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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/2099 

frá 18. nóvember 2015 

um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir ræktunarefni, jarðvegsbæta og efni sem eru notuð 

til að þekja jarðveg 

(tilkynnt með númeri C(2015) 7891) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um umhverfismerki ESB (1), 

einkum 2. mgr. 8. gr., 

að höfðu samráði við umhverfismerkinganefnd Evrópusambandsins, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 66/2010 má veita vörum, sem hafa lítil umhverfisáhrif á öllum vistferli sínum, 

umhverfismerki ESB. 

2) Í reglugerð (EB) nr. 66/2010 er kveðið á um að setja skuli sértækar viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB fyrir hvern 

vöruflokk. 

3) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/799/EB (2) og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/64/EC (3) var 

komið á vistfræðilegum viðmiðunum og tilheyrandi kröfum um mat og sannprófun fyrir jarðvegsbæta og ræktunarefni 

sem gilda til 31. desember 2015. 

4) Í því skyni að endurspegla betur nýjustu tækni sem er á markaði fyrir þessa vöruflokka og til að taka tillit til nýsköpunar 

síðustu ára þykir rétt að sameina báða vöruflokkana í einn vöruflokk og bæta jarðvegsþekjuefni í vöruflokkinn þar eð 

efnið er sérstök tegund jarðvegsbætis með sérstaka eiginleika og virkni. 

5) Endurskoðuðu viðmiðanirnar og tilheyrandi kröfur vegna mats og sannprófunar ættu að gilda í fjögur ár frá 

samþykktardegi þessarar ákvörðunar, með tilliti til nýsköpunarferils þessa vöruflokks. Markmiðið með þessum 

viðmiðunum er að stuðla að endurvinnslu efna, notkun á endurnýjanlegum og endurunnum efnum og draga þannig úr 

hnignun umhverfisins, og minnka jarðvegs- og vatnsmengun með því að setja strangar takmarkanir á styrk 

mengunarvalda í fullunnu vörunni. 

6) Þessi ákvörðun ætti því að koma í stað ákvarðana 2006/799/EB og 2007/64/EB. 

7) Heimila ætti umbreytingartímabil fyrir framleiðendur, ef vörum þeirra hefur verið veitt umhverfismerki ESB fyrir 

jarðvegsbæta og ræktunarefni á grundvelli þeirra viðmiðana sem settar eru fram í ákvörðun 2006/799/EB og ákvörðun 

2007/64/EB, eftir því sem við á, svo að þeir hafi nægan tíma til að laga vörur sínar að endurskoðuðum viðmiðunum og 

kröfum. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót  

með 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 66/2010. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 303, 20.11.2015, bls. 75. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 248/2016 

frá 2. desember 2016 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/799/EB frá 3. nóvember 2006 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi 

kröfur um mat og sannprófun við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir jarðvegsbæti (Stjtíð. ESB L 325, 24.11.2006, bls. 28). 

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar  2007/64/EB frá 15. desember 2006 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi 

kröfur um mat og sannprófun er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir vaxtarefni (Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2007, bls. 137). 

2017/EES/48/04 
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Vöruflokkurinn „ræktunarefni, jarðvegsbætar og jarðvegsþekjuefni“ skal ná yfir ræktunarefni, lífræna jarðvegsbæta og lífræn 

jarðvegsþekjuefni. 

2. gr. 

Í þessari ákvörðun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „Ræktunarefni“: efni, sem er notað sem undirlag fyrir rótarvöxt, sem plöntur eru ræktaðar í. 

2) „Ólífrænt ræktunarefni“: ræktunarefni sem er eingöngu samsett úr ólífrænum efnisþáttum. 

3) „Jarðvegsbætir“: efni sem er bætt í jarðveg á staðnum, sem hefur fyrst og fremst þá virkni að viðhalda eða bæta efnislega 

og/eða efnafræðilega og/eða líffræðilega eiginleika hans, að undanskildum kölkunarefnum. 

4) „Lífrænn jarðvegsbætir“: jarðvegsbætir sem inniheldur kolefnisauðug efni, sem hefur fyrst og fremst þá virkni að auka 

innihald lífræns efnis í jarðveginum. 

5) „Jarðvegsþekjuefni“: tegund jarðvegsbætis sem er notaður sem verndarlag, settur ofan á gróðurmold umhverfis plöntur, 

sem hefur þá sérstöku virkni að koma í veg fyrir rakatap, varna illgresisvexti og draga úr jarðvegseyðingu. 

6) „Lífrænt jarðvegsþekjuefni“: jarðvegsþekjuefni sem inniheldur kolefnisauðug efni sem fengin eru úr lífmassa. 

7) „Efnisþáttur“: allt aðfangaefni sem hægt er að nota sem innihaldsefni í vöruna. 

8) „Lífrænn efnisþáttur“: efnisþáttur sem er samsettur úr kolefnisauðugum efnum. 

9) „Vöruhópur“: ýmsar vörur sem eru samsettar úr sömu efnisþáttum. 

10) „Árlegar afurðir“: árleg framleiðsla á vöruhópi. 

11) „Árleg aðföng“: árlegt magn efna sem er meðhöndlað í hreinsistöð fyrir úrgang eða aukaafurðir úr dýrum. 

12) „Framleiðslulota“: magn vöru sem er framleitt með sama framleiðsluferli við sömu skilyrði og merkt á sama hátt og sem 

talið er að hafi sömu eiginleika. 

13) „Lífúrgangur“: lífbrjótanlegur úrgangur úr görðum og almenningsgörðum, matar- og eldhúsúrgangur frá heimilum, 

veitingastöðum, veisluþjónustufyrirtækjum og smásölum og sambærilegur úrgangur frá vinnslustöðvum fyrir matvæli. 

14) „Lífmassi“: lífbrjótanlegur hluti afurða, úrgangs og efnaleifa af líffræðilegum uppruna frá landbúnaði (þ.m.t. efni úr bæði 

jurta- og dýraríkinu), skógrækt og tengdum atvinnugreinum, þ.m.t. sjávarútvegi og lagareldi, auk lífbrjótanlegs hluta 

iðnaðarúrgangs og heimilis- og rekstrarúrgangs. 

3. gr. 

Vara skal falla undir vöruflokkinn „ræktunarefni, jarðvegsbætar og jarðvegsþekjuefni“, eins og hann er skilgreindur í 1. gr. 

þessarar ákvörðunar, til þess að henni sé veitt umhverfismerki ESB samkvæmt reglugerð (EB) nr. 66/2010 og skal vera í 

samræmi við viðmiðanirnar sem og tilheyrandi kröfur vegna mats og sannprófunar sem eru settar fram í viðaukanum. 

4. gr. 

Viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn „ræktunarefni, jarðvegsbætar og jarðvegsþekjuefni“ og tilheyrandi kröfur vegna mats og 

sannprófunar skulu gilda í fjögur ár frá samþykktardegi þessarar ákvörðunar. 
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5. gr. 

Í stjórnsýslunni er kenninúmerið „048“ notað fyrir vöruflokkinn „ræktunarefni, jarðvegsbætar og jarðvegsþekjuefni“. 

6. gr. 

Ákvarðanir 2006/799/EB og 2007/64/EB falli úr gildi. 

7. gr. 

1.  Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. skulu umsóknir um umhverfismerki ESB fyrir vörur sem falla undir vöruflokkana „jarðvegsbætar“ 

eða „ræktunarefni“, sem lagðar eru fram fyrir samþykktardag þessarar ákvörðunar, metnar í samræmi við þau skilyrði sem mælt 

er fyrir um í ákvörðun 2006/799/EB annars vegar og ákvörðun 2007/64/EB hins vegar. 

2.  Umsóknir um umhverfismerki ESB fyrir vörur í vöruflokkunum „jarðvegsbætar“ eða „ræktunarefni“, sem lagðar eru fram 

innan tveggja mánaða frá samþykktardegi þessarar ákvörðunar, geta annað hvort grundvallast á viðmiðununum sem eru settar 

fram í ákvörðun 2006/799/EB annars vegar og ákvörðun  2007/64/EB hins vegar eða viðmiðununum sem eru settar fram í 

þessari ákvörðun. Umsóknirnar skulu metnar í samræmi við viðmiðanirnar sem þær byggjast á. 

3.  Leyfi fyrir umhverfismerki ESB sem er veitt á grundvelli viðmiðananna sem settar eru fram í ákvörðun 2006/799/EB og 

ákvörðun 2007/64/EB má nota í 12 mánuði frá samþykktardegi þessarar ákvörðunar. 

8. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 18. nóvember 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Karmenu VELLA 

 framkvæmdastjóri. 

 _____   
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VIÐAUKI 

RAMMI 

VIÐMIÐANIR VEGNA UMHVERFISMERKIS ESB 

Viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni: 

Viðmiðun 1 — Efnisþættir 

Viðmiðun 2 — Lífrænir efnisþættir 

Viðmiðun 3 — Ólífræn ræktunarefni og ólífrænir efnisþættir 

Viðmiðun 3.1 — Orkunotkun og koltvísýringslosun 

Viðmiðun 3.2 — Uppspretta jarðefnavinnslu 

Viðmiðun 3.3 — Ólífræn ræktunarefni – notkun og eftir notkun 

Viðmiðun 4 — Endurunnin/endurheimt og lífræn efni í ræktunarefni 

Viðmiðun 5 — Takmörkun hættulegra efna 

Viðmiðun 5.1 — Þungmálmar 

Viðmiðun 5.2 — Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni 

Viðmiðun 5.3 — Hættuleg efni og blöndur 

Viðmiðun 5.4  Efni sem eru skráð í samræmi við 1. mgr. 59. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins  

(EB) nr. 1907/2006 (1)  

Viðmiðun 5.5 — Gildi fyrir E. coli og Salmonella spp. 

Viðmiðun 6 — Stöðugleiki 

Viðmiðun 7 — Hlutkenndir mengunarvaldar 

Viðmiðun 8 — Lífrænt efni og þurrefni 

Viðmiðun 9 — Lífvænleg illgresisfræ og plöntuæxlikorn 

Viðmiðun 10 —  Plöntusvörun 

Viðmiðun 11 — Einkenni ræktunarefna 

Viðmiðun 12 — Tilhögun upplýsingamiðlunar 

Viðmiðun 13 — Upplýsingar sem fram koma á umhverfismerki ESB 

Tafla 1. 

Notkunarsvið mismunandi viðmiðana fyrir hverja tegund vöru sem fellur undir gildissviðið 

Viðmiðun Ræktunarefni Jarðvegsbætar Jarðvegsþekjuefni 

Viðmiðun 1 — Efnisþættir x x x 

Viðmiðun 2 — Lífrænir efnisþættir x x x 

Viðmiðun 3.1. — Ólífræn ræktunarefni og ólífrænir 
efnisþættir Orkunotkun og koltvísýringslosun 

x   

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og 

tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 
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Viðmiðun Ræktunarefni Jarðvegsbætar Jarðvegsþekjuefni 

Viðmiðun 3.2 — Ólífræn ræktunarefni og ólífrænir 
efnisþættir: Uppspretta jarðefnavinnslu 

x x x 

Viðmiðun 3.3 — Ólífræn ræktunarefni og ólífrænir 
efnisþættir: Ólífræn ræktunarefni – notkun og eftir notkun 

x   

Viðmiðun 4 — Endurunnin/endurheimt og lífræn efni í 
ræktunarefni 

x   

Viðmiðun 5 — Takmörkun hættulegra efna    

Viðmiðun 5.1 — Þungmálmar x x x 

Viðmiðun 5.2 — Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni x x x 

Viðmiðun 5.3 — Hættuleg efni og blöndur x x x 

Viðmiðun 5.4 — Efni sem eru skráð í samræmi við 1. mgr. 
59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 

x x x 

Viðmiðun 5.5 — Gildi fyrir E. coli og Salmonella spp. x x x 

Viðmiðun 6 — Stöðugleiki x x x 

Viðmiðun 7 — Hlutkenndir mengunarvaldar x x x 

Viðmiðun 8 — Lífrænt efni og þurrefni  x x 

Viðmiðun 9 — Lífvænleg illgresisfræ og plöntuæxlikorn x x  

Viðmiðun 10 — Plöntusvörun x x  

Viðmiðun 11 — Einkenni ræktunarefna x   

Viðmiðun 12 – Tilhögun upplýsingamiðlunar x x x 

Viðmiðun 13 — upplýsingar sem fram koma á 
umhverfismerki ESB 

x x x 

KRÖFUR VEGNA MATS OG SANNPRÓFUNAR 

Sértækar kröfur vegna mats og sannprófunar eru tilgreindar í hverri viðmiðun. 

Ef þess er krafist að umsækjandi leggi fram yfirlýsingar, skjöl, greiningar, prófunarskýrslur eða annað til staðfestingar á 

samræmi við viðmiðanirnar mega þessi gögn vera frá umsækjanda sjálfum og/eða birgjum hans, eins og við á. 

Þar til bærir aðilar skulu helst viðurkenna vottorð, sem eru gefin út af aðilum sem eru faggiltir samkvæmt viðkomandi 

samhæfðum staðli fyrir prófunar- og kvörðunarstofur, og sannprófanir aðila sem eru faggiltir samkvæmt viðkomandi 

samhæfðum staðli fyrir aðila sem votta vörur, ferli og þjónustu. 

Heimilt er að nota, þar sem við á, aðrar prófunaraðferðir en þær sem tilgreindar eru í hverri viðmiðun ef þar til bæri aðilinn, sem 

metur umsóknina, fellst á að aðferðirnar séu jafngildar. 

Ef við á geta þar til bærir aðilar krafist fylgiskjala og framkvæmt óháða sannprófun. 
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Skilyrði er að varan uppfylli öll viðkomandi lagaskilyrði landsins eða landanna þar sem er fyrirhugað er að setja hana á markað. 

Umsækjandi skal lýsa því yfir að varan uppfylli þessa kröfu. 

Sýnataka skal framkvæmd samkvæmt EN 12579 (Soil improvers and growing media. Sampling). Sýni skulu undirbúin 

samkvæmt EN 13040 (Soil improvers and growing media. Sample preparation for chemical and physical tests, determination of 

dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density). 

Að því er varðar umsóknarár skal tíðni sýnatöku og prófana uppfylla kröfurnar sem eru fastsettar í 1. viðbæti. Að því er varðar 

næstu ár á eftir skal tíðni sýnatöku og prófana á fullunnum vörum uppfylla kröfurnar sem eru fastsettar í 2. viðbæti. 

Mismunandi tíðni sýnatöku og prófana er fastsett fyrir eftirfarandi tegundir stöðva: 

 Tegund 1: Hreinsistöðvar fyrir úrgang eða aukaafurðir úr dýrum 

 Tegund 2: Vöruframleiðslustöðvar sem nota efni frá stöðvum af tegund 1 

 Tegund 3: Vöruframleiðslustöðvar sem nota ekki efni sem eru fengin úr úrgangi eða úr aukaafurðum úr dýrum. 

Að því er varðar stöðvar af tegund 2 verður tíðni sýnatöku og prófana á umsóknarári og á næstu árum á eftir sú sama og tíðnin 

sem er fastsett fyrir gerð 3 ef birgjar þeirra með efni, sem eru fengin úr úrgangi/aukaafurðum úr dýrum, fara að viðmiðunum 

fyrir umhverfismerki ESB fyrir jarðvegsbæta. Umsækjandinn skal láta þar til bærum aðila í té prófunarskýrslur frá birgjum 

ásamt gögnum til að tryggja að birgjar fari að viðmiðunum fyrir umhverfismerki ESB. Þar til bærum aðila er heimilt að 

viðurkenna sýnatöku- og prófunartíðni í landsbundinni eða svæðisbundinni löggjöf og stöðlum sem gilda til að tryggja að 

birgjar efna, sem eru fengin úr úrgangi eða aukaafurðum úr dýrum, fari að viðmiðunum fyrir umhverfismerki ESB. Í tilvikum 

þar sem vara er úr eða inniheldur efni úr dýraríkinu skal vísa til örverufræðilegra staðla og eftirlits með heilbrigði dýra og 

manna sem sett er fram í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1). 

Viðmiðun 1 — Efnisþættir 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni. 

Leyfðir efnisþættir skulu vera lífrænir og/eða ólífrænir efnisþættir. 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal afhenda þar til bærum aðila skrá yfir efnisþætti vörunnar. 

Viðmiðun 2 — Lífrænir efnisþættir 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni. 

Viðmiðun 2.1. 

Fullunnin vara skal ekki innihalda mó. 

Viðmiðun 2.2. 

1) Eftirtalin efni eru leyfð sem lífrænir efnisþættir í fullunninni vöru. 

— Efni sem eru fengin úr endurvinnslu á lífúrgangi úr sérstakri söfnun eins og skilgreint er í 3. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (2). 

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um 

framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og 

dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (Stjtíð ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu tiltekinna tilskipana (Stjtíð. ESB 

L 312, 22.11.2008, bls. 3). 
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— Efni sem eru fengin úr aukaafurðum úr dýrum í 2. og 3. flokki eins og mælt er fyrir um í 32. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (1) og tæknilegum stöðlum sem mælt er fyrir um með 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 142/2011. 

— Efni sem eru fengin úr saurefni, hálmi eða öðrum náttúrulegum, hættulausum efniviði sem tengist landbúnaði eða 

skógrækt eins og skilgreint er í f-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2008/98/EB. 

— Efni sem eru fengin úr öðrum aukaafurðum lífmassa, eins og skilgreint er í 5. gr. tilskipunar 2008/98/EB, sem ekki er 

getið hér að framan, með fyrirvara um ákvæði 2. liðar og undirviðmiðunar 2.3. 

— Efni sem eru fengin úr endurvinnslu eða endurheimt annars lífmassaúrgangs sem ekki er getið hér að framan, með 

fyrirvara um ákvæði 2. liðar og undirviðmiðunar 2.3. 

2) Eftirtalin efni eru ekki leyfð sem lífrænir efnisþættir í fullunninni vöru. 

— Efni sem eru fengin að hluta til eða að öllu leyti úr lífrænum hluta af blönduðu húsasorpi sveitarfélaga, aðskilið með 

vélrænni, eðlisefnafræðilegi, lífrænni og/eða handvirkri meðhöndlun. 

— Efni sem eru að hluta til eða að öllu leyti fengin úr seyru sem er fengin úr skólpvatnsmeðhöndlun sveitarfélaga og úr 

seyru sem er fengin frá pappírsiðnaðinum. 

— Efni sem eru að hluta til eða að öllu leyti fengin úr seyru, annarri en þeirri sem er heimiluð í viðmiðun 2.3. 

— Efni sem eru að hluta til eða að öllu leyti fengin úr aukaafurðum úr dýrum í 1. flokki samkvæmt reglugerð (EB) nr. 

1069/2009. 

Viðmiðun 2.3. 

Efni sem eru fengin úr endurvinnslu eða endurheimt seyru eru einungis leyfð ef seyran uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

a)  hún er sanngreind sem ein af eftirtalinni gerð úrgangs samkvæmt Evrópsku úrgangsskránni, eins og skilgreint er með 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB (2) og gefið upp í töflu 2: 

Tafla 2. 

Seyra sem er leyfð og kóði hennar samkvæmt Evrópsku úrgangsskránni 

0203 05 seyra frá skólphreinsun á staðnum við undirbúning og vinnslu aldina, grænmetis, kornvara, matarolíu, kakós, 
kaffis, tes og tóbaks, niðursuðu, ger- og gerkjarnaframleiðslu, vinnslu og gerjun melassa, 

0204 03 seyra sem verður til við skólphreinsun á staðnum við sykurvinnslu, 

0205 02 seyra sem verður til við skólphreinsun á staðnum í mjólkuriðnaði, 

0206 03 seyra sem verður til við skólphreinsun á staðnum í bökunar- og sælgætisiðnaði, 

0207 05 seyra sem verður til við skólphreinsun á staðnum við framleiðslu áfengra og óáfengra drykkja (þó ekki kaffis, 
tes eða kakós). 

b)  hún er aðskilin á einum stað sem merkir að hún hefur ekki blandast við frárennsli eða seyru utan tiltekins framleiðsluferlis. 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum 

og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr 

dýrum) (Stjtíð ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1). 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB frá 3. maí 2000 sem kemur í stað ákvörðunar 94/3/EB um skrá yfir úrgang samkvæmt a-

lið 1. gr. tilskipunar ráðsins 75/442/EBE um úrgang og ákvörðunar ráðsins 94/904/EB um skrá yfir hættulegan úrgang samkvæmt 4. mgr. 

1. gr. tilskipunar ráðsins 91/689/EBE um hættulegan úrgang (Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3). 
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Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té upplýsingar um uppruna hvers lífræns efnisþáttar í vörunni og 

samræmisyfirlýsingu vegna ofangreindrar kröfu. 

Viðmiðun 3 — Ólífræn ræktunarefni og ólífrænir efnisþættir 

Viðmiðun 3.1. Orkunotkun og koltvísýringslosun 

Þessi viðmiðun gildir einungis um ólífræn ræktunarefni. 

Framleiðsla á þöndum jarðefnum og steinull skal uppfylla eftirtalin viðmiðunarmörk um orkunotkun og koltvísýringslosun: 

— Orkunotkun/vara ≤ 11 GJ/t af vöru 

— koltvísýringslosun/vara ≤ 0,8 t CO2/t af vöru 

Hlutfall orkunotkunar/vöru skal reiknað út sem ársmeðaltal sem hér segir: 

hlutfall
Orka

Vara
=

1

∑ Framleiðslai
𝑛
i=1

∙ ∑ (F +  2,5 ∙  Elgrid +  (
Hcog

Ref Hη
+ 

Elcog

Ref Eη
 ) ∙ (1 − PEScog))

i

𝑛

i=1
 

Þar sem: 

— n er fjöldi ára á tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið 

— i er hvert ár á tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið 

— Framleiðsla er framleiðsla á steinull eða þöndum jarðefnum í tonnum á árinu i 

— F er árleg eldsneytisnotkun í framleiðsluferlinu á árinu i 

— Elgrid er árleg raforkunotkun frá dreifikerfinu á árinu i 

— Hcog er árleg notkun á notvarma frá samvinnslu raf- og varmaorku á árinu i 

— Elcog er árleg notkun á raforku frá samvinnslu raf- og varmaorku á árinu i 

— Ref Hη og Ref Eη eru nýtniviðmiðanir við aðskilda framleiðslu á varma og rafmagni eins og skilgreint er í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2012/27/ESB (1) og reiknað út samkvæmt framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2011/877/ESB (2) 

— PEScog er frumorkusparnaður raf- og varmaorkuversins, eins og skilgreint er í tilskipun 2012/27/ESB, á árinu i 

Hlutfall koltvísýringslosunar/vöru skal reiknað út sem ársmeðaltal sem hér segir: 

hlutfall
Koltvísýringslosun

Vara
=

1

∑ Framleiðslai
n
i=1

∙ ∑ (Bein CO2 − losun +  Óbein CO2 − losun)
i

n

i=1
 

Þar sem: 

— n er fjöldi ára á tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið 

— i er hvert ár á tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/27/ESB frá 25. október 2012 um orkunýtni, breytingu á tilskipunum 2009/125/EB og 

2010/30/ESB og um niðurfellingu á tilskipunum 2004/8/EB og 2006/32/EB (Stjtíð. ESB L 315, 14.11.2012, bls. 1). 

(2) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/877/ESB frá 19. desember 2011 um samræmdar nýtniviðmiðanir við aðskilda 

framleiðslu raforku og varma við beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/8/EB og um niðurfellingu ákvörðunar 

framkvæmdastjórnarinnar 2007/74/EB (Stjtíð. ESB L 343, 23.12.2011, bls. 91). 
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— Framleiðsla er framleiðsla á steinull í tonnum á árinu i 

— Bein CO2-losun er koltvísýringslosun eins og skilgreint er í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 (1) á 

árinu i 

— Óbein CO2-losun er óbein koltvísýringslosun vegna endanlegrar orkunotkunar á árinu i og skal reiknuð út sem: 

Óbein CO2 − losun = FEgrid ∙ Elgrid + FEfuel cog ∙ (
Hcog

Ref Hη
+  

Elcog

Ref Eη
 ) ∙ (1 − PEScog) 

Þar sem: 

— FEgrid er ESB-meðaltal koltvísýringsstigs í dreifikerfinu samkvæmt aðferðafræði MEErP (2) (0,384 tCO2/MWhe = 0,107 

tCO2/GJe) 

— FEfuel cog er koltvísýringslosunarstuðull eldsneytisins sem er notað í raf- og varmaorkuverinu 

Bein koltvísýringslosun skal vöktuð samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 601/2012. 

Tímabilið sem er notað til að reikna út hlutfall orkunotkunar/vöru og koltvísýringslosunar/vöru skal vera næstliðin 5 ár fyrir 

umsókn. Ef starfrækslutími stöðvarinnar er styttri en 5 ár á umsóknardegi skal hlutfallið reiknað út sem árlegt meðaltal 

starfrækslutímans sem skal vera a.m.k. eitt ár. 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té yfirlýsingu þar sem eftirfarandi upplýsingar koma fram. 

— Hlutfall orkunotkunar (GJ)/vöru (tonn). 

— Hlutfall koltvísýringslosunar (tonn)/vöru (tonn). 

— Bein koltvísýringslosun (tonn) á hverju ári á tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið. 

— Óbein koltvísýringslosun (tonn) á hverju ári á tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið. 

— Eldsneyti sem er notað, notkun á hverri eldsneytistegund (GJ), undirferill/-ferlar í framleiðsluferlinu sem það er notað í, 

fyrir hvert ár á tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið. 

— Raforkunotkun frá dreifikerfinu (GJ endanleg orka) á hverju ári á tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið. 

— Notvarmanotkun frá samvinnslu raf- og varmaorku (GJ endanleg orka) fyrir hvert ár á tímabilinu sem er notað til að reikna 

út meðaltalið. 

— Raforkunotkun frá samvinnslu raf- og varmaorku (GJ endanleg orka) fyrir hvert ár á tímabilinu sem er notað til að reikna út 

meðaltalið. 

— Nýtniviðmiðanir við aðskilda varma- og raforkuframleiðslu. 

— Frumorkusparnaður (%) af samvinnslu raf- og varmaorku fyrir hvert ár á tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið. 

— Sanngreining á eldsneyti sem er notað í samvinnslu raf- og varmaorku og hlutfall þess í eldsneytissamsetningunni fyrir 

hvert ár á tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið. 

Eftirfarandi skjöl skulu látin í té ásamt yfirlýsingunum. 

— Skýrsla um árlega losun samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 601/2012 fyrir hvert ár á tímabilinu sem er notað til að reikna út 

meðaltalið. 

— Sannprófunarskýrsla þar sem fram kemur að skýrsla um árlega losun sé fullnægjandi samkvæmt reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 600/2012 (3) fyrir hvert ár á tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið.  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 frá 21. júní 2012 um vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf um 

losunina samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 181, 12.7.2012, bls. 30). 

(2) Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (http://www.meerp.eu/). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 600/2012 frá 21. júní 2012 um sannprófun á skýrslum um losun gróðurhúsalofttegunda og 

skýrslum um tonnkílómetra og faggildingu sannprófenda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 181, 

12.7.2012, bls. 1). 
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— Skrár yfir raforkunotkun frá dreifikerfinu, sem birgirinn lætur í té, fyrir hvert ár á tímabilinu sem er notað til að reikna út 

meðaltalið. 

— Skrár yfir notvarma- og raforkunotkun frá samvinnslu raf- og varmaorku, bæði á staðnum og keypta, fyrir hvert ár á 

tímabilinu sem er notað til að reikna út meðaltalið. 

Viðmiðun 3.2. Uppspretta jarðefnavinnslu 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni. 

Hægt er að nota jarðefni úr námuvinnslu sem efnisþætti í fullunnu vöruna að því tilskildu: 

1)  (Innan ESB): Ef þau eru unnin á svæðum sem falla undir Evrópunet verndarsvæða (Natura 2000), en það eru sérstök 

verndarsvæði samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/147/EB um verndun villtra fugla, og sérstökum 

varðveislusvæðum samkvæmt tilskipun ráðsins 92/43/EBE (1) um varðveislu vistgerða og villtra plantna og dýra, hefur 

námavinnsla verið metin og leyfð í samræmi við ákvæði 6. gr. tilskipunar 92/43/EBE (2) og að teknu tilliti til 

leiðbeiningarskjals EB um vinnslu jarðefna sem eru ekki orkugjafar (e. EC Guidance document on non-energy mineral 

extraction) og Evrópunets verndarsvæða (3). 

2)  (Utan ESB): Ef þau eru unnin á vernduðum svæðum sem eru tilnefnd sem slík samkvæmt landslöggjöf uppruna-/ 

útflutningslandanna hefur námavinnsla verið metin og leyfð í samræmi við ákvæði sem veita jafngildar tryggingar og 

veittar eru skv. 1. lið. 

Mat og sannprófun 

Ef námavinnsla hefur farið fram á svæðum sem falla undir Evrópunet verndarsvæða (Natura 2000) (innan ESB) eða á 

vernduðum svæðum sem eru tilnefnd sem slík samkvæmt landslöggjöf uppruna-/útflutningslandanna (utan ESB) skal 

umsækjandi leggja fram samræmisyfirlýsingu vegna þessara krafna, sem lögbær yfirvöld gefa út, eða afrit af leyfi sínu sem 

lögbær yfirvöld gáfu út. 

Viðmiðun 3.3. Ólífræn ræktunarefni – notkun og eftir notkun 

Þessi viðmiðun gildir einungis um ólífræn ræktunarefni. 

Einungis skal bjóða ólífræn ræktunarefni til notkunar í garðyrkju í atvinnuskyni. 

Umsækjandi skal bjóða viðskiptavinum skipulagða söfnunar- og endurvinnsluþjónustu, sem er heimilt að nota 

þjónustuveitendur sem eru þriðju aðilar. Söfnunar- og endurvinnsluþjónustan skal ná til a.m.k. 70% rúmmáls af sölu 

umsækjandans á vörunni innan Evrópusambandsins. 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té yfirlýsingu um að ólífræn ræktunarefni séu einungis boðin til notkunar í garðyrkju 

í atvinnuskyni. Yfirlýsing um notkun vörunnar í garðyrkju í atvinnuskyni skal fylgja með í upplýsingum sem veittar eru 

endanlegum notanda. 

Umsækjandi skal upplýsa þar til bæran aðila um möguleika sem er(u) í boði varðandi skipulagða söfnunar- og 

endurvinnsluþjónustu og niðurstöður m.t.t. möguleika sem eru notaðir. Umsækjandinn skal einkum láta í té eftirfarandi gögn og 

upplýsingar: 

— Útboðsskjöl milli framleiðanda og þjónustuveitenda. 

— Lýsingu á söfnun, vinnslu og ákvörðunarstöðum. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/147/EB frá 30. nóvember 2009 um verndun villtra fugla (Stjtíð. ESB L 20, 26.1.2010, bls. 7). 

(2) Tilskipun ráðsins 92/43/EBE frá 21. maí 1992 um varðveislu vistgerða og villtra plantna og dýra (Stjtíð. EB L 206, 22.7.1992, bls. 7). 

(3) „EC Guidance on undertaking new non-energy extractive activities in accordance with Natura 2000 requirements“ 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf). 
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— Árlegt yfirlit yfir heildarsölumagn ræktunarefna í aðildarríkjum Evrópusambandsins og árlegt yfirlit yfir sölumagn á þeim 

svæðum þessara aðildarríkja þar sem söfnun og vinnsla eru í boði. 

— Ef um er að ræða nýja aðila skal láta í té ársyfirlit yfir heildarsölumagn ræktunarefna í aðildarríkjum Evrópusambandsins 

og áætlað ársyfirlit yfir sölumagn á þeim svæðum þessara aðildarríkja þar sem söfnun og vinnsla eru í boði. Raungögn 

skulu látin í té einu ári eftir að leyfi fyrir umhverfismerki ESB er veitt. 

Viðmiðun 4 — Endurunnin/endurheimt og lífræn efni í ræktunarefni 

Þessi viðmiðun gildir einungis um ræktunarefni. 

Ræktunarefnavörur skulu innihalda lágmarkshlutfall af endurunnu/endurheimtu innihaldi eða lífrænu innihaldi sem hér segir: 

a) Ræktunarefnið skal innihalda a.m.k. 30% af lífrænum efnisþáttum (gefið upp sem magn lífrænna efnisþátta á heildarmagn 

fullunninnar vöru) eða 

b) Ólífræna ræktunarefnið skal innihalda ólífræna efnisþætti sem eru framleiddir í ferli þar sem notuð eru a.m.k. 30% af 

endurunnum efnum (gefið upp sem þurrvigt endurunninna/endurheimtra efna á heildarþurrvigt aðfangaefnanna). 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandinn skal gefa upp eftirfarandi upplýsingar: 

— að því er varðar a): magn lífrænna efnisþátta sem eru gefnir upp í viðmiðun 1 á heildarmagn fullunnu vörunnar eða 

— að því er varðar b): þurrvigt endurunninna/endurheimtra efna á heildarþurrvigt aðfangaefnanna. 

Að því er varðar b) skal umsækjandi einnig gefa upp eftirfarandi upplýsingar um ólífræna efnisþætti: 

— Sanngreiningu á hráefnisaðföngum, þurrvigt hráefnisaðfanga á heildarþurrvigt aðfangaefnanna og uppruna, að því er varðar 

hver hráefnisaðföng, og 

— sanngreiningu á endurunnum/endurheimtum efnisaðföngum, þurrvigt endurunninna/endurheimtra efnisaðfanga á 

heildarþurrvigt aðfangaefnanna og uppruna, að því er varðar hver endurunnin/endurheimt efnisaðföng. 

Viðmiðun 5 — Takmörkun hættulegra efna 

Viðmiðun 5.1. — Gildi fyrir þungmálma 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni. 

a) Jarðvegsbætar, jarðvegsþekjuefni og lífrænir efnisþættir í ræktunarefnum 

Að þqví er varðar jarðvegsbæta, jarðvegsþekjuefni og lífræna efnisþætti í ræktunarefnum skal innihald eftirfarandi þátta í 

fullunnu vörunni eða í efnisþáttum ekki fara yfir þau gildi sem eru sýnd í töflu 3 og mælingin miðast við þurrvigt vörunnar. 

Tafla 3. 

Þungmálmagildi fyrir jarðvegsbæta, jarðvegsþekjuefni og lífræna efnisþætti í ræktunarefnum 

Þungmálmar Hámarksinnihald í vörunni (mg/kg þurrvigt) 

Kadmíum (Cd) 1 

Króm samtals (Cr) 100 

Kopar (Cu) 100 
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Þungmálmar Hámarksinnihald í vörunni (mg/kg þurrvigt) 

Kvikasilfur (Hg) 1 

Nikkel (Ni) 50 

Blý (Pb) 100 

Sink (Zn) 300 

b) Ræktunarefni 

Að því er varðar ræktunarefni, þ.m.t. ólífræn ræktunarefni, skal innihald eftirfarandi þátta í fullunnu vörunni ekki fara yfir 

þau gildi sem eru sýnd í töflu 4 og mælingin miðast við þurrvigt vörunnar. 

Tafla 4. 

Þungmálmagildi fyrir ræktunarefni, þ.m.t. ólífræn ræktunarefni 

Þungmálmar Hámarksinnihald í vörunni (mg/kg þurrvigt) 

Kadmíum (Cd) 3 

Króm samtals (Cr) 150 

Kopar (Cu) 100 

Kvikasilfur (Hg) 1 

Nikkel (Ni) 90 

Blý (Pb) 150 

Sink (Zn) 300 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té skýrslur um prófanir sem voru framkvæmdar í samræmi við prófunaraðferðina 

sem er tilgreind í viðkomandi EN-stöðlum sem eru gefnir upp í töflu 5. Ef um er að ræða lífræna efnisþætti í ræktunarefnum 

mega birgjar leggja prófunarskýrslurnar fram. 

Tafla 5. 

Staðalaðferðir við útdrátt og mælingar á þungmálmum 

Þungmálmar Mæliaðferð Aðferð við útdrátt 

Kadmíum (Cd) EN 13650 Að því er varðar jarðvegsbæta, jarðvegsþekjuefni, lífræna efnisþætti 
í ræktunarefnum og ræktunarefni, að undanskildum ólífrænum 
ræktunarefnum: 

EN 13650 Soil improvers and growing media — Extraction of aqua 
regia soluble elements 

Að því er varðar ólífræn ræktunarefni: 

EN 13651 Soil improvers and growing media — Extraction of 
calcium chloride/DTPA (CAT) soluble nutrients and elements 

Króm samtals (Cr) EN 13650 

Kopar (Cu) EN 13650 

Kvikasilfur (Hg) EN 16175 (1) 

Nikkel (Ni) EN 13650 

Blý (Pb) EN 13650 

Sink (Zn) EN 13650 

(1) EN 16175 Sludge, treated biowaste and soil — Determination of mercury. Part 1: Cold-vapour atomic absorption spectrometry (CV-AAS) 

and Part 2: Cold-vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS.) 
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Viðmiðun 5.2. — Gildi fyrir fjölhringa, arómatísk vetniskolefni (PAH) 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni, að undanskildum ólífrænum ræktunarefnum. 

Innihald eftirtalinna fjölhringa, arómatískra vetniskolefna í fullunnu vörunni skal ekki fara yfir gildið sem er sýnt í töflu 6 og 

mælingin miðast við þurrvigt vörunnar. 

Tafla 6. 

Gildi fyrir fjölhringa, arómatísk vetniskolefni 

Mengunarefni Hámarksinnihald í vörunni (mg/kg þurrvigt) 

PAH16 6 

PAH16 = summa naftalens, asenaftýlens, asenaftens, flúorens, fenantrens, antrasens, flúorantens, pýrens, bensó[a]antrasens, krýsens, 

bensó[b]flúorantens, bensó[k]flúorantens, bensó[a]pýrens, indenó[1,2,3-cd]pýrens, díbensó[a,h]antrasens og bensó[ghi]perýlens 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té skýrslur um prófanir, sem voru framkvæmdar í samræmi við prófunaraðferðina 

sem er tilgreind í CEN/TS 16181 Sludge, treated biowaste and soil — Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC), eða jafngilda aðferð. 

Viðmiðun 5.3. — Hættuleg efni og blöndur 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni. 

Ekki skal flokka og merkja fullunnu vöruna sem efni sem veldur bráðum eiturhrifum, hefur sértæk eiturhrif á marklíffæri, er 

öndunarfæra- eða húðnæmir eða krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun eða er hættulegt umhverfinu, 

í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (1). 

Varan skal ekki innihalda efni eða blöndur sem eru flokkaðar sem eitraðar, hættulegar umhverfinu, eru öndunarfæra- eða 

húðnæmar eða krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og 

túlkun í samræmi við hættusetningarnar sem eru skráðar í töflu 7. Öll innihaldsefni, sem er bætt í vöruna af ásetningi í styrk 

sem er meiri en 0,010% miðað við þyngd (miðast við blautvigt), skulu uppfylla þessa kröfu. Ef almenn eða sértæk 

styrkleikamörk, sem eru ákvörðuð í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008, eru strangari skulu þau ganga framar 

þröskuldsgildinu 0,010% miðað við þyngd (miðast við blautvigt) sem getið er hér að framan. 

Tafla 7. 

Takmarkaðar hættuflokkanir og undirflokkun þeirra 

Bráð eiturhrif 

1. og 2. undirflokkur 3. undirflokkur 

H300 Banvænt við inntöku H301 Eitrað við inntöku 

H310 Banvænt í snertingu við húð H311 Eitrað í snertingu við húð 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um 

breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjtíð. ESB L 353, 

31.12.2008, bls. 1). 



Nr. 48/62 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.8.2017 

 

H330 Banvænt við innöndun H331 Eitrað við innöndun 

H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í 
öndunarveg 

ESB-H070 Eitrað í snertingu við augu 

Sértæk eiturhrif á marklíffæri 

1. undirflokkur 2. undirflokkur 

H370 Skaðar líffæri H371 Getur skaðað líffæri 

H372 Skaðar líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif H373 Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif 

Næming öndunarfæra og húðnæming 

Undirflokkur 1A Undirflokkur 1B 

H317: Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð H317: Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð 

H334: Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða 
öndunarerfiðleikum við innöndun 

H334: Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða 
öndunarerfiðleikum við innöndun 

Krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun 

Undirflokkur 1A, 1B 2. undirflokkur 

H340 Getur valdið erfðagöllum H341 Grunað um að valda erfðagöllum 

H350 Getur valdið krabbameini H351 Grunað um að valda krabbameini 

H350i Getur valdið krabbameini við innöndun  

H360F Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi H361f Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi 

H360D Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði H361d Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði 

H360FD Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Getur haft 
skaðleg áhrif á börn í móðurkviði 

H361fd Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað 
um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði 

H360Fd Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að 
hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði 

H362 Getur skaðað börn á brjósti 

H360Df Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði. Grunað 
um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi 
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Hættulegt fyrir vatnsumhverfi 

1. og 2. undirflokkur 3. og 4. undirflokkur 

H400 Mjög eitrað lífi í vatni H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif 

H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif H413 Getur valdið langvinnum áhrifum á líf í vatni 

H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif  

Hættulegt ósonlaginu 

H420 Hættulegt ósonlaginu  

Nýjustu flokkunarreglurnar sem Sambandið hefur samþykkt skulu ganga framar skráðu hættuflokkununum. Í samræmi við 15. 

gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 skulu umsækjendur því tryggja að öll flokkun sé byggð á nýjustu reglum um flokkun, 

merkingu og pökkun efna og blandna. 

Hættusetningarnar eiga almennt við um efni. Ef ekki er hægt að fá upplýsingar um efni skulu þó flokkunarreglurnar fyrir 

blöndur gilda. 

Efni eða blöndur, sem breyta eiginleikum sínum við vinnsluna og verða þ.a.l. ekki lengur lífaðgengilegar eða verða fyrir 

efnabreytingum þannig að áður tilgreind hætta hverfur, eru undanskildar viðmiðun 5.3. 

Þessi viðmiðun gildir ekki um þær fullunnu vörur sem eru samsettar úr: 

— efnum sem falla ekki undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 skv. 2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar, 

— efnum sem falla undir b-lið 7. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 þar sem settar eru fram viðmiðanir um að 

undanskilja efni í V. viðauka við þá reglugerð frá kröfum um skráningu, eftirnotendur og mat. 

Í því skyni að ákvarða hvort þessi undanþága á við skal umsækjandi skima fyrir því hvort efni, sem var bætt í vöruna af 

ásetningi, sé fyrir hendi í styrk sem er meiri en 0,010% miðað við þyngd (miðast við blautvigt). 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal skima fyrir  efnum og blöndum sem gætu fengið flokkun með hættusetningunum sem eru tilgreindar í þessari 

viðmiðun. Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té yfirlýsingu um samræmi við þessa viðmiðun fyrir vöruna. 

Yfirlýsingin skal fela í sér skyld skjöl, s.s. samræmisyfirlýsingu, undirritaða af birgjunum, um að efnin, blöndurnar eða 

efniviðurinn séu ekki flokkuð í neinn þeirra hættuflokka sem tengjast hættusetningunum sem um getur í töflu 7 í samræmi við 

reglugerð (EB) nr. 1272/2008, að því marki sem unnt er að ákvarða slíkt, að lágmarki, með þeim upplýsingum sem uppfylla 

kröfurnar sem eru tilgreindar í VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006. 

Þær upplýsingar sem lagðar eru fram skulu tengjast formi eða eðlisástandi efnanna eða blandnanna eins og þær eru notaðar í 

fullunnu vörunni. 

Eftirfarandi tæknilegar upplýsingar skulu lagðar fram fyrir hvert efni og blöndu til stuðnings yfirlýsingunni um hvort þau fái 

flokkun eða ekki: 

i.  þegar um er að ræða efni sem hafa ekki verið skráð samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 eða hafa ekki enn hlotið 

samræmda flokkun samkvæmt reglugerðinni um flokkun, merkingu og pökkun: upplýsingar sem uppfylla kröfurnar sem 

eru tilgreindar í VII. viðauka við þá reglugerð, 

ii. þegar um er að ræða efni sem hafa verið skráð samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 og uppfylla ekki kröfur varðandi 

flokkun samkvæmt reglugerðinni um flokkun, merkingu og pökkun: upplýsingar byggðar á skráningarskjölum 

efnareglnanna (REACH) sem staðfesta að efnið fái ekki flokkun,   
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iii. þegar um er að ræða efni með samræmda flokkun eða sjálfsflokkun: öryggisblöð, ef þau liggja fyrir. Ef þau liggja ekki 

fyrir, eða ef efnið hefur verið sjálfsflokkað, skal leggja fram upplýsingar sem skipta máli vegna hættuflokkunar efnanna 

samkvæmt ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 

iv. Ef um er að ræða blöndur: öryggisblöð, ef þau liggja fyrir. Ef þau liggja ekki fyrir skal leggja fram útreikninga sem voru 

notaðir við flokkun blöndunnar samkvæmt reglunum í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 ásamt viðeigandi upplýsingum um 

hættuflokkun blöndunnar samkvæmt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006. 

Leggja skal fram öryggisblöð fyrir efniviðinn sem fullunna varan er samsett úr og fyrir efni og blöndur sem eru notuð við 

samsetningu og meðhöndlun efniviðarins og verða eftir í fullunnu vörunni í styrk yfir þröskuldsgildinu 0,010% miðað við 

þyngd (miðast við blautvigt) nema lægri almenn eða sértæk styrkleikamörk séu í gildi í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1272/2008. 

Öryggisblöð skulu fyllt út í samræmi við leiðbeiningarnar sem eru settar fram í 10., 11. og 12. lið II. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 1907/2006 (kröfur um samantekt öryggisblaða). Öryggisblöðum sem eru ekki fyllt út að fullu skulu fylgja upplýsingar úr 

yfirlýsingum frá íðefnabirgjum. 

Upplýsingar um eðliseiginleika efna má fá fram á annan hátt en með prófunum, t.d. með notkun staðgönguaðferða á borð við 

aðferðir í glasi, með líkönum af megindlegum tengslum byggingar og virkni eða með notkun ályktunar út frá efnaflokkum eða 

ályktunar út frá byggingarlega hliðstæðum efnum í samræmi við XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006. 

Eindregið er mælt með því að viðeigandi gögnum sé miðlað í allri aðfangakeðjunni. 

Ef um er að ræða steinull skal umsækjandi einnig láta eftirfarandi í té: 

a) Vottun sem veitt er vegna afnotaréttar á vörumerki evrópsku vottunarnefndarinnar fyrir vörur úr steinull (e. European 

Certification Board for Mineral Wool Products) til að sýna fram á samræmi við athugasemd Q í reglugerð (EB) nr. 

1272/2008. 

b) Prófunarskýrsla samkvæmt ISO 14184-1 Textiles — Determination of formaldehyde — Part 1: Free and hydrolysed 

formaldehyde. 

Viðmiðun 5.4. — Efni sem eru skráð í samræmi við 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 

Fullunna varan skal ekki innihalda nein efni, sem er bætt í hana af ásetningi, sem eru sérlega varasöm og eru í skránni sem 

kveðið er á um í 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, og eru fyrir hendi í fullunnu vörunni í styrk sem er > 0,010% 

og miðast við blautvigt. 

Mat og sannprófun: 

Vísun í nýjustu skrána yfir sérlega varasöm efni skal vera frá umsóknardeginum. Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu 

um samræmi við viðmiðun 5.4 ásamt skyldum skjölum, þ.m.t. yfirlýsingar um samræmi sem efnabirgjar undirrita, og afrit af 

viðeigandi öryggisblöðum fyrir efni eða blöndur í samræmi við II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 fyrir efni eða 

blöndur. Tilgreina skal styrkleikamörk fyrir efni og blöndur í öryggisblöðunum í samræmi við 31. gr. reglugerðar (EB) nr. 

1907/2006. 

Viðmiðun 5.5. — Gildi fyrir E. coli og Salmonella spp. 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni, að undanskildum ólífrænum ræktunarefnum. 

Innihald frumsjúkdómavalda í fullunnu vörunni skal ekki fara yfir gildin sem fastsett eru í töflu 8. 

Tafla 8. 

Viðmiðunarmörk fyrir E. coli og Salmonella spp. 

Sjúkdómsvaldur Viðmiðunarmörk 

E. coli 1 000 CFU/g votvigt 

Salmonella spp. ekki fyrir hendi í 25 g af votvigt 

CFU = þyrpingamyndandi einingar. 

  



3.8.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/65 

 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té skýrslur um prófanir sem voru framkvæmdar í samræmi við prófunaraðferðina 

sem er tilgreind í töflu 9. 

Tafla 9. 

Stöðluð prófunaraðferð fyrir E. coli og Salmonella spp. 

Mæliþáttur Prófunaraðferð 

E. coli CEN/TR 16193 Sludge, treated biowaste and soil. Detection and enumeration 
of Escherichia coli eða jafngild aðferð 

Salmonella spp. ISO 6579 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal 
method for the detection of Salmonella spp. 

Viðmiðun 6 — Stöðugleiki 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni, að undanskildum jarðvegsþekjuefnum sem eru 

eingöngu samsett úr lignósellulósaefnisþáttum og ólífrænum ræktunarefnum. 

Jarðvegsbætar og jarðvegsþekjuefni, til notkunar sem er ekki í atvinnuskyni, og ræktunarefni til allrar notkunar skulu uppfylla 

eina af þeim kröfum sem eru gefnar upp í töflu 10. 

Tafla 10. 

Kröfur um stöðugleika jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni sem eru ætluð til notkunar sem er ekki í atvinnuskyni, og 

ræktunarefna til allrar notkunar 

Stöðugleikamæliþáttur Krafa 

Hámarksstuðull í öndunarprófun 15 mmól O2/kg lífrænt efni/klst 

Lágmarksrotnunarstig á rottegrad, eftir 
atvikum 

IV (sjálfhitandi hækkun prófunarhitastigs að hámarki 20 °C yfir umhverfishita) 

Jarðvegsbætar og jarðvegsþekjuefni sem eru til notkunar í atvinnuskyni, skulu uppfylla eina af þeim kröfum sem eru gefnar upp 

í töflu 11. 

Tafla 11. 

Kröfur um stöðugleika jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefna sem eru ætluð til notkunar í atvinnuskyni 

Stöðugleikamæliþáttur Krafa 

Hámarksstuðull í öndunarprófun 25 mmól O2/kg lífrænt efni/klst 

Lágmarksrotnunarstig á rottegrad, eftir 
atvikum 

III (sjálfhitandi hækkun prófunarhitastigs að hámarki 30 °C yfir umhverfishita) 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té skýrslur um prófanir sem voru framkvæmdar í samræmi við prófunaraðferðina 

sem er tilgreind í töflu 12.  
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Tafla 12. 

Stöðluð prófunaraðferð fyrir stöðugleika 

Mæliþáttur Prófunaraðferð 

Stuðull öndunarprófunar EN 16087-1 Soil improvers and growing media — Determination of the 
aerobic biological activity. Oxygen uptake rate (OUR) 

Rotnunarstig á rottegrad EN 16087-2 Soil improvers and growing media. Determination of the aerobic 
biological activity. Self-heating test for compost 

Viðmiðun 7 — Hlutkenndir mengunarvaldar 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni, að undanskildum ólífrænum ræktunarefnum. 

Gler-, málm- og plastinnihald, með möskvastærð sem nemur > 2 mm í fullunnu vörunni, skal ekki fara yfir 0,5% og mælingin 

miðast við þurrvigt vörunnar. 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té skýrslur um prófanir sem voru framkvæmdar í samræmi við prófunaraðferðina 

sem er tilgreind í tækniforskriftinni CEN/TS 16202 (Sludge, treated biowaste and soil — Determination of impurities and 

stones) eða aðra jafngilda prófunaraðferð sem þar til bær aðili hefur heimilað. 

Viðmiðun 8 — Lífrænt efni og þurrefni 

Þessi viðmiðun gildir um jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni. 

Lífrænt efni, mælt sem glæðitap, í fullunnu vörunni skal vera a.m.k. 15% þurrvigt (% þurrvigt) 

Þurrefnainnihald fullunnu vörunnar skal vera a.m.k. 25% af votvigtinni (% votvigt) 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té skýrslur um prófanir sem voru framkvæmdar í samræmi við prófunaraðferðina 

sem er gefin upp í töflu 13. 

Tafla 13. 

Staðlaðar prófunaraðferðir fyrir þurrefni og lífrænt efni 

Mæliþáttur Prófunaraðferð 

Þurrefni (% votvigt) EN 13040 Soil improvers and growing media. Sample preparation for chemical 
and physical tests, determination of dry matter content, moisture content and 
laboratory compacted bulk density 

Lífrænt efni sem glæðitap (% þurrefni) EN 13039 Soil improvers and growing media. Determination of organic matter 
content and ash 

Viðmiðun 9 — Lífvænleg illgresisfræ og plöntuæxlikorn 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni og jarðvegsbæta, að undanskildum ólífrænum ræktunarefnum. 

Fullunnar vörur skulu ekki innihalda meira en tvær einingar af lífvænlegu illgresisfræi og plöntuæxlikornum á hvern lítra.
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Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té skýrslu um prófun sem var framkvæmd í samræmi við prófunaraðferðina sem er 

tilgreind í tækniforskriftinni CEN/TS 16201 (Sludge, treated biowaste and soil — Determination of viable plant seeds and 

propagules) eða aðra jafngilda prófunaraðferð sem þar til bær aðili hefur heimilað. 

Viðmiðun 10 — Plöntusvörun 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni og jarðvegsbæta. 

Fullunnu vörurnar skulu ekki hafa skaðleg áhrif á uppkomu plantna eða síðari vöxt. 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té gilda prófun sem var framkvæmd í samræmi við prófunaraðferðina sem er 

tilgreind í EN 16086-1 (Soil improvers and growing media — Determination of plant response — Part 1: Pot growth test with 

Chinese cabbage). 

Viðmiðun 11 — Einkenni ræktunarefna 

Þessi viðmiðun gildir einungis um ræktunarefni. 

Viðmiðun 11.1. — Rafleiðni 

Rafleiðni fullunnu varanna skal vera undir 100 mS/m. 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té skýrslu um prófun sem var framkvæmd í samræmi við prófunaraðferðina sem er 

tilgreind í EN 13038 (Soil improvers and growing media — Determination of electrical conductivity). 

Viðmiðun 11.2. — Sýrustig 

pH-gildi fullunnu vörunnar skal vera á bilinu 4–7. 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té skýrslu um prófun sem var framkvæmd í samræmi við prófunaraðferðina sem er 

tilgreind í EN 13037 (Soil improvers and growing media — Determination of pH). 

Viðmiðun 11.3. — Natríuminnihald 

Natríuminnihald í vatnsútdrætti úr fullunnu vörunni skal ekki fara yfir 150 mg/l í nýrri vöru. 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té skýrslu um prófun sem var framkvæmd í samræmi við prófunaraðferðina sem er 

tilgreind í EN 13652 (Soil improvers and growing media — Extraction of water soluble nutrients and elements). 

Viðmiðun 11.4. Innihald klóríða 

Innihald klóríða í vatnsútdrætti úr fullunnu vörunni skal ekki fara yfir 500 mg/l í nýrri vöru. 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té skýrslu um prófun sem var framkvæmd í samræmi við prófunaraðferðina sem er 

tilgreind í EN 13652 (Soil improvers and growing media — Extraction of water soluble nutrients and elements). 
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Viðmiðun 12 – Tilhögun upplýsingamiðlunar 

Þessi viðmiðun gildir um ræktunarefni, jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni. 

Eftirfarandi upplýsingar skulu fylgja vörunni, annaðhvort á umbúðunum eða á meðfylgjandi upplýsingablöðum. 

Viðmiðun 12.1. — Jarðvegsbætar 

a) Heiti og heimilisfang þess aðila sem ber ábyrgð á markaðssetningu. 

b) Lýsing á vörutegundinni, þ.m.t. orðin ,,JARÐVEGSBÆTIR“. 

c) Auðkenniskóði framleiðslulotu. 

d) Magn (eftir þyngd). 

e) Rakainnihaldsbil. 

f) Helstu efni (þau sem eru yfir 5% miðað við þyngd) sem varan er framleidd úr. 

g) Ráðlögð geymsluskilyrði og ráðlagður síðasti notkunardagur. 

h) Leiðbeiningar um hvernig á að meðhöndla og nota vöruna á öruggan hátt. 

i) Lýsing á tilætluðum notum vörunnar og hvers kyns takmörkunum á notkun, þ.m.t. yfirlýsing þess efnis hvaða 

plöntuflokkum varan hentar (t.d. kalkfælnum eða kalksæknum). 

j) Sýrustig (tilvísun í prófunaraðferðina sem var notuð). 

k) Innihald lífræns kolefnis (%), heildarinnihald köfnunarefnis (%) og innihald ólífræns köfnunarefnis (%) (tilvísun í 

prófunaraðferðina sem var notuð) 

l) Kolefnis-/köfnunarefnishlutfall. 

m) Heildarmagn fosfórs (%) og heildarmagn kalíums (%) (tilvísun í prófunaraðferðina sem var notuð). 

n) Að því er varðar vörur til notkunar sem er ekki í atvinnuskyni: yfirlýsing um stöðugleika lífræns efnis (stöðugt eða mjög 

stöðugt). 

o) Yfirlýsing varðandi ráðlagðar notkunaraðferðir. 

p) Við notkun sem er ekki í atvinnuskyni: ráðlögð notkun gefin upp í kílóum af vörunni á einingu yfirborðsflatar (m2) á ári. 

Viðmiðun 12.2. — Ræktunarefni 

a) Heiti og heimilisfang þess aðila sem ber ábyrgð á markaðssetningu. 

b) Lýsing á vörutegundinni, þ.m.t. orðin ,,RÆKTUNAREFNI“. 

c) Auðkenniskóði framleiðslulotu. 

d) Magn (eftir rúmmáli eða plötufjölda, ef um er að ræða steinull, þar sem stærð platnanna er tilgreind). 

e) Rakainnihaldsbil. 

f) Helstu efni (þau sem eru yfir 5% miðað við rúmmál) sem varan er framleidd úr. 

g) Ráðlögð geymsluskilyrði og ráðlagður síðasti notkunardagur. 

h) Leiðbeiningar um hvernig á að meðhöndla og nota vöruna á öruggan hátt. 

i) Lýsing á tilætluðum notum vörunnar og hvers kyns takmörkunum á notkun, þ.m.t. yfirlýsing þess efnis hvaða 

plöntuflokkum varan hentar (t.d. kalkfælnum eða kalksæknum). 

j) Sýrustig (EN 13037). 



3.8.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/69 

 

k) Rafleiðni (1:5 útdráttur). 

l) Spírunarhömlun (EN 16086-1). 

m) Vaxtarhömlun (EN 16086-1). 

n) Yfirlýsing um stöðugleika lífræna efnisins (stöðugt eða mjög stöðugt). 

o) Yfirlýsing varðandi ráðlagðar notkunaraðferðir. 

p) Að því er varðar ólífrænt ræktunarefni, yfirlýsing um notkun í garðyrkju í atvinnuskyni. 

Viðmiðun 12.3. — Jarðvegsþekjuefni 

a) Heiti og heimilisfang þess aðila sem ber ábyrgð á markaðssetningu. 

b) Lýsing á vörutegundinni, þ.m.t. orðin ,,JARÐVEGSÞEKJUEFNI“. 

c) Auðkenniskóði framleiðslulotu. 

d) Magn (eftir þyngd). 

e) Rakainnihaldsbil. 

f) Helstu efni (þau sem eru yfir 5% miðað við rúmmál) sem varan er framleidd úr. 

g) Leiðbeiningar um hvernig á að meðhöndla og nota vöruna á öruggan hátt. 

h) Lýsing á tilætluðum notum vörunnar og hvers kyns takmörkunum á notkun, þ.m.t. yfirlýsing þess efnis hvaða 

plöntuflokkum varan hentar (t.d. kalkfælnum eða kalksæknum). 

i) Sýrustig (tilvísun í prófunaraðferðina sem var notuð). 

j) Yfirlýsing um stöðugleika lífræna efnisins (stöðugt eða mjög stöðugt) eftir atvikum, til notkunar sem er ekki í atvinnuskyni. 

k) Yfirlýsing varðandi ráðlagðar notkunaraðferðir. 

l) Við notkun sem er ekki í atvinnuskyni: ráðlögð notkun gefin upp í mm. 

Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal lýsa því yfir að varan sé í samræmi við þessa viðmiðun og láta þar til bærum aðila í té sýnishorn af umbúðum 

eða upplýsingablöðum eða texta á notendaupplýsingunum sem eru skráðar á umbúðirnar eða meðfylgjandi upplýsingablöð. 

Viðmiðun 13 — upplýsingar sem fram koma á umhverfismerki ESB 

Á valkvæða merkimiðanum með textareitnum skal vera eftirfarandi texti: 

— stuðlar að endurvinnslu efna 

— stuðlar að notkun endurnýjanlegra og endurunninna efna 

Að því er varðar jarðvegsbæta og jarðvegsþekjuefni skulu viðbótarupplýsingar fylgja með: 

— dregur úr jarðvegs- og vatnsmengun með því að takmarka styrk þungmálma 

Viðmiðunarreglur um notkun á valkvæða merkimiðanum með textareitnum má finna í „Guidelines for the use of the EU 

Ecolabel logo“ (viðmiðunarreglur um notkun á kennimerki umhverfismerkis ESB) á vefsetrinu: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 
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Mat og sannprófun: 

Umsækjandi skal láta þar til bærum aðila í té sýnishorn af umbúðum vörunnar, þar sem merkið sést, ásamt yfirlýsingu um 

samræmi við þessa viðmiðun. 

 _____  
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1. viðbætir 

Tíðni sýnatöku og prófana á umsóknarári 

Tegund stöðvar Viðmiðun Árleg aðföng/afurðir Prófunartíðni 

Tegund 1: Hreinsistöðvar fyrir 
úrgang eða aukaafurðir úr 
dýrum 

5.1 — Gildi fyrir þungmálma 

5.5 — Gildi fyrir E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stöðugleiki 

7 — Hlutkenndir mengunarvaldar 

8 — Lífrænt efni og þurrefni 

9 — Lífvænleg fræ og plöntuæxlikorn 

10 — Plöntusvörun 

11 — Einkenni ræktunarefna 

Aðföng (t) ≤ 3 000 
Eitt af hverju 1000 tonnum af aðfangaefnum er námundað 
að næstu heilu tölu 

3 000 < aðföng (t) ≤ 20 000 4 (eitt sýni á hverri árstíð) 

Aðföng (t) ≤ 20 000 
fjöldi greininga á ári = magn aðfangaefna á ári (í 
tonnum)/10 000 tonn + 1 
Að lágmarki 4 og að hámarki 12 

5.2 — Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni 

Aðföng (t) ≤ 3 000 1 

3 000 < aðföng (t) ≤ 10 000 2 

10 000 < aðföng (t) ≤ 20 000 3 

20 000 < aðföng (t) ≤ 40 000 4 

40 000 < aðföng (t) ≤ 60 000 5 

60 000 < aðföng (t) ≤ 80 000 6 

80 000 < aðföng (t) ≤ 100 000 7 

100 000 < aðföng (t) ≤ 120 000 8 

120 000 < aðföng (t) ≤ 140 000 9 

140 000 < aðföng (t) ≤ 160 000 10 

160 000 < aðföng (t) ≤ 180 000 11 

Aðföng (t) ≤ 180 000 12 
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Tegund stöðvar Viðmiðun Árleg aðföng/afurðir Prófunartíðni 

Tegund 2: 
Vöruframleiðslustöðvar sem 
nota efni frá stöðvum af 
tegund 1 

5.1 — Gildi fyrir þungmálma 

5.5 — Gildi fyrir E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stöðugleiki 

7 — Hlutkenndir mengunarvaldar 

8 — Lífrænt efni og þurrefni 

9 — Lífvænleg fræ og plöntuæxlikorn 

10 — Plöntusvörun 

11 — Einkenni ræktunarefna 

Afurðir (m3) ≤ 5 000 
Dæmigerð samsett sýni úr 2 framleiðslulotum samkvæmt 
EN 125791 

Afurðir (m3) > 5 000 
Dæmigerð samsett sýni úr 4 framleiðslulotum samkvæmt 
EN 12579 

5.2 — Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni 

Afurðir (m3) ≤ 5 000 
Dæmigerð samsett sýni úr 1 framleiðslulotu samkvæmt 
EN 12579 

Afurðir (m3) > 5 000 
Dæmigerð samsett sýni úr 2 framleiðslulotum samkvæmt 
EN 12579 

Tegund 3: 
Vöruframleiðslustöðvar sem 
nota EKKI efni sem eru 
fengin úr úrgangi eða úr 
aukaafurðum úr dýrum 

5.1 — Gildi fyrir þungmálma 

5.5 — Gildi fyrir E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stöðugleiki 

7 — Hlutkenndir mengunarvaldar 

8 — Lífrænt efni og þurrefni 

9 — Lífvænleg fræ og plöntuæxlikorn 

10 — Plöntusvörun 

11 — Einkenni ræktunarefna 

Afurðir (m3) ≤ 5 000 
Dæmigerð samsett sýni úr 1 framleiðslulotu samkvæmt 
EN 12579 

Afurðir (m3) > 5 000 
Dæmigerð samsett sýni úr 2 framleiðslulotum samkvæmt 
EN 12579 

5.2 — Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni Óháð aðföngum/afurðum 
Dæmigerð samsett sýni úr 1 framleiðslulotu samkvæmt 
EN 12579 

(1) EN 12579 Soil improvers and growing media. 
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Viðbætir 2 

Tíðni sýnatöku og prófana á næstu árum 

Tegund stöðvar Viðmiðanir Árleg aðföng/afurðir Prófunartíðni 

Tegund 1: Hreinsistöðvar fyrir 
úrgang eða aukaafurðir úr 
dýrum 

5.1 — Gildi fyrir þungmálma 

5.5 — Gildi fyrir E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stöðugleiki 

7 — Hlutkenndir mengunarvaldar 

8 — Lífrænt efni og þurrefni 

9 — Lífvænleg fræ og plöntuæxlikorn 

10 — Plöntusvörun 

11 — Einkenni ræktunarefna 

Aðföng (t) ≤ 1 000 1 

Aðföng (t) ≤ 1 000 
fjöldi greininga á ári = magn aðfangaefna á ári (í 
tonnum)/10 000 tonn + 1 
Að lágmarki 2 og að hámarki 12 

5.2 — Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni 

Aðföng (t) ≤ 10 000 0,25 (einu sinni á hverjum 4 árum) 

10 000 < aðföng (t) ≤ 25 000 0,5 (einu sinni á hverjum 2 árum) 

25 000 < aðföng (t) ≤ 50 000 1 

50 000 < aðföng (t) ≤ 100 000 2 

100 000 < aðföng (t) ≤ 150 000 3 

150 000 < aðföng (t) ≤ 200 000 4 

200 000 < aðföng (t) ≤ 250 000 5 

250 000 < aðföng (t) ≤ 300 000 6 

300 000 < aðföng (t) ≤ 350 000 7 

350 000 < aðföng (t) ≤ 400 000 8 

400 000 < aðföng (t) ≤ 450 000 9 

450 000 < aðföng (t) ≤ 500 000 10 

500 000 < aðföng (t) ≤ 550 000 11 

Aðföng (t) ≤ 550 000 12 
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Tegund stöðvar Viðmiðanir Árleg aðföng/afurðir Prófunartíðni 

Tegund 2: 
Vöruframleiðslustöðvar sem 
nota efni frá stöðvum af 
tegund 1 

5.1 — Gildi fyrir þungmálma 

5.5 — Gildi fyrir E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stöðugleiki 

7 — Hlutkenndir mengunarvaldar 

8 — Lífrænt efni og þurrefni 

9 — Lífvænleg fræ og plöntuæxlikorn 

10 — Plöntusvörun 

11 — Einkenni ræktunarefna 

Afurðir (m3) ≤ 5 000 
Dæmigerð samsett sýni úr 1 framleiðslulotu samkvæmt 
EN 12579 

Afurðir (m3) > 5 000 
Dæmigerð samsett sýni úr 2 framleiðslulotum samkvæmt 
EN 12579 

5.2 — Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni 

Afurðir (m3) ≤ 15 000 
Dæmigerð samsett sýni úr 1 framleiðslulotu samkvæmt 
EN 12579, einu sinni á hverjum 4 árum 

15 000 < Afurðir (m3) ≤ 40 000 
Dæmigerð samsett sýni úr 1 framleiðslulotu samkvæmt 
EN 12579, á hverjum 2 árum 

Afurðir (m3) > 40 000 
Dæmigerð samsett sýni úr 1 framleiðslulotu samkvæmt 
EN 12579, á hverjum ári 

Tegund 3: 
Vöruframleiðslustöðvar sem 
nota EKKI efni sem eru 
fengin úr úrgangi eða úr 
aukaafurðum úr dýrum 

5.1 — Gildi fyrir þungmálma 

5.5 — Gildi fyrir E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stöðugleiki 

7 — Hlutkenndir mengunarvaldar 

8 — Lífrænt efni og þurrefni 

9 — Lífvænleg illgresisfræ og plöntuæxlikorn 

10 — Plöntusvörun 

11 — Einkenni ræktunarefna 

Óháð aðföngum/afurðum 
Dæmigerð samsett sýni úr 1 framleiðslulotu samkvæmt 
EN 12579 

5.2 — Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni Óháð aðföngum/afurðum 
Dæmigerð samsett sýni úr 1 framleiðslulotu samkvæmt 
EN 12579, einu sinni á hverjum 4 árum 

 


