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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/2005 

frá 17. desember 2018 

um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi bis(2-etýlhexýl)þalati (DEHP), díbútýlþalati (DBP), 

bensýlbútýlþalati (BBP) og díísóbútýlþalati (DIBP)) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins  

(EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni  

(efnareglurnar (REACH)) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af 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 (1), einkum 1. mgr. 68. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Bis(2-etýlhexýl)þalat (DEHP), díbútýlþalat (DBP), bensýlbútýlþalat (BBP) og díísóbútýlþalat (DIBP) (hér á eftir nefnd 

„þalötin fjögur“) eru skráð í XIV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 sem efni sem hafa eituráhrif á æxlun 

(undirflokkur 1B), með lokadaginn 21. febrúar 2015, sem er tilgreindur í samræmi við i. lið c-liðar í 1. mgr. 58. gr. 

þeirrar reglugerðar. 

2) Eftir lokadaginn, sem um getur í i. lið c-liðar í 1. mgr. 58. gr., að því er varðar efni sem er skráð í XIV. viðauka, er 

Efnastofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Efnastofnunin) skylt, skv. 2. mgr. 69. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, að taka 

til athugunar hvort notkun efnanna, sem eru skráð í XIV. viðauka við þá reglugerð, í hluti skapi áhættu fyrir heilbrigði 

manna eða umhverfið sem er ekki haldið nægilega í skefjum og, ef Efnastofnunin telur að svo sé, að taka saman 

málsskjöl fyrir tillögu um takmarkanir sem eru í samræmi við kröfurnar í XV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 

(hér á eftir nefnd málsskjöl skv. XV. viðauka). 

3) Hinn 1. apríl 2016 lagði Efnastofnunin, í samstarfi við Danmörku, fram málsskjöl skv. XV. viðauka fyrir þalötin fjögur 

(2). Málsskjölin byggðu á fyrri tillögu að takmörkun, sem Danmörk lagði fram á árinu 2011, og áhættumatsnefnd 

Efnastofnunarinnar og nefnd Efnastofnunarinnar um félagshagfræðilega greiningu samþykktu álit (3) í tengslum við 

hana og á grundvelli þeirra ákvað framkvæmdastjórnin að breyta ekki XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 

(4) á þeim forsendum að gögnin, sem þá voru tiltæk, bentu ekki til þess að sameinuð váhrif frá þalötunum fjórum 

sköpuðu áhættu. Í málsskjölunum skv. XV. viðauka voru teknar til greina nýjar upplýsingar um váhrif frá mismunandi 

upptökum, þ.m.t. gögn um líffræðilega vöktun á mönnum úr DEMOCOPHES-verkefninu (5), sem tekur til alls 

Sambandsins, sem mælir tilvist þalatanna fjögurra í þvagsýnum. 

4) Þalötin fjögur er að finna í margs konar hlutum þar eð þau eru yfirleitt fyrir hendi í mýktum efnum. Váhrif geta orðið 

við inntöku matvæla og ryks, við að setja hluti í munn, við innöndun lofts og ryks innandyra og við snertingu ryks og 

hluta við slímhúð manna og húð. 

5) Í málsskjölunum skv. XV. viðauka var lagt til að setning hluta sem innihalda þalötin fjögur, í styrk sem er jafn eða 

meiri en 0,1% miðað við þyngd, ein og sér eða í hvaða samsetningu sem er í mýktum efnum af þessu tagi á markað 

yrði takmörkuð. Þessi styrkleikamörk myndu vinna, með skilvirkum hætti, gegn notkun þalatanna fjögurra í hluti 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 322, 18.12.2018, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 66/2019 

frá 29. mars 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/13919/term 

(3) Álit áhættumatsnefndar Efnastofnunarinnar og nefndar Efnastofnunarinnar um félagshagfræðilega greiningu frá 2012 um málsskjöl skv. XV. 

viðauka þar sem lögð er til takmörkun fyrir þalötin fjögur: https://echa.europa.eu/documents/10162/58050be8-f7be-4b55-b106-76dda4989dd6 

(4) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar 2014/C 260/01. 

(5) http://www.eu-hbm.info/democophes/project-partners 

2019/EES/31/61 
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sem falla innan gildissviðs takmörkunarinnar. Í málsskjölunum voru lagðar til undanþágur fyrir hluti sem eru eingöngu 

til notkunar undir berum himni án langvarandi snertingar við húð eða snertingar við slímhúð, tiltekna hluti sem eru 

eingöngu til notkunar í iðnaði og landbúnaði, mælibúnað, hluti sem falla undir núgildandi löggjöf Sambandsins og hluti 

sem þegar hafa verið settir á markað í Sambandinu. 

6) Hinn 10. mars 2017 samþykkti áhættumatsnefndin álit sitt og komst að þeirri niðurstöðu að takmörkunin, sem lögð er 

til, sé heppilegasta ráðstöfunin á vettvangi Sambandsins til að bregðast við greindu áhættunni, sem stafar af þessum 

efnum, með hliðsjón af árangrinum við að draga úr áhættunni. 

7) Áhættumatsnefndin taldi að samanlagður styrkur þalatanna fjögurra yrði að vera 0,1% eða minna í mýktum efnum í 

hlutum til að bregðast við áhættu fyrir heilbrigði manna. 

8) Hinn 15. júní 2017 samþykkti nefndin um félagshagfræðilega greiningu álit sitt þar sem tekið er fram að tillögð 

takmörkun, eins og áhættumatsnefndin og nefndin um félagshagfræðilega greiningu breyttu henni, sé heppilegasta 

ráðstöfunin á vettvangi Sambandsins til að bregðast við greindu áhættunni með tilliti til félagslegs og hagræns ávinnings 

og félagslegs og hagræns kostnaðar. 

9) Nefndin um félagshagfræðilega greiningu var sammála þeim niðurstöðum í málsskjölunum skv. XV. viðauka að  

36 mánaða frestur á beitingu takmörkunarinnar virtist réttmætur og nægilegur til að gera aðilum í aðfangakeðjunni kleift 

að fara að henni. Nefndin um félagshagfræðilega greiningu var einnig sammála undanþágunum sem lagðar voru til í 

málsskjölunum skv. XV. viðauka. Vegna félagslegra og hagrænna þátta, sem byggjast á viðbótarupplýsingum sem 

geirar vélknúinna ökutækja og loftfara lögðu fram meðan samráð við almenning stóð yfir, lagði nefndin um 

félagshagfræðilega greiningu þar að auki til tilteknar undanþágur fyrir þessa geira. 

10) Haft var samráð við gagnaskiptatorg Efnastofnunarinnar vegna framkvæmdar, sem um getur í f-lið 1. mgr. 76. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, um tillagða takmörkun og tekið var tillit til ráðlegginga þess. 

11) Hinn 29. ágúst 2017 lagði Efnastofnunin álit áhættumatsnefndarinnar og nefndarinnar um félagshagfræðilega greiningu 

(1) fyrir framkvæmdastjórnina. Framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu, byggt á þessum álitum um sameiginleg 

váhrif frá þessum fjórum þalötum eftir ýmsum leiðum sem hafa skaðleg áhrif á heilbrigði manna, að þalötin fjögur skapi 

óviðunandi áhættu fyrir heilbrigði manna þegar þau eru fyrir hendi í mýktu efni í hlutum í styrk sem er, einn og sér eða í 

hvaða samsetningu sem er, jafn eða meiri en 0,1% miðað við þyngd í sérhverju efni af þessu tagi. Mýkt efni eru, að því 

er varðar þessa takmörkun, efni sem geta innihaldið þalöt sem hafa mikla möguleika á að hafa sameiginleg váhrif, eftir 

ýmsum leiðum, á bæði neytendur og starfsfólk. Þessi efni eru m.a. pólývínýlklóríð (PVC), pólývínýlídenklóríð (PVDC), 

pólývínýlasetat (PVA), pólýúretön, allar aðrar fjölliður (þ.m.t. eru m.a. fjölliðukvoður og gúmmíefni), að undanskildu 

sílíkongúmmíi og yfirborðsmeðferðarefni úr náttúrlegu latexi, efnum til yfirborðsmeðferðar, stömum yfirborðsmeð-

ferðarefnum, frágangsefnum, límmyndum til skrauts, prentaðri hönnun, lími, þéttiefnum, bleki og málningu. Fram-

kvæmdastjórnin telur að fjalla verði um áhættuna á vettvangi Sambandsins. 

12) Í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er nú þegar bannað að setja leikföng og hluti til umönnunar barna, 

sem innihalda bis(2-etýlhexýl)þalat (DEHP), díbútýlþalat (DBP) og bensýlbútýlþalat (BBP), á markað við tiltekin 

skilyrði sem falla innan gildissviðs tillagðrar takmörkunar. Þar að auki, í ljósi álits áhættumatsnefndarinnar um að 

hættulegir eiginleikar díísóbútýlþalats (DIBP) séu svipaðir og hjá bis(2-etýlhexýl)þalati (DEHP), díbútýlþalati (DBP) og 

bensýlbútýlþalati (BBP), að leikföng og hlutir til umönnunar barna geti stuðlað verulega að áhættu fyrir ungbörn af 

völdum þalata og að díísóbútýlþalat (DIBP) geti komið í stað díbútýlþalats (DBP) í leikföng og hluti til umönnunar 

barna og í ljósi ráðlegginga gagnaskiptatorgsins er afstaða framkvæmdastjórnarinnar sú að einnig ætti að takmarka 

setningu leikfanga og hluta til umönnunar barna, sem innihalda díísóbútýlþalat (DIBP), á markað. Þar að auki ætti 

setning þalatanna fjögurra á markað í leikföngum og hlutum til umönnunar barna að vera háð uppfærðum skilyrðum. 

13) Ef um er að ræða hluti sem eru eingöngu til notkunar í iðnaði og landbúnaði, eða til notkunar undir berum himni, ætti 

tillögð takmörkun einungis að gilda um þessa hluti, sem innihalda mýkt efni, sem komast í snertingu við slímhúð manna 

eða í langvarandi snertingu við húð af því að slík snerting leiðir til váhrifa sem skapa áhættu fyrir heilbrigði manna.  

  

(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/a265bf86-5fbd-496b-87b4-63ff238de2f7 
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14) Tillögð takmörkun ætti ekki að gilda um hluti, sem reglur hafa verið settar um í annarri löggjöf Sambandsins, s.s. 

efnivið og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli innan gildissviðs reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1935/2004 (1) og reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 (2), lækningatæki innan gildissviðs 

tilskipana ráðsins 90/385/EBE (3) eða 93/42/EBE (4) eða tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB (5) eða íhluti í 

slík tæki, hluti innan gildissviðs tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB (6) eða innri umbúðir lyfja innan 

gildissviðs reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (7) eða tilskipana Evrópuþingsins og ráðsins 

2001/82/EB (8) eða 2001/83/EB (9). 

15) Af ástæðum sem varða hagkvæmni og fullnustuhæfi ætti tillögð takmörkun ekki heldur að gilda um mælibúnað til 

notkunar á rannsóknarstofum eða hluti sem mynda hluta af slíkum búnaði eða um hluti sem eru settir á markað fyrir 

gildistökudag takmörkunarinnar. Þar að auki ættu tilteknar undanþágur að gilda fyrir vélknúin ökutæki og loftför. Í 

fyrsta lagi er lengri frestun á beitingu takmörkunar vegna vélknúinna ökutækja og undanþága um óákveðinn tíma vegna 

hluta, sem eru notaðir við viðhald eða viðgerðir á þessum ökutækjum, réttlætanleg ef þessi ökutæki virka ekki sem 

skyldi án þessara hluta, með hliðsjón af sérstökum efnahagslegum áhrifum á þennan geira. Lengri frestun á beitingu 

takmörkunar vegna tiltekinna loftfara og undanþága um óákveðinn tíma vegna hluta, sem eru notaðir við viðhald eða 

viðgerðir á þessum loftförum ef þeir eru nauðsynlegir vegna öryggis og lofthæfis, er réttlætanleg á þeim forsendum að 

nýtingartími loftfara er mjög langur, lofthæfi þeirra kann að vera stofnað í hættu ef varahlutir, sem uppfylla 

hönnunarforskriftirnar, eru ekki tiltækir og ef tímalínur, sem þörf er á vegna endurnýjunar, eru mjög langar. 

16) Framkvæmdastjórnin telur, að teknu tilliti til málsskjalanna skv. XV. viðauka sem og að teknu tilliti til álita 

áhættumatsnefndarinnar og nefndarinnar um félagshagfræðilega greiningu, að tillögð takmörkun myndi vega upp á móti 

þeirri áhættu sem greinst hefur án þess að leggja umtalsverðar byrðar á iðnaðinn, aðfangakeðjuna eða neytendur og 

komst að þeirri niðurstöðu að tillögð takmörkun væri heppileg ráðstöfun á vettvangi Sambandsins til að bregðast við 

greindu áhættunni. 

17) Hagsmunaaðilar ættu að fá nægan tíma til að gera viðeigandi ráðstafanir til að fara að tillögðu takmörkuninni og  

18 mánuðir nægja í þessu skyni. Þess vegna ætti að fresta beitingu hennar almennt um 18 mánuði. Sérstakur, lengri 60 

mánaða frestur ætti að gilda til að bregðast við tilteknum tilvikum varðandi tiltekin vélknúin ökutæki og loftför. 

18) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1907/2006 til samræmis við það. 

19) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 

133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

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

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1935/2004 frá 27. október 2004 um efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við 

matvæli og niðurfellingu á tilskipunum 80/590/EBE og 89/109/EBE (Stjtíð. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 4). 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 frá 14. janúar 2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu 

við matvæli (Stjtíð ESB L 12, 15.1.2011, bls. 1). 

(3) Tilskipun ráðsins 90/385/EBE frá 20. júní 1990 um samræmingu laga aðildarríkjanna um virk, ígræðanleg lækningatæki (Stjtíð. EB L 189, 

20.7.1990, bls. 17). 

(4) Tilskipun ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 um lækningatæki (Stjtíð. EB L 169, 12.7.1993, bls. 1). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB frá 27. október 1998 um lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi (Stjtíð. EB L 331, 

7.12.1998, bls. 1). 

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í rafbúnaði og 

rafeindabúnaði (Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir manna- 

og dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu (Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1). 

(8) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001,  

bls. 1). 

(9) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB  

L 311, 28.11.2001, bls. 67). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. desember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í stað færslu 51 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 komi eftirfarandi: 

„51. 

Bis(2-etýlhexýl)þalat (DEHP) 

CAS-nr.: 117-81-7 

EB-nr.: 204-211-0 

Díbútýlþalat (DBP) 

CAS-nr.: 84-74-2 

EB-nr.: 201-557-4 

Bensýlbútýlþalat (BBP) 

CAS-nr.: 85-68-7 

EB-nr.: 201-622-7 

Díísóbútýlþalat (DIBP) 

CAS-nr.: 84-69-5 

EB-nr.: 201-553-2 

1. Ekki leyfð til notkunar sem efni eða í blöndur, hvert um sig eða í hvaða 

samsetningu sem er með öðrum þalötum sem eru tilgreind í 1. dálki í þessari 

færslu, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1% miðað við þyngd mýkta 

efnisins í leikföngum eða hlutum til umönnunar barna. 

2. Má ekki setja á markað í leikföngum eða hlutum til umönnunar barna, hvert 

um sig eða í hvaða samsetningu fyrstu þriggja þalatanna sem er, sem eru 

tilgreind í 1. dálki í þessari færslu, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1% 

miðað við þyngd mýkta efnisins. 

Þar að auki skal ekki setja díísóbútýlþalat (DIBP) á markað eftir 7. júlí 2020 

í leikföngum eða hlutum til umönnunar barna, eitt og sér eða í hvaða 

samsetningu fyrstu þriggja þalatanna sem er, sem eru tilgreind í 1. dálki í 

þessari færslu, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1% miðað við þyngd mýkta 

efnisins. 

3. Má ekki setja á markað eftir 7. júlí 2020 í hlutum, hvert um sig eða í hvaða 

samsetningu sem er með öðrum þalötum sem eru tilgreind í 1. dálki í þessari 

færslu, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1% miðað við þyngd mýkta 

efnisins í hlutnum. 

4. Ákvæði 3. mgr. gilda ekki um: 

a) hluti sem eru eingöngu til notkunar í iðnaði eða landbúnaði, eða 

eingöngu til notkunar undir berum himni, að því tilskildu að engin mýkt 

efni komist í snertingu við slímhúð manna eða í langvarandi snertingu 

við húð manna, 

b) loftför, sem eru sett á markað fyrir 7. janúar 2024, eða hluti sem, óháð 

því hvenær þeir eru settir á markað, eru eingöngu til notkunar við 

viðhald eða viðgerðir á þessum loftförum, ef þessir hlutir eru 

nauðsynlegir vegna öryggis og lofthæfis loftfarsins, 

c) vélknúin ökutæki sem falla innan gildissviðs tilskipunar 2007/46/EB, 

sem eru sett á markað fyrir 7. janúar 2024, eða hluti sem, óháð því 

hvenær þeir eru settir á markað, eru eingöngu til notkunar við viðhald 

eða viðgerðir á þessum ökutækjum ef þessi ökutæki virka ekki sem 

skyldi án þessara hluta, 

d) hluti sem eru settir á markað fyrir 7. júlí 2020, 

e) mælibúnað til notkunar á rannsóknarstofum, eða hluta þeirra, 

f) efnivið og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli sem 

falla innan gildissviðs reglugerðar (EB) nr. 1935/2004 eða reglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 (*), 

g) lækningatæki sem falla innan gildissviðs tilskipana 90/385/EBE, 

93/42/EBE eða 98/79/EB eða hluta þeirra, 

h) raf- og rafeindabúnað sem fellur innan gildissviðs tilskipunar 

2011/65/ESB, 

i) innri umbúðir lyfja sem falla innan gildissviðs reglugerðar (EB) 

nr. 726/2004, tilskipunar 2001/82/EB eða tilskipunar 2001/83/EB, 

j) leikföng og hluti til umönnunar barna sem falla undir 1. eða 2. mgr. 
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 5. Að því er varðar 1. 2. og 3. mgr. og a-lið 4. mgr., 

a) „mýkt efni“: hvert sem er af eftirfarandi ósamsettum efnum: 

— pólývínýlklóríð (PVC), pólývínýlídenklóríð (PVDC), pólývínýla-

setat (PVA), pólýúretön, 

— allar aðrar fjölliður (þ.m.t. eru m.a. fjölliðukvoður og gúmmíefni), 

að undanskildu sílíkongúmmíi og yfirborðsmeðferðarefni úr 

náttúrlegu latexi, 

— efni til yfirborðsmeðferðar, stöm yfirborðsmeðferðarefni, 

frágangsefni, límmyndir til skrauts, prentuð hönnun, 

— lím, þéttiefni, málning og blek. 

b) „langvarandi snerting við húð manna“: samfelld snerting sem stendur 

lengur en í 10 mínútur, eða ósamfelld snerting á 30 mínútna tímabili, á 

dag, 

c) „hlutur til umönnunar barna“: allar vörur sem eru ætlaðar til þess að 

auðvelda svefn eða slökun barna, stuðla að hreinlæti eða eru notaðar við 

mötun eða hlutir sem börn geta sogið. 

6. Að því er varðar b-lið 4. mgr. merkir „loftfar“ eitt af eftirfarandi: 

a) almenningsloftfar sem er framleitt í samræmi við tegundarvottorð sem 

gefið er út samkvæmt reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða í samræmi við 

hönnunarsamþykki sem gefið er út samkvæmt landsbundnum reglum 

samningsríkis Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) eða sem 

samningsríki Alþjóðaflugmálastofnunarinnar hefur gefið út 

lofthæfivottorð fyrir skv. 8. viðauka við Chicago-samninginn um 

alþjóðlegt almenningsflug, undirritaður 7. desember 1944 í Chicago, 

b) herloftfar. 

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 frá 14. janúar 2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu 

við matvæli (Stjtíð ESB L 12, 15.1.2011, bls. 1).“ 

 


