
Nr. 68/80 15.12.2011EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
b–lið 4. mgr. 152. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt a-lið 3. gr. tilskipunar 96/22/EB(4) skulu 
aðildarríkin banna að húsdýrum séu gefin efni sem m.a. 
hafa estrógen-, andrógen- eða gestagen-virkni. Engu að 
síður má veita leyfi til þess að húsdýrum séu gefin þessi 
efni en því aðeins að þau séu notuð í lækningaskyni eða 
til meðferðar á sviði dýraræktar, í samræmi við ákvæði 
4., 5. og 7. gr. þeirrar tilskipunar.

2) Samkvæmt 2. mgr. 11. gr. tilskipunar 96/22/EB skulu 
aðildarríkin banna innflutning frá þriðju löndum á 
húsdýrum eða lagareldisdýrum, sem hefur verið gefið 
efni eða vörur, sem um getur í a-lið 3. gr. þeirrar 
tilskipunar, nema þær vörur hafi verið gefnar í samræmi 
við ákvæði og kröfur sem mælt er fyrir um í 4., 5. og 7. 
gr., og einnig á kjöti eða afurðum af dýrum sem bannað 
er að flytja inn.

3) Í ljósi niðurstaðna við lausn ágreiningsmáls, sem 
Bandaríki Ameríku og Kanada (hormónamálið) (5) lögðu 
fyrir Alþjóðaviðskiptastofnunina (WTO), og tillagna 
nefndar Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um lausn 
ágreiningsmála frá 13. febrúar 1998 þar að lútandi, hóf 
framkvæmdastjórnin þegar í stað vinnslu aukaáhættumats, 
í samræmi við kröfur samningsins um beitingu ráðstafana 
um hollustuhætti og heilbrigði dýra og plantna (WTO-
GATT) (6) eins og þær eru túlkaðar af  áfrýjunarnefndinni 

í hormónamálinu, á sex hormónaefnum (estradíóli 17ß, 
testósteróni, prógesteróni, trenbólonasetati, seranóli og 
melengestrólasetati) sem bannað er að gefa dýrum í 
vaxtarhvetjandi tilgangi samkvæmt tilskipun 96/22/EB.

4) Samtímis hrinti framkvæmdastjórnin úr vör og 
fjármagnaði nokkrar sértækar vísindalegar rannsóknir 
og rannsóknarverkefni á þessum sex hormónum til þess 
að fá fram eins mikið og unnt er af þeim vísindalegu 
upplýsingum sem á vantaði samkvæmt því sem fram 
kom í túlkunum og niðurstöðum umræðuhóps Alþjóða-
viðskipta stofnunarinnar og áfrýjunarnefndarinnar 
í skýrslum um hormónamálið. Enn fremur beindi 
framkvæmda stjórnin sérstökum tilmælum til Bandaríkja 
Ameríku, Kanada og annarra þriðju landa, sem leyfa 
að þessi sex hormón séu gefin dýrum í vaxtarhvetjandi 
tilgangi, og birti opinbert kall eftir gögnum (7) frá öllum 
þeim sem hagsmuna eiga að gæta, þ.m.t. atvinnulífið, um 
að láta í té öll nýleg vísindagögn og -upplýsingar sem 
skipta máli og hægt er að nýta í aukaáhættumatinu.

5) Hinn 30. apríl 1999 gaf vísindanefndin um heilbrigðis-
ráðstafanir á sviði dýra og dýraafurða sem tengjast 
lýðheilsu (vísindanefndin) út álit, að beiðni framkvæmda-
stjórnarinnar, varðandi mat á mögulegum, skaðlegum 
áhrifum hormónaleifa í nautakjöti og nautakjötsafurðum 
á heilbrigði manna. Helstu niðurstöður úr því áliti voru í 
fyrsta lagi, að því er varðar óhóflega inntöku hormónaleifa 
og umbrotsefna þeirra og í ljósi eðliseiginleika hormóna 
og faraldsfræðilegra niðurstaðna, að neytendum væri 
hætta búin en afgerandi vísbendingar væru missterkar 
um þau sex hormón sem voru metin. Í öðru lagi, að því 
er varðar hormónin sex, að búast mætti við áhrifum á 
innkirtlastarfsemi, þroskun, ónæmi, taugalíffræðilega 
þætti, ónæmiseiturhrif og erfðaeiturhrif svo og 
krabbameinsvaldandi áhrifum og að meðal mögulegra 
áhættuhópa væru börn undir kynþroskaaldri mesta 
áhyggjuefnið og í þriðja lagi, með tilliti til eiginleika 
hormónanna og faraldsfræðilegra niðurstaðna, að ekki 
væri unnt að ákveða nein viðmiðunargildi og þar af 
leiðandi enga ásættanlega, daglega inntöku (ÁDI) fyrir 
neitt þeirra sex hormóna sem metin voru, þegar þau væru 
gefin nautgripum í vaxtarhvetjandi tilgangi.

6) Það var mat vísindanefndarinnar, einkum að því er 
varðar notkun estradíóls 17ß í vaxtarhvetjandi tilgangi, 
að umtalsverðar nýlegar vísbendingar bentu sterklega til 
þess að líta bæri á efnið sem sjálfstæðan krabbameinsvald 
þar eð það hefði bæði æxliskveikjandi og æxliseflandi 
áhrif og að ekki væri unnt, með hliðsjón af fyrirliggjandi 
gögnum, að gefa megindlegt mat á hættunni.

TILSKIPUN EvRóPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/74/EB

frá 22. september 2003

um breytingu á tilskipun ráðsins 96/22/EB um að banna í búfjárrækt notkun tiltekinna efna, sem hafa 
hormónavirkni eða skjaldheftandi virkni, og notkun beta-virkra efna (*)

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 14.10.2003, bls. 17. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2004 frá 9. júlí 
2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 
23.12.2004, bls. 11.

(1) Stjtíð. EB C 337 E, 28.11.2000 og Stjtíð. EB C 180 E, 26.6.2001 bls. 190.
(2) Stjtíð. ESB C 14, 16.1.2001, bls. 47.
(3) Álit Evrópuþingsins frá 1. febrúar 2001 (Stjtíð. EB C 267, 12.9.2001, bls 

53), sameiginleg afstaða ráðsins frá 20. febrúar 2003 (Stjtíð. ESB C 90 E, 
15.4.2003, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 2. júlí 2003 (hefur enn 
ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). Ákvörðun ráðsins frá 22. júlí 2003.

(4) Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3.
(5) WT/DS26/R/USA og WT/DS48/R/CAN (skýrsla umræðuhóps) og 

AB-1997-4 (skýrsla áfrýjunarnefndar).
(6) Stjtíð. EB L 336, 23.12.1994, bls. 40. (7) Stjtíð. EB C 56, 26.2.1999, bls. 17.
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7) Að því er varðar hin hormónin fimm (testósterón, 
prógestógen, trenbólonasetat, seranól og 
melengestrólasetat) var það mat vísindanefndarinnar að 
þrátt fyrir að tekið hefði verið tillit til fyrirliggjandi 
eiturefnafræðilegra og faraldsfræðilegra gagna væri 
ekki unnt með núverandi þekkingu að gefa megindlegt 
mat á áhættu fyrir neytendur. 

8) Eftir að vísindanefndin gaf álit sitt 30. apríl 1999 sendu 
breska dýralyfjanefndin, í október 1999, dýralyfjanefnd 
Evrópusambandsins, í desember 1999 og sameiginleg 
sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar um aukefni í matvælum (JECFA), í 
febrúar 2000, framkvæmdastjórninni nýjar upplýsingar 
um sum þeirra sex hormóna sem fjallað er um. 
Dýralyfjanefnd Evrópusambandsins hefur einkum veitt 
því athygli að estradíól 17β hefur aðeins 
krabbameinsvaldandi áhrif eftir langvarandi váhrif og í 
magni sem er mun meira en það magn sem þarf til að 
vekja lífeðlisfræðilega (estrógen) svörun. Öllum þessum 
síðustu vísindalegu upplýsingum var komið á framfæri 
við vísindanefndina sem fór yfir þær og komst að þeirri 
niðurstöðu 3. maí 2000 að í þeim fælust ekki 
sannfærandi gögn og rökstuðningur sem væri forsenda 
endurskoðunar á niðurstöðunum sem voru settar fram í 
áliti nefndarinnar frá 30. apríl 1999. Vísindanefndin 
staðfesti í áliti sínu frá 10. apríl 2002 réttmæti fyrra álits 
síns eftir að hafa endurskoðað það í ljósi nýjustu 
vísindagagna. 

9) Að því er varðar einkum estradíól 17 β er hugsanlegt að 
hægt sé að nota efnið fyrir öll húsdýr og því geti inntaka 
efnaleifa hjá öllum þjóðfélagshópum, sér í lagi 
áhættuhópum, verið þýðingarmikil. Miklu skiptir að 
varast slíka inntöku til að vernda heilbrigði manna. Enn 
fremur eru líkur á að kerfisbundin notkun 
framangreindra efna í vaxtarhvetjandi tilgangi leiði til 
aukinnar uppsöfnunar þeirra í umhverfinu. 

10) Að teknu tilliti til niðurstaðna áhættumatsins og allra 
annarra tiltækra og viðeigandi upplýsinga, og til þess að 
ná því verndarstigi sem ákveðið hefur verið í 
Bandalaginu gegn þeirri hættu sem einkum steðjar að 
heilbrigði manna vegna kerfisbundinnar notkunar 
þessara hormóna í vaxtarhvetjandi tilgangi og neyslu 
efnaleifa sem finnast í kjöti af dýrum sem hefur verið 
gefið viðkomandi efni í vaxtarhvetjandi tilgangi, verður 
að draga þá ályktun að það sé nauðsynlegt að viðhalda 
varanlegu banni við estradíóli 17ß, sem mælt er fyrir 
um í tilskipun 96/22/EB, og halda áfram til bráðabirgða 
að beita banninu við hinum hormónunum fimm 
(testosteróni, prógesteróni, trenbólonasetati, seranóli og 
melengestrólasetati). Enn fremur skal, skv. 7. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur 
og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð 
vegna öryggis matvæla (1), bráðabirgðabann við þessum 
fimm hormónum gilda meðan Bandalagið leitar nánari 
vísindalegra upplýsinga sem geta, burtséð frá því hvar 
heimilda er aflað, varpað ljósi á og fyllt í eyður 
núverandi þekkingar á þessum efnum. 

11) Samt sem áður má áfram leyfa notkun tiltekinna 
ofangreindra efna ef það er nauðsynlegt í lækningaskyni 
eða til meðferðar á sviði dýraræktar þar eð ekki er 
líklegt að heilbrigði manna stafi hætta af því vegna eðlis 
og takmarkaðrar tímalengdar meðferða, takmarkaðs 
magns sem gefið er og strangra skilyrða sem mælt er 
fyrir um í tilskipun 96/22/EB til að koma í veg fyrir 
hugsanlega misnotkun. 

12) Í ljósi fyrirliggjandi upplýsinga þykir þó rétt að 
takmarka váhrif af völdum estradíóls 17ß eftir því sem 
unnt er og einungis leyfa þessa meðferð þegar engir 
aðrir vænlegir kostir eru fyrir hendi. Alla jafna eru aðrar 
meðferðir eða aðferðir tiltækar í stað mestallrar 
notkunar estradíóls 17ß í lækningaskyni eða í tengslum 
við dýrarækt. Engu að síður virðast rannsóknir sýna að 
eins og sakir standa séu ekki aðrir vænlegir kostir fyrir 
hendi í öllum aðildarríkjunum til tiltekinna meðferða 
sem nú eru leyfðar. Vegna nauðsynlegra aðlagana, 
einkum að því er varðar leyfi fyrir nauðsynlegum 
lyfjum og gagnkvæma viðurkenningu á þeim, er rétt að 
draga úr notkun estradíóls 17ß í áföngum til að koma af 
stað gangmálum á tilteknu tímabili. Einnig er rétt að 
halda þeim möguleika að leyfa notkun þess til að 
meðhöndla tiltekin sjúkdómstilfelli (grotnun eða 
storknun fósturs í kúm og graftarleg), sem hafa alvarleg 
áhrif á heilbrigði og velferð dýra, með ströngum 
skilyrðum sem unnt er að sannreyna til að koma í veg 
fyrir mögulega misnotkun og óviðunandi áhættu fyrir 
lýðheilsu. Nauðsynlegt er að endurskoða þennan 
möguleika innan tiltekins tímabils. 

13) Fyrirhugaðar breytingar á tilskipun 96/22/EB eru 
nauðsynlegar til að ná því heilsuverndarstigi sem 
ákveðið hefur verið með tilliti til efnaleifa í kjöti 
húsdýra, sem hafa verið meðhöndluð með þessum 
hormónum í vaxtarhvetjandi tilgangi, jafnframt því að 
taka tillit til meginreglna í lögum um matvæli sem eru 
sett fram í reglugerð (EB) nr. 178/2002 og alþjóðlegra 
skuldbindinga Bandalagsins. Auk þess eru engin önnur 
raunhæf ráð tiltæk nú sem stendur, að teknu tilliti til 
tæknilegrar og fjárhagslegrar hagkvæmni, sem fela í sér 
verulega færri takmarkanir á viðskiptum og stuðla með 
jafngóðum árangri að því að komast á það 
heilsuverndarstig sem ákveðið hefur verið. Auk þess er 
nauðsynlegt að gera minni háttar orðalagsbreytingar, 
einkum með tilliti til þess að nokkrum tilskipunum var 
skipt út með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/82/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur 
um dýralyf (2). 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 1. 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 96/22/EB er hér með breytt sem hér segir: 

1. Í stað 2. og 3. gr. komi eftirfarandi: 

„2. gr. 

Aðildarríkin skulu banna: 

a) að efnin, sem eru tilgreind í skrá A í II. viðauka, séu 
sett á markað í því skyni að gefa þau dýrum af öllum 
tegundum, 

b) að efnin, sem eru tilgreind í skrá B í II. viðauka, séu 
sett á markað í því skyni að gefa þau dýrum ef kjöt og 
afurðir þeirra eru ætluð til manneldis í öðrum tilgangi 
en þeim sem kveðið er um í 2. lið 4. gr. og í 5. gr. a. 

3. gr. 

Aðildarríkin skulu banna, að því er varðar þau efni sem 
eru tilgreind í II. viðauka, og banna til bráðabirgða, að því 
er varðar þau efni sem eru tilgreind í III. viðauka: 

a) að húsdýrum eða lagareldisdýrum séu gefin þessi efni 
með einhverjum hætti, 

b) — að dýr, sem um getur í a-lið, séu haldin á býli, 
nema það sé gert undir opinberu eftirliti og 

— að húsdýr séu sett á markað eða slátrað til 
manneldis, 

ef þau innihalda efnin, sem um getur í II. og III. 
viðauka, eða þar sem leifar þessara efna hafa verið 
greindar, nema unnt sé að færa sönnur á að 
viðkomandi dýr hafi verið meðhöndluð í samræmi við 
4.gr., 5. gr. eða 5. gr. a, 

c) að setja á markað til manneldis lagareldisdýr, sem 
hefur verið gefið efnin sem um getur hér að framan, 
og unnar afurðir af slíkum dýrum, 

d) að setja á markað kjöt af þeim dýrum sem um getur í 
b-lið, 

e) að vinna kjötið sem um getur í d-lið.“ 

2. Í 4. gr. falli l. liður, „estradíól 17ß“, brott. 

3. Í stað fyrsta málsliðar í fyrstu mgr. 5. gr. komi 
eftirfarandi: 

„Þrátt fyrir a-lið 3. gr. og með fyrirvara um 2. gr. mega 
aðildarríkin leyfa að húsdýrum séu gefin, vegna meðferðar 
á sviði dýraræktar, dýralyf sem hafa estrógen-, andrógen- 
eða gestagenvirkni (önnur en estradíól 17ß og esterlíkar 
afleiður þess) sem eru leyfð í samræmi við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 
2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (*).“ 

 
(*) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 1. 

4. Eftirfarandi grein bætist við: 

„5. gr. a 

1. Þrátt fyrir a-lið 3. gr. og með fyrirvara um 2. gr. og 
11. gr. a mega aðildarríkin leyfa að húsdýrum séu gefin 
dýralyf sem innihalda estradíól 17ß eða esterlíkar afleiður 
þess til: 

— meðhöndlunar á grotnun eða storknun fósturs í kúm 
eða 

— til meðhöndlunar á graftarlegi í kúm, 

í samræmi við tilskipun 2001/82/EB. 

2. Þrátt fyrir a-lið 3. gr. og með fyrirvara um 2. gr. mega 
aðildarríkin leyfa að húsdýrum séu gefin dýralyf, sem 
innihalda estradíól 17ß eða esterlíkar afleiður þess til að 
koma af stað gangmálum hjá nautgripum, hrossum, sauðfé 
eða geitum, til 14. október 2006 í samræmi við tilskipun 
2001/82/EB. 

3. Dýralæknirinn verður sjálfur að sjá um meðferð á 
húsdýrum sem hafa verið greinilega auðkennd. 
Dýralæknirinn, sem ber ábyrgðina, skal halda skrá yfir 
þessa meðferð. Hann skal færa a.m.k. eftirfarandi 
upplýsingar í skrá sem má vera sú sem kveðið er á um í 
tilskipun 2001/82/EB: 

— tegund lyfs sem gefið er, 

— tegund meðferðar, 

— dagsetning meðferðar, 

— auðkenni dýra sem fá meðferð, 

— dagsetning þegar biðtími til afurðanýtingar fellur úr 
gildi. 

Þessi skrá skal vera til reiðu fyrir lögbært yfirvald fari það 
fram á slíkt. 

Búfjárræktendum skal bannað að hafa undir höndum á 
býlum sínum dýralyf sem innihalda estradíól 17ß eða 
esterlíkar afleiður þess.“ 

5. Í stað 1. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Hormónavörur og betaörvar, sem leyft er að gefa búfé 
í samræmi við 4., 5. eða 5. gr. a, skulu uppfylla kröfur 
tilskipunar 2001/82/EB.“ 

6. Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 7. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Í viðskiptum mega aðildarríki leyfa að dýr til 
undaneldis og kynbótadýr við lok æxlunarskeiðsins, þegar 
þau hafa á síðara tímabilinu gengist undir meðferð sem 
um getur í 4. gr., 5.gr. eða 5. gr. a, séu sett á markað og að 
notaður sé stimpill Bandalagsins á kjöt af slíkum dýrum, 
að uppfylltum skilyrðunum, sem mælt er fyrir um í 4. gr., 
5. gr. eða 5. gr. a, og þeim biðtíma til afurðanýtingar sem 
kveðið er á um í leyfi til að setja lyf á markað.“ 
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7. Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. liðar komi eftirfarandi: 

„1. að einungis þeir sem hafa leyfi til þess samkvæmt 
innlendri löggjöf, í samræmi við 68. gr. tilskipunar 
2001/82/EB, megi hafa undir höndum efni, sem 
um getur í 2. og 3. gr., í tengslum við innflutning, 
framleiðslu, geymslu, dreifingu, sölu og notkun 
þeirra.“ 

b) Í a-lið 2. liðar komi „2. og 3. gr.“ í stað „2 .gr.“ 

c) Í d-lið 2. liðar komi „í 4. gr., 5. gr. og 5. gr. a“ í stað „í 
4. og 5. gr.“ 

d) Önnur nmgr. falli brott og 3. nmgr. verði 2. nmgr. 

8. Ákvæðum a-liðar 2. mgr. 11. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í i-lið komi „skrá A í II. viðauka“ í stað „a-lið 2. gr.“ 

b) Í stað ii-liðar komi eftirfarandi: 

„ii. sem hefur verið gefið efnin, sem um getur í skrá B 
í II. viðauka og í III. viðauka, nema þessi efni hafi 
verið gefin í samræmi við ákvæði og kröfur, sem 
mælt er fyrir um í 4. gr., 5. gr.. 5. gr. a og 7. gr., og 
ákvæði um biðtíma til afurðanýtingar, sem er 
leyfður í alþjóðlegum tilmælum, hafi verið virt“. 

9. Eftirfarandi grein bætist við: 

„Grein 11a 

Innan tveggja ára frá 14. október 2003 skal 
framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og 
ráðið um framboð á öðrum dýralyfjum en þeim sem 
innihalda estradíól 17ß eða esterlíkar afleiður þess til að 
meðhöndla grotnun eða storknun fósturs í kúm og til 
meðhöndlunar á graftarlegi í kúm og árið eftir skal hún 
leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið tillögur sem eru 
nauðsynlegar til að skipta út efnunum innan tilhlýðilegs 
tíma. 

Einnig skal framkvæmdastjórnin, að því er varðar efni 
sem eru tilgreind í III. viðauka, leita viðbótarupplýsinga 
og taka tillit til síðustu vísindagagna frá öllum mögulegum 
heimildum og taka þær ráðstafanir sem gerðar eru til 
reglubundinnar endurskoðunar með það í huga að geta lagt 
allar nauðsynlegar tillögur tímanlega fyrir Evrópuþingið 
og ráðið.“ 

10. Eftirfarandi grein bætist við: 

„Grein 14a 

Þrátt fyrir 3. gr. og 5. gr. a og með fyrirvara um 2. gr. 
skulu húsdýr, sem hægt er að votta að hafi verið gefið 
estradíól 17ß eða esterlíkar afleiður þess í lækningaskyni 
eða í tengslum við dýrarækt fyrir 14. október 2004, falla 
undir sömu ákvæði og sett eru um efni sem eru leyfð í 
samræmi við 1. mgr. 4. gr. að því er varðar notkun í 
lækningaskyni og 5. gr. að því er varðar notkun í 
dýrarækt.“ 

11. Líta ber á allar vísanir í „tilskipun 81/851/EBE“ og 
„tilskipun 81/852/EBE“ sem vísanir í „tilskipun 
2001/82/EB“. 

12. Viðaukinn við tilskipun 96/22/EB verði „I. viðauki“ og 
við bætist II. og III. viðauki þessarar tilskipunar. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 14. október 2004. Þau skulu tilkynna það 
framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

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

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

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 22. september 2003. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX R. BUTTIGLIONE 

forseti. forseti. 
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II. VIÐAUKI 

Skrá yfir bönnuð efni: 

Skrá A: 

— efni með skjaldheftandi virkni 

— stilben, afleiður þess, sölt þeirra og esterar 

Skrá B: 

— estradíól 17ß og esterlíkar afleiður þess. 

— betaörvar 

III. VIÐAUKI 

Skrá yfir efni sem eru bönnuð tímabundið: 

efni sem hafa estrógen- (önnur en estradíól 17ß og esterlíkar afleiður þess), andrógen- eða gestagenvirkni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


