninni, eru á því styrkbili sem vænta má fyrir aðrennsli 

skólphreinsistöðvar. 

Að því er varðar nanóform má ekki sleppa rannsókninni eingöngu á 

grundvelli mikillar vatnsleysni. 

Í stað rannsóknarinnar má gera prófun með nítrunarlata ef 

fyrirliggjandi gögn sýna að líklegt sé að efnið hafi letjandi áhrif á 

vöxt eða starfsemi örvera, einkum nítratmyndandi baktería.“ 

h) Í stað undirliðar 9.2. komi eftirfarandi: 

„9.2. Niðurbrot 9.2. Gera má frekari rannsóknir á niðurbroti ef niðurstöður efnaöryggis-

matsins, í samræmi við I. viðauka, gefa til kynna að þörf sé á að 

rannsaka nánar niðurbrot efnisins. 
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 Að því er varðar nanóform sem eru hvorki leysanleg né með mikinn 

leysnihraða skal, í slíkum prófunum, taka til athugunar formfræðilega 

umbreytingu (t.d. óafturkallanlegar breytingar á agnastærð, lögun og 

yfirborðseiginleikum, tap á húð), efnafræðilega umbreytingu (t.d. 

oxun, afoxun) og annað niðurbrot án tilstillis lífvera (t.d. ljósrof). 

Val á viðeigandi prófunum er háð niðurstöðum úr efnaöryggis-

matinu.“ 

i) Í stað liðar 9.2.2 komi eftirfarandi: 

„9.2.2 Niðurbrot án tilstillis lífvera 

9.2.2.1. Vatnsrof sem fall af sýrustigi 

9.2.2.1. Rannsóknin er óþörf ef: 

— efnið er auðlífbrjótanlegt eða 

— efnið leysist mjög illa í vatni. 

Að því er varðar nanóform má ekki sleppa rannsókninni eingöngu 

á grundvelli mikillar vatnsleysni.“ 

j) Í stað liðar 9.3.1. komi eftirfarandi: 

„9.3.1 Skimunarrannsókn að því er 

varðar ásog/afsog 

9.3.1. Rannsóknin er óþörf ef: 

— líklegt er að efnið, á grundvelli eðlisefnafræðilegra eiginleika 

þess, hafi litla tilhneigingu til ásogs (t.d. ef efnið hefur lágan 

deilistuðul fyrir oktanól eða vatn) eða 

— efnið og viðkomandi niðurbrotsefni þess sundrast hratt. 

Að því er varðar nanóform skal notkun á sérhverjum eðlisefna-

fræðilegum eiginleika (t.d. deilistuðul oktanóls/vatns), sem ástæðu 

til þess að sleppa rannsókninni, innihalda fullnægjandi rökstuðning 

fyrir mikilvægi þeirra m.t.t. lítillar getu til ásogs.“ 

6. Ákvæðum IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi texti bætist við á eftir annarri málsgrein í inngangstextanum: 

„Með fyrirvara um upplýsingar sem lagðar eru fram um önnur form skulu allar eðlisefnafræðilegar, eiturefnafræðilegar 

og visteiturefnafræðilegar upplýsingar, sem skipta máli, innihalda lýsingu á eiginleikum nanóformsins sem er prófað og 

prófunarskilyrðunum. Leggja skal fram rökstuðning þegar megindleg vensl efnabyggingar og virkni eru notuð, eða 

gögnin fengin á annan hátt en með prófunum, sem og lýsingu á mismunandi eiginleikum nanóformanna sem gögnin 

geta átt við um.“ 

b) Í stað liðar 8.6.2 komi eftirfarandi: 

„8.6.2 Rannsókn (90 daga) á hálflang-

vinnum eiturhrifum með einni 

tegund, nagdýri, karl- og 

kvendýrum, þar sem íkomuleiðin 

er valin með tilliti til líklegustu 

váhrifaleiðar að því er varðar 

menn. 

8.6.2. Rannsóknin (90 daga) á hálflangvinnum eiturhrifum er óþörf ef: 

— áreiðanlegar rannsóknarniðurstöður (28 daga) á skammvinnum 

eiturhrifum liggja fyrir sem leiða í ljós alvarleg eiturhrif 

samkvæmt viðmiðunum fyrir flokkun efnisins sem H48 þar 

sem unnt er með beitingu viðeigandi óvissustuðuls að 

framreikna NOAEL-28 daga yfir á NOAEL-90 daga fyrir sömu 

váhrifaleið eða 

— fyrir liggja áreiðanlegar niðurstöður úr rannsóknum á 

langvinnum eiturhrifum, að því tilskildu að notuð sé heppileg 

dýrategund og íkomuleið eða 

— efnið sundrast þegar í stað og fyrir liggja fullnægjandi 

upplýsingar um efnin sem myndast við það (bæði að því er 

varðar útbreidd áhrif og áhrif við upptökustað) eða 
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 — efnið er óhvarfgjarnt, óleysanlegt og ekki er unnt að anda því 

að sér og engin merki koma fram um upptöku eða eiturhrif í 28 

daga „markprófun“, einkum ef váhrif á menn eru jafnframt 

takmörkuð. 

Velja skal viðeigandi íkomuleið á grundvelli eftirfarandi: 

Rétt er að rannsaka íkomuleiðina um húð ef: 

1) líklegt er að efnið komist í snertingu við húð í framleiðslu 

og/eða notkun og 

2) eðlisefnafræðilegir eiginleikar benda til þess að upptaka um húð 

sé umtalsverð og 

3) eitt af eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt: 

— eiturhrif í prófun á bráðum eiturhrifum á húð koma fram 

við minni skammta en í prófun á eiturhrifum um munn eða 

— útbreidd áhrif eða önnur merki um upptöku koma fram í 

húð- og/eða augnertingarrannsóknum eða 

— rannsóknir í glasi benda til umtalsverðar upptöku um húð 

eða 

— umtalsverð eiturhrif á húð eða upptaka gegnum húð kemur 

fram að því er varðar efni sem eru með svipaða byggingu. 

Rétt er að rannsaka íkomuleiðina við innöndun ef: 

— líklegt er að menn verði fyrir váhrifum frá innöndun, að teknu 

tilliti til gufuþrýstings efnisins og/eða þess hvort váhrif frá úða, 

ögnum eða dropum, sem eru af þeirri stærð að unnt er að anda 

þeim að sér, séu hugsanleg. 

Að því er varðar nanóform skal taka eiturefnahvörf til athugunar, 

þ.m.t. afturbatatímabil og, ef við á, úthreinsun lungna. 

Skráningaraðilinn skal gera tillögur að frekari rannsóknum eða 

Efnastofnunin kann að krefjast þeirra í samræmi við 40. eða  

41. gr. ef: 

— ekki tekst að ákvarða mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif 

í 90 daga rannsókninni, nema ástæða þess að ekki takist að 

ákvarða fyrrgreind mörk sé sú að ekki sé um nein skaðleg 

eiturhrif að ræða eða 

— að eiturhrifin eru sérstakt áhyggjuefni (t.d. alvarleg/mikil áhrif) 

eða 

— vísbendingar um áhrif liggja fyrir en ekki er unnt að byggja 

eiturefnafræðilega lýsingu eða lýsingu á áhættu á fyrirliggjandi 

niðurstöðum. Í þeim tilvikum gæti það einnig hentað betur að 

gera sértækar, eiturefnafræðilegar rannsóknir sem eru settar 

upp til að rannsaka þessi áhrif (t.d. ónæmiseiturhrif, 

taugaeiturhrif, og, einkum fyrir nanóform, óbein erfðaeiturhrif), 

eða 

— váhrif valda sérstökum áhyggjum (t.d. notkun í neytendavörum 

sem leiðir til að umfang váhrifa er nálægt þeim 

skammtastærðum sem vænta má að valdi eiturhrifum á menn).“ 
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c) Í stað liðar 9.2.1.2 komi eftirfarandi: 

„9.2.1.2. Hermiprófun á endanlegu 

niðurbroti í yfirborðsvatni 

9.2.1.2. Rannsóknin er óþörf ef: 

efnið leysist mjög illa í vatni eða 

efnið er auðlífbrjótanlegt. 

Að því er varðar nanóform má ekki sleppa rannsókninni eingöngu á 

grundvelli mikillar vatnsleysni.“ 

d) Í stað undirliðar 9.3. komi eftirfarandi: 

„9.3. Afdrif og hegðun í umhverfinu  

9.3.2. Uppsöfnun í lagardýrategundum, 

einkum fiski 

9.3.2. Rannsóknin er óþörf ef: 

efnið hefur litla tilhneigingu til að safnast upp í lífverum (t.d. log 

Kow ≤ 3) og/eða berst treglega gegnum líffræðilegar himnur eða 

ólíklegt er að vatnsrænt umhverfishólf verði fyrir beinum eða 

óbeinum váhrifum. 

Að því er varðar nanóform skal notkun á sérhverjum eðlisefna-

fræðilegum eiginleika (t.d. deilistuðull oktanóls/vatns, leysnihraði, 

dreifistöðugleiki), sem ástæðu til þess að sleppa rannsókninni, 

innihalda fullnægjandi rökstuðning fyrir mikilvægi þeirra m.t.t. 

lítillar getu til uppsöfnunar í lífverum eða ólíklegra beinna og 

óbeinna váhrifa á vatnsrænt umhverfishólf. 

9.3.3. Frekari upplýsingar um ásog/ 

afsog miðað við niðurstöður úr 

rannsókninni sem krafist er í VIII. 

viðauka. 

9.3.3. Rannsóknin er óþörf ef: 

líklegt er að efnið, á grundvelli eðlisefnafræðilegra eiginleika þess, 

hafi litla tilhneigingu til ásogs (t.d. ef efnið hefur lágan deilistuðul 

fyrir oktanól/vatn) eða 

efnið og niðurbrotsefni þess sundrast hratt. 

Að því er varðar nanóform skal notkun á sérhverjum eðlisefna-

fræðilegum eiginleika (t.d. deilistuðull oktanóls/vatns, leysnihraði, 

dreifistöðugleiki), sem ástæðu til þess að sleppa rannsókninni, 

innihalda fullnægjandi rökstuðning fyrir mikilvægi þeirra m.t.t. 

lítillar getu til ásogs.“ 

e) Í stað undirliðar 9.4. komi eftirfarandi: 

„9.4. Áhrif á landlífverur 9.4. Þessar rannsóknir eru óþarfar ef ólíklegt er að jarðvegur verði fyrir 

beinum eða óbeinum váhrifum. 

Ef gögn um eiturhrif á jarðvegslífverur liggja ekki fyrir er heimilt að 

beita deilijafnvægisaðferð (e. equilibrium partitioning method) til að 

meta hættu sem steðjar að jarðvegslífverum. Ef deilijafnvægis-

aðferðinni er beitt á nanóform skal það stutt vísindalegum rökum. 

Val á viðeigandi prófunum er háð niðurstöðum úr efnaöryggismatinu. 

Skráningaraðilinn getur valið að gera rannsóknir á langvinnum 

eiturhrifum í stað skammvinnra eiturhrifa, einkum að því er varðar efni 

sem hafa mikla tilhneigingu til að ásogast í jarðvegi.“ 

7. Ákvæðum X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi texti bætist við á eftir annarri málsgrein í inngangstextanum: 

„Með fyrirvara um upplýsingar sem lagðar eru fram um önnur form skulu allar eðlisefnafræðilegar, eiturefnafræðilegar 

og visteiturefnafræðilegar upplýsingar, sem skipta máli, innihalda lýsingu á eiginleikum nanóformsins sem er prófað og 

prófunarskilyrðunum. Leggja skal fram rökstuðning þegar megindleg vensl efnabyggingar og virkni eru notuð, eða 

gögnin fengin á annan hátt en með prófunum, sem og lýsingu á mismunandi eiginleikum nanóformanna sem gögnin 

geta átt við um.“  
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b) Í stað liðar 8.6.3. komi eftirfarandi: 

 „8.6.3 Skráningaraðilinn skal gera tillögur að rannsókn á langvinnum 

eiturhrifum við endurtekna skammta (≥ 12 mánuðir) eða Efna-

stofnunin kann að krefjast hennar í samræmi við 40. eða 41. gr. ef 

fjöldi tilvika, þar sem menn verða fyrir váhrifum, og lengd þeirra 

benda til þess að rétt sé að gera rannsókn sem varir lengur og eitt af 

eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt: 

— alvarleg eiturhrif, sem valda sérstökum áhyggjum, komu fram í 

28 eða 90 daga rannsókn þar sem ekki er unnt að byggja 

eiturefnafræðilegt mat eða áhættulýsingu á fyrirliggjandi 

niðurstöðum, eða 

— áhrif, sem koma fram hjá efnum sem eru byggingarlega náskyld 

efninu sem verið er að rannsaka, greindust ekki í 28 eða 90 

daga rannsókninni, eða 

— efnið kann að búa yfir hættulegum eiginleika sem ekki er unnt 

að greina í 90 daga rannsókn. 

Ef nanóform falla undir skráninguna skal taka tillit til eðlisefna-

fræðilegra eiginleika, einkum agnastærðar, lögunar og annarra 

formfræðilegra breyta, yfirborðsvirkjunar og yfirborðsflatar sem og 

sameindabyggingar, við ákvörðun á því hvort eitt af skilyrðunum 

hér að framan er uppfyllt.“ 

8. Ákvæðum XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi texti bætist við á eftir síðustu málsgrein í inngangstextanum: 

„Kröfur í þessum viðauka, sem eru sértækar fyrir nanóform, eru með fyrirvara um kröfur sem eiga við um önnur form 

efnis.“ 

b) Í stað liðar 1.1.3. komi eftirfarandi: 

„1.1.3 Rannsóknarsöguleg gögn sem varða menn 

Skoða skal rannsóknarsöguleg gögn sem varða menn, t.d. úr faraldsfræðilegum rannsóknum á hópum manna, 

sem verða fyrir váhrifum, og gögn um váhrif vegna óhapps eða váhrif í starfi ásamt klínískum rannsóknum. 

Hversu vel gögn endurspegla tiltekin áhrif á heilbrigði manna ræðst m.a. af tegund greiningar og þeim breytum 

sem notaðar eru ásamt umfangi og sértæki svörunar og þar af leiðandi fyrirsjáanleika áhrifanna. Meðal 

viðmiðana til mats á því hvort gögn séu fullnægjandi eru: 

1) viðeigandi val og lýsing á einkennum hópa sem verða fyrir váhrifum og samanburðarhópum, 

2) fullnægjandi lýsing á einkennum váhrifa, 

3) nægilega löng eftirfylgni að því er varðar sjúkdómstilvik, 

4) gild aðferð við að fylgjast með áhrifum, 

5) tilhlýðileg athugun á kerfisbundnum skekkjum og misvísandi þáttum og 

6) nægilegur, tölfræðilegur áreiðanleiki til að rökstyðja niðurstöðurnar. 

Í öllum tilvikum skal leggja fram fullnægjandi og áreiðanleg gögn. 

Ef nanóform falla undir skráninguna skal fjalla sérstaklega um nanóform í aðferðinni hér að framan.“ 

c) Í stað undirliðar 1.2. komi eftirfarandi: 

„1.2. Vægi rökstuddra vísbendinga 

Rökstuddar vísbendingar úr nokkrum óháðum heimildum geta til samans haft nægilegt vægi til að unnt sé að 

draga þá ályktun eða komast að þeirri niðurstöðu að efni hafi eða hafi ekki tiltekinn hættulegan eiginleika þó að 

upplýsingar úr hverri heimild fyrir sig teljist ófullnægjandi til að styðja slíkt. 
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Vægi rökstuddra vísbendinga, á grundvelli prófunaraðferða, sem hafa nýlega verið þróaðar en eru ekki enn hluti 

af prófunaraðferðunum sem um getur í 3. mgr. 13. gr., eða fengnar með alþjóðlegri prófunaraðferð, sem 

framkvæmdastjórnin eða Efnastofnunin viðurkennir sem jafngilda aðferð, getur nægt til að unnt sé að draga þá 

ályktun að efni hafi eða hafi ekki tiltekinn hættulegan eiginleika. 

Ef nægilegt vægi rökstuddra vísbendinga liggur fyrir því að tiltekinn hættulegur eiginleiki sé fyrir hendi eða sé 

ekki fyrir hendi: 

skal sleppa því að gera frekari tilraunir á hryggdýrum að því er varðar þennan eiginleika, 

má sleppa því að gera frekari tilraunir sem varða ekki hryggdýr. 

Í öllum tilvikum skal leggja fram fullnægjandi og áreiðanleg gögn. 

Ef nanóform falla undir skráninguna skal fjalla sérstaklega um nanóform í aðferðinni hér að framan.“ 

d) Í stað undirliðar 1.3. komi eftirfarandi: 

„1.3. Eigindleg eða megindleg vensl byggingar og virkni ((Q)SAR) 

Niðurstöður sem fást með notkun viðurkenndra líkana yfir eigindleg eða megindleg vensl byggingar og virkni 

((Q)SAR) geta skorið úr um það hvort tiltekinn hættulegur eiginleiki er fyrir hendi eða ekki. Heimilt er að nota 

niðurstöður úr rannsóknum á eigindlegum eða megindlegum venslum byggingar og virkni, í stað prófana, ef 

eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

— niðurstöður fást með notkun (Q)SAR-líkans ef sýnt hefur verið fram á vísindalegt réttmæti þess, 

— efnið fellur undir notkunarsvið (Q)SAR-líkansins, 

— niðurstöður eru fullnægjandi til flokkunar og merkingar og/eða áhættumats og 

— fullnægjandi og áreiðanleg gögn eru lögð fram um þá aðferð sem beitt er. 

Efnastofnunin skal í samvinnu við framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og hagsmunaaðila útbúa og veita 

leiðbeiningar við mat á því hvaða (Q)SAR-líkön uppfylla þessi skilyrði og tilgreina dæmi. 

Ef nanóform falla undir skráninguna skal fjalla sérstaklega um nanóform í aðferðinni hér að framan.“ 

e) Í stað síðustu málsgreinar í lið 1.4. komi eftirfarandi: 

„Slík staðfesting er ekki nauðsynleg ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

1) niðurstöður eru fengnar með prófun í glasi og sýnt hefur verið fram á vísindalegt réttmæti hennar með 

fullgildingarrannsókn í samræmi við alþjóðlega samþykktar meginreglur um fullgildingu, 

2) niðurstöður eru fullnægjandi til flokkunar og merkingar og/eða áhættumats og 

3) fullnægjandi og áreiðanleg gögn eru lögð fram um þá aðferð sem beitt er. 

Ef nanóform falla undir skráninguna skal fjalla sérstaklega um nanóform í 1. til 3. lið í aðferðinni hér að framan.“ 

f) Í stað fyrstu málsgreinar í lið 1.5. komi eftirfarandi: 

„Efni, sem vænta má að hafi sambærilega eðlisefnafræðilega, eiturefnafræðilega og visteiturefnafræðilega eiginleika 

eða fylgi reglubundnu mynstri vegna þess að þau eru lík að byggingu, má líta á sem flokk eða „undirflokk“ 

efna. Notkun hugmyndarinnar um hópa krefst þess að unnt sé að spá fyrir um eðlisefnafræðilega eiginleika, áhrif á 

heilbrigði manna og umhverfi eða afdrif efnisins í umhverfinu út frá gögnum um viðmiðunarefni innan hópsins með 

innreikningi milli annarra efna í hópnum (ályktun út frá byggingarlega hliðstæðum efnum). Þetta kemur í veg fyrir að 

prófa þurfi hvert efni með tilliti til hvers endapunkts. Efnastofnunin skal, að höfðu samráði við hlutaðeigandi aðila og 

aðra hagsmunaaðila og í tæka tíð fyrir fyrsta eindaga skráningar efna í skráningarbið, gefa út leiðbeiningar um aðferðir 

við að flokka efni sem eru studdar tæknilegum og vísindalegum rökum. 

Ef nanóform falla undir skráninguna skal fjalla sérstaklega um nanóform í aðferðinni hér að framan. Við flokkun 

mismunandi nanóforma sama efnis getur lík sameindabygging ein og sér ekki þjónað sem rökstuðningur. 

Ef nanóform sem falla undir skráningu eru flokkuð eða sett í „undirflokk“ með öðrum formum efnisins, þ.m.t. önnur 

nanóform, í sömu skráningu gilda kvaðirnar hér að ofan á sama hátt.“ 
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9. Ákvæðum XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað inngangstextans komi eftirfarandi: 

„INNGANGUR 

Markmiðið með þessum viðauka er að tilgreina hvernig eftirnotendur geti metið og skráð hvort áhættunni, sem stafar af 

efninu eða efnunum sem þeir nota, sé haldið nægilega í skefjum við notkun þeirra í tengslum við notkun sem 

öryggisblaðið, sem þeir fá afhent, tekur ekki til og að aðrir notendur, sem eru aftar í aðfangakeðjunni, geti haldið 

áhættunni nægilega vel í skefjum. Matið skal ná yfir vistferil efnisins frá því að eftirnotandinn tekur við því til eigin 

notkunar og tilgreindrar notkunar hans aftar í aðfangakeðjunni. Í matinu skal taka tillit til notkunar hvort sem efnið er 

notað eitt sér, í blöndu eða í hlut. 

Í matinu skal fjalla um öll nanóform sem falla undir skráninguna. Rökstuðningur og ályktanir sem dregnar eru af matinu 

skulu vera viðeigandi fyrir þessi nanóform frá því að eftirnotandinn tekur við þeim til eigin notkunar og til tilgreindrar 

notkunar hans aftar í aðfangakeðjunni. 

Við vinnslu efnaöryggismatsins og gerð efnaöryggisskýrslunnar skal eftirnotandinn taka tillit til þeirra upplýsinga sem 

honum berast frá birgi íðefnisins í samræmi við 31. og 32. gr. þessarar reglugerðar. 

Þegar nanóform efnisins falla undir hans eigin notkun eða tilgreinda notkun hans aftar í aðfangakeðjunni skal taka til 

athugunar viðeigandi mælieiningu fyrir mat og framsetningu niðurstaðna í 1.–6. þrepi efnaöryggismatsins skv. 0.6.1 og 

0.6.2 og rökstuðningur skal fylgja í efnaöryggisskýrslunni og dreginn saman í öryggisblaðinu. Margs konar framsetning 

á mælieiningunni er ákjósanleg til að tryggja að upplýsingar um mælieiningu fyrir massa séu tiltækar. 

Ef mat, sem unnið er samkvæmt lögum Bandalagsins (t.d. áhættumat sem unnið er samkvæmt reglugerð (EBE) 

nr. 793/93), liggur fyrir og það á við skal taka mið af því í efnaöryggismatinu og það skal endurspeglast í 

efnaöryggisskýrslunni. Rökstyðja skal frávik frá slíku mati. Einnig er heimilt að taka mið af mati sem unnið er 

samkvæmt öðrum alþjóðlegum og landsbundnum áætlunum. 

Ferlið, sem eftirnotandinn fylgir við vinnslu efnaöryggismatsins og gerð efnaöryggisskýrslunnar, felur í sér þrjú skref:“ 

b) Eftirfarandi texti bætist við á eftir fyrstu málsgrein undir 2. skrefi: 

„Þegar nanóform efnisins falla undir hans eigin notkun eða tilgreinda notkun hans aftar í aðfangakeðjunni skal matið ná 

yfir mat á hættu, PBT- og vPvB-eiginleika nanóformsins eða -formanna eins og þau eru notuð.“ 

c) Í stað þriðju málsgreinar undir 2. skrefi komi eftirfarandi: 

„Ef eftirnotandinn telur að nauðsynlegt sé að afla frekari upplýsinga en þeirra sem birgirinn leggur fram til að unnt sé að 

taka saman efnaöryggisskýrsluna skal eftirnotandinn sjálfur afla þessara upplýsinga. Ef einungis er unnt að afla þessara 

upplýsinga með því gera tilraunir á hryggdýrum skal hann leggja tillögu fyrir Efnastofnunina um prófunaráætlun í 

samræmi við 38. gr. Hann skal útskýra hvers vegna hann telji að þessar viðbótarupplýsingar séu nauðsynlegar. Meðan 

hann bíður niðurstaðna úr frekari prófunum skal hann skrá í efnaöryggisskýrslunni þær ráðstafanir við áhættustjórnun 

sem hann hefur gert og ætlað er að hafa stjórn á áhættunni sem verið er að kanna. Í framangreindri skráningu skal fjalla 

um öll nanóform sem falla undir hans eigin notkun eða tilgreinda notkun hans aftar í aðfangakeðjunni. Slíkar 

upplýsingar skulu vera viðeigandi fyrir nanóformin.“ 

 __________  
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/2005 

frá 17. desember 2018 

um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi bis(2-etýlhexýl)þalati (DEHP), díbútýlþalati (DBP), 

bensýlbútýlþalati (BBP) og díísóbútýlþalati (DIBP)) 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 1. mgr. 68. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Bis(2-etýlhexýl)þalat (DEHP), díbútýlþalat (DBP), bensýlbútýlþalat (BBP) og díísóbútýlþalat (DIBP) (hér á eftir nefnd 

„þalötin fjögur“) eru skráð í XIV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 sem efni sem hafa eituráhrif á æxlun 

(undirflokkur 1B), með lokadaginn 21. febrúar 2015, sem er tilgreindur í samræmi við i. lið c-liðar í 1. mgr. 58. gr. 

þeirrar reglugerðar. 

2) Eftir lokadaginn, sem um getur í i. lið c-liðar í 1. mgr. 58. gr., að því er varðar efni sem er skráð í XIV. viðauka, er 

Efnastofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Efnastofnunin) skylt, skv. 2. mgr. 69. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, að taka 

til athugunar hvort notkun efnanna, sem eru skráð í XIV. viðauka við þá reglugerð, í hluti skapi áhættu fyrir heilbrigði 

manna eða umhverfið sem er ekki haldið nægilega í skefjum og, ef Efnastofnunin telur að svo sé, að taka saman 

málsskjöl fyrir tillögu um takmarkanir sem eru í samræmi við kröfurnar í XV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 

(hér á eftir nefnd málsskjöl skv. XV. viðauka). 

3) Hinn 1. apríl 2016 lagði Efnastofnunin, í samstarfi við Danmörku, fram málsskjöl skv. XV. viðauka fyrir þalötin fjögur 

(2). Málsskjölin byggðu á fyrri tillögu að takmörkun, sem Danmörk lagði fram á árinu 2011, og áhættumatsnefnd 

Efnastofnunarinnar og nefnd Efnastofnunarinnar um félagshagfræðilega greiningu samþykktu álit (3) í tengslum við 

hana og á grundvelli þeirra ákvað framkvæmdastjórnin að breyta ekki XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 

(4) á þeim forsendum að gögnin, sem þá voru tiltæk, bentu ekki til þess að sameinuð váhrif frá þalötunum fjórum 

sköpuðu áhættu. Í málsskjölunum skv. XV. viðauka voru teknar til greina nýjar upplýsingar um váhrif frá mismunandi 

upptökum, þ.m.t. gögn um líffræðilega vöktun á mönnum úr DEMOCOPHES-verkefninu (5), sem tekur til alls 

Sambandsins, sem mælir tilvist þalatanna fjögurra í þvagsýnum. 

4) Þalötin fjögur er að finna í margs konar hlutum þar eð þau eru yfirleitt fyrir hendi í mýktum efnum. Váhrif geta orðið 

við inntöku matvæla og ryks, við að setja hluti í munn, við innöndun lofts og ryks innandyra og við snertingu ryks og 

hluta við slímhúð manna og húð. 

5) Í málsskjölunum skv. XV. viðauka var lagt til að setning hluta sem innihalda þalötin fjögur, í styrk sem er jafn eða 

meiri en 0,1% miðað við þyngd, ein og sér eða í hvaða samsetningu sem er í mýktum efnum af þessu tagi á markað 

yrði takmörkuð. Þessi styrkleikamörk myndu vinna, með skilvirkum hætti, gegn notkun þalatanna fjögurra í hluti 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 322, 18.12.2018, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 66/2019 

frá 29. mars 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/13919/term 

(3) Álit áhættumatsnefndar Efnastofnunarinnar og nefndar Efnastofnunarinnar um félagshagfræðilega greiningu frá 2012 um málsskjöl skv. XV. 

viðauka þar sem lögð er til takmörkun fyrir þalötin fjögur: https://echa.europa.eu/documents/10162/58050be8-f7be-4b55-b106-76dda4989dd6 

(4) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar 2014/C 260/01. 

(5) http://www.eu-hbm.info/democophes/project-partners 

2019/EES/31/61 
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sem falla innan gildissviðs takmörkunarinnar. Í málsskjölunum voru lagðar til undanþágur fyrir hluti sem eru eingöngu 

til notkunar undir berum himni án langvarandi snertingar við húð eða snertingar við slímhúð, tiltekna hluti sem eru 

eingöngu til notkunar í iðnaði og landbúnaði, mælibúnað, hluti sem falla undir núgildandi löggjöf Sambandsins og hluti 

sem þegar hafa verið settir á markað í Sambandinu. 

6) Hinn 10. mars 2017 samþykkti áhættumatsnefndin álit sitt og komst að þeirri niðurstöðu að takmörkunin, sem lögð er 

til, sé heppilegasta ráðstöfunin á vettvangi Sambandsins til að bregðast við greindu áhættunni, sem stafar af þessum 

efnum, með hliðsjón af árangrinum við að draga úr áhættunni. 

7) Áhættumatsnefndin taldi að samanlagður styrkur þalatanna fjögurra yrði að vera 0,1% eða minna í mýktum efnum í 

hlutum til að bregðast við áhættu fyrir heilbrigði manna. 

8) Hinn 15. júní 2017 samþykkti nefndin um félagshagfræðilega greiningu álit sitt þar sem tekið er fram að tillögð 

takmörkun, eins og áhættumatsnefndin og nefndin um félagshagfræðilega greiningu breyttu henni, sé heppilegasta 

ráðstöfunin á vettvangi Sambandsins til að bregðast við greindu áhættunni með tilliti til félagslegs og hagræns ávinnings 

og félagslegs og hagræns kostnaðar. 

9) Nefndin um félagshagfræðilega greiningu var sammála þeim niðurstöðum í málsskjölunum skv. XV. viðauka að  

36 mánaða frestur á beitingu takmörkunarinnar virtist réttmætur og nægilegur til að gera aðilum í aðfangakeðjunni kleift 

að fara að henni. Nefndin um félagshagfræðilega greiningu var einnig sammála undanþágunum sem lagðar voru til í 

málsskjölunum skv. XV. viðauka. Vegna félagslegra og hagrænna þátta, sem byggjast á viðbótarupplýsingum sem 

geirar vélknúinna ökutækja og loftfara lögðu fram meðan samráð við almenning stóð yfir, lagði nefndin um 

félagshagfræðilega greiningu þar að auki til tilteknar undanþágur fyrir þessa geira. 

10) Haft var samráð við gagnaskiptatorg Efnastofnunarinnar vegna framkvæmdar, sem um getur í f-lið 1. mgr. 76. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, um tillagða takmörkun og tekið var tillit til ráðlegginga þess. 

11) Hinn 29. ágúst 2017 lagði Efnastofnunin álit áhættumatsnefndarinnar og nefndarinnar um félagshagfræðilega greiningu 

(1) fyrir framkvæmdastjórnina. Framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu, byggt á þessum álitum um sameiginleg 

váhrif frá þessum fjórum þalötum eftir ýmsum leiðum sem hafa skaðleg áhrif á heilbrigði manna, að þalötin fjögur skapi 

óviðunandi áhættu fyrir heilbrigði manna þegar þau eru fyrir hendi í mýktu efni í hlutum í styrk sem er, einn og sér eða í 

hvaða samsetningu sem er, jafn eða meiri en 0,1% miðað við þyngd í sérhverju efni af þessu tagi. Mýkt efni eru, að því 

er varðar þessa takmörkun, efni sem geta innihaldið þalöt sem hafa mikla möguleika á að hafa sameiginleg váhrif, eftir 

ýmsum leiðum, á bæði neytendur og starfsfólk. Þessi efni eru m.a. pólývínýlklóríð (PVC), pólývínýlídenklóríð (PVDC), 

pólývínýlasetat (PVA), pólýúretön, allar aðrar fjölliður (þ.m.t. eru m.a. fjölliðukvoður og gúmmíefni), að undanskildu 

sílíkongúmmíi og yfirborðsmeðferðarefni úr náttúrlegu latexi, efnum til yfirborðsmeðferðar, stömum yfirborðsmeð-

ferðarefnum, frágangsefnum, límmyndum til skrauts, prentaðri hönnun, lími, þéttiefnum, bleki og málningu. Fram-

kvæmdastjórnin telur að fjalla verði um áhættuna á vettvangi Sambandsins. 

12) Í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er nú þegar bannað að setja leikföng og hluti til umönnunar barna, 

sem innihalda bis(2-etýlhexýl)þalat (DEHP), díbútýlþalat (DBP) og bensýlbútýlþalat (BBP), á markað við tiltekin 

skilyrði sem falla innan gildissviðs tillagðrar takmörkunar. Þar að auki, í ljósi álits áhættumatsnefndarinnar um að 

hættulegir eiginleikar díísóbútýlþalats (DIBP) séu svipaðir og hjá bis(2-etýlhexýl)þalati (DEHP), díbútýlþalati (DBP) og 

bensýlbútýlþalati (BBP), að leikföng og hlutir til umönnunar barna geti stuðlað verulega að áhættu fyrir ungbörn af 

völdum þalata og að díísóbútýlþalat (DIBP) geti komið í stað díbútýlþalats (DBP) í leikföng og hluti til umönnunar 

barna og í ljósi ráðlegginga gagnaskiptatorgsins er afstaða framkvæmdastjórnarinnar sú að einnig ætti að takmarka 

setningu leikfanga og hluta til umönnunar barna, sem innihalda díísóbútýlþalat (DIBP), á markað. Þar að auki ætti 

setning þalatanna fjögurra á markað í leikföngum og hlutum til umönnunar barna að vera háð uppfærðum skilyrðum. 

13) Ef um er að ræða hluti sem eru eingöngu til notkunar í iðnaði og landbúnaði, eða til notkunar undir berum himni, ætti 

tillögð takmörkun einungis að gilda um þessa hluti, sem innihalda mýkt efni, sem komast í snertingu við slímhúð manna 

eða í langvarandi snertingu við húð af því að slík snerting leiðir til váhrifa sem skapa áhættu fyrir heilbrigði manna.  

  

(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/a265bf86-5fbd-496b-87b4-63ff238de2f7 



Nr. 31/564 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

14) Tillögð takmörkun ætti ekki að gilda um hluti, sem reglur hafa verið settar um í annarri löggjöf Sambandsins, s.s. 

efnivið og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli innan gildissviðs reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1935/2004 (1) og reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 (2), lækningatæki innan gildissviðs 

tilskipana ráðsins 90/385/EBE (3) eða 93/42/EBE (4) eða tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB (5) eða íhluti í 

slík tæki, hluti innan gildissviðs tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB (6) eða innri umbúðir lyfja innan 

gildissviðs reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (7) eða tilskipana Evrópuþingsins og ráðsins 

2001/82/EB (8) eða 2001/83/EB (9). 

15) Af ástæðum sem varða hagkvæmni og fullnustuhæfi ætti tillögð takmörkun ekki heldur að gilda um mælibúnað til 

notkunar á rannsóknarstofum eða hluti sem mynda hluta af slíkum búnaði eða um hluti sem eru settir á markað fyrir 

gildistökudag takmörkunarinnar. Þar að auki ættu tilteknar undanþágur að gilda fyrir vélknúin ökutæki og loftför. Í 

fyrsta lagi er lengri frestun á beitingu takmörkunar vegna vélknúinna ökutækja og undanþága um óákveðinn tíma vegna 

hluta, sem eru notaðir við viðhald eða viðgerðir á þessum ökutækjum, réttlætanleg ef þessi ökutæki virka ekki sem 

skyldi án þessara hluta, með hliðsjón af sérstökum efnahagslegum áhrifum á þennan geira. Lengri frestun á beitingu 

takmörkunar vegna tiltekinna loftfara og undanþága um óákveðinn tíma vegna hluta, sem eru notaðir við viðhald eða 

viðgerðir á þessum loftförum ef þeir eru nauðsynlegir vegna öryggis og lofthæfis, er réttlætanleg á þeim forsendum að 

nýtingartími loftfara er mjög langur, lofthæfi þeirra kann að vera stofnað í hættu ef varahlutir, sem uppfylla 

hönnunarforskriftirnar, eru ekki tiltækir og ef tímalínur, sem þörf er á vegna endurnýjunar, eru mjög langar. 

16) Framkvæmdastjórnin telur, að teknu tilliti til málsskjalanna skv. XV. viðauka sem og að teknu tilliti til álita 

áhættumatsnefndarinnar og nefndarinnar um félagshagfræðilega greiningu, að tillögð takmörkun myndi vega upp á móti 

þeirri áhættu sem greinst hefur án þess að leggja umtalsverðar byrðar á iðnaðinn, aðfangakeðjuna eða neytendur og 

komst að þeirri niðurstöðu að tillögð takmörkun væri heppileg ráðstöfun á vettvangi Sambandsins til að bregðast við 

greindu áhættunni. 

17) Hagsmunaaðilar ættu að fá nægan tíma til að gera viðeigandi ráðstafanir til að fara að tillögðu takmörkuninni og  

18 mánuðir nægja í þessu skyni. Þess vegna ætti að fresta beitingu hennar almennt um 18 mánuði. Sérstakur, lengri 60 

mánaða frestur ætti að gilda til að bregðast við tilteknum tilvikum varðandi tiltekin vélknúin ökutæki og loftför. 

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

19) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 

133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

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

  

(1) 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). 

(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) Tilskipun ráðsins 90/385/EBE frá 20. júní 1990 um samræmingu laga aðildarríkjanna um virk, ígræðanleg lækningatæki (Stjtíð. EB L 189, 

20.7.1990, bls. 17). 

(4) Tilskipun ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 um lækningatæki (Stjtíð. EB L 169, 12.7.1993, bls. 1). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB frá 27. október 1998 um lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi (Stjtíð. EB L 331, 

7.12.1998, bls. 1). 

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í rafbúnaði og 

rafeindabúnaði (Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir manna- 

og dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu (Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1). 

(8) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001,  

bls. 1). 

(9) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB  

L 311, 28.11.2001, bls. 67). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  



Nr. 31/566 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

VIÐAUKI 

Í stað færslu 51 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 komi eftirfarandi: 

„51. 

Bis(2-etýlhexýl)þalat (DEHP) 

CAS-nr.: 117-81-7 

EB-nr.: 204-211-0 

Díbútýlþalat (DBP) 

CAS-nr.: 84-74-2 

EB-nr.: 201-557-4 

Bensýlbútýlþalat (BBP) 

CAS-nr.: 85-68-7 

EB-nr.: 201-622-7 

Díísóbútýlþalat (DIBP) 

CAS-nr.: 84-69-5 

EB-nr.: 201-553-2 

1. Ekki leyfð til notkunar sem efni eða í blöndur, hvert um sig eða í hvaða 

samsetningu sem er með öðrum þalötum sem eru tilgreind í 1. dálki í þessari 

færslu, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1% miðað við þyngd mýkta 

efnisins í leikföngum eða hlutum til umönnunar barna. 

2. Má ekki setja á markað í leikföngum eða hlutum til umönnunar barna, hvert 

um sig eða í hvaða samsetningu fyrstu þriggja þalatanna sem er, sem eru 

tilgreind í 1. dálki í þessari færslu, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1% 

miðað við þyngd mýkta efnisins. 

Þar að auki skal ekki setja díísóbútýlþalat (DIBP) á markað eftir 7. júlí 2020 

í leikföngum eða hlutum til umönnunar barna, eitt og sér eða í hvaða 

samsetningu fyrstu þriggja þalatanna sem er, sem eru tilgreind í 1. dálki í 

þessari færslu, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1% miðað við þyngd mýkta 

efnisins. 

3. Má ekki setja á markað eftir 7. júlí 2020 í hlutum, hvert um sig eða í hvaða 

samsetningu sem er með öðrum þalötum sem eru tilgreind í 1. dálki í þessari 

færslu, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1% miðað við þyngd mýkta 

efnisins í hlutnum. 

4. Ákvæði 3. mgr. gilda ekki um: 

a) hluti sem eru eingöngu til notkunar í iðnaði eða landbúnaði, eða 

eingöngu til notkunar undir berum himni, að því tilskildu að engin mýkt 

efni komist í snertingu við slímhúð manna eða í langvarandi snertingu 

við húð manna, 

b) loftför, sem eru sett á markað fyrir 7. janúar 2024, eða hluti sem, óháð 

því hvenær þeir eru settir á markað, eru eingöngu til notkunar við 

viðhald eða viðgerðir á þessum loftförum, ef þessir hlutir eru 

nauðsynlegir vegna öryggis og lofthæfis loftfarsins, 

c) vélknúin ökutæki sem falla innan gildissviðs tilskipunar 2007/46/EB, 

sem eru sett á markað fyrir 7. janúar 2024, eða hluti sem, óháð því 

hvenær þeir eru settir á markað, eru eingöngu til notkunar við viðhald 

eða viðgerðir á þessum ökutækjum ef þessi ökutæki virka ekki sem 

skyldi án þessara hluta, 

d) hluti sem eru settir á markað fyrir 7. júlí 2020, 

e) mælibúnað til notkunar á rannsóknarstofum, eða hluta þeirra, 

f) efnivið og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli sem 

falla innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1935/2004 eða reglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 (*), 

g) lækningatæki sem falla innan gildissviðs tilskipana 90/385/EBE, 

93/42/EBE eða 98/79/EB eða hluta þeirra, 

h) raf- og rafeindabúnað sem fellur innan gildissviðs tilskipunar 

2011/65/ESB, 

i) innri umbúðir lyfja sem falla innan gildissviðs reglugerðar (EB) 

nr. 726/2004, tilskipunar 2001/82/EB eða tilskipunar 2001/83/EB, 

j) leikföng og hluti til umönnunar barna sem falla undir 1. eða 2. mgr. 
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 5. Að því er varðar 1. 2. og 3. mgr. og a-lið 4. mgr., 

a) „mýkt efni“: hvert sem er af eftirfarandi ósamsettum efnum: 

— pólývínýlklóríð (PVC), pólývínýlídenklóríð (PVDC), pólývínýla-

setat (PVA), pólýúretön, 

— allar aðrar fjölliður (þ.m.t. eru m.a. fjölliðukvoður og gúmmíefni), 

að undanskildu sílíkongúmmíi og yfirborðsmeðferðarefni úr 

náttúrlegu latexi, 

— efni til yfirborðsmeðferðar, stöm yfirborðsmeðferðarefni, 

frágangsefni, límmyndir til skrauts, prentuð hönnun, 

— lím, þéttiefni, málning og blek. 

b) „langvarandi snerting við húð manna“: samfelld snerting sem stendur 

lengur en í 10 mínútur, eða ósamfelld snerting á 30 mínútna tímabili, á 

dag, 

c) „hlutur til umönnunar barna“: allar vörur sem eru ætlaðar til þess að 

auðvelda svefn eða slökun barna, stuðla að hreinlæti eða eru notaðar við 

mötun eða hlutir sem börn geta sogið. 

6. Að því er varðar b-lið 4. mgr. merkir „loftfar“ eitt af eftirfarandi: 

a) almenningsloftfar sem er framleitt í samræmi við tegundarvottorð sem 

gefið er út samkvæmt reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða í samræmi við 

hönnunarsamþykki sem gefið er út samkvæmt landsbundnum reglum 

samningsríkis Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) eða sem 

samningsríki Alþjóðaflugmálastofnunarinnar hefur gefið út 

lofthæfivottorð fyrir skv. 8. viðauka við Chicago-samninginn um 

alþjóðlegt almenningsflug, undirritaður 7. desember 1944 í Chicago, 

b) herloftfar. 

(*) 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).“ 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1292 

frá 25. september 2018 

um að samþykkja sýfenótrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (*) 

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 framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2014 (2) er komið á fót skrá yfir fyrirliggjandi virk 

efni sem meta skal með tilliti til hugsanlegs samþykkis fyrir þeim til notkunar í sæfivörur. Sú skrá nær yfir sýfenótrín. 

2) Sýfenótrín hefur verið metið fyrir notkun í sæfivörur í vöruflokki 18, skordýraeitur, mítlasæfar og vörur til að verjast 

öðrum liðdýrum, eins og flokknum er lýst í V. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (3), sem 

samsvarar vöruflokki 18 eins og flokknum er lýst í V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012. 

3) Grikkland var tilnefnt sem skýrslugjafaraðildarríki og lögbært matsyfirvald þess lagði fram matsskýrslu ásamt tilmælum 

11. apríl 2013. 

4) Í samræmi við 2. mgr. 7. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 1062/2014 setti sæfivörunefndin álit Efnastofnunar 

Evrópu fram 14. desember 2017, með hliðsjón af niðurstöðum lögbæra matsyfirvaldsins (4). 

5) Af 2. mgr. 90. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 má leiða að meta ætti efni, sem aðildarríkin hafa lokið við að meta 

fyrir 1. september 2013, með tilliti til skilyrðanna sem sett eru fram í 5. gr. tilskipunar 98/8/EB. Í kjölfar álits 

Efnastofnunar Evrópu má gera ráð fyrir að sæfivörur í vöruflokki 18, sem innihalda sýfenótrín, uppfylli kröfurnar í 5. gr. 

tilskipunar 98/8/EB að því tilskildu að tilteknar nákvæmar skilgreiningar og skilyrði sem varða notkun þeirra séu 

uppfyllt. 

6) Því er rétt að samþykkja sýfenótrín til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18, með fyrirvara um samræmi við tilteknar 

nákvæmar skilgreiningar og skilyrði. 

7) Í áliti Efnastofnunar Evrópu er komist að þeirri niðurstöðu að sýfenótrín uppfylli viðmiðanir fyrir efni sem er þrávirkt 

(P) og eitrað (T) í samræmi við XIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (5). 

8) Að því er varðar reglugerð (ESB) nr. 528/2012 uppfyllir sýfenótrín skilyrðin sem sett eru fram í d-lið 1. mgr. 10. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 og ætti því að teljast efni sem ráðgert er að skipta út. Lögbært viðtökuyfirvald eða, ef 

um er að ræða mat á umsókn um Sambandsleyfi, lögbært matsyfirvald ætti að framkvæma samanburðarmat sem hluta af 

mati á umsókn um leyfi eða endurnýjun á leyfi fyrir sæfivöru sem inniheldur sýfenótrín. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 241, 26.9.2018, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2019 frá 

29. mars 2019 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) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1). 

(4) Sæfivörunefndin, Álit á umsókn um samþykki fyrir virka efninu sýfenótríni, vöruflokkur 18 (Opinion on the application for approval of the 

active substance Cyphenotrin, Product type: 18), ECHA/BPC/184/2017, samþykkt 14. desember 2017. 

(5) 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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9) Þar eð leiða má af 2. mgr. 90. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 að samþykkja ætti efni, sem aðildarríkin hafa lokið við 

að meta fyrir 1. september 2013, samkvæmt skilmálunum í tilskipun 98/8/EB ætti gildistími samþykkis að vera 10 ár í 

samræmi við venjur sem komið var á í þeirri tilskipun. 

10) 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. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Sýfenótrín er samþykkt sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18, 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 25. september 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Almennt heiti 
IUPAC-heiti 

Kenninúmer 

Lágmarkshreinleiki 

virka efnisins (1) 

Dagsetning 

samþykkis 

Samþykki gildir til 

og með 
Vöruflokkur Sérstök skilyrði 

Sýfenótrín IUPAC-heiti: 

(RS)-α-sýanó-3-fenoxý-

bensýl(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-

dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-

enýl)sýklóprópankarboxýlat, 

EB-nr.: 254-484-5 

CAS-nr.: 39515-40-7 

92% massahlutfall 

(allar hverfur) 

1. febrúar 2020 31. janúar 2030 18 Sýfenótrín telst efni sem ráðgert er að skipta út í samræmi við d-lið  

1. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. 

Leyfi fyrir sæfivörum eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði: 

1) 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 

Sambandsins. 

2) Í ljósi áhættu sem greinst hefur fyrir þá notkun sem metin var skal í 

mati á vörum huga sérstaklega að: 

a) þeim sem nota efnið í atvinnuskyni, 

b) smábörnum, 

c) yfirborðsvatni, seti, jarðvegi og grunnvatni, eftir yfirborðsmeðferð 

innanhúss, 

d) spendýrum sem éta ánamaðka og spendýrum sem éta fisk vegna 

fylgieitrunar, eftir yfirborðsmeðferð innanhúss. 

3) 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 (2) eða reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 (3), og grípa til hvers 

kyns viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu til að tryggja að ekki 

sé farið yfir gildandi hámarksgildi leifa. 

(1) Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var metið. 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. 

(2) 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). 

(3) 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). 
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1260 

frá 20. september 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á 

samþykkistímabilum fyrir virku efnin pýridaben, kínmerak og sinkfosfíð (*) 

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 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) Virku efnin pýridaben, kínmerak og sinkfosfíð eru á skrá í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011. 

3) Samþykkistímabilin fyrir efnin pýridaben, kínmerak og sinkfosfíð renna út 30. apríl 2021. 

4) Umsóknir um endurnýjun á samþykki fyrir virku efnunum, sem falla undir þessa reglugerð, voru lagðar fram í samræmi 

við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (3). Líklegt er að samþykki fyrir þessum 

efnum renni út, af ástæðum sem umsækjandinn fær ekki ráðið við, áður en ákvörðun hefur verið tekin um að endurnýja 

viðkomandi samþykki. Því er nauðsynlegt að framlengja samþykkistímabil þeirra í samræmi við 17. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1107/2009. 

5) Með hliðsjón af þeim tíma og úrræðum sem þarf til að ljúka mati á umsóknum um endurnýjun á samþykkjum fyrir 

fjölda virkra efna, sem samþykki fyrir renna út á árunum 2019 til 2021, var komið á fót vinnuáætlun, með fram-

kvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2016)6104 (4), þar sem svipuð, virk efni eru flokkuð saman og 

forgangsröð ákveðin út frá verndarsjónarmiðum fyrir heilbrigði manna, dýra eða fyrir umhverfið, eins og kveðið er á um 

í 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. 

6) Þar eð virku efnin í þessari reglugerð falla ekki undir forgangsröðuðu flokkana í framkvæmdarákvörðun C(2016)6104 

ætti að framlengja samþykkistímabilið um annaðhvort tvö eða þrjú ár, að teknu tilliti til núgildandi loka gildistíma, 

þeirrar staðreyndar að skv. 3. mgr. 6. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 844/2012 skal leggja fram viðbótarmáls-

skjöl fyrir virkt efni eigi síðar en 30 mánuðum áður en samþykkið fellur úr gildi, nauðsynjar þess að tryggja jafna 

skiptingu ábyrgðar og vinnu milli aðildarríkja, sem gegna hlutverki skýrslugjafa og meðskýrslugjafa, og tiltækra úrræða 

sem eru nauðsynleg til að vinna mat og taka ákvarðanir. Því er rétt að framlengja samþykkistímabilið fyrir virka efnið 

pýridaben um tvö ár og framlengja samþykkistímabilin fyrir virku efnin kínmerak og sinkfosfíð um þrjú ár. 

7) 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. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 238, 21.9.2018, bls. 30. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2019 frá 

29. mars 2019 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). 

(4) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2016 um að koma á fót vinnuáætlun til að meta umsóknir um 

endurnýjun á samþykkjum fyrir virkum efnum, sem renna út 2019, 2020 og 2021, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1107/2009 (Stjtíð. ESB C 357, 29.9.2016, bls. 9). 
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8) 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. Að því er varðar tilvik þar sem framkvæmdastjórnin mun samþykkja reglugerð þar sem kveðið er á 

um endurnýjun á virku efni, sem um getur í viðaukanum við þessa reglugerð, mun framkvæmdastjórnin leitast við, eins 

og við á með tilliti til aðstæðna, að fastsetja gildistökudag eins fljótt og unnt er. 

9) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 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 A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 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. september 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 311, kínmerak, komi „30. apríl 2024“. 

2) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 313, pýridaben, komi „30. apríl 2023“. 

3) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 314, sinkfosfíð, komi „30. apríl 2024“. 

 __________  


	EES-STOFNANIR
	Sameiginlega EES-nefndin
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2119 frá 22. nóvember 2017 um gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91 (*)
	Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 frá 20. janúar 2016 um dreifingu vátrygginga (endurútgefin) (*)
	Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)2018/411  frá 14. mars 2018 um breytingu á tilskipun (ESB) 2016/97 að því er varðar daginn þegar lögleiðingarráðstafanir aðildarríkja koma til framkvæmda (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1079 frá 30. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 28343 sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Lactosan GmbH & Co. KG) (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1080 frá 30. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 29784 sem fóðuraukefni fyrir aukategundir alifugla til eldis og sem eru aldar til varps (leyfishafi er Adisseo France SAS) (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1081 frá 30. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir eldissvín (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, fulltrúi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1090 frá 31. júlí 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem eru framleiddir með Komagataella pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða v...
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1254 frá 19. september 2018 að því er varðar synjun um leyfi fyrir ríbóflavíni (80%), sem er framleitt með Bacillus subtilis KCCM-10445, sem fóðuraukefni sem tilheyrir virka hópnum vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1533 frá 12. október 2018 um leyfi fyrir natríumalgínati sem fóðuraukefni fyrir ketti, hunda, önnur dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis og fiska og kalíumalgínati sem fóðuraukefni fyrir ketti og hunda (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1543 frá 15. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus pentosaceus DSM 32291 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1558 frá 17. október 2018 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) sem fóðuraukefni fyrir ketti og hunda (leyfishafi er Centro Sperimentale del Latte) (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1559 frá 17. október 2018 um leyfi fyrir tinktúru úr kúmíni (Cuminum cyminum L.) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1566 frá 18. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa og endó-1,4-betaxýlanasa, sem eru framleiddir með Aspergillus niger (NRRL 25541), og alfaamýlasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (ATCC66222), sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og aukategu...
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1567 frá 18. október 2018 um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/249 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir táríni, betaalaníni, L-alaníni, L-arginíni, L-asparssýru, L-histidíni, D,L-ísólefsíni, L-lefsíni, L-fenýlalaníni, L-prólíni, D,L-seríni, L-týrósíni, L-meþíóníni,...
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1568 frá 18. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með fúmónísínesterasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii (DSM 32159), sem fóðuraukefni fyrir öll svín og allar alifuglategundir (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1903 frá 5. desember 2018 um leiðréttingu á IV., VI. og VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 um setningu fóðurs á markað og notkun þess og um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur af II., IV., V. og VI. viðauka við þá reglugerð (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1564 frá 17. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með dólómítmagnesíti sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum mjólkurkúm og öðrum jórturdýrum til framleiðslu á mjólkurafurðum, fráfærugrísum og eldissvínum (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1565 frá 17. október 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betamannanasa, sem er framleiddur með Paenibacillus lentus (DSM 28088), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla, aðrar en varpfugla, eldiskalkúna...
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1569 frá 18. október 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1110/2011 um leyfi fyrir ensímblöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 114044), sem fóðuraukefni fyrir varphænur, aukategundir alifugla og eldissvín (leyfishafi er R...
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2019/8 frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns og kalsíumsalti þess sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2019/9 frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir vatnsfríu betaíni sem fóðuraukefni fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis, að undanskildum kanínum (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2019/10 frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir efnablöndu með náttúrulegri blöndu af illítmontmórillónítkaólíníti sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2019/11 frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium NCIMB 10415 sem fóðuraukefni fyrir gyltur, mjólkurgrísi, fráfærugrísi og eldisgrísi og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 252/2006, (EB) nr. 943/2005 og (EB)  nr. 1200/2005 (leyfishafi er DSM Nutritional...
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2019/12 frá 3. janúar 2019 um leyfi fyrir L-arginíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/960 frá 5. júlí 2018 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir lambda-sýhalótrín í eða á tilteknum afurðum (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1049 frá 25. júlí 2018 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1461 frá 28. september 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar notkun á lágsetnum hýdroxýprópýlsellulósa í fæðubótarefni (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1555 frá 17. október 2018 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1556 frá 17. október 2018 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/721 frá 16. maí 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið svínaprólaktín með tilliti til hámarksgildis leifa (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/722 frá 16. maí 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið eprínómektín með tilliti til hámarksgildis leifa (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1480 frá 4. október 2018 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun  efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum í tækni og vísindum og um leiðréttingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/917 frá 27. júní 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin alfasýpermetrín, beflúbútamíð, benalaxýl, benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð, brómóoxýníl, kaptan, karvón, klórprófam, sýasófa...
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1019 frá 18. júlí 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu oxasúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/20...
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1043 frá 24. júlí 2018 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu fenamídóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011...
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1061 frá 26. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu karfentrasónetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/20...
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1075 frá 27. júlí 2018 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu Ampelomyces quisqualis af stofni AQ10 sem áhættulitlu virku efni, 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) 2018/1278 frá 21. september 2018 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Pasteuria nishizawae Pn1, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnari...
	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/543 frá 23. janúar 2018 um leiðréttingu á spænsku tungumálaútgáfunni af framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 812/2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar vatnshitara, geymslutanka fyrir heitt vatn o...
	Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1535 frá 9. september 2015 um tilhögun miðlunar upplýsinga um tæknireglugerðir og reglur um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (kerfisbinding) (*)
	Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2356 frá 15. desember 2017 um viðurkenningu á skýrslu Ástralíu um dæmigerða losun gróðurhúsalofttegunda frá ræktun landbúnaðarhráefna samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB (*)
	Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/840 frá 5. júní 2018 um að koma á vöktunarskrá yfir efni sem á að vakta í öllu Sambandinu með tilliti til stefnu í vatnsmálum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB og um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2015/495
	Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/719 frá 14. maí 2018 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/723 frá 16. maí 2018 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EB) nr. 1099/2009 um vernd dýra við aflífun að því er varðar samþykki fyrir deyfingu með lágum loftþrýstingi (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1936 frá 10. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 371/2011 að því er varðar hámarksgildi dímetýlamínóetanóls (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1957 frá 11. desember 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 885/2010 að því er varðar skilmála leyfis fyrir blöndu af narasíni og níkarbasíni sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Eli Lilly and Company Ltd) (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1980 frá 13. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/2325 að því er varðar skilmála leyfis fyrir blöndum með fljótandi lesitínum, vatnsrofnum lesitínum og lesitínum sem olían hefur verið fjarlægð úr sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1514 frá 10. október 2018 um breytingu á II., III. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir abamektín, asíbensólar-S-metýl, klópýralíð, emamektín, fenhexamíð, fenpýrasamín, flúasífóp-P, ísófetamíð, Paste...
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1515 frá 10. október 2018 um breytingu á III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir dífenýlamín og oxadixýl í eða á tilteknum afurðum (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1516 frá 10. október 2018 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir penoxsúlam, tríflúmísól og tríflúmúrón í eða á tilteknum afurðum (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1462 frá 28. september 2018 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 t...
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1472 frá 28. september 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar kókíníl, karmínsýru, karmín  (E 120) (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1481 frá 4. október 2018 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar oktýlgallat (E 311) og dódekýlgallat (E 312) (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1482 frá 4. október 2018 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er varðar koffín og þeóbrómín (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1497 frá 8. október 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar matvælaflokk 17 og notkun matvælaaukefna í fæðubótarefni (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1649 frá 5. nóvember 2018 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er varðar að taka tiltekin bragðefni af skrá Sambandsins (*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/37 frá 10. janúar 2019 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 (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/470 frá 21. mars 2018 um ítarlegar reglur um það hámarksgildi leifa sem kemur til greina við eftirlit með matvælum sem unnin eru úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð í Sambandinu skv. 11. gr. tilskipunar 2001/82/EB (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1076 frá 30. júlí 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið ísóflúran með tilliti til hámarksgildis leifa(*)
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1881 frá 3. desember 2018 um breytingu á I., III., VI., VII., VIII., IX., X., XI. og XII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) til að bregðast við nanóf...
	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2005 frá 17. desember 2018 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi bis(2-etýlhexýl)þalati (DEHP), díbútýlþalati (DBP), bensýlbútýlþalati (BBP) og díísóbútýlþalati (DIBP)) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins  (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarka...
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1292 frá 25. september 2018 um að samþykkja sýfenótrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 (*)
	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (ESB) 2018/1260 frá 20. september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin pýridaben, kínmerak og sinkfosfíð (*)



