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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) Nokkur aðildarríki hafa farið fram á minniháttar breytingar 
og viðbætur á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 
í dálknum „Dæmi um skyld yrki eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi leifa eiga við um“.

2) Þessar breytingar og viðbætur eru nauðsynlegar til þess 
að I. viðauki við reglugerð (EB) nr. 396/2005 taki til nýrra 
aldina, grænmetis og kornvöru sem komið hafa á markað 
í aðildarríkjunum.

3) Það er viðeigandi að bæta við eftirfarandi aldinum, 
grænmeti, kornvörum og dýraafurðum: minneóla, 
þyrniplóma, heimskautaber, mjaðarhindber, blæjuber, 
læmhvatur, gullaldin, drekaávöxtur, tígrishneta, kívíber, 
skessujurtarrætur, hvannarætur, maríuvandarætur,  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 174, 9.7.2010, bls.18. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2011 frá 1. apríl 2011 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, (bíður birtingar).

(1) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

 trjátómatur, goðaber, úlfaber, blómsturkál, portúgalskt 
grænkál, portúgalskt hvítkál, blöð af baunategundum og 
hreðkum, blöð og fræ af tegundum skrauthala, sódaurt, 
fræ af graskersætt önnur en af ættkvíslinni Cucurabita, 
inkanjóli, ylliblóm, laufblöð af musteristré, æt blóm, 
mynta og veiðidýr. Týtuber eru flutt úr flokknum bláber 
yfir í flokkinn trönuber. Latneska heitinu fyrir þrúgur er 
breytt í samræmi við alþjóðlega nafnakerfið.

4) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis 
við það.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru 
í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur 
andmælt þeim.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 komi textinn í 
viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

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

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 600/2010

frá 8. júlí 2010

um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er 
varðar viðbætur og breytingar á dæmum af skyldum yrkjum eða öðrum afurðum sem sama 

hámarksgildi leifa gildir um (*)

2011/EES/29/25

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

Gjört í Brussel 8. júlí 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti

 José Manuel BARROSO

_______
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VIÐAUKI

„I. VIÐAUKI

Afurðir úr jurta- og dýraríkinu sem um getur í 1. mgr. 2. gr.

Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0100000 1.  ALDIN, NÝ EÐA FROSIN, 
HNETUR

0110000 i. Sítrusávextir Öll afurðin

0110010 Greipaldin Citrus paradisi Pómelónur, 
sætugreipaldin, 
tangeló-aldin (að 
undanskildum 
minneólum), 
ljótaldin og aðrir 
blendingar

0110020 Appelsínur Citrus sinensis Bergamía, 
beiskjuappelsína, 
myrtuappelsína og 
aðrir blendingar

0110030 Sítrónur Citrus limon Skrápsítróna, 
sítróna

0110040 Súraldin 
(límónur)

Citrus 
aurantifolia

0110050 Mandarínur Citrus 
reticulata

Klementína, 
tangerína, minneóla 
og aðrir blendingar

0110990 Annað (3)

0120000 ii. Trjáhnetur (í skurn eða 
skurnlausar)

Öll afurðin eftir 
að skurn hefur 
verið fjarlægð (að 
kastaníuhnetum 
undanskildum)

0120010 Möndlur Prunus dulcis

0120020 Parahnetur Bertholletia 
excelsa

0120030 Kasúhnetur Anacardium 
occidentale

0120040 Kastaníuhnetur Castanea 
sativa

0120050 Kókoshnetur Cocos nucifera

0120060 Heslihnetur Corylus 
avellana

Stórheslihneta

0120070 Goðahnetur Macadamia 
ternifolia

0120080 Pekanhnetur Carya 
illinoensis

0120090 Furuhnetur Pinus pinea
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Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0120100 Pistasíuhnetur Pistachia vera

0120110 Valhnetur Juglans regia

0120990 Annað (3)

0130000 iii. Kjarnaávextir Öll afurðin eftir 
að stilkur hefur 
verið fjarlægður

0130010 Epli Malus 
domesticus

Skógarepli

0130020 Perur Pyrus 
communis

Sandpera

0130030 Kveði Cydonia 
oblonga

0130040 Trjámispilsal-
din (4)

Mespilus 
germanica

0130050 Dúnepli  (4) Eriobotrya 
japonica

0130990 Annað (3)

0140000 iv. Steinaldin Öll afurðin eftir 
að stilkur hefur 
verið fjarlægður

0140010 Apríkósur Prunus 
armeniaca

0140020 Kirsuber Prunus 
cerasus, 
Prunus avium

Sætkirsuber, 
súrkirsuber

0140030 Ferskjur Prunus persica Nektarínur og 
svipaðir blendingar

0140040 Plómur Prunus 
domestica

Sveskjuplóma, 
greengage-plóma, 
mírabellplóma, 
þyrniplóma

0140990 Annað  (3)

0150000 v. Ber og smá aldin Öll afurðin 
eftir að búið 
er að fjarlægja 
topp/krónu og 
stilka nema 
að rifsberjum 
og sólberjum 
undanskildum: 
ávextir með stilka

0151000 a)  Vínber og þrúgur

0151010 Vínber Vitis vinifera

0151020 Þrúgur Vitis vinifera



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 29/214 19.5.2011

Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0152000 b)  Jarðarber Fragaria spp.

0153000 c)  Klungurber

0153010 Brómber Rubus 
fruticosus

0153020 Daggarber Rubus ceasius Logaber, boysenber 
og múltuber

0153030 Hindber Rubus idaeus Vinhindber, 
heimskautaber/
hindber, (Rubus 
arcticus), 
mjaðarhindber 
(Rubus arcticus x 
idaeus)

0153990 Annað (3)

0154000 d)  Önnur smá aldin og 
ber

0154010 Bláber Vaccinium 
spp. að 
undanskildum 
V. 
macrocarpon 
og V. vitis-
idaea

Aðalbláber

0154020 Trönuber Vaccinium 
macrocarpon 
og V. vitis-
idaea

Týtuber 
(aðalbláber)

0154030 Rifsber (rauð 
og hvít) og 
sólber

Ribes nigrum, 
Ribes rubrum

0154040 Garðaber Ribes uva-
crispa

Þar með talið 
blendingar annarra 
Ribes-tegunda

0154050 Rósaber Rosa canina

0154060 Mórber  (4) Morus spp. Aldin 
jarðarberjatrés

0154070 Eplaþyrniber  
(4) 
(miðjarðarhafs 
trjámispill)

Crataegus 
azarolus

Kívíber (Actinidia 
arguta)

0154080 Ylliber 4 Sambucus 
nigra

Logalauf, 
reyniviður, 
eplaþyrniber, 
hafþyrnir 
(strandþyrnir), 
snæþyrnir, amalber 
og önnur ber af 
trjám

0154990 Annað (3)

0160000 vi. Ýmis aldin Öll afurðin 
eftir að búið 
er að fjarlægja 
stilka eða krónu 
(ananas)
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Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0161000 a)  Ætt hýði

0161010 Döðlur Phoenix 
dactylifera

0161020 Fíkjur Ficus carica

0161030 Ólífur til átu Olea europaea

0161040 Gullappelsínur  
(4)

Fortunella 
species

Marumi 
gullappelsína, 
nagami 
gullappelsína, 
læmhvatur (Citrus 
aurantifolia x 
Fortunella spp.)

0161050 Stjörnualdin  (4) Averrhoa 
carambola

Bilimbi

0161060 Döðluplóma  (4) Diospyros kaki

0161070 Jövuplóma  (4) Syzygium 
cumini

Jövuepli, 
malajaepli, 
rósaepli, 
brasilíukirsuber, 
surinamkirsuber 
(grumichama 
Eugenia uniflora)

0161990 Annað (3)

0162000 b)  Óætt hýði, lítið

0162010 Kíví Actinidia 
deliciosa syn. 
A. chinensis

0162020 Litkaber Litchi 
chinensis

Tröllígulber, 
ígulber, gullaldin

0162030 Píslaraldin Passiflora 
edulis

0162040 Kaktusfíkja (4) Opuntia ficus-
indica

0162050 Stjörnuepli  (4) Chrysophyllum 
cainito

0162060 Persimóna (4) 
(Virginiu-kakí)

Diospyros 
virginiana

Svartaldin, 
mexíkósk pera, 
grænaldin, gulaldin 
og mjúkaldin

0162990 Annað  (3)

0163000 c)  Óætt hýði, stórt



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 29/216 19.5.2011

Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0163010 Lárperur Persea 
americana

0163020 Bananar Musa x 
paradisica

Dvergbanani, 
mjölbanani, 
eplabanani

0163030 Mangó Mangifera 
indica

0163040 Papæjualdin Carica papaya

0163050 Granatepli Punica 
granatum

0163060 Granatepli (4) Annona 
cherimola

Kvöldberkja, 
sykurepli 
(sólberkja), 
flosberkja og önnur 
miðlungsstór aldin 
af berkjuviðarætt

0163070 Gvava  (4) Psidium 
guajava

Drekaávöxtur 
(Hylocereus 
undatus)

0163080 Ananas Ananas 
comosus

0163090 Brauðaldin  (4) Artocarpus 
altilis

Saðningaraldin

0163100 Dáraaldin (4) Durio 
zibethinus

0163110 Nónberkja (4) Annona 
muricata

0163990 Annað (3)

0200000 2.  NÝTT EÐA FRYST 
GRÆNMETI

0210000 i. Rótarávextir og hnýði Öll afurðin eftir 
að búið er að 
fjarlægja toppa 
(þar sem við á) og 
mold með skolun 
eða burstun

0211000 a)  Kartöflur Tegund hnýðis 
Solanum spp.

0212000 b)  Hitabeltisrótarávex-
tir og -hnýði

0212010 Kassava Manihot 
esculenta

Þerrirót, taró, 
fílseyra
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Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0212020 Sætuhnúðar Ipomoea 
batatas

0212030 Kínakartöflur Dioscorea sp. Svarðarhneta 
(jíkamarót), 
mexikönsk 
jíkamarót

0212040 Örvarrót  (4) Maranta 
arundinacea

0212990 Annað (3) (4)

0213000 c)  Aðrir rótarávextir 
og hnýði, að 
sykurrófum 
undanskildum

0213010 Rauðrófur Beta vulgaris 
undirteg. 
vulgaris

0213020 Gulrætur Daucus carota

0213030 Hnúðsilla Apium 
graveolens var. 
rapaceum

0213040 Piparrót Armoracia 
rusticana

Hvannarætur, 
skessujurtarrætur, 
maríuvandarætur

0213050 Ætifíflar Helianthus 
tuberosus

0213060 Nípur Pastinaca 
sativa

0213070 Steinseljurót Petroselinum 
crispum

0213080 Hreðkur Raphanus 
sativus var. 
saitvus

Vetrarhreðka, 
japönsk hreðka, 
ætihreðka og 
svipuð yrki, 
tígrishneta 
(Cyperus 
esculentus)

0213090 Hafursrót Tragopogon 
porrifolius

Surtarrót

0213100 Gulrófur Brassica 
napus var. 
napobrassica

0213110 Næpur Brassica rapa

0213990 Annað  (3)



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 29/218 19.5.2011

Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0220000 ii. Laukur Öll afurðin eftir 
að búið er að 
fjarlægja hýði 
sem losnar 
auðveldlega og 
mold (þurra) eða 
rætur og mold 
(nýja)

0220010 Hvítlaukur Allium sativum

0220020 Laukur Allium cepa Silfurlaukur

0220030 Skalottlaukur Allium 
ascalonicum 
(Allium 
cepa var. 
aggregatum)

0220040 Vorlaukur Allium cepa Pípulaukur og 
svipuð yrki

0220990 Annað  (3)

0230000 iii. Aldingrænmeti Öll afurðin eftir 
að búið er að 
fjarlægja stilka 
(ef um er að ræða 
sykurmaís án 
hýðis og ef um er 
að ræða blæjuber 
án bikarblaða)

0231000 a)  Náttskuggaætt

0231010 Tómatar Lycopersicum 
esculentum

Kirsuberjatómatar, 
trjátómatar, 
blæjuber, goðaber, 
úlfaber (Lycium 
barbarum og  
L. chinense)

0231020 Paprikur Capsicum 
annuum, var. 
grossum og 
var. longum

Eldpipar

0231030 Eggaldin Solanum 
melongena

Melónupera

0231040 Okra Hibiscus 
esculentus

0231990 Annað  (3)

0232000 b)  Graskersætt — með 
ætu hýði

0232010 Gúrkur Cucumis 
sativus

0232020 Smágúrkur Cucumis 
sativus
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Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0232030 Dvergbítar Cucurbita 
pepo var. 
melopepo

Sumarkúrbítur, 
mergja (pattypan-
grasker)

0232990 Annað  (3)

0233000 c)  Graskersætt - með 
óætu hýði

0233010 Melónur Cucumis melo Horngúrka

0233020 Grasker Cucurbita 
maxima

Vetrargrasker

0233030 Vatnsmelónur Citrullus 
lanatus

0233990 Annað  (3)

0234000 d)  Sykurmaís Zea mays var. 
sacharata

Kjarnar og 
stönglar án hýðis

0239000 e)  Annað 
aldingrænmeti

0240000 iv. Kál

0241000 a)  Blómstrandi kál Aðeins hausinn

0241010 Spergilkál Brassica 
oleracea

Kalabríukál, 
kínverskt 
spergilkál, næpukál

0241020 Blómkál Brassica 
oleracea var. 
botrytis

0241990 Annað  (3)

0242000 b)  Kálhöfuð Öll plantan eftir 
að búið er að 
fjarlægja rætur og 
skemmd blöð

0242010 Rósakál Brassica 
oleracea var. 
gemmifera

Aðeins rósakáls-
knapparnir

0242020 Höfuðkál Brassica 
oleracea 
convar. 
capitata

Toppkál, rauðkál, 
blöðrukál, hvítkál

0242990 Annað  (3)

0243000 c)  Blaðkál Öll plantan eftir 
að búið er að 
fjarlægja rætur og 
skemmd blöð
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Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0243010 Kínakál Brassica 
rapa spp. 
(pekinensis 
group)

Brúnn mustarður 
(mustarðskál), 
blaðkál, rósettukál, 
blómsturkál, 
kínakál

0243020 Grænkál Brassica 
oleracea 
convar. 
Acephalea

Grænkál, 
portúgalskt 
grænkál, 
portúgalskt hvítkál, 
fóðurkál 

0243990 Annað  (3)

0244000 d)  Hnúðkál Brassica 
oleracea 
convar. 
acephala, var. 
gongylodes

Öll plantan eftir 
að búið er að 
fjarlægja rætur og 
mold (ef um hana 
er að ræða)

0250000 v. Blaðgrænmeti og ferskar 
kryddjurtir

Öll plantan eftir 
að búið er að 
fjarlægja rætur, 
skemmd ytri blöð 
og mold (ef um 
hana er að ræða)

0251000 a)  Salat og aðrar 
salatplöntur, 
þ.m.t. plöntur af 
krossblómaætt

0251010 Lambasalat Valerianella 
locusta

Ítalskt vorsalat

0251020 Salat Lactuca sativa Höfuðsalat, 
lollo rosso salat 
(laufsalat), 
jöklasalat, 
bindisalat

0251030 Vetrarsalat 
(salatfífill 
með breiðum 
blöðum)

Cichorium 
endiva

Kaffifífill, 
rauðlaufssalat, 
hrokkinblaðssalat, 
sykurbrauðssalat

0251040 Karsi (4) Lepidium 
sativum

0251050 Vetrarkarsi (4) Barbarea 
verna

0251060 Klettasalat (4) Eruca sativa 
(Diplotaxis 
spec.)

Gyltumustarður

0251070 Sinnepskál (4) Brassica 
juncea var. 
rugosa
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Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0251080 Lauf og stilkar 
af Brassica 
spp. (4), þ.m.t. 
næpukál

Brassica spp. Misunakál, blöð af 
baunategundum og 
hreðkum og önnur 
ungblöð af plöntum 
af ættkvíslinni 
Brassica 
(plönturnar eru 
uppskornar þegar 
þær eru komnar 
með allt að 8 
eiginleg laufblöð)

0251990 Annað  (3)

0252000 b)  Spínat og áþekkt 
grænmeti (blöð)

0252010 Spínat Spinacia 
oleracea

Nýsjálenskt spínat, 
blöð af tegundum 
skrauthala

0252020 Súpugull4 Portulaca 
oleracea

Vetrarportúlakki 
(diskgrýta), 
garðaportúlakki, 
portúlakki, 
súrsmæra, 
strandstjaki, 
sódaurt

0252030 Blaðbeðja Beta vulgaris Rauðrófulauf

0252990 Annað  (3)

0253000 c)  Vínviðarlauf 
(vínþrúgulauf) (4)

Vitis vinifera

0254000 d)  Brunnperla Nasturtium 
officinale

0255000 e)  Jólasalat Cichorium 
intybus. var. 
Foliosum

0256000 f)  Kryddjurtir

0256010 Kerfill Anthriscus 
cerefolium

0256020 Graslaukur Allium schoe-
noprasum

0256030 Blaðsellerí Apium 
graveolens var. 
seccalinum

Fennikulauf, 
kóríanderlauf, 
dilllauf, kúmenlauf, 
skessujurt, hvönn, 
spánarkerfill og 
önnur lauf af 
sveipjurtaætt

0256040 Steinselja Petroselinum 
crispum

0256050 Salvía (4) Salvia 
officinalis

Vetrarsar, sumarsar
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Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0256060 Rósmarín (4) Rosmarinus 
officinalis

0256070 Timjan (4) Thymus spp. Meiran, kjarrmæra

0256080 Basilíka (4) Ocimum 
basilicum

Sítrónumelissa, 
mynta, piparminta

0256090 Lárviðarlauf 
(4)

Laurus nobilis

0256100 Fáfnisgras (4) Artemisia 
dracunculus

Ísópur

0256990 Annað  (3) Æt blóm

0260000 vi. Belgávextir (ferskir) Öll afurðin

0260010 Baunir (með 
fræbelg)

Phaseolus 
vulgaris

Græn baun 
(garðbaunir, 
belgbaunir), 
klifurbaun, 
snittubaun, 
spergilbaun

0260020 Baunir (án 
fræbelgs)

Phaseolus 
vulgaris

Breiðbaun, 
flageolet-baun, 
risabaun, 
smjörbaun, 
augnbaun

0260030 Ertur (með 
fræbelg)

Pisum sativum Sykurertur

0260040 Ertur (án 
fræbelgs)

Pisum sativum Garðerta, græn erta, 
kjúklingabaun

0260050 Linsubaunir (4) Lens culinaris 
syn. L. 
esculenta

0260990 Annað (3)

0270000 vii. Stöngulgrænmeti 
(ferskt)

Öll afurðin 
eftir að búið 
er að fjarlægja 
skemmdan 
plöntuvef, mold 
og rætur

0270010 Spergill Asparagus 
officinalis

0270020 Salatþistlar Cynara 
cardunculus

0270030 Sellerí Apium 
graveolens var. 
dulce

0270040 Fennika Foeniculum 
vulgare

0270050 Ætiþistlar Cynara 
scolymus

Öll karfan, þ.m.t. 
blómbotn
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Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0270060 Blaðlaukur Allium porrum

0270070 Rabarbari Rheum x 
hybridum

Stilkar, eftir 
að búið er að 
fjarlægja rætur 
og blöð

0270080 Bambuss- 
protar (4)

Bambusa 
vulgaris

0270090 Pálma- 
kjarnar (4)

Euterpa 
oleracea, 
Cocos 
nucifera, 
Bactris 
gasipaes, 
daemonorops 
schmidtiana

0270990 Annað 3

0280000 viii. Sveppir Öll afurðin eftir 
að búið er að 
fjarlægja mold 
eða ræktunarefni

0280010 Ræktaðir 
sveppir

Ætisveppir  (4), 
ostrusveppir, 
shiitake-sveppir  (4)

0280020 Villtir  
sveppir (4)

Kantarella, 
truffla, morkill, 
kóngssveppur

0280990 Annað  (3)

0290000 ix. Þang og þari (4) Öll afurðin eftir 
að skemmd 
blöð hafa verið 
fjarlægð

0300000 3.  ÞURRKAÐIR 
BELGÁVEXTIR

Þurrkuð fræ

0300010 Baunir Phaseolus 
vulgaris

Breiðbaunir, 
bostonbaunir, 
flageolet-baunir, 
risabaunir, 
smjörbaunir, 
hestabaunir, 
augnbaunir

0300020 Linsubaunir Lens culinaris 
syn. L. 
esculenta

0300030 Ertur Pisum sativum Kjúklingabaunir, 
gráertur, 
varpabaunir

0300040 Úlfabaunir (4) Lupinus spp.

0300990 Annað (3)
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Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0400000 4.  OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK 
ALDIN

Öll afurðin eftir 
að búið er að 
fjarlægja skel, 
stein og hýði, 
þegar mögulegt 
er

0401000 i. Olíufræ

0401010 Hörfræ Linum 
usitatissimum

0401020 Jarðhnetur Arachis 
hypogaea

0401030 Valmúafræ Papaver 
somniferum

0401040 Sesamfræ Sesamum 
indicum syn. S. 
orientale

0401050 Sólblómafræ Helianthus 
annuus

0401060 Repjufræ Brassica napus Arfanæpa, 
akurfrækál

0401070 Sojabaunir Glycine max

0401080 Mustarðsfræ Brassica nigra

0401090 Baðmullarfræ Gossypium 
spp.

Fræhárin ekki 
fjarlægð

0401100 Graskersfræ (4) Cucurbita 
pepo var. 
oleifera

Önnur fræ af 
graskersætt 

0401110 Litunar- 
þistill (4)

Carthamus 
tinctorius

0401120 Hjólkróna (4) Borago 
officinalis

0401130 Akurdoðra (4) Camelina 
sativa

0401140 Hampfræ (4) Cannabis 
sativa

0401150 Kristpálmafræ Ricinus 
communis

0401990 Annað (3)

0402000 ii. Olíurík aldin

0402010 Ólívur til 
olíufram-
leiðslu (4)

Olea europaea Allt aldinið eftir 
að búið er að 
fjarlægja stilka og 
mold (ef um hana 
er að ræða)
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Kenni-
númer (1)

Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0402020 Pálmahnetur 
(pálmaolíuk-
jarnar) (4)

Elaeis 
guineensis

0402030 Pálmaaldin (4) Elaeis 
guineensis

0402040 Dúnviður (4) Ceiba 
pentandra

0402990 Annað (4)

0500000 5.  KORNTEGUNDIR Heilt/korn

0500010 Bygg Hordeum spp.

0500020 Bókhveiti Fagopyrum 
esculentum

Skrauthali, 
inkanjóli

0500030 Maís Zea mays

0500040 Hirsi4 Panicum spp. Mannagrjón, 
hvingresi

0500050 Hafrar Avena sativa

0500060 Hrísgrjón Oryza sativa

0500070 Rúgur Secale cereale

050080 Dúrra (4) Sorghum 
bicolor

050090 Hveiti Triticum 
aestivum, T. 
durum

Spelt, rúghveiti

0500990 Annað (3)

0600000 6.  TE, KAFFI, JURTATE OG 
KAKÓ

0610000 i. Te (þurrkuð lauf og 
stilkar, einnig gerjuð, 
Camellia sinensis)

Te Camellia 
sinensis

Öll afurðin

0620000 ii. Kaffibaunir (4) Grænar baunir

0630000 iii. Jurtate (4) (þurrkað)

0631000 a)  Blóm Allt blómið eftir 
að búið er að 
fjarlægja stilka og 
skemmd blöð

0631010 Gæsajurt Matricaria 
recutita,

Chamaemelum 
nobile

0631020 Læknakólfur Hibiscus 
sabdariffa
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Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um
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Dæmi um skyld yrki 
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leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0631030 Rósablöð Rosa spec.

0631040 Jasmínublóm Jasminum 
officinal,

Ylliblóm

0631050 Lindiblóm Tillia cordata

0631990 Annað (3)

0632000 b)  Lauf Öll afurðin eftir 
að búið er að 
fjarlægja rætur og 
skemmd blöð

0632010 Jarðarberjalauf Fragaria spp.

0632020 Rauðrunnalauf Aspalathus 
spec.

Laufblöð af 
musteristré

0632030 Indíánaþyrnis-
lauf

Ilex 
paraguariensis

0632990 Annað (3)

0633000 c)  Rætur Öll afurðin eftir 
að búið er að 
fjarlægja toppa 
og mold með 
því að skola eða 
bursta

0633010 Garðabrúðurót Valeriana 
officinalis

0633020 Ginsengrót Panax ginseng

0633990 Annað (3)

0639000 d)  Önnur jurtate

0640000 iv. Kakóbaunir (4) 
(gerjaðar eða þurrkaðar)

Theobroma 
cacao

Baunir eftir 
að búið er að 
fjarlægja hýðið

0650000 v. Karób (4) 

(Jóhannesarbrauð)
Ceratonia 
siliqua

Öll afurðin eftir 
að búið er að 
fjarlægja stilka 
eða krónu

0700000 7.  HUMLAR (þurrkaðir), 
þ.m.t. humlakögglar og 
óþykkt duft

Humulus 
lupulus

Þurrkaðir 
blómkollar

0800000 8.  KRYDD (4) Öll afurðin, 
þurrkuð

0810000 i. Fræ

0810010 Anís Pimpinella 
anisum
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Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga 
við um

Dæmi um 
einstakar afurðir 
innan flokkana 

sem hámarksgildi 
leifa eiga við um

Vísindaheiti (2)

Dæmi um skyld yrki 
eða aðrar afurðir sem 
sömu hámarksgildi 
leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

0810020 Ilmfrú Nigella sativa

0810030 Sellerífræ Apium 
graveolens

Skessujurtarfræ

0810040 Kóríanderfræ Coriandrum 
sativum

0810050 Kúmínfræ Cuminum 
cyminum

0810060 Dillfræ Anathum 
graveolens

0810070 Fennikufræ Foeniculum 
vulgare

0810080 Grikkjasmári Trigonella 
foenum-
graecum

0810090 Múskat Myristica 
fragans

0810990 Annað (3)

0820000 ii. Aldin og ber

0820010 Allrahanda Pimenta dioica

0820030 Aníspipar 
(kínapipar)

Zanthooxylum 
piperitum

0820040 Kúmen Carum carvi

0820050 Kardimomma Elettaria 
cardamomum

0820110 Einiber Juniperus 
communis

0820120 Pipar, svartur 
og hvítur

Piper nigrum Langpipar, 
rósapipar

0820130 Vanillustangir Vanilla 
fragrans 
syn. Vanilla 
planifolia

0820140 Tamarind Tamarindus 
indica

0820990 Annað (3)

0830000 iii. Börkur

0830010 Kanill Cinnamonum 
verum syn. C. 
zeylanicum

Kassíukanill

0830990 Annað (3)
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hámarksgildi leifa 

eiga við um

0840000 iv. Rætur eða 
jarðstönglar

0840010 Lakkrís Glycyrrhiza 
glabra

0840020 Engifer Zingiber 
officinale

0840030 Kúrkúma 
(gullinrót)

Curcuma spp.

0840040 Piparrót Armoracia 
rusticana

0840990 Annað (3)

0850000 v. Blómknappar

0850010 Negull Syzygium 
aromaticum

0850020 Kapers Capparis 
spinosa

0850990 Annað 3

0860000 vi. Fræni

0860010 Saffran Crocus sativus

0860990 Annað (3)

0870000 vii. Frækápur

0870010 Múskathýði Myristica 
fragrans

0870990 Annað (3)

0900000 9.  SYKURPLÖNTUR (4)

0900010 Sykurrófa (rót) Beta vulgaris Öll afurðin eftir 
að búið er að 
fjarlægja toppa 
og mold með 
því að skola eða 
bursta

0900020 Sykurreyr Saccharum 
officinarum

Öll afurðin 
eftir að búið 
er að fjarlægja 
skemmdan 
plöntuvef, mold 
og rætur

0900030 Kaffifífils4 
rætur

Cichorium 
intybus

Öll afurðin eftir 
að búið er að 
fjarlægja toppa 
og mold með 
því að skola eða 
bursta

0900990 Annað (3)
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hámarksgildi leifa 

eiga við um

1000000 10.  AFURÐIR ÚR 
DÝRARÍKINU-LANDDÝR

1010000 i. Kjöt, unnar kjötvörur, 
sláturmatur, blóð, 
dýrafita; nýtt, kælt 
eða fryst, saltað, í 
saltlegi, þurrkað eða 
reykt eða ætt mjöl, 
fín- eða grófmalað; 
aðrar unnar afurðir, 
t.d. pylsur og tilreidd 
matvæli gerð úr 
þessum afurðum

Öll afurðin eða 
aðeins fituhlutinn 
(5)

1011000 a)  Svín Sus scrofa

1011010 Kjöt

1011020 Fita, án magurs 
kjöts

1011030 Lifur

1011040 Nýru

1011050 Ætur 
sláturmatur

1011990 Annað (3)

1012000 b)  Nautgripir Bos spec.

1012010 Kjöt

1012020 Fita

1012030 Lifur

1012040 Nýru

1012050 Ætur 
sláturmatur

1012990 Annað (3)

1013000 c)  Sauðfé Ovis aries

1013010 Kjöt

1013020 Fita

1013030 Lifur

1013040 Nýru
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hámarksgildi leifa 

eiga við um

1013050 Ætur 
sláturmatur

1013990 Annað (3)

1014000 d)  Geitur Capra hircus

1014010 Kjöt

1014020 Fita

1014030 Lifur

1014040 Nýru

1014050 Ætur 
sláturmatur

1014990 Annað (3)

1015000 e)  Hestar, asnar, 
múldýr eða 
múlasnar

Equus spec.

1015010 Kjöt

1015020 Fita

1015030 Lifur

1015040 Nýru

1015050 Ætur 
sláturmatur

1015990 Annað (3)

1016000 f)  Alifuglar — 
hænsni, gæsir, 
endur, kalkúnar 
og perluhænsn — 
strútar, dúfur

Gallus 
gallus, Anser 
anser, Anas 
platyrhynchos, 
Meleagris 
gallopavo, 
Numida 
meleagris, 
Coturnix 
coturnix, 
Struthio 
camelus, 
Columba sp.

1016010 Kjöt

1016020 Fita

1016030 Lifur

1016040 Nýru

1016050 Ætur 
sláturmatur

1016990 Annað (3)
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1017000 g)  Önnur húsdýr Kanína, kengúra, 
veiðidýr

1017010 Kjöt

1017020 Fita

1017030 Lifur

1017040 Nýru

1017050 Ætur 
sláturmatur

1017990 Annað (3)

1020000 ii. Mjólk og rjómi, þó 
ekki kjarnað eða 
með viðbættum sykri 
eða öðru sætiefni, 
smjör og önnur fita 
framleidd úr mjólk, 
ostur og ystingur

Öll afurðin eða 
aðeins fitu-
hlutinn (6)

1020010 Nautgripir

1020020 Sauðfé

1020030 Geitur

1020040 Hestar

1020990 Annað (3)

1030000 iii. Fuglsegg, fersk, 
niðurlögð eða elduð; 
skurnlaus egg og 
eggjarauður, fersk, 
þurrkuð, soðin eða 
gufusoðin, mótuð, 
frosin eða niðurlögð á 
annan hátt hvort sem 
þau innihalda sykur 
eða sætuefni eða ekki

Öll afurðin eða 
aðeins fitu-
hlutinn (7)

1030010 Kjúklingar

1030020 Endur

1030030 Gæsir

1030040 Kornhænur

1030990 Annað (3)

1040000 iv. Hunang Apis melifera, 
Melipona spec.

Drottningarhunang, 
frjóduft

1050000 v. Froskdýr og skriðdýr Rana spec. 
Crocodilia 
spec.

Froskalappir, 
krókódílar
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leifa eiga við um

Hluti afurðanna sem 
hámarksgildi leifa 

eiga við um

1060000 vi. Sniglar Helix spec. Öll afurðin eftir 
að búið er að 
fjarlægja skurnina

1070000 vii. Aðrar afurðir 
landdýra

1100000 11.  FISKUR, FISKAFURÐIR, 
SKELFISKUR, LINDÝR 
OG ÖNNUR MATVÆLI 
ÚR SJÓ OG FERSK-
VATNI (8)

1200000 12.  UPPSKERA EÐA HLUTAR 
UPPSKERU, EINGÖNGU 
ÆTLAÐIR Í FÓÐUR (8)

(1) Kenninúmerið er sett fram í þessum viðauka og er ætlað sem flokkun í þessum og öðrum tengdum viðaukum við reglugerð (EB) nr. 
396/2005.

(2) Vísindaheiti þeirra afurða sem eru taldar upp í dálkinum „Dæmi um einstakar afurðir innan flokkanna sem hámarksgildi leifa eiga við um“ 
eru gefin upp þar sem því verður við komið og þau skipta máli. Fylgja skal alþjóðlega flokkunarkerfinu eftir því sem unnt er.

(3) „Annað“ á við um allt sem ekki er sérstaklega getið undir öðrum kenninúmerum í „Flokkar sem hámarksgildi leifa eiga við um“.
(4) Hámarksgildi leifa í II. og III. viðauka fyrir afurðir á aðeins við um þær afurðir sem er ætlaðar til manneldis. Sérstök hámarksgildi leifa 

gilda um þá hluta afurðarinnar sem eru sérstaklega ætlaðir í fóður.
(5) Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) vatnsleysanleg (log Pow undir 3) skulu hámarksgildi leifa gefin 

upp í mg/kg af kjöti (þ.m.t. fita), unnum kjötvörum, sláturmat og dýrafitu. Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í skilgreiningu 
á efnaleifum) fituleysanleg (log Pow 3 eða meiri) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af fitu í kjöti, unnum kjötvörum, sláturmat og 
dýrafitu. Þegar um er að ræða matvæli með 10 % fituinnihaldi eða minna miðast leifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum 
tilvikum er hámarksgildið einn tíundi af gildinu sem reiknast út frá fituinnihaldi en má þó ekki vera undir 0,01 mg/kg. Hið síðarnefnda á 
ekki við um hámarksgildi leifa sem eru ákveðin við greiningarmörkin.

(6) Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) vatnsleysanleg (log Pow undir 3) skulu hámarksgildi leifa 
gefin upp í mg/kg af mjólk og mjólkurafurðum. Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) fituleysanleg 
(log Pow 3 eða meiri) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af mjólk og nýmjólk úr kúm. Þegar ákvarða skal leifar í hrámjólk og 
nýmjólk úr kúm skal miða við 4 % fituinnihald, miðað við þyngd. Fyrir hrámjólk og nýmjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp 
miðað við fituinnihald. Fyrir önnur matvæli með fituinnihaldi innan við 2 %, miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur þess sem sett er 
fyrir hrámjólk og nýmjólk; með fituinnihaldi 2 % eða meira, miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum 
er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk og nýmjólk. Hið síðarnefnda á ekki við um hámarksgildi leifa sem eru ákveðin 
við greiningarmörkin.

(7) Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í skilgreiningu á efnaleifum) vatnsleysanleg (log Pow undir 3) skulu hámarksgildi leifa 
gefin upp í mg/kg af skurnlausum, nýjum eggjum, í fuglseggjum og eggjarauðum. Séu varnarefnið og/eða umbrotsefnin (talin með í 
skilgreiningu á efnaleifum) fituleysanleg (log Pow 3 eða meiri) skulu hámarksgildi leifa gefin upp í mg/kg af skurnlausum, nýjum eggjum, 
í fuglseggjum og eggjarauðum. Fyrir egg og eggjaafurðir með meira en 10 % fituinnihaldi er hámarksgildi hins vegar gefið upp í mg/kg af 
fitu. Í því tilviki er hámarksgildið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg. Hið síðarnefnda á ekki við um hámarksgildi leifa sem eru ákveðin 
við greiningarmörkin.

(8) Hámarksgildi leifa eiga ekki við fyrr en einstakar afurðir eru auðkenndar og skráðar.“.


