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                           TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/4/EB                    2007/EES/26/23 

frá 15. janúar 2004 

um breytingu á tilskipun 96/3/EB um undanþágu frá tilteknum ákvæðum tilskipunar 
ráðsins 93/43/EBE um hollustuhætti í matvælaiðnaði vegna flutninga á fljótandi olíum og 
 fitu í lausri vigt á sjó (*) 

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/43/EBE frá 14. júní 
1993 um hollustuhætti í matvælaiðnaði (1), einkum 3. mgr. 
3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nauðsynlegt er að breyta tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 96/3/EB frá 26. janúar 1996 um undan-
þágu frá tilteknum ákvæðum tilskipunar ráðsins 
93/43/EBE um hollustuhætti í matvælaiðnaði vegna 
flutninga á fljótandi olíum og fitu í lausri vigt á sjó (2) 
með tilliti til þróunar á sviði vísinda. 

2) Á grundvelli mats vísindanefndarinnar um matvæli, 
einkum álits hennar frá 20. september 1996, eins og 
því var breytt 12. júní 1997 (á 107. allsherjarfundi), 
og uppfærðs álits frá 4. apríl 2003 um hugsanlega 
hættu sem heilsu manna er búin vegna flutninga olíu 
og fitu í skipsgeymum sem áður hafa verið flutt í efni, 
sem litið hefur verið á sem tækan fyrri farm, er 
nauðsynlegt að breyta skránni yfir tæka fyrri farma 
sem er að finna í viðauka við tilskipun 96/3/EB. 

3) Í tilviki sýklóhexanóls, 2,3-bútandíóls, ísóbútanóls og 
nónans voru upplýsingar, sem fyrir lágu, ófullnægj-
andi eða þörfnuðust frekari skýringa til að traust 
vísindalegt mat á eiturefnafræðilegum eiginleikum 
þeirra gæti farið fram og gat vísindanefndin um mat-
væli því ekki framkvæmt matið sem óskað var eftir. 
Vísindanefndin um matvæli taldi þessi efni ekki tæk 
sem fyrri farm og því ber að fjarlægja þau úr skránni 
yfir tækan fyrri farm. 

4) Í tilviki metýlestra af fitusýrum (lárat, palmítat, sterat, 
óleat), ediksýruanhýdríðs, ammoníumfjölfosfats, pró-
pýlenfjórliðu, própýlalkóhóls og natríumsilíkats hefur 
mat vísindanefndarinnar um matvæli, í ljósi gagna 
sem fyrir liggja, leitt til þess að þessi efni hafa verið 
samþykkt sem tækur fyrri farmur. Þessum efnum ber 
því að bæta í skrána yfir tækan fyrri farm. 

5) Í tilviki ísódekanóls, ísónónanóls, ísóoktanóls, 
montanvax, paraffínvax og hvítolíu voru upplýsingar, 
sem fyrir lágu, ófullnægjandi til að fullkomið mat 
gæti farið fram. Samkvæmt áliti vísindanefndarinnar 
um matvæli má þó líta á þessi efni sem tækan fyrri 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 15, 22.1.2004, bls. 25. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124/2004, 24. 
september 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 10.3.2005, bls. 33. 

(1) Stjtíð. EB L 175, 19.7.1993, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 21, 27.1.1996, bls. 42. 

farm til bráðabirgða þegar tillit er tekið til þess hversu 
ólíklegt er að þau geti framkallað erfðaeiturhrif, 
hversu auðvelt er að fjarlægja þau með hreinsun 
geyma og hversu lítils magns efnaleifa búist við er 
vegna þessara þátta auk líklegrar þynningar efnanna. 

 
6) Þessi efni, sem samþykkt eru til bráðabirgða, skulu 

endurmetin á grundvelli nýrra vísindagagna og við-
aukinn endurskoðaður, eftir því sem við á, innan full-
nægjandi frests. Gögnin, sem eru nauðsynleg vegna 
framangreinds mats, skulu einkum lögð fram af hlut-
aðeigandi matvælafyrirtækjum. 

 
7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 

eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferli og heilbrigði dýra. 

 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Viðaukinn við þessa tilskipun komi í stað viðaukans við 
tilskipun 96/3/EB. 
 

2. gr. 
 
Efnin ísódekanól, ísónónanól, ísóoktanól, montanvax, par-
affínvax og hvítolíur skulu endurmetin á grundvelli nýrra 
vísindagagna og viðaukinn endurskoðaður, eftir því sem við 
á, fyrir 31. desember 2006. 
 

3. gr. 
 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 1. 
júní 2004. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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5. gr. 

 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 15. janúar 2004. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 

„VIÐAUKI 
 

SKRÁ YFIR TÆKAN FYRRI FARM 
 
 

Efni (samheiti) CAS-númer 

Ediksýra 64-19-7 

Ediksýruanhýdríð (etananhýdríð) 108-24-7 

Aseton (dímetýlketon, 2-própanón) 67-64-1 

Súrar olíur og fitusýrueimi — úr jurtaolíum og -fitu og/eða blöndum úr þeim, og úr dýra- og sjávarfitu og -olíum 

Ammóníumhýdroxíð (ammóníumhýdrat, ammóníakslausn, ammóníaksvatn) 1336-21-6 

Ammoníumfjölfosfat 68333-79-9 
10124-31-9 

Dýra-, sjávar- og jurtaolíur og hertar olíur og fita (þó ekki olía úr kasúhnetum og hrá furuolía) 

Bývax (hvítt og gult) 8006-40-4 
8012-89-3 

Bensýlalkóhól (aðeins ef hreinleiki þess gerir það hæft til notkunar í lyf og prófunarefni) 100-51-6 

Bútýlasetöt (n-, sek-, tert-) 123-86-4 
105-46-4 
540-88-5 

Aðeins er unnt að líta á kalsíumklóríðlausn sem tækan fyrri farm ef farmurinn, sem var 
fluttur næst á undan henni, er í þessari skrá og ekki háður svipuðum takmörkunum. 

10043-52-4 

Kalsíumlignósúlfónat 8061-52-7 

Kandelillavax 8006-44-8 

Karnúbavax — (Brasílíuvax) 8015-86-9 

Sýklóhexan (hexametýlen, hexanaften, hexalhýdróbensen) 110-82-7 

Epoxuð sojabaunaolía (oxíran-súrefnisinnihald minnst 7% en mest 8%) 8013-07-8 

Etanól (etýlalkóhól) 64-17-5 

Etýlasetat (ediksýruetri, ediksýruestri, ediksnafta) 141-78-6 

2-etýlhexanól (2-etýlhexýlalkóhól) 104-76-7 

Fitusýrur: 

Arakínsýra (eikósansýra) 506-30-9 

Behensýra (dókósansýra) 112-85-6 

Smjörsýra (bútansýra , etýlediksýra, própýlmaurasýra) 107-92-6 

Kaprínsýra (n-dekansýra) 334-48-5 

Kaprónsýra (n-hexansýra) 142-62-1 
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Efni (samheiti) CAS-númer 

Kaprýlsýra (n-oktansýra) 124-07-2 

Erúkasýra (sis-13-dókósensýra) 112-86-7 

Heptansýra (n-hexansýra) 111-14-8 

Lárínsýra (n-dódekansýra) 143-07-7 

Láróleínsýra (dódekensýra) 4998-71-4 

Línólsýra (9,12-oktadekadíensýra) 60-33-3 

Línólensýra (9,12,15-oktadekatríensýra) 463-40-1 

Mýristínsýra (n-tetradekansýra) 544-63-8 

Mýristóleínsýra (n-tetradekensýra) 544-64-9 

Olíusýra (n-oktadekensýra) 112-80-1 

Palmitínsýra (n-hexadekansýra) 57-10-3 

Palmitóleínsýra (sis-9-hexadekensýra) 373-49-9 

Pelargónsýra (n-nónansýra) 112-05-0 

Rísínólsýra (sis-12-hýdroxýoktadek-9-ensýra, laxerolíusýra) 141-22-0 

Sterínsýra (n-oktadekansýra) 57-11-4 

Valerínsýra (n-pentansýra) 109-52-4 

Fitualkóhól: 

Bútýlalkóhól (1-bútanól) 71-36-3 

Kaprýlalkóhól (1-hexanól) 111-27-3 

Kaprýlalkóhól (1-n-oktanól) 111-87-5 

Setýlalkóhól (C-16 alkóhól, 1-hexadekanól, palmitýlalkóhól) 36653-82-4 

Dekýlalkóhól (1-dekanól) 112-30-1 

Enantýlalkóhól (1-heptanól, heptýlalkóhól) 111-70-6 

Lárýlalkóhól (n-dódekanól) 112-53-8 

Mýristýlalkóhól (1-tetradekanól) 112-72-1 

Nónýlalkóhól (1-nónanól) 143-08-8 

Óleýlalkóhól (oktadekanól) 143-28-2 

Sterýlalkóhól (1-oktadekanól) 112-92-5 

Trídekýlalkóhól (1-trídekanól) 27458-92-0 
112-70-9 

Fitualkóhólblöndur: 

Lárýlmýristýlalkóhól (C12-C14)  

Setýlsterýlalkóhól (C16-C18)  
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Efni (samheiti) CAS-númer 

Fitusýruestrar — allir estrar myndaðir með samsetningu einhverrar af framangreindum fitusýrum og einhvers af
framangreindum fitualkóhólum. Sem dæmi hér um má nefna bútýlmýristat, óleýlpalmítat og setýlsterat 

Metýlestrar af fitusýrum: 

Metýllárat (metýldódekanóat) 111-82-0 

Metýlpalmítat (metýlhexadekanóat) 112-39-0 

Metýlsterat (metýloktadekanóat) 112-61-8 

Metýlóleat (metýloktadekenóat) 112-62-9 

Maurasýra (metansýra) 64-18-6 

Glýserín (glýseról) 56-81-5 

Glýkól: 

Bútandíól 

1,3-bútandíól (1,3-bútýlenglýkól) 107-88-0 

1,4-bútandíól (1,4-bútýlenglýkól) 110-63-4 

Fjölprópýlenglýkól (meðalmólmassi yfir 400) 25322-69-4 

Própýlenglýkól (1,2-própýlenglýkól, 1,2-própandíól, 1,2-díhídroxýprópan; 
mónóprópýlenglýkól (MPG), metýlglýkól) 

57-55-6 

1,3-própýlenglýkól (trímetýlenglýkól, 1,3-própandíól) 504-63-2 

n-heptan 142-82-5 

n-hexan (tæknilega hreint) 110-54-3 
64742-49-0 

Ísóbútýlasetat 110-19-0 

Ísódekanól (ísódekýlalkóhól) 25339-17-7 

Ísónónanól (ísónónýlalkóhól) 27458-94-2 

Ísóoktanól (ísóoktýlalkóhól) 26952-21-6 

Ísóprópanól (ísóprópýlalkóhól, IPA) 67-63-0 

Límónen (dípenten) 138-86-3 

Magnesíumklóríðlausn 7786-30-3 

Metanól (metýlalkóhól) 67-56-1 

Metýletýlketon (2-bútanon) 78-93-3 

Metýlísóbútýlketon (4-metýl-2-pentanón) 108-10-1 

Metýltertíerbútýletri (MBTE) 1634-04-4 

Melassi 57-50-1 

Montanvax 8002-53-7 

Paraffínvax 8002-74-2 
63231-60-7 

Pentan 109-66-0 

Fosfórsýra (ortófosfórsýra) 7664-38-2 
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Efni (samheiti) CAS-númer 

Aðeins er unnt að líta á drykkjarvatn sem tækan fyrri farm ef farmurinn sem var fluttur næst á undan því er í þessari 
skrá og er ekki háður svipuðum takmörkunum 

Aðeins er unnt að líta á kalíumhýdroxíð (kalíumlút) sem farm sem hefur verið fluttur áður 
ef farmurinn sem var fluttur næst á undan því er í þessari skrá og er ekki háður svipuðum 
takmörkunum 

1310-58-3 

n-própýlasetat 109-60-4 

Própýlenfjórliða 6842-15-5 

Própýlalkóhól (própan-1-ól, 1-própanól) 71-23-8 

Aðeins er unnt að líta á natríumhýdroxíð (vítissóda) sem tækan fyrri farm ef farmurinn 
sem var fluttur næst á undan því er í þessari skrá og er ekki háður svipuðum 
takmörkunum 

1310-73-2 

Kísildíoxíð (dvergkísill) 7631-86-9 

Natríumsilíkat (glervatn) 1344-09-8 

Sorbítól (D-sorbítól) 50-70-4 

Brennisteinssýra 7664-93-9 

Þvagefnisammóníum-nítratlausn (UAN) 

Víndreggjar (hrátt vínsteinsduft) 868-14-4 

Hvítolíur 8042-47-5“ 
 
 
 
 
 
 


