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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/EES/70/12 

frá 21. nóvember 2008 

um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í 
jurtalyf sem hefð er fyrir

(tilkynnt með númeri C(2008) 6933) 

(2008/911/EB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf 
sem ætluð eru mönnum (1), einkum f-lið 16. gr., 

með hliðsjón af áliti Lyfjastofnunar Evrópu, sem 
jurtalyfjanefndin setti fram 7. september 2007, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare
og Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce
(Miller) Thellung uppfylla kröfurnar sem settar eru fram
í tilskipun 2001/83/EB. Foeniculum vulgare Miller
subsp. vulgare var. vulgare og Foeniculum vulgare
Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung geta
talist jurtaefni, fullbúin jurtalyf og/eða samsetningar
þeirra.

2) Því er rétt að taka saman skrá yfir jurtaefni og fullbúin
jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyfjum
sem hefð er fyrir og að færa Foeniculum vulgare Miller
subsp. vulgare var. vulgare og Foeniculum vulgare
Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung inn í
þá skrá.

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mannalyf.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr.

Í I. viðauka er tekin saman skrá yfir jurtaefni og fullbúin 
jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyfjum sem 
hefð er fyrir og Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. 
vulgare og Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. 
dulce (Miller) Thellung eru færðar inn í þá skrá. 

2. gr.

Ábendingar, tilgreindur styrkur og lyfjunarfræði, íkomuleið og 
allar aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til öruggrar 
notkunar sem jurtalyf sem hefð er fyrir að því er varðar 
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare og 
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) 
Thellung er að finna í II. viðauka við þessa ákvörðun. 

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 21. nóvember 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 328, 6.12.2008, bls. 42. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 10/2012 frá  
10. febrúar 2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34, 21.6.2012, bls. 19. 

 (1) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. 
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I. VIÐAUKI 

Skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir, tekin saman í 
samræmi við 16. gr. f í tilskipun 2001/83/EB, eins og henni var breytt með tilskipun 2004/24/EB 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (bitur fennikualdin) 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (sæt fennikualdin) 
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II. VIÐAUKI

A. 

FÆRSLA UM FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE, FRUCTUS Í SKRÁ 
BANDALAGSINS 

Vísindaheiti plöntunnar 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare 

Grasafræðileg ætt 

Sveipjurtaætt (Apiaceae) 

Jurtaefni 

Fennika, bitur 

Almennt heiti jurtaefnisins á öllum opinberum tungumálum ESB 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného 
pravého 

DA (dansk): Fennikel, bitter 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός 

EN (English): Bitter fennel, fruit 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä 

FR (français): Fruit de fenouil amer 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés 

IT (italiano): Finocchio amaro (o 
selvatico), frutto 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių 
vaisiai 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi 

MT (malti): Bużbież morr, frotta 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego 
(odmiana gorzka) 

PT (português): Fruto de funcho amargo 

RO (română): Fruct de fenicul amar 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký 

SL (slovenščina): Plod grenkega 
navadnega komarčka 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt 

IS (íslenska): Fennikualdin, bitur 

NO (norsk): Fenikkel, bitter 
Fullbúið/fullbúin jurtalyf 

Fennikualdin, bitur, þurrkuð og fínskorin (1). 

Tilvísun í gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni 

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824). 

Ábending/ábendingar 

a) Jurtalyf sem hefð er fyrir til meðferðar við einkennum mildra meltingartruflana eins og magaverkjum, þembu og
vindgangi. 

b) Jurtalyf sem hefð er fyrir til meðhöndlunar á mildum tíðaverkjum.

c) Jurtalyf sem hefð er fyrir til notkunar sem hóstameðal í tengslum við kvef.

Lyfið er jurtalyf, sem hefð er fyrir, við tilteknum ábendingum sem byggjast eingöngu á langvarandi notkun. 

Tegund hefðar 

Evrópsk, kínversk. 

Tiltekinn styrkleiki 

Sjá „skammtar“. 

(1) „Fínskorin aldin“ á einnig við um „mulin aldin“. 



12.12.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 70/53 
    

Skammtar 

Fullorðnir 

Einn skammtur 

1,5 til 2,5 g af (ferskum (1)) fínskornum fennikualdinum í 0,25 l af sjóðandi vatni (látið trekkja í 15 mínútur) þrisvar á dag 
sem jurtate. 

Unglingar eldri en 12 ára, ábending a) 

Fullorðinsskammtur 

Börn fjögurra til 12 ára gömul, ábending a) 

Meðaldagsskammtur 

3–5 g af (ferskum) fínskornum aldinum sem jurtate í þremur aðskildum skömmtum, til skammtímanotkunar við mildum, 
skammvinnum einkennum eingöngu (sem vara skemur en í eina viku). 

Ekki er mælt með því að gefa börnum yngri en fjögurra ára lyfið (sjá hlutann „Sérstök varnaðarorð og varúðarráðstafanir við 
notkun“). 

Íkomuleið 

Inntaka. 

Meðferðarlengd eða takmarkanir varðandi meðferðarlengd 

Fullorðnir 

Unglingar eldri en 12 ára, ábending a) 

Ekki skal nota lyfið lengur en í tvær vikur. 

Börn fjögurra til 12 ára gömul, ábending a) 

Eingöngu til skammtímanotkunar (skemur en í eina viku) við mildum, skammvinnum einkennum. 

Ef einkenni hverfa ekki við notkun jurtalyfsins skal leita ráða frá lækni eða öðrum hæfum heilbrigðisstarfsmanni. 

Aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til öruggrar notkunar 

Frábendingar 

Ofurnæmi gagnvart virka efninu eða jurtum af sveipjurtaætt (Apiaceae eða Umbelliferae) (anísfræ, kúmen, sellerí, kóríander 
og dill) eða gagnvart anetóli. 

Sérstök varnaðarorð og varúðarráðstafanir við notkun 

Ekki er mælt með því að gefa börnum yngri en fjögurra ára lyfið þar sem fyrirliggjandi upplýsingar eru ekki nægilegar og 
leita skal ráðlegginga barnalæknis. 

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

Ekki hefur verið tilkynnt um milliverkanir. 

Meðganga og mjólkurskeið 

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun fennikualdins hjá barnshafandi sjúklingum. 

Ekki er vitað hvort efnisþættir fenniku skiljast út í brjóstamjólk. 

Þar sem nægilegar upplýsingar liggja ekki fyrir er ekki mælt með því að nota lyfið meðan á meðgöngu og mjólkurskeiði 
stendur. 

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

Engar rannsóknir hafa farið fram varðandi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

 

 
(1) Umsækjandinn skal framkvæma viðeigandi stöðugleikaprófanir varðandi innihald efnisþátta í ilmkjarnaolíum fyrir blöndur með 

fínskornum fennikualdinum til sölu. 
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Aukaverkanir 

Ofnæmisviðbrögð við fenniku geta komið fyrir í húð eða öndunarfærum. Tíðni þeirra er ekki þekkt. 

Ef aðrar aukaverkanir sem ekki eru nefndar hér á undan koma fram skal leita ráðlegginga læknis eða annars 
hæfs heilbrigðisstarfsmanns. 

Ofskömmtun 

Ekkert ofskömmtunartilvik hefur verið tilkynnt. 

Lyfjafræðilegar upplýsingar (ef nauðsyn krefur) 

Á ekki við. 

Lyfjafræðileg áhrif eða líkleg verkun á grundvelli langvarandi notkunar og reynslu (ef nauðsyn krefur vegna 
öruggrar notkunar vörunnar) 

Á ekki við. 

B. 

FÆRSLA UM FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) 
THELLUNG, FRUCTUS Í SKRÁ BANDALAGSINS 

Vísindaheiti plöntunnar 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung 

Grasafræðileg ætt 

Sveipjurtaætt (Apiaceae) 

Jurtaefni 

Fennika, sæt 

Almennt heiti jurtaefnisins á öllum opinberum tungumálum ESB 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод 
CS (čeština): Plod fenyklu obecného 
sladkého 

DA (dansk): Fennikel, sød 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος 
γλυκύς 

EN (English): Sweet fennel, fruit 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä 

FR (français): Fruit de fenouil doux 

HU (magyar): Édesköménytermés 

IT(italiano): Finocchio dolce  
(o romano), frutto 
 

LT(lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių 
vaisiai 
LV(latviešu valoda): Saldā fenheļa 
augļi 

MT  (malti): Bużbież ħelu, frotta 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet 
PL (polski): Owoc kopru włoskiego 
(odmiana słodka) 

PT(português): Fruto de funcho doce 
RO (română): Fruct de fenicul dulce 
SK(slovenčina): Feniklový plod sladký 
SL(slovenščina): Plod sladkega 
navadnega komarčka 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt 

IS (íslenska): Fennikualdin, sæt 

NO (norsk): Fenikkel, søt 

Fullbúið/fullbúin jurtalyf 

Fennikualdin, sæt, þurrkuð og fínskorin (1) eða mulin. 

Tilvísun í gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni 

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825). 

Ábending/ábendingar 

a) Jurtalyf sem hefð er fyrir til meðferðar við einkennum mildra meltingartruflana eins og magaverkjum, 
þembu og vindgangi. 

 

 

 
(1) „Fínskorin aldin“ á einnig við um „mulin aldin“. 
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b) Jurtalyf sem hefð er fyrir til meðhöndlunar á mildum tíðaverkjum.

c) Jurtalyf sem hefð er fyrir til notkunar sem hóstameðal í tengslum við kvef.

Lyfið er jurtalyf, sem hefð er fyrir, við tilteknum ábendingum sem byggjast eingöngu á langvarandi notkun. 

Tegund hefðar 

Evrópsk, kínversk. 

Tiltekinn styrkleiki 

Sjá „skammtar“. 

Skammtar 

Fullorðnir 

Einn skammtur 

1,5 til 2,5 g af (ferskum (1)) fínskornum fennikualdinum í 0,25 l af sjóðandi vatni (látið trekkja í 15 mínútur) 
þrisvar á dag sem jurtate. 

Fennikuduft: 400 mg þrisvar á dag (að hámarki 2 g hvern dag). 

Unglingar eldri en 12 ára, ábending a) 

Fullorðinsskammtur 

Börn fjögurra til 12 ára gömul, ábending a) 

Meðaldagsskammtur 

3–5 g af (ferskum) fínskornum aldinum sem jurtate í þremur aðskildum skömmtum, til skammtímanotkunar við 
mildum, skammvinnum einkennum eingöngu (sem vara skemur en í eina viku). 

Ekki er mælt með því að gefa börnum yngri en fjögurra ára lyfið (sjá hlutann „Sérstök varnaðarorð og 
varúðarráðstafanir við notkun“). 

Íkomuleið 

Inntaka. 

Meðferðarlengd eða takmarkanir varðandi meðferðarlengd 

Fullorðnir 

Unglingar eldri en 12 ára, ábending a) 

Ekki skal nota lyfið lengur en í tvær vikur. 

Börn fjögurra til 12 ára gömul, ábending a) 

Eingöngu til skammtímanotkunar (skemur en í eina viku) við mildum, skammvinnum einkennum. 

Ef einkenni hverfa ekki við notkun jurtalyfsins skal leita ráða frá lækni eða öðrum hæfum heilbrigðis-
starfsmanni. 

Aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til öruggrar notkunar 

Frábendingar 

Ofurnæmi gagnvart virka efninu eða jurtum af sveipjurtaætt (Apiaceae eða Umbelliferae) (anísfræ, kúmen, 
sellerí, kóríander og dill) eða gagnvart anetóli. 

Sérstök varnaðarorð og varúðarráðstafanir við notkun 

Ekki er mælt með því að gefa börnum yngri en fjögurra ára lyfið þar sem fyrirliggjandi upplýsingar eru ekki 
nægilegar og leita skal ráðlegginga barnalæknis. 

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

Ekki hefur verið tilkynnt um milliverkanir. 

(1) Umsækjandinn skal framkvæma viðeigandi stöðugleikaprófanir varðandi innihald efnisþátta í ilmkjarnaolíum fyrir blöndur með 
fínskornum eða möluðum fennikualdinum til sölu. 
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Meðganga og mjólkurskeið 

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun fennikualdins hjá barnshafandi sjúklingum. 

Ekki er vitað hvort efnisþættir fenniku skiljast út í brjóstamjólk. 

Þar sem nægilegar upplýsingar liggja ekki fyrir er ekki mælt með því að nota lyfið meðan á meðgöngu og 
mjólkurskeiði stendur. 

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

Engar rannsóknir hafa farið fram varðandi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

Aukaverkanir 

Ofnæmisviðbrögð við fenniku geta komið fyrir í húð eða öndunarfærum. Tíðni þeirra er ekki þekkt. 

Ef aðrar aukaverkanir, sem ekki eru nefndar hér á undan, koma fram skal leita ráðlegginga læknis eða annars 
hæfs heilbrigðisstarfsmanns. 

Ofskömmtun 

Ekkert ofskömmtunartilvik hefur verið tilkynnt. 

Lyfjafræðilegar upplýsingar (ef nauðsyn krefur) 

Á ekki við. 

Lyfjafræðileg áhrif eða líkleg verkun á grundvelli langvarandi notkunar og reynslu (ef nauðsyn krefur vegna 
öruggrar notkunar vörunnar) 

Á ekki við. 


