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 TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/54/EB   2013/EES/4/39 

frá 18. júní 2009 

 um hagnýtingu og setningu ölkelduvatns á markað (*) 

(endurútgáfa) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Tilskipun ráðsins 80/777/EBE frá 15. júlí 1980 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi hagnýtingu 
og markaðssetningu ölkelduvatns (3), hefur nokkrum 
sinnum verið breytt í veigamiklum atriðum (4). Þar sem 
um frekari breytingar verður að ræða er réttast að 
endurútgefa hana til glöggvunar. 

2)  Ölkelduvatn er skilgreint í lögum Bandalagsins. Í 
þessum lögum er mælt fyrir um þau skilyrði, sem 
ölkelduvatn þarf að uppfylla til þess að vera viðurkennt, 
og þar eru enn fremur reglur um nýtingu uppsprettna. Í 
þeim er ennfremur mælt fyrir um sértækar reglur fyrir 
setningu vatnsins, sem um er að ræða, á markað. 

3)  Sá munur, sem er á þessum lögum, hindrar frjálsan 
flutning ölkelduvatns og leiðir til ójafnra samkeppnis-
skilyrða og jafnframt til beinna áhrifa á starfsemi innri 
markaðarins. 

4)  Í þessu sérstaka tilviki má ryðja þessum hindrunum úr 
vegi með því að skuldbinda hvert aðildarríki til þess að 
leyfa viðskipti á yfirráðasvæði sínu með ölkelduvatn, 
sem hefur verið viðurkennt í öllum öðrum aðildar-
ríkjum, og með því að mæla fyrir um sameiginlegar 
reglur, einkum um örverufræðilegar kröfur sem uppfylla 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 164, 26.6.2009, bls. 45. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2010 frá 29. janúar 
2010 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 19, 22.4.2010, bls. 9. 

(1) Stjtíð. ESB C 162, 25.6.2008, bls. 87. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 23. september 2008 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 28. maí 2009. 
(3) Stjtíð. EB L 229, 30.8.1980, bls. 1. 
(4) Sjá A-hluta IV. viðauka. 

þarf, og um skilyrðin fyrir því að nota sérstök heiti fyrir 
tilteknar tegundir ölkelduvatns. 

5)  Megintilgangurinn með reglum um ölkelduvatn er 
einkum að vernda heilbrigði neytenda, koma í veg fyrir 
að villt sé um fyrir þeim og tryggja góða viðskiptahætti. 

6)  Meðan samningar hafa ekki náðst um gagnkvæma 
viðurkenningu á ölkelduvatni milli Bandalagsins og 
þriðju landa þarf að ákveða, þar til þessir samningar 
hafa komið til framkvæmda, með hvaða skilmálum 
verður leyfilegt að flytja inn svipaðar vörur frá þriðju 
löndum til Bandalagsins sem ölkelduvatn. 

7)  Tryggja þarf að ölkelduvatn haldi viðurkenndum 
séreinkennum sínum þegar það er sett á markað. Ílátin, 
sem það er sett í, skulu því vera með heppilegum 
lokunarbúnaði. 

8)  Merking ölkelduvatns fellur undir almennu reglurnar 
sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2000/13/EB frá 20. mars 2000 um samræmingu 
laga aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og 
auglýsingu matvæla (5). Þessi tilskipun getur því 
einskorðast við það að mæla fyrir um viðbætur og 
undanþágur í tengslum við þessar almennu reglur. 

9)  Skylt skal vera að gefa yfirlýsingu um samsetningu 
ölkelduvatns samkvæmt efnagreiningu svo tryggt sé að 
neytendur séu upplýstir. 

10)  Nauðsynlegar ráðstafanir til að koma þessari tilskipun í 
framkvæmd skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er falið (6). 

 ________________  

(5) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29. 
(6) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 



  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2013 

 
Nr. 4/844 

11)  Einkum er mikilvægt að framkvæmdastjórnin fái 
heimild til þess að samþykkja viðmiðunargildi fyrir 
styrk innihaldsefna í ölkelduvatni, nauðsynleg ákvæði 
um ábendingar í merkingum um mikinn styrk tiltekinna 
innihaldsefna, skilyrði fyrir því að nota ósonauðgað loft 
við meðhöndlun ölkelduvatns, upplýsingar um með-
höndlun ölkelduvatns, aðferðir við efnagreiningu sem er 
gerð til þess að staðfesta að það innihaldi engin 
mengunarefni, aðferðir við sýnatöku og aðferðir til þess 
að kanna örverufræðilega eiginleika ölkelduvatns. Þar 
eð þessar ráðstafanir eru almenns eðlis og þeim er ætlað 
að breyta veigalitlum þáttum í þessari tilskipun, m.a. að 
bæta við hana, skulu þær samþykktar í samræmi við 
málsmeðferð í stjórnsýslunni með athugun sem kveðið 
er á um í 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB. 

12)  Ef málefnið er svo brýnt að ekki reynist unnt að standa 
við hefðbundinn frest í tengslum við stjórnsýslumeðferð 
með athugun skal framkvæmdastjórnin geta beitt 
flýtimeðferðinni, sem kveðið er á um í 6. mgr. 5. gr. a í 
ákvörðun 1999/468/EB, við samþykkt breytinga á 
þessari tilskipun sem eru nauðsynlegar til þess að 
tryggja lýðheilsuvernd. 

13)  Nýju atriðin, sem innleidd eru í þessari tilskipun, varða 
einungis nefndarmeðferðina. Þar af leiðandi þurfa 
aðildarríkin ekki að lögleiða þau. 

14)  Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna varðandi fresti þeirra til að lögleiða 
tilskipanirnar sem eru tilgreindar í B-hluta IV. viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Þessi tilskipun fjallar um vatn sem unnið er úr jörðu í 
aðildarríki og er viðurkennt af þar til bærum yfirvöldum þess 
ríkis sem ölkelduvatn er uppfyllir ákvæðin í I. þætti I. 
viðauka. 

2. Tilskipunin varðar einnig vatn sem unnið er úr jörðu í 
þriðja landi, flutt inn til Bandalagsins og viðurkennt sem 
ölkelduvatn af þar til bærum yfirvöldum aðildarríkis. 

Einungis er heimilt að viðurkenna vatnið, sem um getur í 
fyrstu undirgrein, ef þar til bær yfirvöld í því landi, þar sem 
það er unnið, hafa vottað að það uppfylli ákvæðin í I. þætti I. 
viðauka og að reglubundið eftirlit sé haft með beitingu 
ákvæða 2. liðar II. viðauka. 

Gildistími þeirrar vottunar, sem um getur í annarri undirgrein, 
má ekki vera lengri en fimm ár. Ekki er nauðsynlegt að 
endurtaka málsmeðferðina til viðurkenningar sem um getur í 
fyrstu undirgrein ef vottunin er endurnýjuð fyrir lok þess tíma. 

3. Þessi tilskipun gildir ekki um: 

a)  vatn sem er lyf í skilningi tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalags-
reglur um lyf sem ætluð eru mönnum (1), 

b)  ölkelduvatn við upptök, notað til lækninga á stofnunum 
sem nýta heitt vatn úr jörðu eða steinefnaríkt vatn. 

4. Rökin fyrir því að veita viðurkenninguna sem um getur í 
1. og 2. mgr. skulu sett fram á viðeigandi hátt af þar til bærum 
yfirvöldum aðildarríkisins og gefin út opinberlega. 

5. Hvert aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni um 
það þegar viðurkenningin, sem getið er um 1. og 2. mgr., 
hefur verið veitt eða dregin til baka. Skrá yfir viðurkennt 
ölkelduvatn skal gefin út í Stjórnartíðindum Evrópusam-
bandsins. 

2. gr. 

Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja 
að einungis sé heimilt að setja vatnið, sem um getur í 1. gr. og 
er í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar, á markað sem 
ölkelduvatn. 

3. gr. 

Eingöngu er heimilt að hagnýta uppsprettur og setja vatn úr 
þeim á flöskur í samræmi við ákvæði í II. viðauka. 

4. gr. 

1. Ekki má meðhöndla ölkelduvatn, eins og það kemur fyrir 
við upptök, nema á eftirfarandi hátt: 

a)  að skilja frá óstöðug efni þess, svo sem járn- og brenni-
steinssambönd með síun eða umhellingu, hugsanlega með 
súrefnismettun á undan, svo framarlega sem meðferðin 
breytir ekki samsetningu vatnsins hvað varðar mikil-
vægustu efnisþættina sem ákvarða eiginleika þess, 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. 
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b)  að skilja frá járn-, mangan- og brennisteinssambönd og 
arsen í tilteknum tegundum ölkelduvatns með aðferð þar 
sem ósonauðgað loft er notað, svo framarlega sem með-
höndlunin breytir ekki samsetningu vatnsins hvað varðar 
mikilvægustu efnisþættina sem ákvarða eiginleika þess, og 
að því tilskildu: 

i.  að meðhöndlunin sé í samræmi við skilyrðin fyrir 
notkun sem framkvæmdastjórnin mælir fyrir um að 
höfðu samráði við Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 
sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um 
almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um 
matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evr-
ópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (1), 

ii.  að meðhöndlunin sé tilkynnt lögbærum yfirvöldum og 
að þau hafi sérstakt eftirlit með henni, 

c)  að skilja frá óæskilega efnisþætti, aðra en þá sem eru 
tilgreindir í a- og b-lið, svo framarlega sem meðferðin 
breytir ekki samsetningu vatnsins hvað varðar mikil-
vægustu efnisþættina sem ákvarða eiginleika þess, og að 
því tilskildu: 

i.  að meðhöndlunin sé í samræmi við notkunarskilyrðin 
sem framkvæmdastjórnin mælir fyrir um að höfðu 
samráði við Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 

ii.  að meðhöndlunin sé tilkynnt lögbærum yfirvöldum og 
að þau hafi sérstakt eftirlit með henni, 

d)  ef fjarlægja á óbundinn koltvísýring, í heild eða að hluta, 
er eingöngu heimilt að gera það með eðlisfræðilegum 
aðferðum. 

Þær ráðstafanir, sem um getur í i-lið b-liðar og i-lið c-liðar og 
er ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar, 
með því að bæta við hana, skulu samþykktar í samræmi við þá 
stjórnsýslumálsmeðferð með athugun sem um getur í 2. mgr. 
14. gr. 

Ákvæði fyrstu undirgreinar skulu ekki koma í veg fyrir notkun 
ölkeldu- eða uppsprettuvatns við framleiðslu gosdrykkja. 

2. Ekki má bæta neinu við ölkelduvatn, eins og það kemur 
fyrir við upptök, öðru en með því að kolsýra það eða endur-
kolsýra það við þau skilyrði sem mælt er fyrir um í III. þætti I. 
viðauka. 

3. Bannað er að sótthreinsa vatnið, með hvaða aðferð sem er, 
og að bæta út í það, með fyrirvara um 2. mgr., bakteríu-
hemjandi efnum eða gera nokkuð annað sem er líklegt til að 
breyta líftölu ölkelduvatnsins. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1. 

5. gr. 

1. Líftala lífvænlegra örvera í ölkelduvatni við upptök skal 
vera í samræmi við eðlilega líftölu vatnsins og vera næg 
sönnun þess að upptökin séu vernduð gegn allri mengun. Þessi 
líftala skal ákvarðast samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er 
fyrir um í lið 1.3.3. í II. þætti I. viðauka. 

Eftir átöppun má líftalan við upptök ekki fara yfir 100 á hvern 
millilítra eftir 72 klst. við 20 til 22 °C á agar-agar- eða agar-
gelatínblöndu og 20 á hvern millilítra eftir 24 klst. við 37 °C á 
agar-agarblöndu. Líftalan skal mæld innan 12 klst. frá átöppun 
og halda skal vatninu við 4 °C ± 1 °C á þessu 12 klst. tímabili. 

Við upptök skulu gildi þessi ekki fara yfir 20 á hvern millilítra 
á 72 klst. við 20 til 22 °C og 5 á hvern millilítra á 24 klst. við 
37 °C og skal líta á þessar tölur sem viðmiðunartölur en ekki 
leyfilegan hámarksstyrk. 

2. Við upptök og við setningu ölkelduvatnsins á markað skal 
það vera laust við: 

a)  sníkla og sjúkdómsvaldandi örverur, 

b)  Escherichia coli og aðra kólígerla og saurkokka í öllum 
250 ml sýnum sem eru rannsökuð, 

c)  grómyndandi, loftfælnar, súlfítafoxandi örverur í öllum 50 
ml sýnum sem eru rannsökuð, 

d)  Pseudomonas aeruginosa í öllum 250 ml sýnum sem eru 
rannsökuð. 

3. Með fyrirvara um 1. og 2. mgr. og skilyrði um nýtingu, 
sem mælt er fyrir um í II. viðauka, skal uppfylla eftirtalin 
skilyrði þegar kemur að setningu á markað: 

a)  líftala lífvænlegra örvera í ölkelduvatni skal eingöngu vera 
vegna eðlilegrar hækkunar á þeirri líftölu sem það hafði 
við upptökin, 

b)  ölkelduvatnið skal ekki hafa neina skynmatsgalla 
(organoleptic defects). 

6. gr. 

Umbúðir, sem eru notaðar undir ölkelduvatnið, skulu vera 
með lokunarbúnaði sem er hannaður til að koma í veg fyrir 
hugsanleg svik eða mengun. 
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7. gr. 

1. Vörulýsing á ölkelduvatni skal vera „ölkelduvatn“ eða ef 
um er að ræða freyðandi ölkelduvatn sem er skilgreint í III. 
þætti I. viðauka, eftir því sem við á: „náttúrulega kolsýrt 
ölkelduvatn“, „ölkelduvatn bætt kolsýru úr uppsprettunni“ eða 
„kolsýrt ölkelduvatn“. 

Bæta skal við vörulýsingu ölkelduvatns sem hefur verið 
meðhöndlað á einhvern þann hátt sem um getur í d-lið fyrstu 
undirgreinar 1. mgr. 4. gr. þessum upplýsingum, eftir því sem 
við á: „afkolsýrt til fulls“ eða „afkolsýrt að hluta“. 

2. Lögboðið er að eftirfarandi komi einnig fram á 
merkimiðum ölkelduvatns: 

a)  upplýsingar um samsetningu samkvæmt efnagreiningu þar 
sem einkennandi efnisþættir eru tilgreindir, 

b)  heiti staðarins þar sem uppsprettan er nýtt og heiti 
uppsprettunnar, 

c)  upplýsingar um hvers konar meðhöndlun sem vísað er til í 
b- og c-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. 4. gr. 

3. Meðan ákvæði Bandalagsins um upplýsingar um hvers 
kyns meðhöndlun, sem um getur í c-lið 2. mgr., hafa ekki 
verið samþykkt geta ákvæði í landslögum viðkomandi 
aðildarríkis gilt áfram. 

8. gr. 

1. Nafn bæjarfélags, bæjarþyrpingar eða sérstakt staðarheiti 
má koma fram í verslunarheiti, að því tilskildu að það vísi til 
ölkelduvatns og að uppspretta þess sé nýtt á staðnum, sem 
tilgreindur er í verslunarheitinu, svo fremi það gefi ekki 
villandi upplýsingar um nýtingarstað uppsprettunnar. 

2. Bannað er að setja ölkelduvatn úr einni og sömu 
uppsprettunni á markað undir fleiri en einu verslunarheiti. 

3. Þegar merkingar eða áletranir á ílátunum, sem 
ölkelduvatnið er boðið til sölu í, fela í sér verslunarheiti sem 
er annað en heitið á uppsprettunni eða staðnum, þar sem 
vatnið er nýtt, skal heiti nýtingarstaðarins eða heiti 
uppsprettunnar birt með stöfum sem eru að minnsta kosti einu 
og hálfu sinni hærri og breiðari en stærsti stafurinn í 
verslunarheitinu. 

Fyrsta undirgreinin gildir að breyttu breytanda á sama hátt að 
því er varðar það mikilvægi sem tengist nafni uppsprettunnar 

eða nýtingarstað uppsprettunnar með hliðsjón af verslunar-
heitinu sem notað er í hvers kyns auglýsingum um 
ölkelduvatn. 

9. gr. 

1. Bannað er að nota á umbúðum og merkimiðum og í hvers 
kyns auglýsingum upplýsingar, merkingar, vörumerki, 
vöruheiti, myndir eða önnur tákn, hvort sem þau eru myndræn 
eða ekki, sem: 

a)  gefa, þegar um ölkelduvatn er að ræða, til kynna 
eiginleika sem vatnið hefur ekki, einkum um uppruna 
þess, dagsetningu leyfis til nýtingar þess, niðurstöður 
efnagreininga eða aðrar sambærilegar tilvísanir sem 
tryggja að varan sé ósvikin, 

b)  varða drykkjarvatn tappað í ílát, sem uppfylla ekki 
ákvæðin í I. þætti I. viðauka, en geta orðið til þess að því 
sé ruglað saman við ölkelduvatn, einkum tilgreininguna 
„ölkelduvatn“. 

2. Bannað er að gefa á nokkurn hátt til kynna að ölkelduvatn 
hafi eiginleika sem koma í veg fyrir sjúkdóma í mönnum eða 
að það nýtist til að meðhöndla þá eða lækna þá. 

Upplýsingarnar, sem eru tilgreindar í III. viðauka við þessa 
tilskipun, skulu hins vegar leyfðar ef þær fullnægja viðeigandi 
viðmiðunum, sem mælt er fyrir um í þeim viðauka, en liggi 
þær ekki fyrir, þeim viðmiðunum, sem mælt er fyrir um í 
ákvæðum í landslögum og að því tilskildu að þær hafi verið 
settar á grundvelli eðlisefnafræðilegra greininga og, eftir því 
sem nauðsyn krefur, lyfjafræðilegra, lífeðlisfræðilegra og 
klínískra rannsókna sem eru framkvæmdar í samræmi við 
viðurkenndar, vísindalegar aðferðir, í samræmi við 2. lið I. 
þáttar I. viðauka. 

Aðildarríkjum er heimilt að leyfa upplýsingar á borð við: 
„örvar meltingu“, „getur auðveldað lifrar- og gallstarfsemi“ 
eða sambærilegar upplýsingar. Þau mega einnig leyfa aðrar 
upplýsingar, að því tilskildu að þær stangist ekki á við 
grundvallarreglurnar sem settar eru fram í fyrstu 
undirgreininni og samrýmist þeim sem kveðið er á um í 
annarri undirgreininni. 

3. Aðildarríkin geta samþykkt sérstök ákvæði er varða 
upplýsingar, bæði á umbúðum eða merkimiðum og í 
auglýsingum, um það hvort næra megi ungbörn á 
ölkelduvatni. Slík ákvæði geta einnig varðað þá eiginleika 
vatnsins sem ákvarða notkunina á þessum upplýsingum. 

Aðildarríki, sem hyggjast grípa til slíkra ráðstafana, skulu 
tilkynna öðrum aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni um 
þær fyrirfram. 
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4. Orðið ,,uppsprettuvatn“ má einungis nota um vatn sem er 
ætlað til drykkjar í náttúrulegu ástandi og er tappað á flöskur 
við upptök og: 

a)  fullnægir skilyrðunum um nýtingu sem mælt er fyrir um í 
2. og 3. lið II. viðauka og skulu gilda um uppsprettuvatn í 
einu og öllu, 

b)  fullnægir örverufræðilegu kröfunum sem mælt er fyrir um 
í 5. gr., 

c)  fullnægir kröfunum um merkingu í b- og c-lið 2. mgr. 7. 
gr. og í 8. gr., 

d)  hefur ekki verið á meðhöndlað á neinn annan hátt en sem 
um getur í 4. gr. Framkvæmdastjórnin getur heimilað 
annars konar meðhöndlun. 

Þær ráðstafanir, sem um getur í d-lið og er ætlað að breyta 
veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar með því að bæta við 
hana, skulu samþykktar í samræmi við þá 
stjórnsýslumálsmeðferð með athugun sem um getur í 2. mgr. 
14. gr. 

Að auki skal uppsprettuvatn vera í samræmi við ákvæði 
tilskipunar ráðsins 98/83/EB frá 3. nóvember 1998 um gæði 
neysluvatns (1). 

5. Þar til ákvæði Bandalagsins um meðhöndlun 
uppsprettuvatns, sem um getur í d-lið fyrstu undirgreinar 4. 
mgr., hafa verið samþykkt skulu ákvæði í landslögum 
viðkomandi aðildarríkis gilda um slíka meðhöndlun. 

10. gr. 

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja 
að beiting ósamræmdra ákvæða í landslögum sem varða 
eiginleika, samsetningu, skilyrði fyrir nýtingu, umbúðir eða 
merkingu á ölkelduvatni eða matvælum almennt, hindri ekki 
viðskipti með ölkelduvatn sem er í samræmi við skilgreiningar 
og reglur sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun. 

11. gr. 

1. Hafi aðildarríki gildar ástæður til þess að ætla að 
ölkelduvatn fullnægi ekki ákvæðunum, sem mælt er fyrir um 
þessari tilskipun, eða stofni lýðheilsu í hættu, þótt það hafi 
þegar verið í frjálsri dreifingu í einu eða fleiri aðildarríkjum, 
er viðkomandi aðildarríki heimilt að takmarka eða stöðva um 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 32. 

stundarsakir viðskipti með þá vöru á yfirráðasvæði sínu. 
Aðildarríkið skal án tafar upplýsa framkvæmdastjórnina og 
hin aðildarríkin um það og rökstyðja ákvörðun sína. 

2. Að beiðni aðildarríkis eða framkvæmdastjórnarinnar ber 
aðildarríkinu, sem hefur viðurkennt vatnið, að leggja fram 
allar upplýsingar sem máli skipta um viðurkenningu á því 
ásamt niðurstöðum úr reglubundnu eftirliti. 

3. Framkvæmdastjórnin skal kanna hið fyrsta innan 
fastanefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 14. gr. þau rök sem 
aðildarríkið, sem um getur í 1. mgr., hefur lagt fram og skila 
síðan áliti sínu án tafar og grípa til viðeigandi ráðstafana. 

4. Telji framkvæmdastjórnin nauðsynlegt að breyta þessari 
tilskipun til að tryggja lýðheilsuvernd skal hún samþykkja 
þessar breytingar. 

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 
þessarar tilskipunar, skulu samþykktar í samræmi við þá 
stjórnsýslumálsmeðferð með athugun, sem um getur í 2. mgr. 
14. gr. Ef málefnið er mjög brýnt er framkvæmdastjórninni 
heimilt að grípa til flýtimeðferðarinnar sem um getur í 3. mgr. 
14. gr. 

Aðildarríkinu, sem hefur samþykkt varúðarráðstafanir, er í 
þessu tilviki heimilt að viðhalda þeim uns breytingarnar hafa 
verið samþykktar. 

12. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja eftirfarandi: 

a)  viðmiðunarmörk sem skulu gilda um styrk efnisþátta í 
ölkelduvatni, 

b)  nauðsynleg ákvæði um upplýsingar í merkingum þegar 
um er að ræða efnisþætti í miklum styrk, 

c)  skilyrði fyrir notkun ósonauðgaðs lofts sem um getur í b-
lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. 4. gr., 

d)  upplýsingarnar um þá meðhöndlun sem um getur í c-lið 2. 
mgr. 7. gr. 

e)  greiningaraðferðir, meðal annars greiningarmörk, til þess 
að staðfesta að ölkelduvatn sé ómengað, 
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f)  sýnatöku- og greiningaraðferðir sem eru nauðsynlegar til 
þess að kanna örverufræðilega eiginleika ölkelduvatns. 

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 
þessarar tilskipunar með því að bæta við hana, skulu 
samþykktar í samræmi við þá stjórnsýslumálsmeðferð með 
athugun sem um getur í 2. mgr. 14. gr. 

13. gr. 

Allar ákvarðanir, sem líkur eru á að hafi áhrif á lýðheilsu, 
skulu samþykktar af hálfu framkvæmdastjórnarinnar að höfðu 
samráði við Matvælaöryggisstofnun Evrópu. 

14. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar 
fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra, sem 
komið var á fót með 58. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1.–4. 
mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón 
af ákvæðum 8.°gr. hennar. 

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1., 2., 
4. og 6. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með 
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar. 

15. gr. 

Þessi tilskipun gildir ekki um ölkelduvatn sem er ætlað til 
útflutnings til þriðju landa. 

16. gr. 

Tilskipun 80/777/EBE, eins og henni var breytt með 
gerðunum sem eru tilgreindar í A-hluta IV. viðauka, er felld úr 
gildi með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því 
er varðar frestina í B-hluta IV. viðauka fyrir lögleiðingu 
tilskipananna í aðildarríkjunum. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í V. viðauka. 

17. gr. 

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

18. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 18. júní 2009. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. Pöttering Š. Füle 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

I.  SKILGREINING 

1. „Ölkelduvatn“ merkir örverufræðilega heilnæmt vatn, í skilningi 5. gr., sem á uppruna sinn í grunnvatnsborði eða 
vatnslind neðanjarðar og kemur frá tiltekinni uppsprettu sem er nýtt þar sem hún kemur fram á einum eða fleiri 
náttúrulegum eða manngerðum stöðum. 

Auðvelt er að greina ölkelduvatn frá venjulegu drykkjarvatni: 

a)  út frá eðli þess, þar eð það einkennist af steinefnainnihaldi, snefilefnum eða öðrum efnisþáttum, og eftir því sem 
við á, sérstökum eiginleikum sem það hefur, 

b)  vegna náttúrulegs hreinleika þess, 

og þegar báðir þessir eiginleikar hafa varðveist óskertir vegna þess að vatnið sprettur upp neðanjarðar og það er laust 
undan allri áhættu á mengun. 

2. Eiginleikarnir, sem um getur í 1. lið og geta stuðlað að heilsubætandi áhrifum ölkelduvatns, skulu hafa verið metnir: 

a)  út frá eftirfarandi sjónarmiðum: 

i)  jarðfræði- og vatnafræðilegum, 

ii)  eðlis-, efna- og eðlisefnafræðilegum, 

iii)  örverufræðilegum, 

iv)  lyfjafræðilegum, lífeðlisfræðilegum og klínískum, eftir því sem nauðsyn krefur, 

b)  samkvæmt viðmiðununum, sem eru tilgreindar í II. þætti, 

c)  samkvæmt vísindalegum aðferðum sem hafa verið viðurkenndar af þar til bæru yfirvaldi. 

Greiningarnar, sem um getur í iv. lið. a-liðar fyrstu undirgreinar, geta verið valfrjálsar ef samsetning vatnsins er sú 
sama og lá til grundvallar því að það var talið ölkelduvatn í upprunaaðildarríkinu fyrir 17. júlí 1980. Þetta á 
sérstaklega við þegar vatnið, sem um ræðir, inniheldur að lágmarki l000 mg alls af föstu efni í upplausn eða að 
lágmarki 250 mg af óbundnu koldíoxíði í hverju kg, bæði við upptök og eftir átöppun. 

3. Samsetning, hitastig og aðrir grundvallareiginleikar ölkelduvatns verða að vera stöðugir innan þeirra marka sem 
eðlilegar sveiflur leyfa; einkum er mikilvægt að þeir verði ekki fyrir áhrifum vegna hugsanlegra breytinga á 
rennslishraða. 

Í skilningi 1. mgr. 5. gr. telst eðlileg líftala ölkelduvatns vera tiltölulega stöðug líftala við upptök áður en nokkurs 
konar meðhöndlun hefur átt sér stað, enda hafi eigindleg og megindleg samsetning þessa vatns, sem hliðsjón var 
höfð af við viðurkenningu þess, verið könnuð með reglubundnum greiningum. 

II.  KRÖFUR OG VIÐMIÐANIR FYRIR BEITINGU SKILGREININGARINNAR 

1.1.  Kröfur fyrir jarðfræðilegar og vatnafræðilegar kannanir. 

Skylt er að veita eftirfarandi upplýsingar: 

1.1.1.  nákvæm staðsetning staðarins, þar sem vatnið er tekið, og hæð yfir sjávarmáli, á landakorti í mælikvarða sem er ekki 
yfir 1:1 000, 

1.1.2.  nákvæm, jarðfræðileg skýrsla um uppruna og eðli landsvæðisins, 

1.1.3.  jarðlagaskipan í tengslum við vatnajarðfræðilega lagið, 
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1.1.4.  lýsing á því hvernig vatnsöflunin fer fram, 

1.1.5.  afmörkun svæðisins eða nákvæm lýsing á öðrum ráðstöfunum sem eru gerðar til þess að vernda uppsprettuna gegn 
mengun. 

1.2.  Kröfur um eðlisfræðilegar, efna- og eðlisefnafræðilegar kannanir 

Með þessum könnunum skal ákvarða eftirfarandi þætti: 

1.2.1.  vatnsrennsli frá uppsprettunni, 

1.2.2.  hitastig vatnsins við upptökin og umhverfishitinn, 

1.2.3.  tengslin milli eðlis landsvæðisins og eðlis og tegunda steinefnanna í vatninu, 

1.2.4. þurrefni við 180 og 260 °C, 

1.2.5.  rafleiðni eða viðnám og tilgreina skal hitastig við mælingu, 

1.2.6.  styrkur vetnisjóna (pH), 

1.2.7.  mínusjónir og plúsjónir, 

1.2.8.  ójónaðir efnisþættir, 

1.2.9.  snefilefni, 

1.2.10.  geislavirkni við upptök, 

1.2.11.  hlutfalllegur styrkur samsætna af frumefnum vatns, súrefnis (16O — 18O) og vetnis (einvetni, tvívetni, þrívetni), 
eftir því sem við á, 

1.2.12.  eiturhrif tiltekinna efnisþátta vatnsins, að teknu tilliti til viðmiðunarmarka fyrir hvern þeirra. 

1.3.  Viðmiðanir er varða örverufræðilegar greiningar við upptök 

Með þessum greiningum skal: 

1.3.1.  staðfesta að sníklar og sjúkdómsvaldandi örverur finnist ekki, 

1.3.2.  ákvarða líftölu lífvænlegra örvera, sem gefur vísbendingu um saurmengun: 

a)  að Escherichia coli og aðrir kólígerlar finnist ekki í 250 ml við 37 og 44,5 °C, 

b)  að saurkokkar finnist ekki í 250 ml, 

c)  að grómyndandi, loftfælnar, súlfítafoxandi örverur finnist ekki í 50 ml, 

d)  að Pseudomonas aeruginosa finnist ekki í 250 ml, 

1.3.3.  ákvarða líftölu lífvænlegra örvera í hverjum ml af vatni: 

a)  við 20 til 22°C í 72 tíma á agar-agar- eða á agar-gelatínblöndu, 

b)  við 37°C í 24 tíma á agar-agarblöndu. 
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1.4.  Kröfur er varða klínískar og lyfjafræðilegar greiningar 

1.4.1.  Greiningarnar, sem skylt er að framkvæma í samræmi við vísindalega viðurkenndar aðferðir, skulu hæfa sérstöku 
eiginleikum ölkelduvatnsins og áhrifum þess á mannslíkamann, t.d. þvagræsandi áhrifum, áhrifum á starfsemi maga 
og þarma og þegar það er notað sem uppbót gegn steinefnaskorti. 

1.4.2.  Staðfesting á samkvæmni og samræmi í talsverðum fjölda klínískra athugana getur komið í stað greininganna sem 
um getur í lið 1.4.1, ef við á. Í tilteknum tilvikum geta klínískar greiningar geta komið í stað greininganna sem um 
getur í lið 1.4.1, að því tilskildu að samkvæmni og samræmi í talsverðum fjölda athugana geri það kleift að fá fram 
sömu niðurstöðu. 

III.  FREKARI FLOKKUN SEM VARÐAR FREYÐANDI ÖLKELDUVATN 

Við upptök eða eftir átöppun lætur freyðandi ölkelduvatn sjálfkrafa og augsýnilega frá sér koltvísýring við eðlilegt 
hitastig og þrýsting. Því má skipta í þrjá flokka og um þá gilda eftirfarandi lýsingar: 

a)  „náttúrulega kolsýrt ölkelduvatn“ merkir vatn sem inniheldur jafnmikinn koltvísýring og það gerði við 
uppsprettuna eftir umhellingu, ef hún er gerð, og átöppun og við upptök, að teknu tilliti til þess, eftir því sem við 
á, að sett sé aftur í vatnið jafnmikill koltvísýringur frá sama grunnvatnsborðinu eða vatnslindinni og sá sem 
tapast við þessar aðgerðir og með fyrirvara um hefðbundin, tæknileg vikmörk, 

b)  „ölkelduvatn sem er styrkt með kolsýru úr uppsprettunni“ merkir vatn sem inniheldur koltvísýring frá sama 
grunnvatnsborðinu eða vatnslindinni og sem, eftir umhellingu, ef hún er gerð, og átöppun, er meiri en staðfest er 
að vatnið hafði við upptökin, 

c)  „kolsýrt ölkelduvatn“ merkir vatn sem í hefur verið bætt koltvísýringi sem er fenginn frá öðrum stað en úr 
grunnvatnsborðinu eða vatnslindinni sem vatnið er tekið úr. 

 



Nr. 4/852  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2013 

 

II. VIÐAUKI 

SKILYRÐI FYRIR NÝTINGU OG SETNINGU ÖLKELDUVATNS Á MARKAÐ 

1. Nýting ölkelduvatns er háð leyfi þar til bærra yfirvalda í því landi þar sem vatnið er unnið, eftir að staðfest hefur verið að 
vatnið, sem um ræðir, uppfyllir ákvæðin sem mælt er fyrir um í 1. þætti I. viðauka. 

2. Búnaðinum, sem notaður er til að nýta vatnið, verður að koma þannig fyrir að hann mengi ekki vatnið undir nokkrum 
kringumstæðum og tryggi að þeir eiginleikar, sem vatnið hefur við upptökin, varðveitist. 

Með hliðsjón af þessu er mikilvægt að: 

a)  vernda uppsprettuna eða afrennsli hennar gegn áhættu á mengun, 

b)  tryggja að vatnsöflunarbúnaðurinn, leiðslur og geymar séu úr efnum sem hæfa vatni og þannig byggð að engar 
efnafræðilegar, eðlisefnafræðilegar eða örverufræðilegar breytingar verði á eiginleikum vatnsins, 

c)  aðstæður við nýtingu, einkum búnaður til þvotta og átöppunar, samrýmist kröfum um hollustuhætti; einkum skal 
meðhöndla eða framleiða ílátin þannig að komið sé í veg fyrir skaðleg áhrif á örverufræðilega og efnafræðilega 
eiginleika ölkelduvatnsins, 

d)  bannað skuli að flytja ölkelduvatn í öðrum umbúðum en þeim sem leyfðar eru til dreifingar til neytenda. 

Þó þarf ekki að beita ákvæði d-liðar ef um er að ræða ölkelduvatn, sem er unnið, nýtt og sett á markað á yfirráðasvæði 
aðildarríkis, ef flutningur á ölkelduvatninu í tönkum frá uppsprettunni til átöppunarverksmiðjunnar var leyfður í 
aðildarríkinu þann 17. júlí 1980. 

Þá þarf ekki að beita ákvæði d-liðar ef um er að ræða uppsprettuvatn sem er unnið, nýtt og sett á markað á yfirráðasvæði 
aðildarríkis, ef flutningur á uppsprettuvatninu í tönkum frá uppsprettunni til átöppunarverksmiðjunnar var leyfður í 
aðildarríkinu þann 13. desember 1996. 

3. Komi í ljós meðan á nýtingu stendur að ölkelduvatnið sé mengað og að það hafi ekki lengur þá örverufræðilegu 
eiginleika, sem mælt er fyrir um í 5. gr., verður sá sem nýtir uppsprettuna að hætta allri nýtingu þegar í stað, einkum 
átöppun, þar til komist hefur verið fyrir orsök mengunarinnar og vatnið samrýmist aftur ákvæðum 5. gr. 

4. Þar til bær yfirvöld í upprunalandinu skulu framkvæma reglubundið eftirlit til þess að kanna hvort: 

a)  ölkelduvatnið, sem leyfi hefur fengist til nýtingar á, samrýmist ákvæðum I. þáttar I. viðauka, 

b)  sá sem nýtir uppsprettuna fari að ákvæðum 2. og 3. liðar. 
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III. VIÐAUKI 

UPPLÝSINGAR OG VIÐMIÐANIR SEM MÆLT ER FYRIR UM Í 2. MGR. 9. GR. 

Upplýsingar Viðmiðanir 

Lítið innihald steinefna Innihald steinefnasalta, reiknað sem leif í föstu formi, ekki 
meira en 500 mg/l 

Mjög lítið innihald steinefna Innihald steinefnasalta, reiknað sem leif í föstu formi, ekki 
meira en 50 mg/l 

Auðugt að steinefnasöltum Innihald steinefnasalta, reiknað sem leif í föstu formi, 
meira en 1500 mg/l 

Inniheldur bíkarbónat Innihald bíkarbónats meira en 600 mg/l 

Inniheldur súlfat Innihald súlfats meira en 200 mg/l 

Inniheldur klóríð Innihald klóríðs meira en 200 mg/l 

Inniheldur kalsíum Innihald kalsíums meira en 150 mg/l 

Inniheldur magnesíum Innihald magnesíums meira en 50 mg/l 

Inniheldur flúoríð Innihald flúoríðs meira en 1 mg/l 

Inniheldur járn Innihald tvígilds járns meira en 1 mg/l 

Súrt Innihald óbundins koltvísýrings meira en 250 mg/l 

Inniheldur natríum Innihald natríums meira en 200 mg/l 

Má nota við tilreiðslu matvæla fyrir ungbörn — 

Má nota í natríumsnautt fæði Innihald natríums minna en 20 mg/l 

Getur verið hægðalosandi — 

Getur verið þvagræsandi — 
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IV. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með skrá yfir síðari breytingar hennar 

(sem um getur í 16. gr.) 

Tilskipun ráðsins 80/777/EBE (Stjtíð. EB L 229, 
30.8.1984, bls. 1) 

 

Tilskipun ráðsins 80/1276/EBE (Stjtíð. EB L 375, 
31.12.1980, bls. 77) 

Einungis þriðji undirliður 1. gr. 

Tilskipun ráðsins 85/7/EBE (Stjtíð. EB L 2, 
3.1.1985, bls. 22) 

Einungis 10. töluliður 1. gr. 

Ákvæði o-liðar í B.1. í I. viðauka við aðildarlögin 
frá 1985 (Stjtíð. EB L 302, 15.11.1985, bls. 214). 

 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/70/EB 
(Stjtíð. EB L 299, 23.11.1996, bls. 26). 

 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 

Einungis 4. liður III. viðauka 

 

 

B-HLUTI 

Frestur til lögleiðingar í aðildarríkjunum 

(sem um getur í 16. gr.) 

Tilskipun Frestur til 
lögleiðingar 

Leyfi til að eiga viðskipti með vörur sem 
samræmast ákvæðum þessarar tilskipunar 

Bann við því að eiga viðskipti með vörur sem 
samræmast ekki ákvæðum þessarar tilskipunar 

80/777/EBE — 18. júlí 1982 18. júlí 1984 

80/1276/EBE — — — 

85/7/EBE — — — 

96/70/EB — 28. október 1997 28. október 1998 (1) 
1) Þó er heimilt að versla með vörur sem settar eru á markað eða merktar fyrir þann tíma þótt ekki séu í samræmi við tilskipun þessa þar til 

birgðir eru uppurnar. 
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V. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

Tilskipun 80/777/EBE Þessi tilskipun 

1. mgr. 1. gr. 1. mgr. 1. gr. 

2. mgr. 1. gr. 2. mgr. 1. gr. 

Fyrsti og annar undirliður 3. mgr. 1. gr. a- og b-liður 3. mgr. 1. gr. 

4. mgr. 1. gr. 4. mgr. 1. gr. 

5. mgr. 1. gr. 5. mgr. 1. gr. 

2. gr. 2. gr. 

3. gr. 3. gr. 

a-liður 1. mgr. 4. gr. a-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 4. gr. 

Fyrsti og annar undirliður b-liðar 1. mgr. 4. gr. i. og ii. liður b-liðar í fyrstu undirgrein 1. mgr. 4.gr. 

Fyrsti og annar undirliður c-liðar 1. mgr. 4. gr. i. og ii. liður c-liðar í fyrstu undirgrein 1. mgr. 4.gr. 

d-liður 1. mgr. 4. gr. d-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 4. gr. 

— Önnur undirgrein 1. mgr. 4. gr. 

2. mgr. 4. gr. 2. mgr. 4. gr. 

3. mgr. 4. gr. 3. mgr. 4. gr. 

4. mgr. 4. gr. Þriðja undirgrein 1. mgr. 4. gr. 

1. mgr. 5. gr. 1. mgr. 5. gr. 

2. mgr. 5. gr. 2. mgr. 5. gr. 

Fyrsti og annar undirliður 3. mgr. 5. gr. a- og b-liður 3. mgr. 5. gr. 

6. gr. 6. gr. 

1. mgr. 7. gr. 1. mgr. 7. gr. 

2. mgr. 7. gr. 2. mgr. 7. gr. 

2. mgr. a í 7. gr. 3. mgr. 7. gr. 

8. gr. 8. gr. 

1. mgr. 9. gr. 1. mgr. 9. gr. 

a-, b- og c-liður 2. mgr. 9. gr. Fyrsta, önnur og þriðja undirgrein 2. mgr. 9. gr. 

3. mgr. 9. gr. 3. mgr. 9. gr. 

4. mgr. 9. gr. — 

Fyrsti til fjórði undirliður fyrstu undirgreinar 4. mgr. a í 9. 
gr. 

a- til d-liður í fyrstu undirgrein 4. mgr. 9. gr. 

Önnur undirgrein 4. mgr. a í 9. gr. Önnur undirgrein 4. mgr. 9. gr. 

4. mgr. b í 9. gr. 5. mgr. 9. gr. 

1. mgr. 10. gr. 10. gr. 



Nr. 4/856  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2013 

 

Tilskipun 80/777/EBE Þessi tilskipun 

10. gr. a 11. gr. 

Fyrsti til fjórði undirliður 1. mgr. 11. gr. a- til d-liður 12. gr. 

Fyrsti og annar undirliður 2. mgr. 11. gr. e- og f-liður 12. gr. 

11. gr. a 13. gr. 

1. mgr. 12. gr. 1. mgr. 14. gr. 

2. mgr. 12. gr. 2. og 3. mgr. 14. gr. 

3. mgr. 12. gr. — 

13. gr. — 

14. gr. 15. gr. 

15. gr. — 

16. gr. — 

— 16. gr. 

— 17. gr. 

17. gr. 18. gr. 

1. liður I. hluta I. viðauka 1. liður I. hluta I. viðauka 

1.–4. liður í a-lið fyrstu málsgreinar í 2. lið I. hluta I. 
viðauka 

i.–iv. liður í a-lið fyrstu málsgreinar í 2. lið I. hluta I. 
viðauka 

b-liður fyrstu málsgreinar í 2. lið I. hluta I. viðauka b-liður fyrstu málsgreinar í 2. lið I. hluta I. viðauka 

c-liður fyrstu málsgreinar í 2. lið I. hluta I. viðauka c-liður fyrstu málsgreinar í 2. lið I. hluta I. viðauka 

Önnur málsgrein í 2. lið I. hluta I. viðauka Önnur málsgrein í 2. lið I. hluta I. viðauka 

3. liður I. hluta I. viðauka 3. liður I. hluta I. viðauka 

Liður 1.1 í II. hluta I. viðauka Liður 1.1 í II. hluta I. viðauka 

Liður 1.2 í II. hluta I. viðauka Liður 1.2 í II. hluta I. viðauka 

Liður 1.3 í II. hluta I. viðauka Liður 1.3 í II. hluta I. viðauka 

Liður 1.3.1 í II. hluta I. viðauka Liður 1.3.1 í II. hluta I. viðauka 

Liður 1.3.2 í II. hluta I. viðauka Liður 1.3.2 í II. hluta I. viðauka 

i. og ii. liður í lið 1.3.3 í II. hluta I. viðauka a- og b-liður í lið 1.3.3 í II. hluta I. viðauka 

Liður 1.4 í II. hluta I. viðauka Liður 1.4 í II. hluta I. viðauka 

III. hluti I. viðauka III. hluti I. viðauka 

II. viðauki II. viðauki 

III. viðauki III. viðauki 

— IV. viðauki 

— V. viðauki 
 


