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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnar-
efnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu 
og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (1), einkum 
28. og 29. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1213/2008(2) var komið á fót fyrstu samræmdu áætlun 
Bandalagsins til margra ára, og náði hún yfir árin 
2009, 2010 og 2011. Sú áætlun hélt áfram samkvæmt 
samhangandi reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar. Sú 
síðasta var reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
915/2010 frá 12. október 2010 um samræmda eftirlits-
áætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2011, 2012 
og 2013 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um 
hámarksgildi leifa af varnarefnum og meta þau váhrif 
sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og 
á matvælum úr jurta- og dýraríkinu(3).

2) Þrjátíu til fjörutíu matvælategundir eru uppistaðan í 
mataræði fólks í Sambandinu. Þar eð notkun varnarefna 
breytist umtalsvert á þriggja ára tímabili skal vakta 
varnarefnin í þessum matvælategundum í röð þriggja 
ára tímabila svo unnt sé að meta váhrifin, sem neytendur 
verða fyrir, og beitingu löggjafar Sambandsins.

3) Á grundvelli tvíliðudreifingar er unnt, með meira en 99% 
öryggi, að reikna út að með því að framkvæma próf-
anir á 642 sýnum sé hægt að greina sýni sem innihalda 
varnarefnaleifar yfir greiningarmörkum (LOD), að því 
tilskildu að ekki minna en 1% af vörunum innihaldi leifar 
yfir þeim mörkum. Söfnun þessara sýna skal deilt niður 
á aðildarríkin á grundvelli íbúafjölda og taka skal að 
lágmarki 12 sýni á hverja vöru á hverju ári.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 325, 8.12.2011, bls. 24. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 151/2012 frá 26. júlí 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 328, 6.12.2008, bls. 9.
(3) Stjtíð. ESB L 269, 13.10.2010, bls. 8.

4) Greiningarniðurstöður úr opinberri varnaráætlun Sam-
bandsins frá 2009 (4) hafa sýnt að tiltekin varnarefni eru 
algengari á landbúnaðarafurðum en áður, sem bendir til 
breytinga á notkunarmynstrum á þessum varnarefnum. 
Taka skal þessi varnarefni inn í vöktunaráætlunina til 
viðbótar við þau sem falla undir reglugerð (ESB) nr. 
915/2010 til að tryggja að þau varnarefni sem falla undir 
vöktunaráætlunina séu dæmigerð fyrir varnarefnin sem 
eru notuð.

5) Greining tiltekinna varnarefna, einkum varnarefna sem 
bætt er við vöktunaráætlunina með þessari reglugerð eða 
varnarefna með mjög flókna skilgreiningu á leifum, skal 
vera valkvæð á árinu 2012 til að gefa opinberum rann-
sóknarstofum tíma til að fullgilda nauðsynlegu aðferð-
irnar til greiningar þessara varnarefna, ef það hefur ekki 
þegar verið gert.

6) Ef skilgreining á leifum varnarefnis nær yfir önnur virk 
efni, umbrotsefni eða niðurbrotsefni, skal greina sér-
staklega frá umbrotsefnunum.

7) Viðmiðunarreglur varðandi „fullgildingu aðferða og 
aðferðir við gæðaeftirlit með greiningu varnarefnaleifa 
í matvælum og fóðri“ eru birtar á vefsetri framkvæmda-
stjórnarinnar(5). Aðildarríkjunum skal heimilt, með til-
teknum skilyrðum, að nota eigindlegar skimunaraðferðir.

8) Aðildarríkin, framkvæmdastjórnin og Matvælaörygg-
isstofnun Evrópu hafa samþykkt framkvæmdarráðstaf-
anir, s.s. lýsingu á staðalsýnum (e. Standard Sample 
Description) (SSD) (6), við afhendingu niðurstaðna úr 
varnarefnaleifagreiningu, að því er varðar framlagningu 
upplýsinga frá aðildarríkjunum.

9) Að því er varðar aðferðir við sýnatöku gildir tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/63/EB frá 11. júlí 2002 
um sýnatökuaðferðir innan Bandalagsins við opinbert 
eftirlit með leifum varnarefna í og á vörum úr jurta- og 
dýraríkinu og niðurfellingu á tilskipun 79/700/EBE(7) 
sem nær yfir sýnatökuaðferðir sem alþjóðamatvælaskrár-
ráðið mælir með.

(4) The 2009 European Union Report on Pesticide Residues in Food. Tíðindi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(11), 2430, bls. 529 á: http://
ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2009_eu_report_
ppesticide_residues_food_en.pdf

(5) Skjal nr. SANCO/10684/2009, komið til framkvæmda fyrir 1.1.2010. http://
ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(6) Almennar leiðbeiningar um lýsingu á staðalsýnum (SSD) fyrir alla 
gagnaöflun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu eru aðgengilegar í Tíðindum 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2010 8(1), 1457, bls. 54 á: http://www.
efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm

(7) Stjtíð. EB L 187, 16.7.2002, bls. 30.

frá 7. desember 2011 

um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2012, 2013 og 2014 til þess að tryggja að 
farið sé að ákvæðum um hámarksgildi leifa af varnarefnum og meta þau váhrif sem neytendur verða fyrir af 

völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og dýraríkinu (*)

2012/EES/59/09Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1274/2011 



18.10.2012 Nr. 59/277EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10) Nauðsynlegt er að meta hvort þau hámarksgildi leifa 
í barnamat, sem kveðið er á um í 10. gr. tilskipunar 
framkvæmdastjórnarinnar 2006/141/EB frá 22. desember 
2006 um ungbarnablöndur og stoðblöndur (8) og 7. gr. 
tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2006/125/EB frá 5. 
desember 2006 um unnin matvæli með korn sem uppi-
stöðu og barnamat fyrir ungbörn og smábörn (9), séu virt, 
að teknu tilliti til einungis þeirra skilgreininga á leifum 
sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 396/2005.

11) Einnig er nauðsynlegt að meta möguleg samanlögð, 
uppsöfnuð og samverkandi áhrif varnarefna þegar 
aðferðir verða tiltækar. Við þetta mat skal byrja á 
nokkrum lífrænum fosfötum, karbamötum, tríasólum og 
pýretróíðum eins og tilgreint er í I. viðauka.

12) Að því er varðar aðferðir til að greina hverja efnaleif fyrir 
sig geta aðildarríkin sinnt skyldu sinni varðandi greiningu 
með því að leita til opinberra rannsóknarstofa sem búa 
þegar yfir þeim fullgiltu aðferðum sem krafist er.

13) Aðildarríkin skulu leggja fram, eigi síðar en 31. ágúst ár 
hvert, upplýsingar sem varða fyrra almanaksár.

14) Til þess að komast hjá ruglingi vegna skörunar samfelldra 
áætlana til margra ára er rétt að fella reglugerð (ESB) nr. 
915/2010 úr gildi í þágu réttarvissu. Þó skal hún gilda 
áfram um sýni sem prófuð eru árið 2011.

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Aðildarríkin skulu, á árunum 2012, 2013 og 2014, taka og 
greina sýni úr samsetningum af varnarefnaleifum og vörum 
eins og sett er fram í I. viðauka.

(8) Stjtíð. ESB L 401, 30.12.2006, bls. 1.
(9) Stjtíð. ESB L 339, 6.12.2006, bls. 16.

Fjöldi sýna úr hverri vöru skal vera sá sem tilgreindur er í II. 
viðauka.

2. gr.

1.  Framleiðslueiningin, sem á að taka sýni úr, skal valin af 
handahófi.

Sýnatökuaðferðin og fjöldi eininga skulu vera í samræmi við 
tilskipun 2002/63/EB.

2.  Greina skal sýni í samræmi við skilgreiningar á leifum 
sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 396/2005. Ef engin 
skýr skilgreining á leifum fyrir tiltekið varnarefni er sett fram í 
þeirri reglugerð gildir sú skilgreining á leifum sem sett er fram 
í I. viðauka við þessa reglugerð.

3. gr.

1.  Aðildarríkin skulu leggja fram niðurstöður greininga 
á sýnum, sem hafa verið prófuð 2012, 2013 og 2014, eigi 
síðar en 31. ágúst 2013, 2014 og 2015, eftir því sem við á. 
Leggja skal þessar niðurstöður fram í samræmi við lýsingu á 
staðalsýnum (SSD) eins og sett er fram í III. viðauka.

2.  Ef skilgreining á leifum varnarefnis nær yfir virk 
efni, umbrotsefni og/eða niðurbrotsefni eða myndefni skulu 
aðildarríkin gefa skýrslu um niðurstöður greininga í samræmi 
við lagalega skilgreiningu á leifum. Niðurstöðum fyrir helstu 
hverfur eða umbrotsefni, sem um getur í skilgreiningu á 
leifum, skal skila fyrir hvert um sig, svo fremi sem þau eru 
mæld hvert fyrir sig.

4. gr.

Reglugerð (ESB) nr. 915/2010 er felld úr gildi.
Þó skal hún gilda áfram um sýni sem prófuð eru árið 2011.

5. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 2012.

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

Gjört í Brussel 7. desember 2011.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
 forseti.
 José Manuel BARROSO

___________
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I. VIÐAUKI

A-hluti: Samsetningar af varnaefnaleifum og vörum sem ber að vakta í eða á vörum úr jurtaríkinu

2012 2013 2014 Athugasemdir

2,4-D (b) (c) (a) Aths.(h)

Skilgreining á leifum: summan af 2,4-D og esterum þess, gefin upp 
sem 2,4-D

Árið 2012 skal greina 2,4-D óbundna sýru í eggaldinum, blómkáli 
og vínberjum til matar, árið 2013 í apríkósum og vínþrúgum og 
árið 2014 í appelsínum/mandarínum. Greining er valfrjáls að því er 
varðar aðrar vörur.

2-fenýlfenól (b) (c) (a) Aths. (g)

Abamektín (b) (c) (a) Aths.(h)

Skilgreining á leifum: summa avermektíns B1a, avermektíns B1b 
og delta-8,9-hverfu avermektíns B1a.

Greining delta-8,9-hverfu avermektíns B1a er valfrjáls árið 2012.

Asefat (b) (c) (a)

Asetamípríð (b) (c) (a)

Akrínatrín (b) (c) (a)

Aldíkarb (b) (c) (a)

Amítras (b) (c) (a) Skilgreining á leifum: amítras, þ.m.t. umbrotsefnin sem innihalda 
2,4-dímetýlanilínhlutann, gefið upp sem amítras.

Skal greina árið 2012 í papriku, árið 2013 í eplum og tómötum 
og árið 2014 í perum. Greining er valfrjáls að því er varðar aðrar 
vörur.

Ásættanlegt er ef amítras (móðurefni) og umbrotsefni þess 
2,4-dímetýlformanílíð (DMF) og N-(2,4-dímetýlfenýl)-N´-metýl-
formamíð (DMPF), sem hægt er að greina með aðferð til að finna 
margs konar efnaleifar, eru rannsökuð og greint frá þeim hverju 
fyrir sig.

Amítról (b) (c) (a) Aths. (i)

Asínfosmetýl (b) (c) (a)

Asoxýstróbín (b) (c) (a)

Benfúrakarb (b) (c) (a) Hratt og fullkomið niðurbrot í karbófúran og 3-hýdroxýkarbófúran. 
Greining móðurefnis (benfúrakarb) er valfrjáls.

Bífentrín (b) (c) (a)

Bífenýl (b) (c) (a)

Bítertanól (b) (c) (a)

Boskalíð (b) (c) (a)

Brómíðjón (b) (c) (a) Skal einungis greina í papriku árið 2012, árið 2013 í salati og tóm-
ötum og árið 2014 í hrísgrjónum. Greining er valfrjáls að því er 
varðar aðrar vörur.
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2012 2013 2014 Athugasemdir

Brómprópýlat (b) (c) (a)

Brómúkonasól (b) (c) (a) Aths. (i)

Búpírímat (b) (c) (a)

Búprófesín (b) (c) (a)

Kaptan (b) (c) (a) Sértæk skilgreining á leifum fyrir summu kaptans og fólpets gildir 
fyrir kjarnaávexti, jarðarber, hindber, rifsber og sólber, tómata 
og baunir, að því er varðar aðrar vörur nær skilgreining á leifum 
einungis yfir kaptan.

Greina skal frá kaptan og fólpeti, hverju fyrir sig, og summunni 
eins og samþykkt er í lýsingu á staðalsýnum.

Karbarýl (b) (c) (a)

Karbendasím (b) (c) (a)

Karbófúran (b) (c) (a)

Karbósúlfan (b) (c) (a) Hratt og umtalsvert niðurbrot í karbófúran og 3-hýdroxýkarbófúran 
Greining móðurefnis (karbósúlfan) er valfrjáls.

Klórantranilípról (b) (c) (a) Aths. (g)

Klórfenapýr (b) (c) (a)

Klórfenvinfos (b) (c) (a) Aths. (i)

Klórmekvat (b) (c) (a) Skal greina árið 2012 í eggaldinum, vínberjum til matar og hveiti, 
árið 2013 í rúgi/höfrum, tómötum og vínþrúgum og árið 2014 í 
gulrótum, perum, hrísgrjónum og hveiti. Greining er valfrjáls að því 
er varðar aðrar vörur.

Klórþalóníl (b) (c) (a)

Klórprófam (b) (c) (a) Aths.(h)

Skilgreining á leifum: klórprófam og 3-klóranilín, gefin upp sem 
klórprófam.

Skilgreining á leifum fyrir kartöflur (á skrá fyrir árið 2014) varðar 
einungis móðurefnið.

Klórpýrifos (b) (c) (a)

Klórpýrifosmetýl (b) (c) (a)

Klófentesín (b) (c) (a) Skal ekki greina í kornvörum.

Klóþíanidín (b) (c) (a)

Sýflútrín (b) (c) (a)

Sýmoxaníl (b) (c) (a) Aths. (g)

Sýpermetrín (b) (c) (a)

Sýprókónasól (b) (c) (a)

Sýpródiníl (b) (c) (a)
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2012 2013 2014 Athugasemdir

Sýrómasín (b) (c) (a) Aths. (g)

Deltametrín 
(cis-deltametrín)

(b) (c) (a)

Díasínón (b) (c) (a)

Díklóflúaníð (b) (c) (a) Aths. (i) (h)

Gildandi skilgreining á leifum nær einungis yfir móðurefnið. Vakta 
skal umbrotsefnið DMSA (N,N-dímetýl-N-fenýlsúlfamíð) og greina 
frá því, svo fremi sem aðferðin er fullgilt.

Díklórvos (b) (c) (a)

Díklóran (b) (c) (a)

Díkófól (b) (c) (a) Skal ekki greina í kornvörum.

Díkrótófos (b) (c) (a) Gildandi skilgreining á leifum nær einungis yfir móðurefnið.

Árið 2012 skal greina efnið í eggaldinum og blómkáli og árið 2014 
í baunum. Greining er valfrjáls að því er varðar aðrar vörur.

Díetófenkarb (b) (c) (a) Aths.(g)

Dífenókónasól (b) (c) (a)

Díflúbensúrón (b) (c) (a) Aths.(g)

Dímetóat (b) (c) (a) Skilgreining á leifum: summa dímetóats og ómetóats, gefin upp 
sem dímetóat. Greina skal frá dímetóati og ómetóati, hverju fyrir 
sig, og summunni eins og samþykkt er í lýsingu á staðalsýnum.

Dímetómorf (b) (c) (a) Skal ekki greina í kornvörum

Díníkónasól (b) (c) (a) Aths.(g)

Dífenýlamín (b) (c) (a)

Díþíanón (b) (c) (a) Aths.(g)

Díþíókarbamöt (b) (c) (a) Skilgreining á leifum: díþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t. 
maneb, mankóseb, metíram, própíneb, þíram og síram.

Skal greina í öllum vörum á skrá nema appelsínusafa og ólífuolíu.

Dódín (b) (c) (a) Aths.(g)

Endósúlfan (b) (c) (a)

EPN (b) (c) (a)

Epoxíkónasól (b) (c) (a)

Etefón (b) (c) (a) Skal greina árið 2012 í appelsínusafa, papriku, hveiti og vínberjum 
til matar, árið 2013 í eplum, rúgi/höfrum, tómötum og vínþrúgum 
og árið 2014 í appelsínum/mandarínum, hrísgrjónum og hveiti. 
Greining er valfrjáls að því er varðar aðrar vörur.
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2012 2013 2014 Athugasemdir

Eþíón (b) (c) (a)

Etirímól (b) (c) (a) Aths.(g)

Skal ekki greina í kornvörum.

Etófenprox (b) (c) (a)

Etóprófos (b) (c) (a)

Famoxadón (b) (c) (a) Aths.(g)

Fenamífos (b) (c) (a)

Fenamídón (b) (c) (a)

Fenarímól (b) (c) (a) Skal ekki greina í kornvörum.

Fenasakín (b) (c) (a) Skal ekki greina í kornvörum.

Fenbúkónasól (b) (c) (a)

Fenbútatínoxíð (b) (c) (a) Aths.(h)

Skal greina árið 2012 í eggaldinum, paprikum og vínberjum til 
matar, árið 2013 í eplum og tómötum og árið 2014 í appelsínum/
mandarínum og perum. Greining er valfrjáls að því er varðar aðrar 
vörur.

Fenhexamíð (b) (c) (a)

Fenítróþíón (b) (c) (a)

Fenoxýkarb (b) (c) (a)

Fenprópatrín (b) (c) (a)

Fenprópímorf (b) (c) (a)

Fenpýroxímat (b) (c) (a) Aths.(g)

Fenþíón (b) (c) (a) Aths.(i)

Fenvalerat/Esfenvalerat 
(summa)

(b) (c) (a)

Fípróníl (b) (c) (a) Aths.(h)

Skilgreining á leifum: summa fípróníls og umbrotsefnisins súlfóns 
(MB46136), gefin upp sem fípróníl.

Flúasífóp (b) (c) (a) Aths.(h)

Skilgreining á leifum: Flúasífóp-P-bútýl (flúasífópsýra (óbundin og 
tilsvarandi afleiða)).

Árið 2012 skal greina flúasífóp sem óbundna sýru og bútýlester 
í blómkáli, ertum og paprikum, árið 2013 í höfuðkáli og 
jarðarberjum og árið 2014 í baunum, gulrótum og kartöflum og 
spínati. Greining er valfrjáls að því er varðar aðrar vörur.

Flúdíoxóníl (b) (c) (a)

Flúfenoxúrón (b) (c) (a)
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2012 2013 2014 Athugasemdir

Flúópýram (c) (a) Aths.(g)

Flúkínkónasól (b) (c) (a) Aths.(i)

Flúsílasól (b) (c) (a)

Flútríafól (b) (c) (a)

Fólpet (b) (c) (a) Sértæk skilgreining á leifum fyrir summu kaptans og fólpets gildir 
fyrir kjarnaávexti, jarðarber, hindber, rifsber og sólber, tómata 
og baunir, að því er varðar aðrar vörur nær skilgreining á leifum 
einungis yfir fólpet.

Greina skal frá fólpeti og kaptani, hverju fyrir sig, og summunni 
eins og samþykkt er í lýsingu á staðalsýnum.

Formetanat (b) (c) (a) Aths.(i)

Skilgreining á leifum: summa formetanats og salta þess, gefin upp 
sem formetanathýdróklóríð.

Formóþíón (b) (c) (a) Aths.(g)

Fosþíasat (b) (c) (a) Aths.(i)

Glýfosat (b) (c) (a) Skal greina árið 2012 í hveiti, árið 2013 í rúgi/höfrum og árið 2014 
í hveiti. Greining er valfrjáls að því er varðar aðrar vörur.

Haloxýfóp, þ.m.t. 
haloxýfóp-R

(b) (c) (a) Aths.(h)

Skilgreining á leifum: haloxýfóp-R-metýlester, haloxýfóp-R og 
tilsvarandi afleiður haloxýfóp-R, gefið upp sem haloxýfóp-R.

Árið 2012 skal greina haloxýfóp sem óbundna sýru í blómkáli 
og ertum, árið 2013 í höfuðkáli og jarðarberjum og árið 2014 í 
baunum (með fræbelg), gulrótum og kartöflum og spínati. Greining 
er valfrjáls að því er varðar aðrar vörur.

Hexakónasól (b) (c) (a)

Hexýþíasox (b) (c) (a) Skal ekki greina í kornvörum.

Ímasalíl (b) (c) (a)

Imídaklópríð (b) (c) (a)

Indoxakarb (b) (c) (a)

Ípródíón (b) (c) (a)

Ípróvalíkarb (b) (c) (a)

Ísókarbófos (b) (c) (a) Aths.(g) Gildandi skilgreining á leifum nær einungis yfir 
móðurefnið.

Ísófenfosmetýl (b) (c) (a) Aths.(g)

Ísóprókarb (b) (c) (a) Aths.(g)

Kresoxím-metýl (b) (c) (a)

Lambda-sýhalótrín (b) (c) (a)
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Línúrón (b) (c) (a) Aths.(i)

Lúfenúrón (b) (c) (a)

Malaþíón (b) (c) (a)

Mandíprópamíð (b) (c) (a) Aths.(g)

Mepanípýrím (b) (c) (a) Aths.(h)

Skilgreining á leifum: Mepanípýrím og umbrotsefni þess 
2-anilínó-4-(2-hýdroxýprópýl)-6-metýlpýrímídín, gefin upp sem 
mepanípýrím.

Mepíkvat (b) (c) (a) Skal greina árið 2012 í hveiti, árið 2013 í rúgi/höfrum og tómötum 
og árið 2014 í perum, hrísgrjónum og hveiti. Greining er valfrjáls 
að því er varðar aðrar vörur.

Meptýldínókap (b) (c) (a) Aths.(g)

Skilgreining á leifum: summa 2,4 DNOPC og 2,4 DNOP, gefin upp 
sem meptýldínókap.

Metalaxýl (b) (c) (a)

Metkónasól (b) (c) (a)

Metamídófos (b) (c) (a)

Metíðaþíón (b) (c) (a)

Metíókarb (b) (c) (a)

Metómýl (b) (c) (a) Greina skal frá metómýli og þíódíkarbi, hverju fyrir sig, og 
summunni eins og samþykkt er í lýsingu á staðalsýnum.

Metoxýklór (b) (c) (a) Aths.(i)

Metoxýfenósíð (b) (c) (a)

Metóbrómúrón (b) (c) (a) Aths.(g)

Gildandi skilgreining á leifum nær einungis yfir móðurefnið.

Mónókrótófos (b) (c) (a)

Mýklóbútaníl (b) (c) (a)

Nítenpýram (b) (c) (a) Skal greina árið 2012 í paprikum, árið 2013 í ferskjum og árið 2014 
í gúrkum og baunum (með fræbelg). Greining er valfrjáls að því er 
varðar aðrar vörur.

Gildandi skilgreining á leifum nær einungis yfir móðurefnið.

Oxadíxýl (b) (c) (a)

Oxamýl (b) (c) (a)

Oxýdemetónmetýl (b) (c) (a)

Paklóbútrasól (b) (c) (a)

Paraþíón (b) (c) (a)
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Paraþíónmetýl (b) (c) (a) Aths.(i)

Penkónasól (b) (c) (a)

Pensýkúrón (b) (c) (a)

Pendímetalín (b) (c) (a)

Fenþóat (b) (c) (a)

Fosalón (b) (c) (a)

Fosmet (b) (c) (a)

Foxím (b) (c) (a) Aths.(i)

Pírímíkarb (b) (c) (a)

Pírímífosmetýl (b) (c) (a)

Próklóras (b) (c) (a) Skilgreining á leifum: summa próklórass og umbrotsefna þess sem 
innihalda 2,4,6-tríklórfenólhluta, gefin upp sem próklóras.

Prósýmídón (b) (c) (a)

Prófenófos (b) (c) (a)

Própamókarb (b) (c) (a) Skal greina árið 2012 í eggaldinum, blómkáli og paprikum, árið 
2013 í eplum, höfuðkáli, salati, vínberjum til matar og tómötum og 
árið 2014 í baunum, gulrótum, gúrkum, appelsínum/klementínum, 
kartöflum og jarðarberjum. Greining er valfrjáls að því er varðar 
aðrar vörur.

Própargít (b) (c) (a)

Própíkónasól (b) (c) (a)

Própoxúr (b) (c) (a) Aths.(g)

Própýsamíð (b) (c) (a)

Próþíókónasól (b) (c) (a) Aths.(i)

Skilgreining á leifum: próþíókónasóldesþíó.

Próþíófos (b) (c) (a) Aths.(g)

Gildandi skilgreining á leifum nær einungis yfir móðurefnið.

Pýmetrósín (b) (c) (a) Aths.(g)

Greining þess árið 2012 er valfrjáls (með áherslu á eggaldin og 
papriku) Skal greina árið 2013 í höfuðkáli, salati, jarðarberjum og 
tómötum og árið 2014 í gúrkum. Greining er valfrjáls að því er 
varðar aðrar vörur.

Pýraklóstróbín (b) (c) (a)

Pýretrín (b) (c) (a) Aths.(h)

Pýrídaben (b) (c) (a)
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Pýrimetaníl (b) (c) (a)

Pýríproxýfen (b) (c) (a)

Kínoxýfen (b) (c) (a)

Rótenón (b) (c) (a) Aths.(g)

Spínósað (b) (c) (a)

Spíródíklófen (b) (c) (a) Aths.(g)

Spírómesífen (b) (c) (a) Aths.(g)

Spíroxamín (b) (c) (a)

Táflúvalínat (b) (c) (a)

Tebúkónasól (b) (c) (a)

Tebúfenósíð (b) (c) (a)

Tebúfenpýrað (b) (c) (a) Skal ekki greina í kornvörum.

Teflúbensúrón (b) (c) (a)

Teflútrín (b) (c) (a)

Terbútýlasín (b) (c) (a) Aths.(g)

Tetrakónasól (b) (c) (a)

Tetradífón (b) (c) (a) Skal ekki greina í kornvörum.

Tetrametrín (b) (c) (a) Aths.(g)

Gildandi skilgreining á leifum nær einungis yfir móðurefnið.

Þíabendasól (b) (c) (a)

Þíaklópríð (b) (c) (a)

Þíametoxam (b) (c) (a) Skilgreining á leifum: summa þíametoxams og klóþíanidíns, gefin 
upp sem þíametoxam.

Greina skal frá þíametoxami og klóþíanidíni, hverju fyrir sig, og 
summunni eins og samþykkt er í lýsingu á staðalsýnum.

Þíófanatmetýl (b) (c) (a)

Tólklófosmetýl (b) (c) (a)

Tólýlflúaníð (b) (c) (a) Skal ekki greina í kornvörum.

Tríadímefón og 
tríadímenól

(b) (c) (a) Skilgreining á leifum: summa tríadímefóns og tríadímenóls.

Greina skal frá hvoru fyrir sig og summunni eins og samþykkt er í 
lýsingu á staðalsýnum.

Tríasófos (b) (c) (a)
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Tríklórfón (b) (c) (a) Aths.(g)

Trífloxýstróbín (b) (c) (a)

Tríflúmúrón (b) (c) (a)

Tríflúralín (b) (c) (a)

Trítíkónasól (b) (c) (a)

Vínklósólín (b) (c) (a) Aths.(h)

Skal ekki greina í kornvörum.

Skilgreining á leifum: summa vínklósólíns og allra umbrotsefna 
þess sem innihalda 3,5-díklóranílínhluta, gefin upp sem vínklósólín.

Soxamíð (b) (c) (a)

B-hluti: Samsetningar af varnaefnaleifum og vörum sem ber að vakta í eða á vörum úr dýraríkinu

2012 2013 2014 Athugasemdir

Aldrín og díeldrín (d) (e) (f) Skilgreining á leifum: Aldrín og díeldrín í samsetningu, gefin upp 
sem díeldrín.

Asínfosetýl (d) (e) (f)

Bífentrín (d) (e) (f)

Bixafen (d) (e) (f) Aths.(g)

Greining er valfrjáls árið 2012 að því er varðar egg, árið 2013 að 
því er varðar mjólk og svínakjöt.

Boskalíð (d) (e) (f) Aths.(g)

Skilgreining á leifum: Summa boskalíðs og M 510F01 að 
meðtöldum tilsvarandi afleiðum þess, gefin upp sem boskalíð.

Greining móðurefnis boskalíðs er valfrjáls árið 2012 að því er 
varðar smjör, árið 2013 að því er varðar mjólk.

Karbendasím og þíóf-
anatmetýl, gefin upp sem 
karbendasím

(e) (f) Skilgreining á leifum: Karbendasím og þíófanatmetýl, gefin upp 
sem karbendasím.

Greining karbendasíms er valfrjáls frá árinu 2013.

Klórdan (d) (e) (f) Skilgreining á leifum: summa cis- og transhverfna og oxýklórdans, 
gefin upp sem klórdan.

Klórmekvat (e) (f) Greining er valfrjáls frá árinu 2013 að því er varðar kúamjólk.

Klórbensílat (d) (e) (f) Aths.(g)

Klórprófam (d) (e) (f) Aths.(g)

Skilgreining á leifum: Klórprófam og 
4’-hýdroxýklórprófam-O-súlfónsýra (4-HSA), gefin upp sem 
klórprófam.

Greining er valfrjáls árið 2012 að því er varðar smjör, árið 2013 að 
því er varðar mjólk.

Klórpýrifos (d) (e) (f)

Klórpýrifosmetýl (d) (e) (f)
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Klópýralíð (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Sýflútrín (d) (e) (f) Skilgreining á leifum: Sýflútrín ásamt öðrum blöndum af efnis-
þáttum hverfna (summa hverfnanna) (F).

Sýpermetrín (d) (e) (f) Skilgreining á leifum: sýpermetrín ásamt öðrum blöndum af efnis-
þáttum hverfna (summa hverfnanna)

Sýprókónasól (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Greining er valfrjáls árið 2014.

DDT (d) (e) (f) Skilgreining	á	leifum:	summa	p,p′-DDT,	o,p′-DDT,	p-p′-DDE	og	
p,p´-DDD(TDE), gefin upp sem DDT (F).

Deltametrín (d) (e) (f) Skilgreining á leifum: cis-deltametrín.

Díasínón (d) (e) (f)

Díkamba (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Greining er valfrjáls árið 2014.

Díklóríð (ásamt díklórp-
róp-P)

(f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Greining er valfrjáls árið 2014.

Endósúlfan (d) (e) (f) Skilgreining á leifum: summa af alfa- og betahverfum og endó-
súlfansúlfati, gefin upp sem endósúlfan.

Endrín (d) (e) (f)

Epoxíkónasól (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Greining er valfrjáls árið 2014.

Etófenprox (d) (e) (f) Aths.(g)

Greining er valfrjáls árið 2012 að því er varðar smjör og árið 2013 
að því er varðar mjólk.

Famoxadón (d) (e) (f) Aths.(g)

Greining er valfrjáls árið 2012 að því er varðar smjör og árið 2013 
að því er varðar mjólk.

Fenprópidín (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Skilgreining á leifum: summa fenprópidíns og CGA289267, gefin 
upp sem fenprópidín.

Greining er valfrjáls árið 2014.

Fenprópímorf (e) (f) Skilgreining á leifum: fenprópímorfkarboxýlsýra (BF 421-2), gefin 
upp sem fenprópímorf.

Greining er valfrjáls árið 2013 að því er varðar svínakjöt.

Fenþíón (d) (e) (f) Skilgreining á leifum: summa fenþíóns og súrefnishliðstæðu þess, 
súlfoxíða þeirra og súlfóns, gefin upp sem móðurefni (F).

Fenvalerat/esfenvalerat (d) (e) (f)

Flúasífóp (e) (f) Skilgreining á leifum: flúasífóp-P-bútýl (flúasífópsýra (óbundin og 
tilsvarandi afleiða)).

Greining er valfrjáls árið 2013 að því er varðar mjólk.
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Flúkínkónasól (d) (e) (f) Aths.(g)

Greining er valfrjáls árið 2012 að því er varðar smjör.

Flúópýram (e) (f) Aths.(g)

Flúroxýpýr (f)

Flúsílasól (e) (f) Á ekki við vörur árið 2012.

Skilgreining á leifum: summa flúsílasóls og umbrotsefnis þess 
IN-F7321 ([bis-(4-flúrfenýl)metýl]sílanól) gefin upp sem flúsílasól 
(F).

Greining er valfrjáls árið 2013 að því er varðar svínakjöt.

Glúfosínatammóníum (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Skilgreining á leifum: summa glúfosínats, salta þess, MPP og NAG, 
gefin upp sem jafngildi glúfosínats.

Greining er valfrjáls árið 2014.

Glýfosat (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Greining er valfrjáls árið 2014.

Haloxýfóp (d) (e) (f) Aths.(g)

Skilgreining á leifum: haloxýfóp-R og tilsvarandi afleiður 
haloxýfóps-R, gefin upp sem haloxýfóp-R (F).

Greining er valfrjáls árið 2012 að því er varðar smjör og árið 2013 
að því er varðar mjólk.

Heptaklór (d) (e) (f) Skilgreining á leifum: summa heptaklórs og heptaklórepoxíðs, gefin 
upp sem heptaklór.

Hexaklórbensen (d) (e) (f)

Hexaklórsýklóhexan 
(HCH), alfa-hverfa

(d) (e) (f)

Hexaklórsýklóhexan 
(HCH), beta-hverfa

(d) (e) (f)

Hexaklórsýklóhexan 
(HCH), gamma-hverfa 
(lindan) (F)

(d) (e) (f)

Indoxakarb (d) (e) (f) Aths.(g)

Skilgreining á leifum: indoxakarb sem summa hverfnanna S og R.

Greining er valfrjáls árið 2012 að því er varðar smjör og árið 2013 
að því er varðar mjólk.

Joxýníl (e) (f) Skilgreining á leifum: summa joxýníls, salta þess og estera, gefin 
upp sem joxýníl (F).

Greining er valfrjáls árið 2013 að því er varðar svínakjöt.

Malínhýdrasíð (d) (e) (f) Aths.(g)

Skilgreining á leifum fyrir mjólk og mjólkurafurðir er: 
malínhýdrasíð og tilsvarandi afleiður þess, gefið upp sem 
malínhýdrasíð.

Greining er valfrjáls árið 2013 að því er varðar kúamjólk.

Greining er valfrjáls árið 2012 að því er varðar egg.
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Mepíkvat (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Greining er valfrjáls árið 2014.

Metaflúmísón (d) (e) (f) Aths.(g)

Skilgreining á leifum: summa E- og Z-hverfna.

Greining er valfrjáls árið 2012 að því er varðar egg.

Metasaklór (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Skilgreining á leifum: metasaklór, þ.m.t. niðurbrots- og myndefni, 
sem getur verið 2,6-dímetýlanilín, reiknað í heild sem metasaklór.

Metíðaþíón (d) (e) (f)

Metoxýklór (d) (e) (f)

Paraþíón (d) (e) (f)

Paraþíónmetýl (d) (e) (f) Skilgreining á leifum: summa paraþíónmetýls og paraoxónmetýls, 
gefin upp sem paraþíónmetýl.

Permetrín (d) (e) (f) Skilgreining á leifum: summa cis- og transpermetríns.

Pírímífosmetýl (d) (e) (f)

Próklóras (e) (f) Skilgreining á leifum: summa próklórass og umbrotsefna þess sem 
innihalda 2,4,6- tríklórfenólhluta, gefin upp sem próklóras.

Greining er valfrjáls árið 2013 að því er varðar svínakjöt.

Prófenófos (d) (e) (f)

Próþíókónasól (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Skilgreining á leifum: Próþíókónasóldesþíó.

Pýrasófos (d) (e) (f)

Pýridat (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Skilgreining á leifum: summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess 
CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra 
tilsvarandi afleiðna CL 9673, gefin upp sem pýridat.

Resmetrín (d) (e) (f) Skilgreining á leifum: summa hverfna (F)

Spínósað (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Skilgreining á leifum: summa spínósýns A og spínósýns D, gefin 
upp sem spínósað (F).

Spíroxamín (e) (f) Skilgreining á leifum: spíroxamín-karboxýlsýra, gefin upp sem 
spíroxamín.

Greining er valfrjáls árið 2013 að því er varðar mjólk.

Táflúvalínat (d) (e) (f) Greining er valfrjáls árið 2012 að því er varðar smjör og árið 2013 
að því er varðar mjólk.

Tebúkónasól (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Greining er valfrjáls árið 2014.
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Tetrakónasól (d) (e) (f) Greining er valfrjáls árið 2012 að því er varðar smjör og árið 2013 
að því er varðar mjólk.

Þíaklópríð (f) Á ekki við um vörur 2012/2013.

Greining er valfrjáls árið 2014.

Tópramesón (f) Aths.(g)

Á ekki við um vörur 2012/2013.

Skilgreining á leifum: BAS 670H.

Tríasófos (d) (e) (f)

(a) Baunir með fræbelg (ferskar eða frosnar), gulrætur, gúrkur, appelsínur eða mandarínur, perur, kartöflur, hrísgrjón, spínat (ferskt eða frosið) og hveiti.

(b) Eggaldin, bananar, blómkál eða spergilkál, vínber til matar, appelsínusafi, ertur án fræbelgs (ferskar eða frosnar), paprikur, hveiti og jómfrúarólífuolía (olíuvinnslustuðull = 

5, að teknu tilliti til meðalólífuolíuframleiðslu sem nemur 20% af ólífuuppskerunni).

(c) Epli, höfuðkál, blaðlaukur, salat, tómatar, ferskjur, þ.m.t. nektarínur og áþekkir blendingar, rúgur eða hafrar, jarðarber og vínþrúgur (rauðar eða grænar).

(d) Smjör, kjúklingur, egg.

(e) Kúamjólk, svínakjöt.

(f) Alifuglakjöt, lifur (nautgripir og önnur jórturdýr, svín og alifuglar).

(g) Greining er valfrjáls árið 2012.

(h) Efni með flókna skilgreiningu á leifum. Opinberu rannsóknarstofurnar skulu greina þau til að fá heildstæða skilgreiningu á leifum í samræmi við getu og afköst og greina frá 

niðurstöðum eins og samþykkt er með lýsingu á staðalsýnum (SSD).

(i) Efni sem ekki greindust í miklu magni samkvæmt opinberu varnaráætluninni frá 2009. Greining skal fara fram hjá þeim opinberum rannsóknarstofum sem búa þegar yfir 

fullgiltri aðferð sem krafist er. Rannsóknarstofum, sem búa ekki yfir fullgiltum aðferðum, er ekki skylt að fullgilda aðferð árið 2012 og árið 2013.
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II. VIÐAUKI

Fjöldi sýna sem um getur í 1. gr.

1)  Fjöldi sýna sem hvert aðildarríki skal taka og greina er settur fram í töflunni í 5. lið.

2)  Til viðbótar við þau sýni sem krafist er í samræmi við töfluna í 5. lið skal hvert aðildarríki taka og greina tíu sýni 
úr unnum ungbarnamatvælum með korn sem uppistöðu árið 2012.

 Til viðbótar við þau sýni sem krafist er í samræmi við þá töflu skal hvert aðildarríki taka og greina samtals tíu sýni 
úr matvælum fyrir ungbörn og smábörn árið 2013.

 Til viðbótar við þau sýni sem krafist er í samræmi við þá töflu skal hvert aðildarríki taka og greina samtals tíu sýni 
úr ungbarnablöndum og stoðblöndum árið 2014.

3)  Eitt sýni af hverri vöru sem skal taka og greina í samræmi við töfluna í 5. lið skal, eftir því sem við á, vera úr vörum 
sem eru upprunnar úr lífrænum búskap.

4)  Aðildarríki sem nota aðferðir til að finna margs konar efnaleifar mega nota eigindlegar aðferðir til skimunar á allt 
að 15% af sýnum sem eru tekin og greind í samræmi við töfluna í 5. lið. Ef aðildarríki notar eigindlegar aðferðir 
til skimunar skal það greina öll önnur sýni með aðferð til að finna margs konar efnaleifar.

 Ef niðurstöður úr eigindlegum aðferðum til skimunar eru jákvæðar skulu aðildarríkin nota venjulega markaðferð 
(e. target method) til að magngreina niðurstöðurnar.

5)  Fjöldi sýna á hvert aðildarríki

Aðildarríki Sýni

BE 12(*)

15(**)

BG 12(*)

15(**)

CZ 12(*)

15(**)

DK 12(*)

15(**)

DE 93

EE 12(*)

15(**)

EL 12(*)

15(**)

ES 45

FR 66

IE 12(*)

15(**)

IT 65

CY 12(*)

15(**)

LV 12(*)

15(**)

LT 12(*)

15(**)

Aðildarríki Sýni

LU 12(*)

15(**)

HU 12(*)

15(**)

MT 12(*)

15(**)

NL 17

AT 12(*)

15(**)

PL 45

PT 12(*)

15(**)

RO 17

SI 12(*)

15(**)

SK 12(*)

15(**)

FI 12(*)

15(**)

SE 12(*)

15(**)

UK 66

HEILdARLÁGmARKSFjÖLdI SÝNA: 642

(*) Lágmarksfjöldi sýna fyrir hverja aðferð sem notuð er til að greina hverja efnaleif fyrir sig.

(**) Lágmarksfjöldi sýna fyrir hverja aðferð sem notuð er til að finna margs konar efnaleifar.
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III. VIÐAUKI

1)  Lýsing á staðalsýnum (SSD) fyrir matvæli og fóður er sniðið sem skal nota til að greina frá niðurstöðum úr 
greiningu varnarefnaleifa.

2)  Lýsing á staðalsýnum (SSD) inniheldur skrá yfir stöðluð gagnastök (þættir, sem lýsa einkennum sýna eða 
greiningarniðurstöðum, s.s. upprunaland, afurð, greiningaraðferð, greiningarmörk, niðurstöður o.s.frv.), stýrða 
hugtakanotkun og fullgildingarreglur til að bæta gæði gagna.

Tafla 1

Skrá yfir gagnastök í lýsingu á staðalsýnum

Kóði 
staks Heiti staks Merki staks Gagnategund (1) Stýrð 

hugtakanotkun Lýsing

S.01 labSampCode Sýnakóði 
rannsóknarstofu

xs:strengur (20) Alstafakóði sýnis sem er 
greint.

S.03 lang Tungumál xs:strengur (2) LANG Tungumál sem er notað til 
að fylla inn í textareitina 
fyrir óbundna textann (ISO-
639-1).

S.04 sampCountry Land þar sem 
sýnataka fer 
fram

xs:strengur (2) COUNTRY Land þar sem sýnið var 
tekið. (ISO 3166-1-alpha-2).

S.06 origCountry Upprunaland 
vöru

xs:strengur (2) COUNTRY Upprunaland vöru (ISO 
3166-1-alpha-2 landskóði).

S.13 prodCode Kóði vöru xs:strengur (20) MATRIX Matvæli sem eru greind, lýst 
í samræmi við MATRIX-
skrána.

S.14 prodText Ítarleg lýsing á 
vöru

xs:strengur 
(250)

Óbundinn texti til að lýsa 
vörunni, sem sýni er tekið 
úr, í smáatriðum. Þetta 
stak verður skyldubundið 
ef „kóði vöru“ er 
„XXXXXXA“ (ekki í 
skránni).

S.15 prodProdMeth Framleiðslu-
aðferð

xs:strengur (5) PRODMD Kóði sem veitir 
viðbótarupplýsingar um 
tegund framleiðslu á 
matvælunum sem verið er 
að greina.

S.17 prodTreat Meðhöndlun 
vöru

xs:strengur (5) PRODTR Notað til að lýsa 
meðhöndlun eða vinnslu 
matvælanna.

S.21 prodCom Athugasemdir 
við vöru

xs:strengur 
(250)

Viðbótarupplýsingar um 
vöru, einkum upplýsingar 
um heimagerð liggi þær 
fyrir.
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Kóði 
staks Heiti staks Merki staks Gagnategund (1) Stýrð 

hugtakanotkun Lýsing

S.28 sampY Sýnatökuár xs:tugastafur 
(4,0)

Sýnatökuár.

S.29 sampM Sýnatöku-
mánuður

xs:tugastafur 
(2,0)

Sýnatökumánuður. Ef 
ráðstöfunin er tilkomin 
vegna sýnatöku á tilteknu 
tímabili skal tilgreina 
mánuðinn, þegar fyrsta 
sýnið var tekið, í þessum 
reit.

S.30 sampD Sýnatökudagur xs:tugastafur 
(2,0)

Sýnatökudagur. Ef 
ráðstöfunin er tilkomin 
vegna sýnatöku á tilteknu 
tímabili skal tilgreina 
daginn, þegar fyrsta sýnið 
var tekið, í þessum reit.

S.31 progCode Númer áætlunar xs:strengur (20) Einkvæmur auðkenniskóði 
sendanda fyrir áætlunina 
eða verkefnið sem sýnið, 
sem greint var, er tekið sem 
hluti af.

S.32 progLegalRef Lagastoð 
áætlunarinnar

xs:strengur 
(100)

Tilvísun til löggjafar fyrir 
áætlunina sem er sanngreind 
með númeri áætlunar.

S.33 progSamp-
Strategy

Sýnatökuáætlun xs:strengur (5) SAMPSTR Sýnatökuáætlun (tilvísun: 
EUROSTAT - Typology of 
sampling strategy, útgáfa frá 
júlí 2009), sem notuð er í 
áætluninni eða verkefninu, 
sanngreind með kóða 
áætlunar.

S.34 progType Tegund 
sýnatöku-
áætlunar

xs:strengur (5) SRCTYP Tilgreina skal tegund 
áætlunar sem sýnin voru 
tekin fyrir.

S.35 sampMethod Sýnatökuaðferð xs:strengur (5) SAMPMD Kóði sem lýsir 
sýnatökuaðferðinni

S.39 sampPoint Sýnatökustaður xs:strengur (10) SAMPNT Staður í matvælaferlinu þar 
sem sýnið var tekið. (Skjal: 
ESTAT/F5/ES/155 „Data 
dictionary of activities of 
the establishments“).

L.01 labCode Rannsóknarstofa xs:strengur 
(100)

Kóði rannsóknarstofu 
(kóði landsbundinnar 
rannsóknarstofu, liggi 
hann fyrir). Þessi kóði skal 
vera einkvæmur og með 
samræmdum hætti í öllum 
sendingum.
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Kóði 
staks Heiti staks Merki staks Gagnategund (1) Stýrð 

hugtakanotkun Lýsing

L.02 labAccred Faggilding 
rannsóknarstofu

xs:strengur (5) LABACC Faggilding rannsóknarstofu 
í samræmi við ISO/IEC 
17025.

R.01 resultCode Kóði niðurstöðu xs:strengur (40) Einkvæmt auðkennisnúmer 
fyrir niðurstöður greiningar 
(lína í gagnatöflunni) í 
skránni sem er send. Kóða 
niðurstöðu verður að 
halda óbreyttum á öllum 
stigum skipulags og hann 
verður notaður við frekari 
uppfærslu/eyðingu frá 
sendendum.

R.02 analysisY Greiningarár xs:tugastafur 
(4,0)

Árið sem greiningu var 
lokið.

R.06 paramCode Kóði mæliþáttar xs:strengur (20) PARAM Mæliþáttur/greiniefni í 
greiningunni sem er lýst í 
samræmi við kóða efnis í 
PARAM-skránni.

R.07 paramText Texti mæliþáttar xs:strengur 
(250)

Óbundinn texti til að 
lýsa mæliþættinum. Þetta 
stak verður skyldubundið 
ef „kóði mæliþáttar“ er 
„RF-XXXX-XXX-XXX“ 
(ekki í skránni).

R.08 paramType Tegund 
mæliþáttar

xs:strengur (5) PARTYP Skilgreina skal hvort 
mæliþátturinn sem greint er 
frá er einstök leif/greiniefni, 
samanlögð skilgreining leifa 
eða hluti af summu.

R.12 accredProc Málsmeðferð 
við faggildingu 
fyrir greiningar-
aðferðina

xs:strengur (5) MDSTAT Málsmeðferð við 
faggildingu fyrir 
greiningaraðferðina sem er 
notuð.

R.13 resUnit Niðurstöðu-
eining

xs:strengur (5) UNIT Greina skal frá öllum 
niðurstöðum í mg/kg.

R.14 resLOD Greiningarmörk, 
niðurstaða

xs:tvöföld Greiningarmörk sem 
greint er frá í einingunni, 
tilgreind með breytunni 
„niðurstöðueining“.

R.15 resLOQ Magn-
greiningar mörk, 
niðurstaða

xs:tvöföld Magngreiningarmörk sem 
greint er frá í einingunni, 
tilgreind með breytunni 
„niðurstöðueining“.

R.18 resVal Gildi niðurstöðu xs:tvöföld Niðurstaða 
greiningaraðferðarinnar 
sem greint er frá í mg/kg ef 
resType = „VAL“.

R.19 resValRec Endurheimt á 
gildi niðurstöðu

xs:tvöföld Endurheimt gildi sem 
tengist mælingum á styrk, 
gefið upp í prósentum (%), 
þ.e. greina skal frá 100 fyrir 
100%.
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Kóði 
staks Heiti staks Merki staks Gagnategund (1) Stýrð 

hugtakanotkun Lýsing

R.20 resValRecCorr Niðurstöðugildi, 
leiðrétt með 
tilliti til 
endurheimtar

xs:strengur (1) YESNO Skal skilgreint ef 
niðurstöðugildið hefur verið 
leiðrétt með útreikningi á 
endurheimt.

R.21 resValUncertSD Niðurstöðugildi 
- óvissa - 
staðalfrávik

xs:tvöföld Staðalfrávik fyrir 
óvissumælinguna.

R.22 resValUncert Niðurstöðugildi 
- óvissa

xs:tvöföld Tilgreina skal útvíkkað 
óvissugildi (e. expanded 
uncertainty value) (oftast 
með 95% öryggisbili) 
sem tengist mælingunni, 
gefið upp í einingunni 
sem greint er frá í reitnum 
„niðurstöðueining“.

R.23 moistPerc Hlutfall raka 
í upprunalega 
sýninu

xs:tvöföld Hlutfall raka í upprunalega 
sýninu.

R.24 fatPerc Hlutfall fitu í 
upprunalega 
sýninu

xs:tvöföld Hlutfall fitu í upprunalega 
sýninu.

R.25 exprRes Framsetning 
niðurstaðna

xs:strengur (5) EXRES Kóði til að lýsa því hvernig 
niðurstaðan er gefin upp: 
Heildarþyngd, þyngd fitu, 
þurrvigt o.s.frv. ...

R.27 resType Tegund 
niðurstöðu

xs:strengur (3) VALTYP Tilgreina skal tegund 
niðurstöðu, hvort unnt var 
að magnbinda/ákvarða hana 
eða ekki.

R.28 resLegalLimit Lögleg 
mörk fyrir 
niðurstöðuna

xs:tvöföld Greina skal frá löglegum 
mörkum fyrir greiniefnið í 
vörunni sem sýnið er tekið 
úr

R.29 resLegalLimit-
Type

Tegund löglegra 
marka

xs:strengur (5) LMTTYP Tegund löglegra marka 
sem er beitt við mat á 
niðurstöðunni. ML, MRPL, 
MRL, aðgerðamörk o.s.frv.

R.30 resEvaluation Mat á 
niðurstöðum

xs:strengur (5) RESEVAL Tilgreina skal ef niðurstaðan 
fer yfir lögleg mörk.

R.31 actTakenCode Aðgerð sem er 
gripið til

xs:strengur (5) ACTION Lýsa skal hvers kyns 
framhaldsaðgerðum sem 
gripið hefur verið til vegna 
þess að farið var yfir lögleg 
mörk.

R.32 resComm Athugasemd 
varðandi 
niðurstöðuna

xs:strengur 
(250)

Viðbótarathugasemdir 
varðandi þessa 
greiningarniðurstöðu.

(1) Tvöfalda gagnategundin svarar til IEEE tvöfaldrar stafanákvæmni 64-bita hlaupakommutags (e. double-precision 64-bit 
floating point type), tugastafurinn svarar til ótiltekinnar nákvæmni í fjölda stafa á undan og eftir tugakommu (e. arbitrary 
precision decimal numbers), strenggagnategundin (e. string data type) svarar til stafastrengs í XML. Gagnategundin xs: fyrir 
tvöfaldar gagnategundir og aðrar tegundir tölulegra gagna sem gera það kleift að aðskilja tugastafi skal tugastafsskiltáknið (e. 
decimal separator) vera „.“ en tugastafsskiltáknið „,“ er ekki leyfilegt.


