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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/238

2018/EES/33/01

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir dínatríum-5′-ríbónúkleótíðum, dínatríum-5′-gúanýlati og dínatríum-5′-inósínati sem fóðuraukefni fyrir
allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Dínatríum-5′-ríbónúkleótíð, dínatríum-5′-gúanýlat og dínatríum-5′-inósínat („efni sem um er að ræða“) voru leyfð án
tímamarka með tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessar vörur voru síðan færðar inn í
skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á efnunum sem um er að ræða sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði
eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Umsækjandinn dró nýlega umsóknina til baka að því er varðar
drykkjarvatn.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
4. mars 2014 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi efnin sem um er að ræða ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða
manna eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að verkunarmáti efnanna sem
um er að ræða sé svipaður í fóðri og í matvælum. Matvælaöryggisstofnunin hefur þegar komist að þeirri niðurstöðu að
efnin sem um er að ræða séu skilvirk í matvælum þar eð þau bæta lykt matvæla eða bragðgæði. Því má yfirfæra þessa
niðurstöðu á fóður. Umsækjandinn dró umsóknina til baka að því er varðar drykkjarvatn. Efnin, sem um er að ræða, má
þó nota í fóðurblöndur sem eru síðan gefnar með vatni.

5)

Kveða ætti á um takmarkanir og skilyrði til að greiða fyrir betra eftirliti. Þar eð ekki er gerð krafa um fastsetningu
hámarksinnihalds af öryggisástæðum og að teknu tilliti til endurmats, sem Matvælaöryggisstofnunin hefur framkvæmt,
ætti að tilgreina ráðlagt hámarksinnihald á merkimiða aukefnisins. Þegar farið er yfir slíkt innihald ætti að tilgreina
tilteknar upplýsingar á merkimiða forblandna og á merkingum fóðurblandna og fóðurefna.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(3), 3606.
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6)

Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að þar eð engin gögn liggja fyrir ætti að líta á efnin, sem um
er að ræða, sem hugsanlega hættuleg starfsfólki vegna váhrifa á húð, augu og slímhúð eða váhrifa við innöndun. Af
þessum sökum ætti að grípa til viðeigandi verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum
kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnin í
fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

7)

Mat á efnunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt nema að því er varðar efni, sem um er að ræða, sem eru framleidd með gerjun.
Umsækjandinn óskaði eftir leyfi fyrir efnunum, sem um er að ræða, sem eru framleidd með gerjun og RNAvatnsrofi. Skortur á upplýsingum um framleiðslustofna kemur í veg fyrir að hægt sé að meta öryggi efnanna, sem um er
að ræða, sem eru framleidd með gerjun þrátt fyrir að þau séu í sjálfu sér örugg. Í samræmi við það ætti að leyfa notkun
efnanna, sem um er að ræða, eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð og synja um leyfi fyrir aukefnunum
sem framleidd eru með gerjun.

8)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að
ræða af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að
uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Synjun
Synjað er um leyfi fyrir dínatríum-5′-ríbónúkleótíðum, dínatríum-5′-gúanýlati og dínatríum-5′-inósínati sem framleidd eru með
gerjun.
3. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Efnin sem eru tilgreind í viðaukanum og efnin sem um getur í 2. gr. og forblöndur sem innihalda efnin, sem eru framleidd
og merkt fyrir 15. desember 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og
nota þar til birgðir eru uppurnar.
2. Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda efnin sem eru tilgreind í viðaukanum og efnin sem um getur í 2. gr., sem eru
framleidd og merkt fyrir 15. september 2019 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á
markað og nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda efnin sem eru tilgreind í viðaukanum og efnin sem um getur í 2. gr., sem eru
framleidd og merkt fyrir 15. september 2020 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á
markað og nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.
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4. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Allar
dýrategundir

—

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b635

—

Dínatríum-5'- Samsetning aukefnis
ríbónúkleótíð Dínatríum-5'-ríbónúkleótíð
Dínatríum-5′-ríbónúkleótíð: blanda af
dínatríum-5′-gúanýlati (GMP) og
dínatríum-5′-inósínati (IMP).
Framleitt með RNA-vatnsrofi
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
97%
Efnaformúla:
— C10H11N4O8P · nH2O
— C10H12N5Na2O8P · nH2O
Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina dínatríum-5′gúanýlat og dínatríum-5′-inósínat í
fóðuraukefninu:
Gæðalýsing efnis frá sameiginlegu
sérfræðinganefndinni (JECFA), nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í
matvælum:
Dínatríum-5'-ríbónúkleótíð.

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og
forblöndunum
skal
tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
eða blöndu af dínatríum-5′-ríbónúkleótíði (2b635), dínatríum-5′-gúanýlati
(2b627)
og
dínatríum-5′-inósínati
(2b631) skal vera:
50 mg/kg heilfóðurs
rakainnihald.

með

12%

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
eða blöndu af dínatríum-5′-ríbónúkleótíði,
dínatríum-5′-gúanýlati
og
dínatríum-5′-inósínati í heilfóðri með
12% rakainnihald: 50 mg/kg“.
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Lýsing á eiginleikum virka efnisins

—

Til að ákvarða dínatríum-5′-gúanýlat
og dínatríum-5′-inósínat í fóðuraukefninu og forblöndum bragðefna:
17.5.2018

Háþrýstivökvaskiljun með greiningu
þar sem notast er við útfjólublátt ljós
(HPLC-UV).

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út
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5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum
á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni eða
blöndu af dínatríum-5′-ríbónúkleótíði,
dínatríum-5′-gúanýlati og dínatríum-5′inósínati í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 50 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

2b627

—

Dínatríum-5′- Samsetning aukefnis
gúanýlat
Dínatríum-5′-gúanýlat (GMP)
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Dínatríum-5′-gúanýlat

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
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aukefnis
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2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og
forblöndunum
skal
tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.

Framleitt með RNA-vatnsrofi
Nr. 33/5

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hreinleiki: magngreining að lágmarki
97%
Efnaformúla: C10H12N5Na2O8P · n
H2O
CAS-númer: 5550-12-9

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
eða blöndu af dínatríum-5′-ríbónúkleótíði (2b635), dínatríum-5′-gúanýlati
(2b627)
og
dínatríum-5′-inósínati
(2b631) skal vera:
50 mg/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald.

Til að sanngreina dínatríum-5′gúanýlat í fóðuraukefninu:

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

Gæðalýsing efnis frá sameiginlegu
sérfræðinganefndinni (JECFA), nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í
matvælum:
Dínatríum-5'-ríbónúkleótíð.

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
eða blöndu af dínatríum-5′-ríbónúkleótíði, dínatríum-5′-gúanýlati og dínatríum-5′-inósínati í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 50 mg/kg“.

Til að ákvarða dínatríum-5′-gúanýlat
í fóðuraukefninu og forblöndum
bragðefna:
Háþrýstivökvaskiljun með greiningu
þar sem notast er við útfjólublátt ljós
(HPLC-UV).

Leyfi
rennur út

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum
á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni eða
blöndu af dínatríum-5′-ríbónúkleótíði,
dínatríum-5′-gúanýlati og dínatríum-5′inósínati í heilfóðri með 12% rakainnihald: 50 mg/kg.
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Greiningaraðferð (1)

Tegund eða
flokkur dýra

Nr. 33/6

Kenninúmer
aukefnis
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Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b631

—

Dínatríum-5′- Samsetning aukefnis
inósínat
Dínatríum-5′-inósínat (IMP)
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Dínatríum-5′-inósínat
Framleitt með RNA-vatnsrofi
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
97%.
Efnaformúla: C10H11 N4O8P · nH2O
CAS-númer 4691-65-0
Greiningaraðferð (1)

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og
forblöndunum
skal
tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
eða blöndu af dínatríum-5′-ríbónúkleótíði (2b635), dínatríum-5′-gúanýlati
(2b627)
og
dínatríum-5′-inósínati
(2b631) skal vera:
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.
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Kenninúmer
aukefnis

50 mg/kg heilfóðurs með 12 % rakainnihald.

Til að sanngreina dínatríum-5′inósínat í fóðuraukefninu:

Nr. 33/7

Gæðalýsing efnis frá sameiginlegu
sérfræðinganefndinni (JECFA), nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í
matvælum:
Dínatríum-5'-ríbónúkleótíð.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Til að ákvarða dínatríum-5′-inósínat í
fóðuraukefninu og forblöndum bragðefna:
Háþrýstivökvaskiljun með greiningu
þar sem notast er við útfjólublátt ljós
(HPLC-UV).

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Nr. 33/8

Kenninúmer
aukefnis

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
eða blöndu af dínatríum-5′-ríbónúkleótíði, dínatríum-5′-gúanýlati og dínatríum-5′-inósínati í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 50 mg/kg“.

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum
á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni eða
blöndu af dínatríum-5′-ríbónúkleótíði,
dínatríum-5′-gúanýlati og dínatríum-5′inósínati í heilfóðri með 12% rakainnihald: 50 mg/kg.

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

17.5.2018

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/239

Nr. 33/9

2018/EES/33/02

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir metýl-N-metýlantranílati og metýlantranílati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að
undanskildum fuglum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnin metýl-N-metýlantranílat og metýlantranílat voru leyfð án tímamarka, í samræmi við tilskipun 70/524/EBE, sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessi efni voru síðan færð inn í skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í
samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á metýl-N-metýlantranílati og metýlantranílati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að
undanskildum fuglum. Umsækjandinn óskaði eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“.
Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
15. nóvember 2011 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun í fóður hafi metýl-N-metýlantranílat og metýlantranílat ekki
skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Þar eð metýl-N-metýlantranílat og metýlantranílat eru
skilvirk þegar þau eru notuð sem bragðefni í matvæli og hlutverk þeirra í fóðri er í raun það sama og í matvælum komst
Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki sé nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Því má
yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður. Umsækjandinn dró umsókn sína til baka að því er varðar drykkjarvatn en þó ætti að
vera mögulegt að nota efnin, sem um er að ræða, í fóðurblöndur sem eru síðan gefnar með vatni.

5)

Kveða ætti á um takmarkanir og skilyrði til að greiða fyrir betra eftirliti. Þar eð ekki er gerð krafa um fastsetningu
hámarksinnihalds af öryggisástæðum og að teknu tilliti til endurmats, sem Matvælaöryggisstofnunin hefur framkvæmt,
ætti að tilgreina ráðlagt hámarksinnihald á merkimiða aukefnisins. Þegar farið er yfir slíkt innihald ætti að tilgreina
tilteknar upplýsingar á merkimiða forblandna og á merkingum fóðurefna og fóðurblandna.

6)

Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að metýl-N-metýlantranílat og metýlantranílat séu hugsanlega
ertandi fyrir augu og öndunarveg. Af þessum sökum ætti að grípa til viðeigandi verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu
um aðferð til að greina fóðuraukefnin í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð
(EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

7)

Mat á metýl-N-metýlantranílati og metýlantranílati sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er
í viðaukanum við þessa reglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(12), 2441.
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8)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir metýl-N-metýlantranílati
og metýlantranílati af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið
sig undir að uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Efnin, sem eru tilgreind í viðaukanum, og forblöndur sem innihalda efnin, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. september 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til
birgðir eru uppurnar.
2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____

17.5.2018

VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b09781

—

Samsetning aukefnis
Metýl-N-metýlantranílat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Metýl-N-metýlantranílat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: að lágmarki 98%
Efnaformúla: C9H11O2N
CAS-númer: 85-91-6
FLAVIS-nr. 09.781
Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina
metýl-Nmetýlantranílat í fóðuraukefni og
bragðefnaforblöndum:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar dýrategundir, að
undanskildum
fuglum

—

—

—

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera: 4 mg/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
4 mg/kg“.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum á
fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
4 mg/kg.
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Metýl-Nmetýlantranílat

Nr. 33/11

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

2b09715

—

Metýlantranílat

Samsetning aukefnis
Metýlantranílat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Metýlantranílat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: að lágmarki 98%
Efnaformúla: C8H9O2N
CAS-númer: 134-20-3
FLAVIS-nr. 09.715
Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina metýlantranílat í
fóðuraukefni og bragðefnaforblöndum.

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera: 25 mg/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald.

15.3.2028

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg“.

17.5.2018

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar dýrategundir, að
undanskildum
fuglum
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum
að eyða þessari áhættu eða draga úr
henni þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

Nr. 33/12

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum á
fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum
að eyða þessari áhættu eða draga úr
henni þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/13

Nr. 33/14
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/240

17.5.2018

2018/EES/33/03

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir trímetýlamíni, trímetýlamínhýdróklóríði og 3-metýlbútýlamíni fyrir allar dýrategundir, að
undanskildum varphænum, og 2-metoxýetýlbenseni, 1,3-dímetoxýbenseni, 1,4-dímetoxýbenseni og
1-ísóprópýl-2-metoxý-4-metýlbenseni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnin trímetýlamín, trímetýlamínhýdróklóríð og 3-metýlbútýlamín fyrir allar dýrategundir, að undanskildum
varphænum, og 2-metoxýetýlbensen, 1,3-dímetoxýbensen, 1,4-dímetoxýbensen og 1-ísóprópýl-2-metoxý-4-metýlbensen sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir („efni sem um er að ræða“) voru leyfð án tímamarka með tilskipun
70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessi efni voru síðan færð inn í skrá yfir fóðuraukefni sem
fyrirliggjandi vörur í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á trímetýlamíni, trímetýlamínhýdróklóríði og 3-metýlbútýlamíni fyrir allar dýrategundir, að
undanskildum varphænum, og 2-metoxýetýlbenseni, 1,3-dímetoxýbenseni, 1,4-dímetoxýbenseni og 1-ísóprópýl-2metoxý-4-metýlbenseni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði eftir að aukefnin yrðu sett í
aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum
frá 25. apríl 2012 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun í fóður hafi efnin sem um er að ræða ekki skaðleg áhrif á
heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Þar eð efnin sem um er að ræða eru skilvirk þegar þau eru notuð sem
bragðefni í matvæli og hlutverk þeirra í fóðri er í raun það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin að
þeirri niðurstöðu að ekki sé nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Því má yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður.
Umsækjandinn dró umsókn sína til baka að því er varðar drykkjarvatn en þó ætti að vera mögulegt að nota efnin, sem
um er að ræða, í fóðurblöndur sem eru síðan gefnar með vatni.

5)

Kveða ætti á um takmarkanir og skilyrði til að greiða fyrir betra eftirliti. Þar eð ekki er gerð krafa um fastsetningu
hámarksinnihalds af öryggisástæðum og að teknu tilliti til endurmats, sem Matvælaöryggisstofnunin hefur framkvæmt,
ætti að tilgreina ráðlagt hámarksinnihald á merkimiða aukefnisins. Þegar farið er yfir slíkt innihald ætti að tilgreina
tilteknar upplýsingar á merkimiða forblandna og á merkingum fóðurefna og fóðurblandna.

6)

Matvælaöryggisstofnunin tók fram að viðurkennt sé að trímetýlamín, trímetýlamínhýdróklóríð og 3-metýlbútýlamín séu
ætandi fyrir augu, mjög ertandi fyrir húð eða húðætandi og ertandi fyrir öndunarveg. Asmaeinkenni geta komið fram

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(5), 2678 og Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(5), 2679.

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 33/15

eftir innöndun. Að því er varðar 2-metoxýetýlbensen, 1,3-dímetoxýbensen, 1,4-dímetoxýbensen og 1-ísóprópýl-2metoxý-4-metýlbensen er hugsanleg hætta vegna snertingar við húð eða augu og váhrif á öndunarveg viðurkennd. Af
þessum sökum ætti að grípa til viðeigandi verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum
kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnin í
fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

7)

Mat á efnunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er í
viðaukanum við þessa reglugerð.

8)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að
ræða af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að
uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

2. gr.

Umbreytingarráðstafanir

1. Efnin, sem eru tilgreind í viðaukanum, og forblöndur sem innihalda efnin, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. september 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til
birgðir eru uppurnar.

2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.

3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.

3. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b11009

—

Trímetýlamín

Samsetning aukefnis
Trímetýlamín

Trímetýlamín
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: að lágmarki 98%
Efnaformúla: C3H9N
CAS-númer: 75-50-3
FLAVIS-nr.: 11.009
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða trímetýlamín í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum
í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera: 5 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg“.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald: 5 mg/kg.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Allar dýrategundir, að
undanskildum
varphænum

Nr. 33/17

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

2b11024

—

Trímetýlamín- Samsetning aukefnis
hýdróklóríð
Trímetýlamínhýdróklóríð
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Trímetýlamínhýdróklóríð
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: að lágmarki 98,5%
Efnaformúla: C3H9N · HCl
CAS-númer: 593-81-7
FLAVIS-nr.: 11.024
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða trímetýlamínhýdróklóríð í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins skal vera: 5 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg“.
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Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir, að
undanskildum
varphænum
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6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.
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Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út
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Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald: 5 mg/kg.

2b11001

—

3-metýlbútýla- Samsetning aukefnis
mín
3-metýlbútýlamín
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
3-metýlbútýlamín
Framleitt með efnasmíði

Allar dýrategundir, að
undanskildum
varphænum

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
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6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.

Hreinleiki: að lágmarki 98%
Efnaformúla: C5H13N
FLAVIS-nr.: 11.001

Nr. 33/19

CAS-númer: 107-85-7

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 3-metýlbútýlamín í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

Nr. 33/20

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í heilfóðri með 12% rakainnihald
skal vera:
— 1 mg/kg fyrir svín og alifugla, að
undanskildum varphænum,

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir svín og alifugla, að
undanskildum varphænum,
— 1,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 1,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

— 1 mg/kg fyrir svín og alifugla, að
undanskildum varphænum,
— 1,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
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Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

2b03006

—

2-metoxýetýl- Samsetning aukefnis
bensen
2-metoxýetýlbensen
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2-metoxýetýlbensen
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: að lágmarki 99%
Efnaformúla: C9H12O

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald skal vera:

CAS-númer: 3558-60-9

— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,

FLAVIS-nr.: 03.006

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

Greiningaraðferð (1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.
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Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Til að ákvarða 2-metoxýetýlbensen í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Nr. 33/21

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

Nr. 33/22

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
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6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu
og forblöndunum, þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.
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— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

Nafn
leyfishafa

2b04016

—

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

1,3-dímetoxý- Samsetning aukefnis
bensen
1,3-dímetoxýbensen
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
1,3-dímetoxýbensen
Framleitt með efnasmíði

Efnaformúla: C8H10O2
CAS-númer: 151-10-0
FLAVIS-nr.: 04.016
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 1,3-dímetoxýbensen í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir

Hámarksaldur

—

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

Leyfi rennur
út

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera: 1 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 1 mg/kg“.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald: 1 mg/kg.
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Hreinleiki: að lágmarki 98%

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nr. 33/23

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

2b04034

—

1,4-dímetoxý- Samsetning aukefnis
bensen
1,4-dímetoxýbensen
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
1,4-dímetoxýbensen
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: að lágmarki 98%
Efnaformúla: C8H10O2
CAS-númer: 150-78-7
FLAVIS-nr.: 04.034
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 1,4-dímetoxýbensen í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera: 1 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 1 mg/kg“.
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Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir
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6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum
og skipulagsráðstöfunum til að
bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.
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Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald: 1 mg/kg.

2b04043

—

1-ísóprópýl-2- Samsetning aukefnis
metoxý-41-ísóprópýl-2-metoxý-4-metýlmetýlbensen
bensen
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
1-ísóprópýl-2-metoxý-4-metýlbensen
Framleitt með efnasmíði

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera: 1 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.

Nr. 33/25

Hreinleiki: að lágmarki 98%

Allar
dýrategundir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum
og skipulagsráðstöfunum til að
bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Efnaformúla: C11H16O
CAS-númer: 1076-56-8
FLAVIS-nr.: 04.043
Greiningaraðferð (1)

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 1 mg/kg“.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum
á
fóðurefni
og
fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
1 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum
og skipulagsráðstöfunum til að
bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.
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Til að ákvarða 1-ísóprópýl-2metoxý-4-metýlbensen
í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum
í fóður:

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/26

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/241

Nr. 33/27

2018/EES/33/04

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir píperíni, 3-metýlindóli, indóli, 2-asetýlpýrróli og pýrrólídíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnin píperín, 3-metýlindól, indól, 2-asetýlpýrról og pýrrólídín („efni sem um er að ræða“) voru leyfð án tímamarka
með tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessi efni voru síðan færð inn í skrá yfir
fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á efnunum sem um er að ræða sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði
eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
26. janúar 2016 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun í fóður hafi efnin sem um er að ræða ekki skaðleg áhrif á
heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Þar eð efnin sem um er að ræða eru skilvirk þegar þau eru notuð sem
bragðefni í matvæli og hlutverk þeirra í fóðri er í raun það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin að
þeirri niðurstöðu að ekki sé nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Því má yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður.
Umsækjandinn dró umsóknina til baka að því er varðar drykkjarvatn. Þó ætti að vera mögulegt að nota efnin, sem um er
að ræða, í fóðurblöndur sem eru síðan gefnar með vatni.

5)

Kveða ætti á um takmarkanir og skilyrði til að greiða fyrir betra eftirliti. Þar eð ekki er gerð krafa um fastsetningu
hámarksinnihalds af öryggisástæðum og að teknu tilliti til endurmats, sem Matvælaöryggisstofnunin hefur framkvæmt,
ætti að tilgreina ráðlagt hámarksinnihald á merkimiða aukefnisins. Þegar farið er yfir slíkt innihald ætti að tilgreina
tilteknar upplýsingar á merkimiða forblandna og á merkingum fóðurefna og fóðurblandna.

6)

Matvælaöryggisstofnunin tók fram að hugsanleg hætta, að því er varðar efnin sem um er að ræða, vegna snertingar við
húð og augu og váhrif á öndunarveg væri viðurkennd. Flest eru flokkuð sem ertandi fyrir öndunarfæri. Af þessum
sökum ætti að grípa til viðeigandi verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum
um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnin í fóðri sem
tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

7)

Mat á efnunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er í viðaukanum við
þessa reglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 27. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(2), 4390.
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8)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að
ræða af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að
uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Efnin, sem eru tilgreind í viðaukanum, og forblöndur sem innihalda efnin, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. september 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til
birgðir eru uppurnar.
2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi
rennur út

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b14003

—

Píperín

Samsetning aukefnis
Píperín

Píperín
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: að lágmarki 95%
Efnaformúla: C17H19O3N
CAS-númer: 94-62-2
FLAVIS-nr.: 14.003
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða píperín í
fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:
Gasgreining með
logajónunargreiningu (GC-FID).

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og
forblöndunum
skal
tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera: 0,5 mg/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,5 mg/kg“.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum
á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,5 mg/kg.
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Lýsing á eiginleikum virka
efnisins

Allar
dýrategundir

Nr. 33/29

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b14004

—

3-metýlindól Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

3-metýlindól
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

3-metýlindól
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: að lágmarki 97%
Efnaformúla: C9H9N
CAS-númer: 83-34-1
FLAVIS-nr.: 14.004
Greiningaraðferð (1)

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og
forblöndunum
skal
tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera: 0,5 mg/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/30

Kenninúmer
aukefnis

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,5 mg/kg“.

Til að sanngreina 3-metýlindól í
fóðuraukefni og bragðefnaforblöndum:
17.5.2018

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum
á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,5 mg/kg.

2b14007

—

Indól

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Indól
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun
á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og
forblöndunum
skal
tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.

Indól
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: að lágmarki 97%
Nr. 33/31

Efnaformúla: C8H7N

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

CAS-númer: 120-72-9
FLAVIS-nr.: 14.007
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða indól í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera: 0,5 mg/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,5 mg/kg“.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum
á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,5 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.
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Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

Tegund eða
flokkur dýra

Nr. 33/32

Kenninúmer
aukefnis
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Nafn leyfishafa

2b14047

—

Aukefni

2-asetýlpýrról

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

2-asetýlpýrról
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

Tegund eða
flokkur dýra

virka

2-asetýlpýrról
Framleitt með efnasmíði

Efnaformúla: C6H7ON
CAS-númer 1072-83-9
FLAVIS-nr.: 14.047
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 2-asetýlpýrról í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

—

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

Leyfi
rennur út

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og
forblöndunum
skal
tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera: 0,5 mg/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,5 mg/kg“.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum
á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,5 mg/kg.
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Hreinleiki: að lágmarki 97%

Hámarksaldur

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis
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Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b14064

—

Pýrrólídín

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Pýrrólídín
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

Pýrrólídín
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: að lágmarki 95%

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og
forblöndunum
skal
tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald skal
vera:

Efnaformúla: C4H9N

— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,

CAS-númer 123-75-1

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

FLAVIS-nr.: 14.064
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða pýrrólídín í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.“

17.5.2018

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.
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Kenninúmer
aukefnis

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum
á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.
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— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/242

17.5.2018

2018/EES/33/05

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir hex-3(cis)-en-1-óli, nón-6-en-1-óli, okt-3-en-1-óli, nón-6(cis)-enali, hex-3(cis)-enali, hept-4-enali,
hex-3(cis)-enýlasetati, hex-3(cis)-enýlformati, hex-3-enýlbútýrati, hex-3-enýlhexanóati, hex-3(cis)enýlísóbútýrati, sítrónellóli, (-)-3,7-dímetýl-6-okten-1-óli, sítrónellali, 2,6-dímetýlhept-5-enali, sítrónellínsýru,
sítrónellýlasetati, sítrónellýlbútýrati, sítrónellýlformati, sítrónellýlprópíónati, 1-etoxý-1-(3-hexenýloxý)etani
og hex-3-enýlísóvalerati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnin hex-3(cis)-en-1-ól, nón-6-en-1-ól, okt-3-en-1-ól, nón-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, hept-4-enal, hex-3(cis)enýlasetat, hex-3(cis)-enýlformat, hex-3-enýlbútýrat, hex-3-enýlhexanóat, hex-3(cis)-enýlísóbútýrat, sítrónellól,
(-)-3,7-dímetýl-6-okten-1-ól, sítrónellal, 2,6-dímetýlhept-5-enal, sítrónellínsýra, sítrónellýlasetat, sítrónellýlbútýrat,
sítrónellýlformat, sítrónellýlprópíónat, 1-etoxý-1-(3-hexenýloxý)etan og hex-3-enýlísóvalerat („efni sem um er að
ræða“) voru leyfð án tímamarka með tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessi efni voru
síðan færð inn í skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á efnunum sem um er að ræða sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði
eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
12. júlí 2016 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi efnin sem um er að ræða ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða
manna eða á umhverfið. Þar eð efnin sem um er að ræða eru skilvirk þegar þau eru notuð sem bragðefni í matvæli og
hlutverk þeirra í fóðri er í raun það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki sé
nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Því má yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður. Umsækjandinn dró
umsóknina til baka að því er varðar drykkjarvatn. Þó ætti að vera mögulegt að nota efnin, sem um er að ræða, í
fóðurblöndur sem eru síðan gefnar með vatni.

5)

Kveða ætti á um takmarkanir og skilyrði til að greiða fyrir betra eftirliti. Þar eð ekki er gerð krafa um fastsetningu
hámarksinnihalds af öryggisástæðum og að teknu tilliti til endurmats, sem Matvælaöryggisstofnunin hefur framkvæmt,
ætti að tilgreina ráðlagt hámarksinnihald á merkimiða aukefnisins. Þegar farið er yfir slíkt innihald ætti að tilgreina
tilteknar upplýsingar á merkimiða forblandna og á merkingum fóðurefna og fóðurblandna.

6)

Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að hætta fyrir húð, snertingu við augu og váhrif á öndunarveg væri
viðurkennd. Flest efnin eru flokkuð sem ertandi fyrir öndunarfæri. Af þessum sökum ætti að grípa til viðeigandi
verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á
markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnin í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem
sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 36. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(8), 4559.
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7)

Mat á efnunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er í
viðaukanum við þessa reglugerð.

8)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að
ræða af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að
uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Efnin, sem eru tilgreind í viðaukanum, og forblöndur sem innihalda efnin, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. september 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til
birgðir eru uppurnar.
2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b02056

—

Hex-3(cis)-en1-ól

Samsetning aukefnis
Hex-3(cis)-en-1-ól

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Hreinleiki: magngreining að lágmarki 98%, sem summa (Z)- og
(E)-hverfna, að lágmarki 92%
(Z)-hverfa

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins
skal vera 5 mg/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald.

Efnaformúla: C6H12O

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

Hex-3(cis)-en-1-ól

CAS-númer: 928-96-1
FLAVIS-nr.: 02.056
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða hex-3(cis)-en-1-ól í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg“
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald: 5 mg/kg.
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Framleitt með efnasmíði

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

15.3.2028

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b02093

—

Nón-6-en-1-ól

Samsetning aukefnis
Nón-6-en-1-ól
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Nón-6-en-1-ól
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að
lágmarki 98%.
Efnaformúla: C9H18O
CAS-númer: 35854-86-5
FLAVIS-nr.: 02.093

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028
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6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins
skal vera 1 mg/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
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„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 1 mg/kg“

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Greiningaraðferð (1)

Leyfi
rennur út

Til að ákvarða nón-6-en-1-ól í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL
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5. Tilgreina
skal
virkan
hóp,
kenninúmer, heiti og viðbætt magn
virka efnisins á merkimiða forblandna og á merkingum á fóðurefni
og fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
1 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

2b02094

—

Okt-3-en-1-ól

Samsetning aukefnis
Okt-3-en-1-ól
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Okt-3-en-1-ól
Framleitt með efnasmíði

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
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2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
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Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hreinleiki: magngreining að lágmarki 96%, sem (Z)-hverfa.
Efnaformúla: C8H16O
CAS-númer: 20125-84-2
FLAVIS-nr.: 02.094
Greiningaraðferð (1)

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera 1 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 1 mg/kg“
5. Tilgreina
skal
virkan
hóp,
kenninúmer, heiti og viðbætt magn
virka efnisins á merkimiða forblandna og á merkingum á fóðurefni
og fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
1 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til að ákvarða okt-3-en-1-ól í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nr. 33/41

Nafn
leyfishafa

2b05059

—

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Nón-6(cis)-enal Samsetning aukefnis
Nón-6(cis)-enal

Tegund eða
flokkur dýra

Allar
dýrategundir

Hámarksaldur

—

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Hreinleiki: magngreining að lágmarki 96%, efnisþáttur í minna
magni 6–9% trans-6-nónenal

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera 5 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.

Nón-6(cis)-enal

Efnaformúla: C9H16O
CAS-númer: 2277-19-2
FLAVIS-nr.: 05.059
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða nón-6(cis)-enal í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg“
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald: 5 mg/kg

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Framleitt með efnasmíði

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Leyfi
rennur út

Nr. 33/42

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b05075

—

Hex-3(cis)-enal Samsetning aukefnis
Hex-3(cis)-enal
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Hex-3(cis)-enal
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki 97%.
Efnaformúla: C6H10O
CAS-númer: 6789-80-6
FLAVIS-nr.: 05.075

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera 5 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

Nr. 33/43

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg“

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Greiningaraðferð (1)

Leyfi
rennur út

Til að ákvarða hex-3-(cis)-enal í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna
og á merkingum á fóðurefni og
fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

2b05085

—

Hept-4-enal

Samsetning aukefnis
Hept-4-enal
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Hept-4-enal
Framleitt með efnasmíði

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Nr. 33/44

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hreinleiki: að lágmarki 98%, sem
summa (Z)- og (E)-hverfna, að
lágmarki 93% (Z)-hverfa, efnisþáttur
í minna magni: 2–5% (E)-hverfa.
Efnaformúla: C7H12O
CAS-númer: 6728-31-0

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða hept-4-enal í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera 5 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg“
5. Tilgreina
skal
virkan
hóp,
kenninúmer, heiti og viðbætt magn
virka efnisins á merkimiða forblandna og á merkingum á fóðurefni
og fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu
og forblöndunum, þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FLAVIS-nr.: 05.085

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nr. 33/45

Nafn
leyfishafa

2b09197

—

Aukefni

Hex-3(cis)enýlasetat

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis
Hex-3(cis)-enýlasetat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Hex-3(cis)-enýlasetat
Framleitt með efnasmíði

Efnaformúla: C8H14O2
CAS-númer: 3681-71-8
FLAVIS-nr.: 09.197
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða hex-3(cis)-enýlasetat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir

Hámarksaldur

—

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Leyfi
rennur út

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera 5 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg“
5. Tilgreina
skal
virkan
hóp,
kenninúmer, heiti og viðbætt magn
virka efnisins á merkimiða forblandna og á merkingum á fóðurefni
og fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Hreinleiki:
magngreining
að
lágmarki 98%, sem summa (Z)- og
(E)-hverfna, að lágmarki 92%
(Z)-hverfa

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/46

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b09240

—

Hex-3(cis)enýlformat

Samsetning aukefnis
Hex-3(cis)-enýlformat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Hex-3(cis)-enýlformat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki 95%.
Efnaformúla: C7H12O2
CAS-númer: 33467-73-1
FLAVIS-nr.: 09.240

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera 5 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

Nr. 33/47

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg“

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Greiningaraðferð (1)

Leyfi
rennur út

Til að ákvarða hex-3(cis)-enýlformat
í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina
skal
virkan
hóp,
kenninúmer, heiti og viðbætt magn
virka efnisins á merkimiða forblandna og á merkingum á fóðurefni
og fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

2b09270

—

Hex-3enýlbútýrat

Samsetning aukefnis
Hex-3-enýlbútýrat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Hex-3-enýlbútýrat
Framleitt með efnasmíði

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

17.5.2018

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Nr. 33/48

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 95%.

Tegund eða
flokkur dýra

að

Efnaformúla: C10H18O2
CAS-númer: 16491-36-4
FLAVIS-nr.: 09.270
Greiningaraðferð (1)

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera 5 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg“
5. Tilgreina
skal
virkan
hóp,
kenninúmer, heiti og viðbætt magn
virka efnisins á merkimiða forblandna og á merkingum á fóðurefni
og fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til að ákvarða hex-3-enýlbútýrat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nr. 33/49

Nafn
leyfishafa

2b09271

—

Aukefni

Hex-3enýlhexanóat

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis
Hex-3-enýlhexanóat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Hex-3-enýlhexanóat
Framleitt með efnasmíði

Efnaformúla: C12H22O2
CAS-númer: 31501-11-8
FLAVIS-nr.: 09.271
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða hex-3-enýlhexanóat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir

Hámarksaldur

—

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Leyfi
rennur út

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera 5 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg“
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald: 5 mg/kg.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Hreinleiki: magngreining að lágmarki 96%.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/50

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b09563

—

Hex-3(cis)enýlísóbútýrat

Samsetning aukefnis
Hex-3(cis)-enýlísóbútýrat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Hex-3(cis)-enýlísóbútýrat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki 98%.
Efnaformúla: C10H18O2
CAS-númer: 41519-23-7
FLAVIS-nr.: 09.563

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera 5 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

Nr. 33/51

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg“

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Greiningaraðferð (1)

Leyfi
rennur út

Til að ákvarða hex-3(cis)-enýlísóbútýrat í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina
skal
virkan
hóp,
kenninúmer, heiti og viðbætt magn
virka efnisins á merkimiða forblandna og á merkingum á fóðurefni
og fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

2b02011

—

Sítrónellól

Samsetning aukefnis
Sítrónellól
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Sítrónellól
Framleitt með efnasmíði

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

17.5.2018

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Nr. 33/52

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hreinleiki: magngreining að lágmarki 90%, jöfn blanda tveggja
handhverfna,
aðrir
efnisþættir:
tvíómettuð og mettuð C10-alkóhól,
sítrónellýlasetat og sítrónellal
Efnaformúla: C10H20O

FLAVIS-nr.: 02.011
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða sítrónellól í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald skal vera:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

CAS-númer: 106-22-9

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

Nr. 33/53

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b02229

—

(-)-3,7-dímetýl- Samsetning aukefnis
6-okten-1-ól
(-)-3,7-dímetýl-6-okten-1-ól
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
(-)-3,7-dímetýl-6-okten-1-ól
Framleitt með efnasmíði eða með
þáttaeimingu ilmkjarnaolía og sápun
útdráttar
Hreinleiki: magngreining að
lágmarki 90%.
Efnaformúla: C10H20O
CAS-númer: 7540-51-4
FLAVIS-nr.: 02.229

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/54

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald skal vera:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða (-)-3,7-dímetýl-6okten-1-ól í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

Nr. 33/55

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

Nafn
leyfishafa

2b05021

—

Aukefni

Sítrónellal

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis
Sítrónellal
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Sítrónellal
Framleitt með efnasmíði

Efnaformúla: C10H18O
CAS-númer: 106-23-0
FLAVIS-nr.: 05.021
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða sítrónellal í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir

Hámarksaldur

—

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Leyfi
rennur út

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald skal vera:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Hreinleiki: magngreining að lágmarki 85%.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/56

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
17.5.2018

— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b05074

—

2,6-dímetýlhept-5-enal

Samsetning aukefnis
2,6-dímetýlhept-5-enal
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2,6-dímetýlhept-5-enal
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki 85%.
Efnaformúla: C9H16O
CAS-númer: 106-72-9
FLAVIS-nr.: 05.074

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald skal vera:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
Nr. 33/57

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 2,6-dímetýlhept-5enal í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Nr. 33/58

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti

5. Tilgreina
skal
virkan
hóp,
kenninúmer, heiti og viðbætt magn
virka efnisins á merkimiða forblandna og á merkingum á fóðurefni
og fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

17.5.2018

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

Nafn
leyfishafa

2b08036

—

Aukefni

Sítrónellínsýra

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis
Sítrónellínsýra
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Sítrónellínsýra
Framleitt með efnasmíði

Efnaformúla: C10H18O2
CAS-númer: 502-47-6
FLAVIS-nr.: 08.036
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða sítrónellínsýru í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir

Hámarksaldur

—

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Leyfi
rennur út

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald skal vera:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Hreinleiki: magngreining að
lágmarki 90%.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
Nr. 33/59

— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b09012

—

Sítrónellýlasetat Samsetning aukefnis
Sítrónellýlasetat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Sítrónellýlasetat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki 92%.
Efnaformúla: C11H22O2

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/60

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald skal vera:

CAS-númer: 150-84-5

— 1 mg/kg fyrir ketti

FLAVIS-nr.: 09.012

— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða sítrónellýlasetat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

Nr. 33/61

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

Nafn
leyfishafa

2b09049

—

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Sítrónellýlbútýr Samsetning aukefnis
at
Sítrónellýlbútýrat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Sítrónellýlbútýrat
Framleitt með efnasmíði

Efnaformúla: C14H26O2
CAS-númer: 141-16-2
FLAVIS-nr.: 09.049
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða sítrónellýlbútýrat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir

Hámarksaldur

—

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Leyfi
rennur út

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald skal vera:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Hreinleiki: magngreining að lágmarki 90%.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/62

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með
12% rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
17.5.2018

— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b09078

—

Sítrónellýlformat

Samsetning aukefnis
Sítrónellýlformat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Sítrónellýlformat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki 90%.
Efnaformúla: C11H20O2

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald skal vera:

CAS-númer: 105-85-1

— 1 mg/kg fyrir ketti

FLAVIS-nr.: 09.078

— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
Nr. 33/63

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða sítrónellýlformat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Nr. 33/64

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna
og á merkingum á fóðurefni og
fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

17.5.2018

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

Nafn
leyfishafa

2b09129

—

Aukefni

Sítrónellýlprópíónat

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis
Sítrónellýlprópíónat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Sítrónellýlprópíónat
Framleitt með efnasmíði

Efnaformúla: C13H24O2
CAS-númer: 141-14-0
FLAVIS-nr.: 09.129
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða sítrónellýlprópíónat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir

Hámarksaldur

—

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Leyfi
rennur út

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald skal vera:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Hreinleiki: magngreining að
lágmarki 95%.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna
og á merkingum á fóðurefni og
fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
— 1 mg/kg fyrir ketti
Nr. 33/65

— 5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

2b06081

—

1-etoxý-1-(3hexenýloxý)
etan

Samsetning aukefnis
1-etoxý-1-(3-hexenýloxý)etan
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
1-etoxý-1-(3-hexenýloxý)etan
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki 97%.
Efnaformúla: C10H20O2

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/66

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera 1 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.

CAS-númer: 28069-74-1
FLAVIS-nr.: 06.081

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

17.5.2018

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 1 mg/kg“

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Greiningaraðferð (1)

Leyfi
rennur út

Til að ákvarða 1-etoxý-1-(3-hexenýloxý)etan í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna
og á merkingum á fóðurefni og
fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
1 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

2b09505

—

Hex-3enýlísóvalerat

Samsetning aukefnis
Hex-3-enýlísóvalerat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Hex-3-enýlísóvalerat
Framleitt með efnasmíði

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
Nr. 33/67

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 95%.

Tegund eða
flokkur dýra

að

Efnaformúla: C11H20O2
CAS-númer: 10032-11-8
FLAVIS-nr.: 09.505

Til að ákvarða hex-3-enýlísóvalerat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

3. Ráðlagt
hámarksinnihald
virka
efnisins skal vera 1 mg/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 1 mg/kg“
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblandna
og á merkingum á fóðurefni og
fóðurblöndum ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
1 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu við
innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

17.5.2018

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Greiningaraðferð (1)

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

Nr. 33/68

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/243

Nr. 33/69

2018/EES/33/06

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir 3-hýdroxýbútan-2-óni, pentan-2,3-díóni, 3,5-dímetýlsýklópentan-1,2-díóni, hexan-3,4-díóni,
sek-bútan-3-ónýlasetati, 2,6,6-trímetýlsýklóhex-2-en-1,4-díóni og 3-metýlnóna-2-,4-díóni sem fóðuraukefni
fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnin 3-hýdroxýbútan-2-ón, pentan-2,3-díón, 3,5-dímetýlsýklópentan-1,2-díón, hexan-3,4-díón, sek-bútan-3-ónýlasetat,
2,6,6-trímetýlsýklóhex-2-en-1,4-díón og 3-metýlnóna-2-,4-díón („efni sem um er að ræða“) voru leyfð án tímamarka
með tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessi efni voru síðan færð inn í skrá yfir
fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á efnunum sem um er að ræða sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði
eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
19. október 2016 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi efnin sem um er að ræða ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra
eða manna eða á umhverfið. Þar eð efnin sem um er að ræða eru skilvirk þegar þau eru notuð sem bragðefni í matvæli
og hlutverk þeirra í fóðri er í raun það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki
sé nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Því má yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður. Umsækjandinn dró
umsókn sína til baka að því er varðar drykkjarvatn en þó ætti að vera mögulegt að nota efnin, sem um er að ræða, í
fóðurblöndur sem eru síðan gefnar með vatni.

5)

Kveða ætti á um takmarkanir og skilyrði til að greiða fyrir betra eftirliti. Þar eð ekki er gerð krafa um fastsetningu
hámarksinnihalds af öryggisástæðum og að teknu tilliti til endurmats, sem Matvælaöryggisstofnunin hefur framkvæmt,
ætti að tilgreina ráðlagt hámarksinnihald á merkimiða aukefnisins. Þegar farið er yfir slíkt innihald ætti að tilgreina
tilteknar upplýsingar á merkimiða forblandna og á merkingum fóðurefna og fóðurblandna.

6)

Matvælaöryggisstofnunin tók fram að hætta fyrir húð, snertingu við augu og váhrif á öndunarveg væri viðurkennd. Flest
efnin eru flokkuð sem ertandi fyrir öndunarfæri. Af þessum sökum ætti að grípa til viðeigandi verndarráðstafana.
Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún
staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnin í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn
með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

7)

Mat á efnunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er í
viðaukanum við þessa reglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 69. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(11), 4618.
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8)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að
ræða af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að
uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Efnin, sem eru tilgreind í viðaukanum, og forblöndur sem innihalda efnin, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. september 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til
birgðir eru uppurnar.
2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Tegund eða
flokkur
dýra

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur
út

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b07051

—

3-hýdroxýbútan-2-ón

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

3-hýdroxýbútan-2-ón
Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 96%.

að

Efnaformúla: C4H8O2
CAS-númer: 513-86-0
FLAVIS-nr.: 07.051
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 3-hýdroxýbútan-2ón í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera 5 mg/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg“
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum á
fóðurefni og fóðurblöndum ef farið
er yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
5 mg/kg.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3-hýdroxýbútan-2-ón

—

Nr. 33/71

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Tegund eða
flokkur
dýra

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

2b07060

—

Pentan-2,3díón

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Pentan-2,3-díón
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Pentan-2,3-díón
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 93%.

að

Efnaformúla: C5H8O2
CAS-númer: 600-14-6
FLAVIS-nr.: 07.060
Greiningaraðferð (1)

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera 5 mg/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi:

15.3.2028
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

Nr. 33/72

Kenninúmer
aukefnis

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
5 mg/kg“

Til að ákvarða pentan-2,3-díón í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
17.5.2018

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Tegund eða
flokkur
dýra

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum á
fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
5 mg/kg.

2b07076

—

3,5-dímetýlsýklópentan1,2-díón

Samsetning aukefnis
3,5-dímetýlsýklópentan-1,2-díón
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
3,5-dímetýlsýklópentan-1,2-díón

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 97%.

að

Efnaformúla: C7H10O2
Nr. 33/73

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

CAS-númer: 13494-07-0
FLAVIS-nr.: 07.076
Greiningaraðferð (1)

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera 0,5 mg/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,5 mg/kg“
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum á
fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,5 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.
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Til
að
ákvarða
3,5dímetýlsýklópentan-1,2-díón
í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

Tegund eða
flokkur
dýra

Nr. 33/74

Kenninúmer
aukefnis

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

2b07077

—

Aukefni

Tegund eða
flokkur
dýra

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hexan-3,4-díón Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Hexan-3,4-díón
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Hexan-3,4-díón
Framleitt með efnasmíði
að

Efnaformúla: C6H10O2
CAS-númer: 4437-51-8
FLAVIS-nr.: 07.077
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða hexan-3,4-díón í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

—

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Leyfi rennur
út

15.3.2028

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera 5 mg/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
5 mg/kg“
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum á
fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
5 mg/kg.
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Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 97%.

Hámarksaldur

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Nr. 33/75

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Tegund eða
flokkur
dýra

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

2b09186

—

Sek-bútan-3ónýlasetat

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Sek-bútan-3-ónýlasetat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Sek-bútan-3-ónýlasetat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 98%.

að

Efnaformúla: C6H10O3
CAS-númer: 4906-24-5
FLAVIS-nr.: 09.186

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera 5 mg/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

15.3.2028
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

Nr. 33/76

Kenninúmer
aukefnis

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
5 mg/kg“

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða sek-bútan-3ónýlasetat í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:
17.5.2018

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Tegund eða
flokkur
dýra

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum á
fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
5 mg/kg.

2b07109

—

Samsetning aukefnis
2,6,6-trímetýlsýklóhex2,6,6-trímetýlsýklóhex-2-en-1,42-en-1,4-díón
díón

Allar
dýrategundir

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.

2,6,6-trímetýlsýklóhex-2-en-1,4díón
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 98%.

að
Nr. 33/77

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Efnaformúla: C9H12O2
CAS-númer: 1125-21-9
FLAVIS-nr.: 07.109
Greiningaraðferð (1)

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald skal
vera:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum á
fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
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Til
að
ákvarða
2,6,6trímetýlsýklóhex-2-en-1,4-díón í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

Tegund eða
flokkur
dýra

Nr. 33/78

Kenninúmer
aukefnis

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Tegund eða
flokkur
dýra

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

2b07184

—

3-metýlnóna2-,4-díón

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

3-metýlnóna-2-,4-díón
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
3-metýlnóna-2-,4-díón
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 97%.

að

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald skal
vera:

Efnaformúla: C10H18O2

— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,

CAS-númer: 113486-29-6

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

FLAVIS-nr.: 07.184
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 3-metýlnóna-2-,4díón í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

Nr. 33/79

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

15.3.2028
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur
dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur
út

Nr. 33/80

Kenninúmer
aukefnis

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum á
fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.
(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

17.5.2018

17.5.2018
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/244

Nr. 33/81

2018/EES/33/07

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir vanillýlasetoni og 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-óni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og synjun um
1-fenýletan-1-ól (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnin vanillýlaseton, 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-ón og 1-fenýletan-1-ól voru leyfð án tímamarka með tilskipun
70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessi efni voru síðan færð inn í skrá yfir fóðuraukefni sem
fyrirliggjandi vörur í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á vanillýlasetoni, 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-óni og 1-fenýletan-1-óli sem fóðuraukefni fyrir allar
dýrategundir. Umsækjandinn óskaði eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“. Umsókninni
fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum
frá 12. júlí 2016 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun í fóður hafi vanillýlaseton og 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-ón ekki
skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin gat ekki ályktað um öryggi
1-fenýletan-1-óls í landrænu umhverfishólfi. Þar eð vanillýlaseton og 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-ón eru skilvirk þegar
þau eru notuð sem bragðefni í matvæli og hlutverk þeirra í fóðri er í raun það sama og í matvælum komst
Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki sé nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Því má
yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður. Umsækjandinn dró umsóknina til baka að því er varðar drykkjarvatn. Þó ætti að vera
mögulegt að nota vanillýlaseton og 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-ón í fóðurblöndur sem eru síðan gefnar með vatni.

5)

Kveða ætti á um takmarkanir og skilyrði til að greiða fyrir betra eftirliti. Þar eð ekki er gerð krafa um fastsetningu
hámarksinnihalds af öryggisástæðum og að teknu tilliti til endurmats, sem Matvælaöryggisstofnunin hefur framkvæmt,
ætti að tilgreina ráðlagt hámarksinnihald á merkimiða aukefnisins. Þegar farið er yfir slíkt innihald ætti að tilgreina
tilteknar upplýsingar á merkimiða forblandna og á merkingum fóðurefna og fóðurblandna.

6)

Matvælaöryggisstofnunin tók fram að það ætti að viðurkenna vanillýlaseton og 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-ón sem efni
sem eru hættuleg fyrir öndunarveg, húð og augu og einnig sem ertandi fyrir öndunarfæri. Af þessum sökum ætti að grípa
til viðeigandi verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að
lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnin í fóðri sem
tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

7)

Mat á vanillýlasetoni og 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-óni sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er
í viðaukanum við þessa reglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 81. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(8), 4557.
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8)

Mat á 1-fenýletan-1-óli sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru
ekki uppfyllt. Matvælaöryggisstofnunin gat ekki ályktað um öryggi 1-fenýletan-1-óls í landrænu umhverfishólfi þar eð
umsækjandinn lagði ekki nein tilraunagögn fram og því var ekki unnt að nota spálíkanið ECOSAR (vensl efnabyggingar
og vistfræðilegrar virkni (e. Ecological Structure Activity Relationships)) til að fá nauðsynlega mæliþætti.

9)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir vanillýlasetoni,
4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-óni og 1-fenýletan-1-óli af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir
hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu og synjuninni.

10)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Synjun
Synjað er um leyfi fyrir 1-fenýletan-1-óli sem aukefni sem tilheyrir aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum
„bragðefni“.
3. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Vanillýlaseton, 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-ón og 1-fenýletan-1-ól og forblöndur sem innihalda efnin, sem eru framleidd og
merkt fyrir 15. september 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota
þar til birgðir eru uppurnar.
2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda vanillýlaseton, 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-ón og 1-fenýletan-1-ól, sem eru
framleidd og merkt fyrir 15. mars 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og
nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda vanillýlaseton, 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-ón og 1-fenýletan-1-ól, sem eru
framleidd og merkt fyrir 15. mars 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og
nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.
4. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____

Nr. 33/83
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b07005

—

Vanillýlaseton

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Vanillýlaseton
eiginleikum

virka

Vanillýlaseton
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 95%.

að

Efnaformúla: C11H14O3
CAS-númer: 122-48-5
FLAVIS-nr.: 07.005
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða vanillýlaseton í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

—

—

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera 5 mg/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald.
4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg“
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum á
fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Lýsing á
efnisins

—

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

2b07029

—

4-(4-metoxý- Samsetning aukefnis
Allar
fenýl)bútan- 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-ón
dýrateg2-ón
Lýsing á eiginleikum virka undir
efnisins
4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-ón
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 96%.

að

Efnaformúla: C11H14O2
CAS-númer 104-20-1
FLAVIS-nr. 07.029
Greiningaraðferð

(1)

Til að ákvarða 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-ón í fóðuraukefni
og í bragðefnaforblöndum í
fóður:

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
skal vera 5 mg/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald.

15.3.2028

4. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg“

Nr. 33/85

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

—
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri
áhættu
við
innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum
að eyða þessari áhættu eða draga úr
henni þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur út

Nr. 33/86

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblandna og á merkingum á
fóðurefni og fóðurblöndum ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg.

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri
áhættu
við
innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum
að eyða þessari áhættu eða draga úr
henni þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

17.5.2018
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/245

Nr. 33/87

2018/EES/33/08

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir mentóli, d-karvóni, mentýlasetati, d,l-ísómentóni, 3-metýl-2-(pent-2(cis)-enýl)sýklópent-2-en-1-óni,
3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-en-1-óni, d-fenkóni, fenkýlalkóhóli, karvýlasetati, díhýdrókarvýlasetati og fenkýlasetati sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnin mentól, d-karvón, mentýlasetat, d,l-ísómentón, 3-metýl-2-(pent-2(cis)-enýl)sýklópent-2-en-1-ón, 3,5,5trímetýlsýklóhex-2-en-1-ón, d-fenkón, fenkýlalkóhól, karvýlasetat, díhýdrókarvýlasetat og fenkýlasetat („efni sem um er
að ræða“) voru leyfð án tímamarka með tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir Þessi efni
voru síðan færð inn í skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á efnunum sem um er að ræða sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði
eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
20. apríl 2016 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi efnin sem um er að ræða ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra
eða manna eða á umhverfið. Þar eð efnin sem um er að ræða eru skilvirk þegar þau eru notuð sem bragðefni í matvæli
og hlutverk þeirra í fóðri er í raun það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki
sé nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Því má yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður. Umsækjandinn dró
umsókn sína til baka um notkun efnanna, sem um er að ræða, í drykkjarvatn.

5)

Matvælaöryggisstofnunin tók enn fremur fram að hætta fyrir húð, snertingu við augu og váhrif á öndunarveg væri
viðurkennd. Flest efnin eru flokkuð sem ertandi fyrir öndunarfæri. Af þessum sökum ætti að grípa til viðeigandi
verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á
markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnin í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem
sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

6)

Mat á efnunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er í viðaukanum við
þessa reglugerð.

7)

Umsækjandinn lagði tillögu um notkunarmagn, að því er varðar efnin sem um er að ræða, fyrir Matvælaöryggisstofnunina. Með hliðsjón af þeirri tillögu mat Matvælaöryggisstofnunin það svo að tiltekið notkunarmagn sé öruggt (hér
á eftir nefnt magn sem Matvælaöryggisstofnunin hefur metið). Kveða ætti á um tilteknar kröfur um merkingar að því er
varðar opinbert eftirlit í matvælakeðjunni. Rétt þykir, einkum þegar notkunarmagnið fer yfir það magn sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið, að krefjast þess að tilteknar upplýsingar komi fram á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefnum og fóðurblöndum, sem innihalda efnin sem um er að ræða, þ.m.t. tilvísun í magnið sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 87. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(6), 4475.
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8)

Sú staðreynd að notkun efnanna, sem um er að ræða, er ekki leyfð í drykkjarvatn kemur ekki í veg fyrir notkun þeirra í
fóðurblöndu sem er gefin með vatni.

9)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að
ræða af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að
uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

10)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Efnin, sem eru tilgreind í viðaukanum, og forblöndur sem innihalda efnin, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. september 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til
birgðir eru uppurnar.
2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b02015

—

Mentól

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Mentól
eiginleikum

virka

Mentól

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 95%.

—

að

Efnaformúla: C10H20O
CAS-númer: 89-78-1
FLAVIS-nr.: 02.015
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða mentól í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í
fóður:
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

„Ráðlagt
hámarksinnihald
efnisins í heilfóðri með
rakainnihald: 25 mg/kg“

virka
12%

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það
notkunarmagn sem lagt er til á
merkimiða forblöndunnar myndi leiða
til þess að farið sé yfir magnið sem um
getur í 3. lið

15.3.2028
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Lýsing á
efnisins

—

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg

Nr. 33/89

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

2b07146

—

d-karvón

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

d-karvón
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

d-karvón
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 95%.

að

Efnaformúla: C10H14O
CAS-númer: 2244-16-8
FLAVIS-nr.: 07.146
Greiningaraðferð (1)

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt
hámarksinnihald
efnisins í heilfóðri með
rakainnihald: 5 mg/kg“

virka
12%

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það
notkunarmagn sem lagt er til á
merkimiða forblöndunnar myndi leiða
til þess að farið sé yfir magnið sem um
getur í 3. lið

15.3.2028

17.5.2018

Til að ákvarða d-karvón í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

—
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/90

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 5 mg/kg

2b09016

—

Mentýlasetat

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Mentýlasetat
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.

Mentýlasetat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að
lágmarki 97%.
Nr. 33/91

Efnaformúla: C12H22O2

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

CAS-númer: 29066-34-0
FLAVIS-nr.: 09.016
Greiningaraðferð (1)

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

Hámarksaldur

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt
hámarksinnihald
efnisins í heilfóðri með
rakainnihald: 5 mg/kg“

virka
12%

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það
notkunarmagn sem lagt er til á
merkimiða forblöndunnar myndi leiða
til þess að farið sé yfir magnið sem um
getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og
fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af virku efni í heilfóðri
með 12% rakainnihald: 5 mg/kg

17.5.2018

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.
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Til að ákvarða mentýlasetat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/92

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

2b07078

—

Aukefni

d,l-ísómentón

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

d,l-ísómentón
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

d,l-ísómentón

Hámarksaldur

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Efnaformúla: C10H18O

„Ráðlagt
hámarksinnihald
efnisins í heilfóðri með
rakainnihald:

CAS-númer: 491-07-6

— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,

FLAVIS-nr.: 07.078

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.“

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða d,l-ísómentón í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

virka
12%

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það
notkunarmagn sem lagt er til á
merkimiða forblöndunnar myndi leiða
til þess að farið sé yfir magnið sem um
getur í 3. lið
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að
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2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
Nr. 33/93

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

2b07094

—

Samsetning aukefnis
3-metýl-2(pent-2(cis)3-metýl-2-(pent-2(cis)enýl)sýklópentenýl)sýklópent-2-en-1-ón
2-en-1-ón
Lýsing á eiginleikum
efnisins

Allar
dýrategundir

virka

Framleitt með efnasmíði

Efnaformúla: C11H16O
CAS-númer: 488-10-8

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

3-metýl-2-(pent-2(cis)enýl)sýklópent-2-en-1-ón

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

—

að

„Ráðlagt
hámarksinnihald
efnisins í heilfóðri með
rakainnihald:
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6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/94

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

virka
12%

— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.“

FLAVIS-nr.: 07.094
17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 3-metýl-2-(pent2(cis)-enýl)sýklópent-2-en-1-ón í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það
notkunarmagn sem lagt er til á
merkimiða forblöndunnar myndi leiða
til þess að farið sé yfir magnið sem um
getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu
eða draga úr henni þannig að hún sé í
lágmarki skal nota persónuhlífar við
notkun á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu
og hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nr. 33/95

Nafn
leyfishafa

2b07126

—

Aukefni

3,5,5trímetýlsýklóhex-2-en-1-ón

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Samsetning aukefnis
3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-en-1-ón
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-en-1-ón

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

að

Hámarksaldur

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

Efnaformúla: C9H14O

„Ráðlagt
hámarksinnihald
efnisins í heilfóðri með
rakainnihald:

CAS-númer: 78-59-1

— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,

FLAVIS-nr.: 07.126

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.“

Greiningaraðferð (1)
Til
að
ákvarða
3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-en-1-ón í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

15.3.2028

virka
12%

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það
notkunarmagn sem lagt er til á
merkimiða forblöndunnar myndi leiða
til þess að farið sé yfir magnið sem um
getur í 3. lið

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Framleitt með efnasmíði

Allar
dýrategundir

Hámarksinnihald

Nr. 33/96

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
17.5.2018

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

2b07159

—

d-fenkón

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

d-fenkón
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

d-fenkón
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 97%.

að

Efnaformúla: C10H16O
CAS-númer: 4695-62-9
FLAVIS-nr.: 07.159
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða d-fenkón í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt
hámarksinnihald
efnisins í heilfóðri með
rakainnihald:

virka
12%

15.3.2028

— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.“

Nr. 33/97

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

—

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu
eða draga úr henni þannig að hún sé í
lágmarki skal nota persónuhlífar við
notkun á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu
og hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Nr. 33/98

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það
notkunarmagn sem lagt er til á
merkimiða forblöndunnar myndi leiða
til þess að farið sé yfir magnið sem um
getur í 3. lið

— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu
eða draga úr henni þannig að hún sé í
lágmarki skal nota persónuhlífar við
notkun á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu
og hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og
fóðurblöndur ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

2b02038

—

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Fenkýlalkóhól Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Fenkýlalkóhól
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

Fenkýlalkóhól

Hámarksaldur

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Efnaformúla: C10H18O
CAS-númer: 1632-73-1
FLAVIS-nr.: 02.038
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða fenkýlalkóhól í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

„Ráðlagt
hámarksinnihald
efnisins í heilfóðri með
rakainnihald: 1 mg/kg“

virka
12%

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það
notkunarmagn sem lagt er til á
merkimiða forblöndunnar myndi leiða
til þess að farið sé yfir magnið sem um
getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og
fóðurblöndur ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
1 mg/kg

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

að

15.3.2028

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 97%.

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nr. 33/99

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

2b09215

—

Karvýlasetat

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Karvýlasetat
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

Karvýlasetat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

að

Efnaformúla: C12H18O2
CAS-númer: 97-42-7
FLAVIS-nr.: 09.215
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða karvýlasetat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt
hámarksinnihald
efnisins í heilfóðri með
rakainnihald: 1 mg/kg“

virka
12%

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það
notkunarmagn sem lagt er til á
merkimiða forblöndunnar myndi leiða
til þess að farið sé yfir magnið sem um
getur í 3. lið

15.3.2028

17.5.2018

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL

—

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/100

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og
fóðurblöndur ef farið er yfir
eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
1 mg/kg.

2b09216

—

Díhýdrókarvýl Samsetning aukefnis
asetat
Díhýdrókarvýlasetat
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

Allar
dýrategundir
virka

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu
eða draga úr henni þannig að hún sé í
lágmarki skal nota persónuhlífar við
notkun á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu
og hlífðarhanskar.

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.

Díhýdrókarvýlasetat
Framleitt með efnasmíði

Efnaformúla: C12H20O2

að
Nr. 33/101

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 97%.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

CAS-númer: 20777-49-5
FLAVIS-nr.: 09.216
Greiningaraðferð (1)

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL

Hámarksaldur

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt
hámarksinnihald
efnisins í heilfóðri með
rakainnihald: 1 mg/kg“

virka
12%

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að
farið sé yfir magnið sem um getur í
3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og
fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af virku efni í heilfóðri
með 12% rakainnihald: 1 mg/kg

17.5.2018

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu
eða draga úr henni þannig að hún sé í
lágmarki skal nota persónuhlífar við
notkun á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu
og hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til að ákvarða díhýdrókarvýlasetat í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/102

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

2b09269

—

Aukefni

Fenkýlasetat

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Fenkýlasetat
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

Fenkýlasetat

Hámarksaldur

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Efnaformúla: C12H20O2
CAS-númer: 13851-11-1
FLAVIS-nr.: 09.269
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða fenkýlasetat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL

„Ráðlagt
hámarksinnihald
efnisins í heilfóðri með
rakainnihald: 1 mg/kg“

virka
12%

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það
notkunarmagn sem lagt er til á
merkimiða forblöndunnar myndi leiða
til þess að farið sé yfir magnið sem um
getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 1 mg/kg

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

að

15.3.2028

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nr. 33/103

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu við innöndun,
snertingu við húð eða augu. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Leyfi
rennur út

Nr. 33/104

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/246

Nr. 33/105

2018/EES/33/09

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir línalóloxíði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fiskum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnið línalóloxíð var leyft með tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Efnið var síðan fært inn
í skrána yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vara í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á línalóloxíði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fiskum. Umsækjandinn
óskaði eftir að aukefnið yrði sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem
krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
13. júní 2012 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi línalóloxíð ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á
umhverfið. Að því er varðar öryggi neytenda eiga niðurstöðurnar í álitinu, sem var samþykkt 5. mars 2014 (4), að auki
við um línalóloxíð þar eð línalóloxíð tilheyrir sama efnahópi og efnin sem eru rannsökuð í því áliti. Lokaskrefin í
efnaskiptum þessa aukefnis með glúkúroníðun (e. glucuronidation) gera spendýrum, fuglum og fiskum kleift að skilja
efnið hratt út sem afleiður aukefnisins. Þar eð línalól er notað sem bragðefni í matvæli og hlutverk þess í fóðri er í raun
það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki sé nauðsynlegt að sýna frekar
fram á verkun þeirra. Því má yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður. Umsækjandinn dró umsókn sína um notkun línalóls í
drykkjarvatn til baka.

5)

Matvælaöryggisstofnunin komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að línalóloxíð ætti að meðhöndla sem hugsanlega
hættulegt fyrir öndunarveg, húð og augu og einnig sem húðertandi. Af þessum sökum ætti að grípa til viðeigandi
verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á
markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem
sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

6)

Mat á línalóloxíði sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru
uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun efnisins eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

7)

Umsækjandinn lagði tillögu um notkunarmagn, að því er varðar línalóloxíð, fyrir Matvælaöryggisstofnunina. Með
hliðsjón af þeirri tillögu mat Matvælaöryggisstofnunin það svo að tiltekið notkunarmagn sé öruggt (hér á eftir nefnt
magn sem Matvælaöryggisstofnunin hefur metið). Kveða ætti á um tilteknar kröfur um merkingar að því er varðar
opinbert eftirlit í matvælakeðjunni. Rétt þykir, einkum þegar notkunarmagnið fer yfir það magn sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið, að krefjast þess að tilteknar upplýsingar komi fram á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefnum og fóðurblöndum, sem innihalda efnin sem um er að ræða, þ.m.t. tilvísun í magnið sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 105. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2786.
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(3), 3608.
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8)

Sú staðreynd að notkun efnisins, sem um er að ræða, er ekki leyfð í drykkjarvatn kemur ekki í veg fyrir notkun þess í
fóðurblöndu sem er gefin með vatni.

9)

Þar eð ekki er gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir línalóloxíði af
öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla
nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

10)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Efnið, sem tilheyrir aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og er tilgreint í viðaukanum, er leyft
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Efnið, sem er tilgreint í viðaukanum, og forblöndur sem innihalda efnið, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. september 2018 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir
eru uppurnar.
2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnið, sem tilgreint er í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnið, sem tilgreint er í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b13140

—

Línalóloxíð

Samsetning aukefnis
Línalóloxíð
eiginleikum

Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 95%.

að

Efnaformúla: C10H18O2
CAS-númer: 1365-19-1
FLAVIS-nr.: 13.140
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða línalóloxíð í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

—

—

—

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina geymslu- og stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir
og flokka, að undanskildum
fiskum.“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið.
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Lýsing á
efnisins

Allar dýrategundir, að
undanskildum
virka
fiskum

Nr. 33/107

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi rennur út

Nr. 33/108

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir
og flokka, að undanskildum
fiskum.
6. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.
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— 0,3 mg/kg fyrir svín og alifugla,

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/247

Nr. 33/109

2018/EES/33/10

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir 2,4,5-trímetýlþíasóli, 2-ísóbútýlþíasóli, 5-(2-hýdroxýetýl)-4-metýlþíasóli, 2-asetýlþíasóli, 2-etýl4- metýlþíasóli, 5,6-díhýdró-2,4,6,tris(2-metýlprópýl)4H-1,3,5-díþíasíni og þíamínvetnisklóríði sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnin 2,4,5-trímetýlþíasól, 2-ísóbútýlþíasól, 5-(2-hýdroxýetýl)-4-metýlþíasól, 2-asetýlþíasól, 2-etýl-4- metýlþíasól,
5,6-díhýdró-2,4,6,tris(2-metýlprópýl)4H-1,3,5-díþíasín og þíamínvetnisklóríð („efni sem um er að ræða“) voru leyfð án
tímamarka með tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessar vörur voru síðan færðar inn í
skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á efnunum sem um er að ræða sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði
eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
13. apríl 2016 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi efnin sem um er að ræða ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra
eða manna eða á umhverfið. Þar eð efnin sem um er að ræða eru notuð sem bragðefni í matvæli og hlutverk þeirra í fóðri
er í raun það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki sé nauðsynlegt að sýna
frekar fram á verkun þeirra. Því má yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður. Umsækjandinn dró umsókn sína til baka um
notkun efnanna, sem um er að ræða, í drykkjarvatn.

5)

Matvælaöryggisstofnunin tók enn fremur fram, að því er varðar efnin sem um er að ræða, að hætta fyrir húð, snertingu
við augu og váhrif á öndunarveg væri viðurkennd. Flest efnin eru flokkuð sem ertandi fyrir öndunarfæri. Af þessum
sökum ætti að grípa til viðeigandi verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum
um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnin í fóðri sem
tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

6)

Mat á efnunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er í
viðaukanum við þessa reglugerð.

7)

Umsækjandinn lagði tillögu um notkunarmagn, að því er varðar efnin sem um er að ræða, fyrir Matvælaöryggisstofnunina. Með hliðsjón af þeirri tillögu mat Matvælaöryggisstofnunin það svo að tiltekið notkunarmagn sé öruggt (hér
á eftir nefnt magn sem Matvælaöryggisstofnunin hefur metið). Kveða ætti á um tilteknar kröfur um merkingar að því er
varðar opinbert eftirlit í matvælakeðjunni. Rétt þykir, einkum þegar notkunarmagnið fer yfir það magn sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið, að krefjast þess að tilteknar upplýsingar komi fram á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefnum og fóðurblöndum, sem innihalda efnin sem um er að ræða, þ.m.t. tilvísun í magnið sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 109. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(4), 4441.
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8)

Sú staðreynd að notkun efnisins, sem um er að ræða, er ekki leyfð í drykkjarvatn kemur ekki í veg fyrir notkun þess í
fóðurblöndu sem er gefin með vatni.

9)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að
ræða af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að
uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

10)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum og
forblöndur sem innihalda efnin, sem eru framleidd og merkt fyrir 15. september 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi
fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar.
2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum
„bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir 15. mars 2019 í samræmi við reglur sem voru í
gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér
afurðir til manneldis.
3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum
„bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir 15. mars 2020 í samræmi við reglur sem voru í
gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki
af sér afurðir til manneldis.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Lágmarksinnihald

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksinnihald

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur
út

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b15019

—

2,4,5trímetýlþíasól

Samsetning aukefnis
2,4,5-trímetýlþíasól

Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 97%.

að

Efnaformúla: C6H9NS
CAS-númer: 13623-11-5
FLAVIS-nr.: 15.019
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 2,4,5-trímetýlþíasól
í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að
farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum
fyrir
fóðurefni
og
fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 0,05 mg/kg.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Allar
dýrategundir

Nr. 33/111

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksinnihald

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur
út

2b15013

—

2-ísóbútýlþíasól Samsetning aukefnis
2-ísóbútýlþíasól
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2-ísóbútýlþíasól
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 96%.
Efnaformúla: C7H11NS
CAS-númer: 18640-74-9
FLAVIS-nr.: 15.013

að

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

Nr. 33/112

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða
forblöndunnar
ef
það
notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að
farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið
17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksinnihald

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Greiningaraðferð (1)

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

5-(2Samsetning aukefnis
Allar
hýdroxýetýl)-4- 5-(2-hýdroxýetýl)-4-metýlþíasól dýrategmetýlþíasól
undir
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
5-(2-hýdroxýetýl)-4-metýlþíasól
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 96%.
Efnaformúla: C6H9ONS
CAS-númer: 137-00-8

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“
Nr. 33/113

FLAVIS-nr.: 15.014

að

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

—

Leyfi rennur
út

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn
af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 0,05 mg/kg.

Til að ákvarða 2-ísóbútýlþíasól í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.

2b15014

Önnur ákvæði

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksinnihald

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Greiningaraðferð (1)

Önnur ákvæði

Leyfi rennur
út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða
forblöndunnar
ef
það
notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að
farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið

Til að ákvarða 5-(2-hýdroxýetýl)4-metýlþíasól í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn
af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 0,05 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

2b15020

—

2-asetýlþíasól

Samsetning aukefnis
2-asetýlþíasól

Nr. 33/114

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

17.5.2018

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2-asetýlþíasól
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 97%.

Hámarksinnihald

að

CAS-númer: 24295-03-2
FLAVIS-nr.: 15.020
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 2-asetýlþíasól í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

Leyfi rennur
út

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða
forblöndunnar
ef
það
notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að
farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum
fyrir
fóðurefni
og
fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 0,05 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaformúla: C5H5ONS

Önnur ákvæði

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nr. 33/115

Nafn
leyfishafa

2b15033

—

Aukefni

2-etýl-4metýlþíasól

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Samsetning aukefnis
2-etýl-4-metýlþíasól
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2-etýl-4-metýlþíasól
Framleitt með efnasmíði
að

Efnaformúla: C6H9NS
CAS-númer: 15679-12-6
FLAVIS-nr.: 15.033
Greiningaraðferð

(1)

Til
að
ákvarða
2-etýl-4metýlþíasól í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir

—

—

—

Önnur ákvæði

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Leyfi rennur
út

15.3.2028

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða
forblöndunnar
ef
það
notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að
farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum
fyrir
fóðurefni
og
fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 0,05 mg/kg.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 97%.

Hámarksinnihald

Nr. 33/116

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksinnihald

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur
út

2b15113

—

5,6-díhýdró2,4,6-tris(2metýlprópýl)
4H-1,3,5díþíasín

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

5,6-díhýdró-2,4,6-tris(2metýlprópýl)4H-1,3,5-díþíasín
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
5,6-díhýdró-2,4,6-tris(2-metýlprópýl)4H-1,3,5-díþíasín

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 87%.

—

að

Efnaformúla: C15H31NS2
CAS-númer: 74595-94-1
FLAVIS-nr.: 15.113
Greiningaraðferð (1)

Gas- og massagreining með
læsingu rástíma GC-MS-RTL.

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða
forblöndunnar
ef
það
notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að
farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið
Nr. 33/117

Til að ákvarða 5,6-díhýdró-2,4,6tris(2-metýlprópýl)4H-1,3,5díþíasín í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður.

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Hámarksinnihald

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur
út

Nr. 33/118

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn
af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 0,05 mg/kg.

2b16027

—

Þíamínvetnisklóríð

Samsetning aukefnis
Þíamínvetnisklóríð
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Þíamínvetnisklóríð
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki:
magngreining
lágmarki 98%
Efnaformúla: C12H17ClN4OS ·
HCl

að

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu
og forblöndunum skal tilgreina geymsluog stöðugleikaskilyrði.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“

CAS-númer: 67-03-8
17.5.2018

FLAVIS-nr.: 16.027

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða þíamínvetnisklóríð
í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

Tegund eða
Hámarksaldur
flokkur dýra
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur
út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða
forblöndunnar
ef
það
notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að
farið sé yfir magnið sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum
fyrir
fóðurefni
og
fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 0,05 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Háþrýstivökvaskiljun
(HPLC),
Evrópska lyfjaskráin (Ph. Eur. 6.0,
aðferð 01/2008:0303)

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Nr. 33/119

Nr. 33/120

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/248

17.5.2018

2018/EES/33/11

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir 2,3-díetýlpýrasíni, 2,5- eða 6-metoxý-3-metýlpýrasíni, 2-asetýl-3-etýlpýrasíni, 2,3-díetýl-5metýlpýrasíni, 2-(sek-bútýl)-3-metoxýpýrasíni, 2-etýl-3-metoxýpýrasíni, 5,6,7,8-tetrahýdrókínoxalíni,
2-etýlpýrasíni og 5-metýlkínoxalíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnin 2,3-díetýlpýrasín, 2,5- eða 6-metoxý-3-metýlpýrasín, 2-asetýl-3-etýlpýrasín, 2,3-díetýl-5-metýlpýrasín, 2-(sekbútýl)-3-metoxýpýrasín, 2-etýl-3-metoxýpýrasín, 5,6,7,8-tetrahýdrókínoxalín, 2-etýlpýrasín og 5-metýlkínoxalín („efni
sem um er að ræða“) voru leyfð án tímamarka með tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar
dýrategundir. Þessi efni voru síðan færð inn í skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í samræmi við 1. mgr.
10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á efnunum sem um er að ræða sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði
eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
6. desember 2016 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi efnin sem um er að ræða ekki skaðleg áhrif á heilbrigði
dýra eða manna eða á umhverfið. Þessi efni bæta lykt matvæla eða bragðgæði. Þar eð efnin sem um er að ræða eru notuð
sem bragðefni í matvæli og hlutverk þeirra í fóðri er í raun það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin að
þeirri niðurstöðu að ekki sé nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Því má yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður.
Umsækjandinn dró umsókn sína til baka um notkun efnanna, sem um er að ræða, í drykkjarvatn.

5)

Matvælaöryggisstofnunin tók enn fremur fram, að því er varðar efnin sem um er að ræða, að hætta fyrir húð, snertingu
við augu og váhrif á öndunarveg væri viðurkennd. Flest efnin eru flokkuð sem ertandi fyrir öndunarfæri. Af þessum
sökum ætti að grípa til viðeigandi verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum
um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnin í fóðri sem
tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

6)

Mat á efnunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er í
viðaukanum við þessa reglugerð.

7)

Umsækjandinn lagði tillögu um notkunarmagn, að því er varðar efnin sem um er að ræða, fyrir Matvælaöryggisstofnunina. Með hliðsjón af þeirri tillögu mat Matvælaöryggisstofnunin það svo að tiltekið notkunarmagn sé öruggt (hér
á eftir nefnt magn sem Matvælaöryggisstofnunin hefur metið). Kveða ætti á um tilteknar kröfur um merkingar að því er
varðar opinbert eftirlit í matvælakeðjunni. Rétt þykir, einkum þegar notkunarmagnið fer yfir það magn sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið, að krefjast þess að tilteknar upplýsingar komi fram á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefnum og fóðurblöndum, sem innihalda efnin sem um er að ræða, þ.m.t. tilvísun í magnið sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 120. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 15(2), 4671.
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8)

Sú staðreynd að notkun efnanna, sem um er að ræða, er ekki leyfð í drykkjarvatn kemur ekki í veg fyrir notkun þeirra í
fóðurblöndu sem er gefin með vatni.

9)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að
ræða af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að
uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

10)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Efnin, sem eru tilgreind í viðaukanum, og forblöndur sem innihalda efnin, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. september 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til
birgðir eru uppurnar.
2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b14005

—

2,3-díetýlpýrasín

Samsetning aukefnis
2,3-díetýlpýrasín

2,3-díetýlpýrasín
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
97%.

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

Efnaformúla: C8H12N2

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald:

CAS-númer: 15707-24-1

— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,

FLAVIS-nr.: 14.005

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 2,3-díetýlpýrasín í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða
forblöndunnar
ef
það
notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að farið
sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Allar
dýrategundir

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka
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— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

2b14025

—

2,5- eða 6metoxý-3metýlpýrasín

Samsetning aukefnis
2,5- eða 6-metoxý-3-metýlpýrasín
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2,5- eða 6-metoxý-3-metýlpýrasín
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
97%.

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

Efnaformúla: C6H8ON2

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald:

CAS-númer: 63450-30-6

— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,

FLAVIS-nr.: 14.025

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 2,5- eða 6-metoxý-3metýlpýrasín í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:

Nr. 33/123

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að farið
sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.
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Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út
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Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.
2b14049

—

2-asetýl-3etýlpýrasín

Samsetning aukefnis
2-asetýl-3-etýlpýrasín
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2-asetýl-3-etýlpýrasín
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
98%.
Efnaformúla: C8H10ON2
FLAVIS-nr.: 14.049

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.
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CAS-númer: 32974-92-8

Allar
dýrategundir
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— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Greiningaraðferð (1)

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að farið
sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.

Til að ákvarða 2-asetýl-3-etýlpýrasín í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.
—

2,3-díetýl-5metýlpýrasín

Samsetning aukefnis
2,3-díetýl-5-metýlpýrasín

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.

Nr. 33/125

Allar
dýrategundir
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5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum
fyrir
fóðurefni
og
fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,

2b14056
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Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2,3-díetýl-5-metýlpýrasín

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald:

Hreinleiki: magngreining að lágmarki
98%.

— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,

Efnaformúla: C9H14N2

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

FLAVIS-nr.: 14.056
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 2,3-díetýl-5-metýlpýrasín í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að farið
sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka
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Framleitt með efnasmíði

CAS-númer: 18138-04-0
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Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald
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Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

2b14062

—

2-(sek-bútýl)- Samsetning aukefnis
3-met2-(sek-bútýl)-3-metoxýpýrasín
oxýpýrasín
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2-(sek-bútýl)-3-metoxýpýrasín
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
99%.

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

Efnaformúla: C9H14ON2

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald:

CAS-númer: 24168-70-5

— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,

FLAVIS-nr.: 14.062

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 2-(sek-bútýl)-3metoxýpýrasín í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:

Nr. 33/127

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að farið
sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

2b14112

—

2-etýl-3Samsetning aukefnis
metoxýpýrasín 2-etýl-3-metoxýpýrasín
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2-etýl-3-metoxýpýrasín
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
99%.

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum
fyrir
fóðurefni
og
fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

Nr. 33/128

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald:

CAS-númer: 25680-58-4

— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,

FLAVIS-nr.: 14.112

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

17.5.2018

Efnaformúla: C7H10N2O

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Greiningaraðferð (1)

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að farið
sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.

Til að ákvarða 2-etýl-3-metoxýpýrasín
í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.
—

Samsetning aukefnis
5,6,7,8-tetrahýdrókínoxalín

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.

Nr. 33/129

5,6,7,8tetrahýdrókínoxalín

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum
fyrir
fóðurefni
og
fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:

2b14015

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Lýsing á eiginleikum virka efnisins
5,6,7,8-tetrahýdrókínoxalín

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald:

Hreinleiki: magngreining að lágmarki
98%.

— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,

Efnaformúla: C8H10N2

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

FLAVIS-nr.: 14.015
Greiningaraðferð (1)
Til
að
ákvarða
5,6,7,8-tetrahýdrókínoxalín í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða
forblöndunnar
ef
það
notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að farið
sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum
fyrir
fóðurefni
og
fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Framleitt með efnasmíði

CAS-númer: 34413-35-9

Nr. 33/130

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

2b14022

—

2-etýlpýrasín

Samsetning aukefnis
2-etýlpýrasín
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2-etýlpýrasín
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
98%.

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

Efnaformúla: C6H8N2

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald:

CAS-númer: 13925-00-3

— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,

FLAVIS-nr.: 14.022

— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka“.

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 2-etýlpýrasín í fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í
fóður.

Nr. 33/131

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að farið
sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

Leyfi
rennur út

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

2b14028

—

5-metýlkínoxalín

Samsetning aukefnis
5-metýlkínoxalín
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
5-metýlkínoxalín
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
98%.

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi 15.3.2028
forblöndu.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:
— 0,1 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,5 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

Nr. 33/132

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald:

CAS-númer: 13708-12-8

— 0,05 mg/kg fyrir svín og alifugla,

FLAVIS-nr.: 14.028

— 0,08 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.“

17.5.2018

Efnaformúla: C9H8N2

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 5-metýlkínoxalín í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiða forblöndunnar ef það notkunarmagn sem lagt er til á merkimiða
forblöndunnar myndi leiða til þess að farið
sé yfir magnið sem um getur í 3. lið.

— 0,05 mg/kg fyrir svín og alifugla,
— 0,08 mg/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig
að hún sé í lágmarki skal nota
persónuhlífar við notkun á aukefninu og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu og hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald:

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Nr. 33/133

Nr. 33/134

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDAREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/249

17.5.2018

2018/EES/33/12

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir táríni, betaalaníni, L-alaníni, L-arginíni, L-asparssýru, L-histidíni, D,L-ísólefsíni, L-lefsíni,
L-fenýlalaníni, L-prólíni, D,L-seríni, L-týrósíni, L-meþíóníni, L-valíni, L-systeíni, glýsíni,
mónónatríumglútamati og L-glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og
L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrati fyrir allar dýrategundir, að undanskildum köttum og hundum (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnin tárín, betaalanín, L-alanín, L-arginín, L-asparssýra, L-histidín, D,L-ísólefsín, L-lefsín, L-fenýlalanín, L-prólín,
D,L-serín, L-týrósín, L-meþíónín, L-valín, L-systeín, L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrat, glýsín, mónónatríumglútamat og
L-glútamínsýra („efni sem um er að ræða“) voru leyfð án tímamarka með tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir
allar dýrategundir. Þessi efni voru síðan færð inn í skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í samræmi við 1. mgr.
10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á efnunum sem um er að ræða, sem eru framleidd með gerjun, vatnsrofi prótína og efnasmíði, sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn
aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
9. apríl 2014 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi efnin sem um er að ræða ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða
manna eða á umhverfið. Skortur á upplýsingum um framleiðslustofna kemur í veg fyrir að hægt sé að álykta um
öryggi efnanna, sem um er að ræða, sem eru framleidd með gerjun. Þar eð efnin sem um er að ræða eru skilvirk þegar
þau eru notuð sem bragðefni í matvæli og hlutverk þeirra í fóðri er í raun það sama og í matvælum komst
Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að ekki sé nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Því má
yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður. Umsækjandinn dró umsókn sína til baka um notkun efnanna, sem um er að ræða, í
drykkjarvatn.

5)

Matvælaöryggisstofnunin komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að þar eð engin gögn liggja fyrir ætti að líta á efnin,
sem um er að ræða, sem ertandi fyrir húð og augu og sem húðnæma. Matvælaöryggisstofnunin taldi einnig að efnin, sem
um er að ræða, væru ertandi fyrir öndunarfæri og gætu myndað hættulegt ryk. Af þessum sökum ætti að grípa til
viðeigandi verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni
setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnin í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

6)

Mat á efnunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt nema að því er varðar efni, sem um er að ræða, sem eru framleidd með gerjun. Skortur
á upplýsingum um framleiðslustofna kemur í veg fyrir að hægt sé að meta öryggi þeirra. Til samræmis við það ætti að
leyfa notkun efnanna, sem um er að ræða, sem eru framleidd með efnasmíði og vatnsrofi prótína eins og tilgreint er í
viðaukanum við þessa reglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 134. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3670.
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7)

Umsækjandinn lagði tillögu um notkunarmagn, að því er varðar efnin sem um er að ræða, fyrir Matvælaöryggisstofnunina. Með hliðsjón af þeirri tillögu mat Matvælaöryggisstofnunin það svo að tiltekið notkunarmagn sé öruggt (hér
á eftir nefnt magn sem Matvælaöryggisstofnunin hefur metið). Kveða ætti á um tilteknar kröfur um merkingar að því er
varðar opinbert eftirlit í matvælakeðjunni. Rétt þykir, einkum þegar notkunarmagnið fer yfir það magn sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið, að krefjast þess að tilteknar upplýsingar komi fram á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefnum og fóðurblöndum, sem innihalda efnin sem um er að ræða, þ.m.t. tilvísun í magnið sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið.

8)

Sú staðreynd að notkun efnanna, sem um er að ræða, er ekki leyfð í drykkjarvatn kemur ekki í veg fyrir notkun þeirra í
fóðurblöndu sem er gefin með vatni.

9)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að
ræða af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að
uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

10)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Efnin tárín, betaalanín, L-alanín, L-arginín, L-asparssýra, L-histidín, D,L-ísólefsín, L-lefsín, L-fenýlalanín, L-prólín,
D,L-serín, L-týrósín, L-meþíónín, L-valín, L-systeín, L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrat, glýsín, mónónatríumglútamat og
L-glútamínsýra, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“, og forblöndur sem innihalda
efnin, sem eru framleidd og merkt fyrir 15. desember 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má
áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar.
2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem um getur í 1. mgr., sem eru framleidd og merkt fyrir
15. september 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir
eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem um getur í 1. mgr., sem eru framleidd og merkt fyrir
15. september 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir
eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b16056

—

Tárín

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Tárín

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

eiginleikum

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

virka

að

Efnaformúla: C2H7O3NS
CAS-númer 107-35-7
FLAVIS-nr. 16.056
Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina tárín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.

Nr. 33/137

Til að ákvarða tárín í forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009, (2)
(F-hluti III. viðauka).

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“
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Tárín

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Lýsing á
efnisins

15.3.2028

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Nr. 33/138

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

2b17001

—

Betaalanín

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Betaalanín
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

Betaalanín
Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 97%.
CAS-númer 107-95-9
FLAVIS-nr. 17.001

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“

17.5.2018

Efnaformúla: C3H7O2N

að

—
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7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina betaalanín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.
6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

Nr. 33/139

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.
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Til að ákvarða betaalanín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

2b17002

—

Aukefni

L-alanín

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis

Tegund eða
flokkur dýra

Allar
dýrategundir

L-alanín

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

eiginleikum

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98,5%.

virka

að

Efnaformúla: C3H7NO2
CAS-númer 56-41-7
FLAVIS-nr. 17.002
Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina L-alanín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).
Til að ákvarða L-alanín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.

15.3.2028
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L-alanín

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Lýsing á
efnisins

Leyfi
rennur út

Nr. 33/140

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

2b17003

—

L-arginín

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

L-arginín
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

L-arginín
Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.
CAS-númer 74-79-3
FLAVIS-nr. 17.003

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“

Nr. 33/141

Efnaformúla: C6H14O2N4

að

—
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7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina L-arginín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.
6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

17.5.2018

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.
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Til að ákvarða L-arginín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/142

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

2b17005

—

Aukefni

L-asparssýra

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis

Tegund eða
flokkur dýra

Allar
dýrategundir

L-asparssýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

L-asparssýra

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

eiginleikum

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

að

Efnaformúla: C4H7O4N
CAS-númer 56-84-8
FLAVIS-nr. 17.005
Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina L-asparssýru í
forblöndum
bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).
Til að ákvarða L-asparssýru í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

virka

Lýsing á
efnisins

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nr. 33/143

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Nr. 33/144

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

2b17008

—

L-histidín

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

L-histidín
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

L-histidín
Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.
CAS-númer 71-00-1
FLAVIS-nr. 17.008

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“

17.5.2018

Efnaformúla: C6H9O2N3

að

—

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina L-histidín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.
6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

Nr. 33/145

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til að ákvarða L-histidín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

2b17010

—

Aukefni

D,L-ísólefsín

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis

Tegund eða
flokkur dýra

Allar
dýrategundir

D,L-ísólefsín

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

D,L-ísólefsín

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

eiginleikum

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

að

Efnaformúla: C6H13O2N
CAS-númer 443-79-8
FLAVIS-nr. 17.010
Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina D,L-ísólefsín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).
Til að ákvarða D,L-ísólefsín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

virka

Lýsing á
efnisins

Leyfi
rennur út

Nr. 33/146

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

2b17012

—

L-lefsín

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

L-lefsín
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

L-lefsín
Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.
CAS-númer 61-90-5
FLAVIS-nr. 17.012

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“

Nr. 33/147

Efnaformúla: C6H13O2N

að

—

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina L-lefsín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.
6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

17.5.2018

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til að ákvarða L-lefsín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/148

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

2b17018

—

Aukefni

L-fenýlalanín

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis

Tegund eða
flokkur dýra

Allar
dýrategundir

L-fenýlalanín

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

eiginleikum

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

virka

að

Efnaformúla: C9H11O2N
CAS-númer 63-91-2
FLAVIS-nr. 17.018
Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina L-fenýlalanín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).
Til að ákvarða L-fenýlalanín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

L-fenýlalanín

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Lýsing á
efnisins

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nr. 33/149

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Nr. 33/150

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

2b17019

—

L-prólín

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

L-prólín
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

L-prólín
Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.
CAS-númer 147-85-3
FLAVIS-nr. 17.019

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“

17.5.2018

Efnaformúla: C5H9O2N

að

—

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina L-prólín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.
6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

Nr. 33/151

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til að ákvarða L-prólín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

2b17020

—

Aukefni

D,L-serín

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis

Tegund eða
flokkur dýra

Allar
dýrategundir

D,L-serín

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

D,L-serín

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

eiginleikum

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 95%.

að

Efnaformúla: C3H7NO3
CAS-númer 302-84-1
FLAVIS-nr. 17.020
Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina D,L-serín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).
Til að ákvarða D,L-serín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

virka

Lýsing á
efnisins

Leyfi
rennur út

Nr. 33/152

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

2b17022

—

L-týrósín

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

L-týrósín
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

L-týrósín
Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.
CAS-númer 60-18-4
FLAVIS-nr. 17.022

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“

Nr. 33/153

Efnaformúla: C9H11O3N

að

—

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina L-týrósín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.
6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

17.5.2018

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til að ákvarða L-týrósín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/154

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

2b17027

—

Aukefni

L-meþíónín

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis

Tegund eða
flokkur dýra

Allar
dýrategundir

L-meþíónín

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

L-meþíónín

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

eiginleikum

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98,5%.

að

Efnaformúla: C5H11NO2S
CAS-númer 63-68-3
FLAVIS-nr. 17.027
Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina L-meþíónín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).
Til að ákvarða L-meþíónín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

virka

Lýsing á
efnisins

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nr. 33/155

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Nr. 33/156

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

2b17028

—

L-valín

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

L-valín
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

L-valín
Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98,5%.
CAS-númer 72-18-4
FLAVIS-nr. 17.028

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“

17.5.2018

Efnaformúla: C5H11NO2

að

—

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina L-valín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.
6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

Nr. 33/157

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til að ákvarða L-valín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

2b17033

—

Aukefni

L-systeín

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis

Tegund eða
flokkur dýra

Allar
dýrategundir

L-systeín

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

L-systeín

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

eiginleikum

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

að

Efnaformúla: C3H7O2NS
CAS-númer 52-90-4
FLAVIS-nr. 17.033
Greiningaraðferð (1)
Til að sanngreina L-systeín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).
Til að ákvarða L-systeín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

virka

Lýsing á
efnisins

Leyfi
rennur út

Nr. 33/158

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

2b920

—

L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrat

Samsetning aukefnis
Allar dýrategL-systeínhýdróklóríðmónóhýdrat undir, að
Lýsing á eiginleikum virka undanskildum
köttum og
efnisins
hundum
L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrat
Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98,5%.

að

CAS-númer 7048-04-6

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg fyrir allar
dýrategundir, að undanskildum
köttum og hundum“.

Nr. 33/159

Efnaformúla: C3H8ClNO2S · H2O

—

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)

Til að ákvarða L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrat í forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg fyrir allar dýrategundir, að
undanskildum köttum og hundum.
6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

17.5.2018

7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Til að sanngreina L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrat
í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/160

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

2b17034

—

Aukefni

Glýsín

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis

Tegund eða
flokkur dýra

Allar
dýrategundir

Glýsín

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

eiginleikum

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

virka

að

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald:

Efnaformúla: C2H5O2N

— 20 g/kg fyrir ketti og hunda,

CAS-númer 56-40-6

— 25 g/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.“

FLAVIS-nr. 17.034

Til að sanngreina glýsín í
forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið

Til að ákvarða glýsín í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:

Greiningaraðferð (1)
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Glýsín

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Lýsing á
efnisins

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

— 20 g/kg fyrir ketti og hunda,
Nr. 33/161

— 25 g/kg fyrir aðrar tegundir og
flokka.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

Nr. 33/162

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

2b621

—

Mónónatríumglútamat

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Mónónatríumglútamat
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

Mónónatríumglútamat
Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.
Hreinleiki: magngreining
lágmarki 99%.

að

CAS-númer 142-47-2

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:
„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“

17.5.2018

Efnaformúla: C5H8 NaNO4 · H2O

—
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7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)

Til að ákvarða mónónatríumglútamat í forblöndum: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu og ljósmæligreiningu: byggt á reglugerð
(EB) nr. 152/2009, (F-hluti III.
viðauka).

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

4. Tilgreina
skal
virkan
hóp,
kenninúmer, heiti og viðbætt magn
virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið
sé yfir magnið sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.
6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.
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7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.
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Til
að
sanngreina
mónónatríumglútamat í forblöndum
bragðefna: Jónagreining með
afleiðumyndun
nínhýdríns
eftir súlu (Ph.Eur. 6.6-2.2.56aðferð 1).

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

Nafn
leyfishafa

2b620

—

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

L-glútamínsýra Samsetning aukefnis

Tegund eða
flokkur dýra

Allar
dýrategundir

L-glútamínsýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

L-glútamínsýra

2. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina
geymsluog
stöðugleikaskilyrði.

Framleitt með efnasmíði eða
vatnsrofi prótína.

3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina
eftirfarandi:

eiginleikum

Hreinleiki: magngreining
lágmarki 98%.

að

Efnaformúla: C5H9O4N
CAS-númer 56-86-0
Greiningaraðferð

(1)

Til að sanngreina L-glútamínsýru
í forblöndum bragðefna: Jónagreining með afleiðumyndun
nínhýdríns eftir súlu (Ph.Eur. 6.62.2.56-aðferð 1).
Til að ákvarða L-glútamínsýru í
forblöndum: Jónagreining með
afleiðumyndun nínhýdríns eftir
súlu og ljósmæligreiningu: byggt
á reglugerð (EB) nr. 152/2009,
(F-hluti III. viðauka).

„Ráðlagt hámarksinnihald virka
efnisins í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 25 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiða forblöndunnar
ef það notkunarmagn sem lagt er til
á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið
sem um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka
efnisins á merkimiðum fyrir
fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er
yfir eftirfarandi magn af virku efni í
heilfóðri með 12% rakainnihald:
25 mg/kg.

15.3.2028
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virka

Lýsing á
efnisins

Leyfi
rennur út

Nr. 33/164

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Hámarksaldur

Önnur ákvæði
mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihald

Leyfi
rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Lágmarksinnihald

6. Að því er varðar aukefni, sem
eru framleidd með vatnsrofi
dýraprótína, skal tilgreina dýrategundina á merkimiða aukefnis og
forblandna.

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009 frá 27. janúar 2009 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með fóðri (Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2009, bls. 1).
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7. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki skal
nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/165
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/250

17.5.2018

2018/EES/33/13

frá 15. febrúar 2018
um leyfi fyrir metýl-2-fúróati, bis-(2-metýl-3-fúrýl)-dísúlfíði, fúrfúrali, fúrfúrýlalkóhóli, 2-fúranmetanetíóli, Sfúrfúrýlasetóþíóati, dífúrfúrýldísúlfíði, metýlfúrfúrýlsúlfíði, 2-metýlfúran-3-þíóli, metýlfúrfúrýldísúlfíði, metýl-2-metýl3-fúrýldísúlfíði og fúrfúrýlasetati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Efnin metýl-2-fúróat, bis-(2-metýl-3-fúrýl)-dísúlfíð, fúrfúral, fúrfúrýlalkóhól, 2-fúranmetanetíól, S-fúrfúrýlasetóþíóat,
dífúrfúrýldísúlfíð, metýlfúrfúrýlsúlfíð, 2-metýlfúran-3-þíól, metýlfúrfúrýldísúlfíð, metýl-2-metýl-3-fúrýldísúlfíð og
fúrfúrýlasetat („efni sem um er að ræða“) voru leyfð án tímamarka með tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir
allar dýrategundir. Þessar vörur voru síðan færðar inn í skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í samræmi við
1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á efnunum sem um er að ræða sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði
eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
26. janúar 2016 (3) að við tillögð skilyrði fyrir notkun hafi efnin sem um er að ræða ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra
eða manna eða á umhverfið. Þessi efni bæta lykt matvæla eða bragðgæði. Þar eð efnin sem um er að ræða eru notuð sem
bragðefni í matvæli og hlutverk þeirra í fóðri er í raun það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin að
þeirri niðurstöðu að ekki sé nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Því má yfirfæra þessa niðurstöðu á fóður.
Umsækjandinn dró umsókn sína til baka um notkun efnanna, sem um er að ræða, í drykkjarvatn.

5)

Matvælaöryggisstofnunin tók enn fremur fram, að því er varðar efnin sem um er að ræða, að hætta fyrir húð, snertingu
við augu og váhrif á öndunarveg væri viðurkennd. Flest efnin eru flokkuð sem ertandi fyrir öndunarfæri. Af þessum
sökum ætti að grípa til viðeigandi verndarráðstafana. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum
um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnin í fóðri sem
tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

6)

Mat á efnunum sem um er að ræða sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er í viðaukanum við
þessa reglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 23.2.2018, bls. 166. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(2), 4389.
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7)

Umsækjandinn lagði tillögu um notkunarmagn, að því er varðar efnin sem um er að ræða, fyrir Matvælaöryggisstofnunina. Með hliðsjón af þeirri tillögu mat Matvælaöryggisstofnunin það svo að tiltekið notkunarmagn sé öruggt (hér
á eftir nefnt magn sem Matvælaöryggisstofnunin hefur metið). Kveða ætti á um tilteknar kröfur um merkingar að því er
varðar opinbert eftirlit í matvælakeðjunni. Rétt þykir, einkum þegar notkunarmagnið fer yfir það magn sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið, að krefjast þess að tilteknar upplýsingar komi fram á merkimiða forblandna og á
merkingum á fóðurefnum og fóðurblöndum, sem innihalda efnin sem um er að ræða, þ.m.t. tilvísun í magnið sem
Matvælaöryggisstofnunin hefur metið.

8)

Sú staðreynd að notkun efnisins, sem um er að ræða, er ekki leyfð í drykkjarvatn kemur ekki í veg fyrir notkun þess í
fóðurblöndu sem er gefin með vatni.

9)

Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að
ræða af öryggisástæðum þykir rétt að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að
uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

10)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Leyfi
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð
sem fóðuraukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

2. gr.

Umbreytingarráðstafanir

1. Efnin, sem eru tilgreind í viðaukanum, og forblöndur sem innihalda efnin, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. september 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til
birgðir eru uppurnar.

2. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2019 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.

3. Fóðurefni og fóðurblöndur sem innihalda efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir
15. mars 2020 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 15. mars 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.

3. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Lágmarksinnihald
Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Allar
dýrategundir

—

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni
2b13002

—

Metýl-2-fúróat Samsetning aukefnis

Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Metýl-2-fúróat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
98%.
Efnaformúla: C6H6O3
CAS-númer: 611-13-2
FLAVIS-nr.: 13.002
Greiningaraðferð

(1)

Til að ákvarða
fóðuraukefni og
blöndum í fóður.

metýl-2-fúróat í
í bragðefnafor-

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL

—

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,5 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Metýl-2-fúróat

—

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,5 mg/kg.

Nr. 33/169

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

2b13016

—

bis-(2-metýl-3- Samsetning aukefnis
fúrýl)dísúlfíð bis-(2-metýl-3-fúrýl)dísúlfíð
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
bis-(2-metýl-3-fúrýl)dísúlfíð
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
98%.
Efnaformúla: C10H10O2 S2
CAS-númer: 28588-75-2
FLAVIS-nr.: 13.016
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða bis-(2-metýl-3-fúrýl)
dísúlfíð í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“

15.3.2028

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið
17.5.2018

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL

Allar
dýrategundir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig að
hún sé í lágmarki skal nota persónuhlífar
við notkun á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/170

Lágmarksinnihald

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

17.5.2018

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,05 mg/kg.

2b13018

—

Fúrfúral

Samsetning aukefnis
Fúrfúral
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Fúrfúral
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
95%.
Efnaformúla: C5H4O2

Allar
dýrategundir

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig að
hún sé í lágmarki skal nota persónuhlífar
við notkun á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald: 5 mg/kg“

CAS-númer: 98-01-1
Nr. 33/171

FLAVIS-nr.: 13.018

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða fúrfúral í fóðuraukefni
og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

Nr. 33/172

Lágmarksinnihald

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig að
hún sé í lágmarki skal nota persónuhlífar
við notkun á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg.

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

2b13019

—

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Fúrfúrýlalkóhól Samsetning aukefnis
Fúrfúrýlalkóhól
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Fúrfúrýlalkóhól
Framleitt með efnasmíði

Efnaformúla: C5H6O2
CAS-númer: 98-00-0
FLAVIS-nr.: 13.019
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða fúrfúrýlalkóhól í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL

Hámarksaldur

Allar
dýrategundir

—

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

—

—

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri með 12% rakainnihald: 5 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald:
5 mg/kg.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Hreinleiki: magngreining að lágmarki
97%.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Lágmarksinnihald

Nr. 33/173

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

2b13026

—

2-fúranmetanþíól

Samsetning aukefnis
2-fúranmetanþíól
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2-fúranmetanþíól
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
97%.
Efnaformúla: C5H6OS
CAS-númer: 98-02-2
FLAVIS-nr.: 13.026
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 2-fúranmetanþíól í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“

15.3.2028

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið
17.5.2018

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL

Allar
dýrategundir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig að
hún sé í lágmarki skal nota persónuhlífar
við notkun á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/174

Lágmarksinnihald

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

17.5.2018

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,05 mg/kg.

2b13033

—

S-fúrfúrýlasetóþíóat

Samsetning aukefnis
S-fúrfúrýlasetóþíóat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
S-fúrfúrýlasetóþíóat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
95%.
Efnaformúla: C7H8O2S
CAS-númer: 13678-68-7

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“

Nr. 33/175

FLAVIS-nr.: 13.033

Allar
dýrategundir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig að
hún sé í lágmarki skal nota persónuhlífar
við notkun á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða S-fúrfúrýlasetóþíóat í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.

Hámarksaldur

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,05 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri
áhættu við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu
eða draga úr henni þannig að hún sé í
lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun
á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/176

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

2b13050

—

Aukefni

Dífúrfúrýldísúlfíð

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Samsetning aukefnis
Dífúrfúrýldísúlfíð
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Dífúrfúrýldísúlfíð

Hreinleiki: magngreining að lágmarki
96%.
Efnaformúla: C10H10O2S2
CAS-númer: 4437-20-1
FLAVIS-nr.: 13.050
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða dífúrfúrýldísúlfíð í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Hámarksaldur

Allar
dýrategundir

—

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

—

—

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,05 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum
fyrir
fóðurefni
og
fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi
magn af virku efni í heilfóðri með 12%
rakainnihald: 0,05 mg/kg.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Framleitt með efnasmíði

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Lágmarksinnihald

Nr. 33/177

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

2b13053

—

Metýlfúrfúrýl- Samsetning aukefnis
súlfíð
Metýlfúrfúrýlsúlfíð
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Metýlfúrfúrýlsúlfíð
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
97%.
Efnaformúla: C6H8OS
CAS-númer: 1438-91-1
FLAVIS-nr.: 13.053
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða metýlfúrfúrýlsúlfíð í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins
í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,05 mg/kg“

15.3.2028

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið
17.5.2018

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri
áhættu við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu
eða draga úr henni þannig að hún sé í
lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun
á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/178

Lágmarksinnihald

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

17.5.2018

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,05 mg/kg.

2b13055

—

2-metýlfúran3-þíól

Samsetning aukefnis
2-metýlfúran-3-þíól
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
2-metýlfúran-3-þíól
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
95%.
Efnaformúla: C5H6OS
CAS-númer: 28588-74-1

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“

Nr. 33/179

FLAVIS-nr.: 13.055

Allar
dýrategundir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu við innöndun, snertingu
við húð eða augu. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða
þessari áhættu eða draga úr henni þannig að
hún sé í lágmarki skal nota persónuhlífar
við notkun á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn, öryggisgleraugu og
hlífðarhanskar.

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða 2-metýlfúran-3-þíól í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður:

Hámarksaldur

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,05 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri
áhættu við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu
eða draga úr henni þannig að hún sé í
lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun
á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/180

Lágmarksinnihald

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

2b13064

—

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Metýlfúrfúrýl- Samsetning aukefnis
dísúlfíð
Metýlfúrfúrýldísúlfíð
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Metýlfúrfúrýldísúlfíð

Hreinleiki: magngreining að lágmarki
95%.
Efnaformúla: C6H8OS2
CAS-númer: 57500-00-2
FLAVIS-nr.: 13.064
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða metýlfúrfúrýldísúlfíð í
fóðuraukefni og í bragðefnaforblöndum í fóður.
Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Hámarksaldur

Allar
dýrategundir

—

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

—

—

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“
4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,05 mg/kg.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Framleitt með efnasmíði

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

17.5.2018

Lágmarksinnihald

Nr. 33/181

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

2b13079

—

Metýl-2-metýl- Samsetning aukefnis
3-fúrýldísúlfíð Metýl-2-metýl-3-fúrýldísúlfíð
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Metýl-2-metýl-3-fúrýldísúlfíð
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
97%.
Efnaformúla: C6H8OS2
CAS-númer: 65505-17-1
FLAVIS-nr.: 13.079
Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða metýl-2-metýl-3fúrýldísúlfíð í fóðuraukefni og í
bragðefnaforblöndum í fóður:

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.
2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,05 mg/kg“

15.3.2028

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið
17.5.2018

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Allar
dýrategundir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri
áhættu við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu
eða draga úr henni þannig að hún sé í
lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun
á aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

Nr. 33/182

Lágmarksinnihald

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

17.5.2018

Lágmarksinnihald

5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,05 mg/kg.

2b13128

—

Fúrfúrýlasetat

Samsetning aukefnis
Fúrfúrýlasetat
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Fúrfúrýlasetat
Framleitt með efnasmíði
Hreinleiki: magngreining að lágmarki
97%.
Efnaformúla: C7H8O3
CAS-númer: 623-17-6

—

—

—

1. Aukefnið skal notað í fóður í formi
forblöndu.

15.3.2028

2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og
forblöndunum skal tilgreina geymslu- og
stöðugleikaskilyrði.
3. Á merkimiða
eftirfarandi:

aukefnis

skal

tilgreina

„Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins í
heilfóðri
með
12%
rakainnihald:
0,5 mg/kg“

Nr. 33/183

FLAVIS-nr.: 13.128

Allar
dýrategundir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri
áhættu við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða
draga úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Greiningaraðferð (1)
Til að ákvarða
fóðuraukefni og
blöndum í fóður:

fúrfúrýlasetat í
í bragðefnafor-

Hámarksaldur

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti
og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða
forblandnanna ef það notkunarmagn sem
lagt er til á merkimiða forblöndunnar myndi
leiða til þess að farið sé yfir magnið sem
um getur í 3. lið
5. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer,
heiti og viðbætt magn virka efnisins á
merkimiðum fyrir fóðurefni og fóðurblöndur ef farið er yfir eftirfarandi magn af
virku efni í heilfóðri með 12% rakainnihald:
0,5 mg/kg.
6. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri
áhættu við innöndun, snertingu við húð eða
augu. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu eða
draga úr henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun á
aukefninu og forblöndunum, þ.m.t.
öndunarvörn,
öryggisgleraugu
og
hlífðarhanskar.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Gas- og massagreining með læsingu
rástíma GC-MS-RTL.

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksinnihald

Nr. 33/184

Lágmarksinnihald

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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FRAMKVÆMDARTILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/100

Nr. 33/185

2018/EES/33/14

frá 22. janúar 2018
um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar
ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í þeirri röð, að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal
að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum nytjaplantna og grænmetistegunda í
landbúnaði (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/53/EB frá 13. júní 2002 um sameiginlega skrá yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði (1),
einkum a- og b-lið 2. mgr. 7. gr.,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/55/EB frá 13. júní 2002 um markaðssetningu grænmetisfræs (2), einkum a- og b-lið
2. mgr. 7. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Tilskipanir framkvæmdastjórnarinnar 2003/90/EB (3) og 2003/91/EB (4) voru samþykktar til að tryggja að yrki, sem
aðildarríkin bæta við landskrár sínar, samrýmist þeim aðferðarlýsingum sem yrkisskrifstofa Bandalagsins (CPVO) hefur
sett að því er varðar þá eiginleika sem athugun á hinum ýmsu tegundum skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði
vegna athugana á yrkjum, að svo miklu leyti sem slíkar aðferðarlýsingar hafa verið settar. Að því er varðar yrki, sem
falla ekki undir aðferðarlýsingar yrkisskrifstofu Bandalagsins, er í þessum tilskipunum kveðið á um að viðmiðunarreglur
Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja (UPOV) skuli gilda.

2)

Frá því að síðasta breyting var gerð á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB með framkvæmdartilskipun
framkvæmdastjórnarinnar (5) hafa yrkisskrifstofa Bandalagsins og Alþjóðasambandið um vernd nýrra plöntuyrkja
fastsett frekari aðferðarlýsingar og viðmiðunarreglur og hafa uppfært þær sem fyrir voru.

3)

Því ætti að breyta tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB til samræmis við það.

4)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli
og fóður.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Í stað I. og II. viðauka við tilskipun 2003/90/EB komi texti A-hluta viðaukans við þessa tilskipun.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2018, bls. 34. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 33.
(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/90/EB frá 6. október 2003 um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins
2002/53/EB að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum
nytjaplantna í landbúnaði (Stjtíð. ESB L 254, 8.10.2003, bls. 7).
(4) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/91/EB frá 6. október 2003 um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins
2002/55/EB að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum
grænmetistegunda (Stjtíð. ESB L 254, 8.10.2003, bls. 11).
(5) Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1914 frá 31. október 2016 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og
2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í
þeirri röð, að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum
nytjaplantna og grænmetistegunda í landbúnaði (Stjtíð. ESB L 296, 1.11.2016, bls. 7).

Nr. 33/186
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2. gr.
Í stað viðaukanna við tilskipun 2003/91/EB komi texti B-hluta viðaukans við þessa tilskipun.
3. gr.
Að því er varðar athuganir, sem hófust fyrir 1. september 2018, er aðildarríkjunum heimilt að beita þeim útgáfum af
tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB sem voru í gildi áður en þeim var breytt með þessari tilskipun.
4. gr.
Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
31. ágúst 2018. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.
Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. september 2018.
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru
birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.
5. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
6. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 22. janúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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Nr. 33/187

VIÐAUKI

A-HLUTI
„I. VIÐAUKI

Skrá yfir tegundir, sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr., sem eiga að fullnægja tæknilegum aðferðarlýsingum
yrkisskrifstofu Bandalagsins (CPVO) (1)
Vísindaheiti

Almennt heiti

Aðferðarlýsing yrkisskrifstofu
Bandalagsins

Festuca arundinacea Schreb.

Tágavingull

TP 39/1 frá 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Þráðvingull

TP 67/1 frá 23.6.2011

Festuca ovina L.

Sauðvingull

TP 67/1 frá 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Hávingull

TP 39/1 frá 1.10.2015

Festuca rubra L.

Rauðvingull

TP 67/1 frá 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Skrápvingull

TP 67/1 frá 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Ítalskt rýgresi

TP 4/1 frá 23.6.2011

Lolium perenne L.

Vallarrýgresi

TP 4/1 frá 23.6.2011

Lolium × hybridum Hausskn.

Rýgresisblendingur

TP 4/1 frá 23.6.2011

Pisum sativum L.

Fóðurertur

TP 7/2, 2. endursk. frá 15.3.2017

Poa pratensis L.

Vallarsveifgras

TP 33/1 frá 15.3.2017

Vicia sativa L.

Fóðurflækja

TP 32/1 frá 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Gulrófa

TP 89/1 frá 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Fóðurhreðka

TP 178/1 frá 15.3.2017

Brassica napus L.

Fóðurrepja

TP 36/2 frá 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Hampur

TP 276/1 frá 28.11.2012

Glycine max (L.) Merr.

Sojabaunir

TP 80/1 frá 15.3.2017

Gossypium spp.

Baðmull

TP 88/1 frá 19.4.2016

Helianthus annuus L.

Sólblóm

TP 81/1 frá 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lín (spunalín, olíulín)

TP 57/2 frá 19.3.2014

Sinapis alba L.

Hvítur mustarður

TP 179/1 frá 15.3.2017

Avena nuda L.

Snoðhafrar

TP 20/2 frá 1.10.2015

Avena sativa L. (þ.m.t. A. byzantina K. Koch)

Hafrar

TP 20/2 frá 1.10.2015

Hordeum vulgare L.

Bygg

TP 19/4 frá 1.10.2015

Oryza sativa L.

Hrísgrjón

TP 16/3 frá 1.10.2015

Secale cereale L.

Rúgur

TP 58/1 frá 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Blendingar sem koma fram við
kynblöndun tegunda af ættkvíslinni
Triticum og tegunda af ættkvíslinni
Secale

TP 121/2, 1. endursk. frá 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Hveiti

TP 3/4, 2. endursk. frá 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Harðhveiti

TP 120/3 frá 19.3.2014

Zea mays L.

Maís

TP 2/3 frá 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Kartöflur

TP 23/3 frá 15.3.2017
______

(1) Þessar aðferðarlýsingar eru á vefsíðu yrkisskrifstofu Bandalagsins (www.cpvo.europa.eu).

Nr. 33/188

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

17.5.2018

II. VIÐAUKI

Skrá yfir tegundir, sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr., sem eiga að fullnægja viðmiðunarreglum Alþjóðasambandsins um
vernd nýrra plöntuyrkja að því er varðar prófanir (1)
Vísindaheiti

Almennt heiti

Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins
um vernd nýrra plöntuyrkja

Beta vulgaris L.

Fóðursykurrófa

TG/150/3 frá 4.11.1994

Agrostis canina L.

Týtulíngresi

TG/30/6 frá 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Stórlíngresi

TG/30/6 frá 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Skriðlíngresi

TG/30/6 frá 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Hálíngresi

TG/30/6 frá 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Sólfax

TG/180/3 frá 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sitkafax

TG/180/3 frá 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Axhnoðapuntur

TG/31/8 frá 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Blendingar sem koma fram við
kynblöndun tegunda af ættkvíslinni
Festuca og tegunda af ættkvíslinni
Lolium

TG/243/1 frá 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Hnúðfoxgras

TG/34/6 frá 7.11.1984

Phleum pratense L.

Vallarfoxgras

TG/34/6 frá 7.11.1984

Lotus corniculatus L.

Akurmaríuskór

TG 193/1 frá 9.4.2008

Lupinus albus L.

Ljósalúpína

TG/66/4 frá 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lensulúpína

TG/66/4 frá 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Ilmlúpína

TG/66/4 frá 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Broddrefasmári

TG 228/1 frá 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Spælrefasmári

TG 228/1 frá 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Randrefasmári

TG 228/1 frá 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Svartrefasmári

TG 228/1 frá 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Hnattrefasmári

TG 228/1 frá 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Dvergrefasmári

TG 228/1 frá 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Úfrefasmári

TG 228/1 frá 5.4.2006

Medicago sativa L.

Refasmári

TG/6/5 frá 6.4.2005

Medicago scutellata (L.) Mill.

Skjaldrefasmári

TG 228/1 frá 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Þornrefasmári

TG 228/1 frá 5.4.2006

Medicago × varia T. Martyn

Sandrefasmári

TG/6/5 frá 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Rauðsmári

TG/5/7 frá 4.4.2001

Trifolium repens L.

Hvítsmári

TG/38/7 frá 9.4.2003

Vicia faba L.

Garðbaunir

TG/8/6 frá 17.4.2002

Arachis hypogaea L.

Jarðhnetur

TG/93/4 frá 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Nepjur

TG/185/3 frá 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Litunarþistlar

TG/134/3 frá 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Valmúi

TG/166/4 frá 9.4.2014

Sorghum bicolor (L.) Moench

Dúrra

TG/122/4 frá 25.3.2015

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Akurdúrra

TG/122/4 frá 25.3.2015

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum
sudanense (Piper) Stapf

Blendingar sem koma fram við
kynblöndun Sorghum bicolor og
Sorghum sudanense

TG/122/4 frá 25.3.2015“

(1) Texta þessara viðmiðunarreglna er að finna á vefsíðu Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja (www.upov.int).“
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B-HLUTI
„I. VIÐAUKI

Skrá yfir tegundir, sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr., sem eiga að fullnægja aðferðarlýsingum yrkisskrifstofu
Bandalagsins (CPVO) að því er varðar prófanir (1)
Vísindaheiti

Almennt heiti

Aðferðarlýsing yrkisskrifstofu
Bandalagsins

Allium cepa L. (Cepa-yrkishópur)

Laukar og bananaskalottlaukar
(Echalion)

TP 46/2 frá 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum-yrkishópur)

Skalottlaukar

TP 46/2 frá 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Pípulaukar

TP 161/1 frá 11.3.2010

Allium porrum L.

Blaðlaukar

TP 85/2 frá 1.4.2009

Allium sativum L.

Hvítlaukur

TP 162/1 frá 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Graslaukur

TP 198/2 frá 11.3.2015

Apium graveolens L.

Sellerí

TP 82/1 frá 13.3.2008

Apium graveolens L.

Hnúðsillur

TP 74/1 frá 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Sperglar

TP 130/2 frá 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Rauðrófur, þ.m.t. Cheltenham-rófur

TP 60/1 frá 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Blaðbeðja

TP 106/1 frá 11.3.2015

Brassica oleracea L.

Grænkál

TP 90/1 frá 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Blómkál

TP 45/2, endursk. frá 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Spergilkál eða sprotakál

TP 151/2, endursk. frá 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Rósakál

TP 54/2, endursk. frá 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Hnúðkál

TP 65/1, endursk. frá 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Blöðrukál, hvítkál og rauðkál

TP 48/3, endursk. frá 15.3.2017

Brassica rapa L.

Kínakál

TP 105/1 frá 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Eldpipar eða paprikur

TP 76/2, endursk. frá 15.3.2017

Cichorium endivia L.

Hrokkinblaðssalat og breiðblaða
salatfíflar

TP 118/3 frá 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Iðnaðarsikoríur

TP 172/2 frá 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Jólasalat

TP 173/1 frá 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vatnsmelónur

TP 142/2 frá 19.3.2014

Cucumis melo L.

Melónur

TP 104/2 frá 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Gúrkur og smágúrkur

TP 61/2 frá 13.3.2008

Cucurbita maxima Duchesne

Tröllagrasker

TP 155/1 frá 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Grasker eða dvergbítar

TP 119/1 endursk. frá 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Ætiþistlar og salatþistlar

TP 184/2 frá 27.2.2013

Daucus carota L.

Gulrætur og fóðurgulrætur

TP 49/3 frá 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenníkur

TP 183/1 frá 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salat

TP 13/5, 2. endursk. frá 15.3.2017

Solanum lycopersicum L.

Tómatar

TP 44/4, 2. endursk. frá 19.4.2016

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Steinselja
(Hill)

TP 136/1 frá 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

TP 9/1 frá 21.3.2007

Klifurbaunir

(1) Þessar aðferðarlýsingar eru á vefsíðu yrkisskrifstofu Bandalagsins (www.cpvo.europa.eu).
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Almennt heiti

Aðferðarlýsing yrkisskrifstofu
Bandalagsins

Phaseolus vulgaris L.

Buskabaunir og stangarbaunir

TP 12/4 frá 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Mergertur, hýðisertur og sykurertur

TP 7/2, 2. endursk. frá 15.3.2017

Raphanus sativus L.

Hreðkur, vetrarhreðkur

TP 64/2 endursk. frá 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Rabarbarar

TP 62/1 frá 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Svartrót

TP 116/1 frá 11.3.2015

Solanum melongena L.

Eggaldin

TP 117/1 frá 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spínat

TP 55/5, 2. endursk. frá 15.3.2017

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vorsalat eða lambasalat

TP 75/2 frá 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Breiðbaunir

TP Broadbean/1 frá 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sykurmaís og poppmaís

TP 2/3 frá 11.3.2010

Solanum lycopersicum L. × Solanum
Grunnstofnar tómata
habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner;
Solanum lycopersicum L. × Solanum
peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum
L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

TP 294/1, 2. endursk. frá 15.3.2017

Cucurbita maxima × Cucurbita moschata

TP 311/1 frá 15.3.2017

Tegundablandaðir blendingar
Cucurbita maxima Duch. × Cucurbita
moschata Duch. til notkunar sem
grunnstofnar.

______

II. VIÐAUKI

Skrá yfir tegundir, sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr., sem eiga að fullnægja viðmiðunarreglum Alþjóðasambandsins um
vernd nýrra plöntuyrkja að því er varðar prófanir (1)
Vísindaheiti

Almennt heiti

Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins
um vernd nýrra plöntuyrkja

Brassica rapa L.

Næpur

TG/37/10 frá 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Ítalskir kaffifíflar

TG/154/4 frá 5.4.2017“

__________

(1) Texta þessara viðmiðunarreglna er að finna á vefsíðu Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja (www.upov.int).
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/122

Nr. 33/191

2018/EES/33/15

frá 20. október 2017
um breytingu á I., II., VI., VIII. og IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1007/2011 um heiti
textíltrefja og viðkomandi merkimiða og merkingar varðandi trefjasamsetningu textílvara (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1007/2011 frá 27. september 2011 um heiti textíltrefja og
viðkomandi merkimiða og merkingar varðandi trefjasamsetningu textílvara og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 73/44/EBE
og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 96/73/EB og 2008/121/EB (1), einkum 21. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (ESB) nr. 1007/2011 er þess krafist að í merkingum komi fram trefjasamsetning textílvara og kanna skal
með greiningu hvort þær séu í samræmi við upplýsingar sem tilgreindar eru á merkimiða.

2)

Í samræmi við 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1007/2011 lagði framleiðandi umsókn fyrir framkvæmdastjórnina um að
bæta við efninu „pólýakrýlat“ sem nýju textíltrefjaheiti í skrána sem sett er fram í I. viðauka við þá reglugerð.
Umsókninni fylgdi tækniskjal sem uppfyllir allar lágmarkskröfurnar sem tilgreindar eru í II. viðauka við þá reglugerð.

3)

Að loknu mati á umsókninni um nýtt textíltrefjaheiti og að höfðu samráði við almenning á Europa-vefsetrinu komst
framkvæmdastjórnin, í samráði við sérfræðinga aðildarríkjanna og hagsmunaaðila, að þeirri niðurstöðu að bæta ætti nýja
textíltrefjaheitinu „pólýakrýlat“ við í skrána yfir textíltrefjaheitin sem sett eru fram í I. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 1007/2011.

4)

Í því skyni að taka tillit til tækniframfara ætti að breyta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1007/2011, einkum að því er
varðar skilgreiningu á nýja textíltrefjaheitinu, sem lögð er til, og auðkenningar- og magnákvörðunaraðferðir sem lagðar
eru til.

5)

Í reglugerð (ESB) nr. 1007/2011 er sett fram skrá yfir textílvörur sem nægir að merkja sameiginlega. Sú skrá tekur til
sauma-, viðgerða- og útsaumsgarns í smásölu í litlu magni þar sem eigin þyngd þess nemur einu grammi eða minna.
Sökum tækniframfara er þessi tiltekna textílvara þó ekki lengur boðin í smásölu í því magni þar sem eigin þyngd
vörunnar er eitt gramm eða minna. Því ætti að uppfæra skrána yfir textílvörur, sem sett er fram í VI. viðauka við þá
reglugerð, sem merkja má sameiginlega.

6)

Í þeim tilgangi að gera kleift að nota samræmdar aðferðir við magngreiningu á textíltrefjablöndum, ætti að breyta
prófunaraðferðunum, sem settar eru fram í VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1007/2011, með því að bæta við
„pólýakrýlat“-trefjum. Enn fremur ætti að bæta við nýrri prófunaraðferð, varðandi magngreiningu á trefjablöndum úr
pólýester og öðrum tilteknum trefjum, í VIII. viðauka við þá reglugerð.

7)

Í reglugerð (ESB) nr. 1007/2011 er einnig mælt fyrir um samþykkt frávik sem nota skal við útreikning á trefjamassa í
textílvöru. Þar af leiðandi ætti að bæta gildi samþykkts fráviks fyrir „pólýakrýlat“ við í skrána sem sett er fram í IX.
viðauka við þá reglugerð.

8)

Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 1007/2011 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum I., II., VI., VIII. og IX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1007/2011 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2018, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 272, 18.10.2011, bls. 1.
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 20. október 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Ákvæðum I., II., VI., VIII. og IX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1007/2011 er breytt sem hér segir:
1) eftirfarandi röð nr. 50 bætist við í I. viðauka:
„50

pólýakrýlat

trefjar sem myndaðar eru úr víxltengdum stórsameindum með yfir 35% (miðað við massa) af
akrýlathópum (sýra, sölt úr léttmálmi eða esterar) og undir 10% (miðað við massa) af
akrýlnítrílhópum í keðjunni og allt að 15% (miðað við massa) af köfnunarefni í
víxltengingu“,

2) í II. viðauka er eftirfarandi liðum breytt sem hér segir:
a) eftirfarandi komi í stað 2. og 3. liðar:
„2) Skilgreining á textíltrefju sem lögð er til:
sú skilgreining sem lögð er til skal lýsa trefjasamsetningunni. Þá eiginleika sem eru nefndir í skilgreiningunni á
nýrri textíltrefju, t.d. teygjanleiki, skal vera hægt að sannprófa með staðalprófunaraðferðunum, sem tilgreindar eru
í tækniskjalinu, ásamt tilraunaniðurstöðum greiningar.
3)

Greining á textíltrefjunni: efnaformúla, munur á fyrirliggjandi textíltrefjum, FTIR-tíðniróf, ásamt, þar sem við á,
ítarlegum upplýsingum, s.s. bræðslumark, eðlismassi, brotstuðull og brunaeiginleikar.“,

b) í stað 5. liðar komi eftirfarandi:
„5) Auðkenningar- og magnákvörðunaraðferðir, sem lagðar eru til, þ.m.t. tilraunagögn:
Umsækjandinn skal meta möguleikann á að nota aðferðirnar, sem skráðar eru í VIII. viðauka, eða þá samhæfðu
staðla sem verða teknir upp í þann viðauka til að greina þær blöndur sem helst er búist við á markaði af nýju
textíltrefjunni með öðrum textíltrefjum og skal gera tillögu um a.m.k. eina af þeim aðferðum. Að því er varðar þær
aðferðir eða samhæfðu staðla þar sem textíltrefjan getur talist óleysanlegur efnisþáttur skal umsækjandi tilgreina
„d“-þættina sem svara til massaleiðréttingarstuðlanna sem beita skal við útreikninga (til að taka tillit til massataps
sem þekkt er að gerist við greiningu) á nýju textíltrefjunni.
Ef aðferðirnar, sem skráðar eru í þessari reglugerð, henta ekki skal umsækjandi leggja fram fullnægjandi
rökstuðning og leggja til eina eða fleiri nýjar aðferðir. Nýja aðferðin eða nýju aðferðirnar, sem lagðar eru til, skulu
lýsa notkunarsviðinu (þ.m.t. trefjablöndum), meginreglunni (einkum efnavinnslu og vinnslustigum), tækinu og
hvarfmiðlinum eða hvarfmiðlunum, prófunaraðferðum, útreikningum og framsetningu niðurstaðna (þ.m.t. gildi
„d“-þáttanna) og nákvæmni (öryggismörk niðurstaðna).
Umsóknin skal fela í sér öll tilraunagögn, einkum að því er varðar trefjaeiginleika, auðkenningar- og
magnákvörðunaraðferðir sem lagðar eru til. Gögn um nákvæmni, traustleika og endurtekningarnákvæmni
aðferðanna skulu lögð fram með skjalinu.“,
c) í stað 7. liðar komi eftirfarandi:
„7) Viðbótarupplýsingar um framleiðsluaðferð og mikilvægi fyrir neytendur, til stuðnings umsókninni:
tækniskjalið skal a.m.k. fela í sér upplýsingar um fjölda framleiðenda, staðsetningu framleiðsluaðstöðu og
væntanlegan aðgengileika nýju trefjunnar á markaði eða þeirra vara sem framleiddar eru úr þeirri trefju.“,
d) eftirfarandi 8. liður bætist við:
„8) Tiltæk sýni:
framleiðandi eða aðili, sem kemur fram fyrir hans hönd, skal veita dæmigerð sýnishorn af nýju, hreinu textíltrefjunni og viðeigandi textíltrefjablöndum sem eru nauðsynlegar til að sannprófa nákvæmni, traustleika og endurtekningarnákvæmni þeirra auðkenningar- og magnákvörðunaraðferða sem lagðar eru til. Framkvæmdastjórnin getur
óskað eftir viðbótarsýnum af viðkomandi trefjablöndum frá framleiðandanum eða aðilanum sem kemur fram fyrir
hans hönd.“,
3) í stað 18. liðar í VI. viðauka komi eftirfarandi:
„18. Garn til sauma, viðgerða og útsaums í smásölu“,
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4) ákvæðum 2. kafla VIII. viðauka er breytt sem hér segir:
a) í yfirlitstöflunni í IV. hluta er eftirfarandi röð fyrir aðferð nr. 17 bætt við:
„17

Pólýester

Tilteknar aðrar trefjar

Tríklóróediksýra og klóróform“,

b) aðferð nr. 1 er breytt sem hér segir:
i.

í stað liðar 1.2 komi eftirfarandi:
„2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), hör (7), hampi (8), jútu (9), manilahampi (10), alfa (11),
kókostrefjum (12), gífli (13), ramí (14), sísali (15), kúprói (21), módali (22), prótíni (23), viskósu (25), akrýli
(26), pólýamíði eða næloni (30), pólýester (35), pólýprópýleni (37), elastófjölester (45), elastólefíni (46),
melamíni (47), tvíþættri trefju úr pólýprópýleni/pólýamíði (49) og pólýakrýlati (50).
Þessari aðferð er aldrei beitt á asetattrefjar þar sem asetýl hefur verið fjarlægt af yfirborði.“,

ii. í stað 5. liðar komi eftirfarandi:
„5. ÚTREIKNINGUR OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Reikna skal niðurstöður út á þann hátt sem er lýst í almennu leiðbeiningunum. Gildi „d“ er 1,00 nema þegar um er
að ræða melamín og pólýakrýlat en þá er „d“ = 1,01.“,
c) í stað liðar 1.2 í aðferð nr. 5 komi eftirfarandi:
„2. tríasetati (24), pólýprópýleni (37), elastólefíni (46), melamíni (47), tvíþættri trefju úr pólýprópýleni/pólýamíði (49)
og pólýakrýlati (50).“,
d) í stað liðar 1.2 í aðferð nr. 6 komi eftirfarandi:
„2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), kúprói (21), módali (22), viskósu (25), akrýli (26), pólýamíði eða
næloni (30), pólýester (35), pólýprópýleni (37), glertrefjum (44), elastófjölester (45), elastólefíni (46), melamíni
(47), tvíþættri trefju úr pólýprópýleni/pólýamíði (49) og pólýakrýlati (50).
Athugasemd:
Tríasetattrefjar, sem hafa verið meðhöndlaðar með frágangsefnum sem hefur leitt til vatnsrofs að hluta, verða ekki
lengur að öllu leyti leysanlegar í hvarfmiðlinum. Í þeim tilvikum er aðferðin ónothæf.“,
e) aðferð nr. 8 er breytt sem hér segir:
i.

í stað liðar 1.2 komi eftirfarandi:
„2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), kúprói (21), módali (22), viskósu (25), pólýamíði eða næloni
(30), pólýester (35), pólýprópýleni (37), elastófjölester (45), elastólefíni (46), melamíni (47), tvíþættri trefju úr
pólýprópýleni/pólýamíði (49) og pólýakrýlati (50).
Hún á jafnt við um akrýltrefjar og tiltekin módakrýl, sem hafa verið meðhöndluð með málmauknum leysilitum,
en ekki um þær sem litaðar eru með eftirkrómuðum leysilitum.“,

ii. í stað 5. liðar komi eftirfarandi:
„5. ÚTREIKNINGUR OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Reikna skal niðurstöður út á þann hátt sem er lýst í almennu leiðbeiningunum. Gildi „d“ er 1,00 nema þegar um er
að ræða ull, baðmull, kúpró, módal, pólýester, elastófjölester, melamín og pólýakrýlat en þá er „d“ = 1,01.“,
f) aðferð nr. 9 er breytt sem hér segir:
i.

í stað liðar 1.2 komi eftirfarandi:
„2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), kúprói (21), módali (22), viskósu (25), akrýli (26), pólýamíði
eða næloni (30), pólýester (35), pólýprópýleni (37), glertrefjum (44), elastófjölester (45), melamíni (47) og
tvíþættri trefju úr pólýprópýleni/pólýamíði (49) og pólýakrýlati (50).
Fari ullar- eða silkimagn blöndunnar yfir 25% skal nota aðferð nr. 2.
Fari pólýamíð- eða nælonmagn blöndunnar yfir 25% skal nota aðferð nr. 4.“,
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ii. í stað 5. liðar komi eftirfarandi:
„5. ÚTREIKNINGUR OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Reikna skal niðurstöður út á þann hátt sem er lýst í almennu leiðbeiningunum. Gildi „d“ er 1,00 nema þegar um er
að ræða melamín og pólýakrýlat en þá er „d“ = 1,01.“,
g) aðferð nr. 13 er breytt sem hér segir:
i.

í stað liðar 1.2 komi eftirfarandi:
„2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), asetati (19), kúprói (21), módali (22), tríasetati (24), viskósu
(25), akrýli (26), pólýamíði eða næloni (30), pólýester (35), glertrefjum (44), elastófjölester (45), melamíni (47)
og pólýakrýlati (50).“,

ii. í stað 5. liðar komi eftirfarandi:
„5. ÚTREIKNINGUR OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Reikna skal niðurstöður út á þann hátt sem er lýst í almennu leiðbeiningunum. Gildi „d“ er 1,00 nema þegar um er
að ræða melamín og pólýakrýlat en þá er „d“ = 1,01.“,
h) aðferð nr. 15 er breytt sem hér segir:
i.

í stað liðar 1.2 komi eftirfarandi:
„2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), kúprói (21), módali (22), viskósu (25), akrýli (26), pólýamíði
eða næloni (30), glertrefjum (44), melamíni (47) og pólýakrýlati (50).
Ef módakrýltrefjar eða elastön eru til staðar skal fyrst framkvæma forprófun til þess að kanna hvort trefjarnar
séu að öllu leyti leysanlegar í hvarfmiðlinum.
Einnig má greina blöndur, sem innihalda klórtrefjar, með því að nota aðferð nr. 9 eða 14.“,

ii. í stað 5. liðar komi eftirfarandi:
„5. ÚTREIKNINGUR OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Reikna skal niðurstöður út á þann hátt sem er lýst í almennu leiðbeiningunum. Gildi „d“ er 1,00 nema þegar um er
að ræða pólýakrýlat en þá er „d“ = 1,02, silki og melamín en þá er „d“ = 1,01 og akrýl en þá er „d“ = 0,98.“,
i.

eftirfarandi aðferð bætist við:
„AÐFERÐ nr. 17

Pólýester og aðrar tilteknar trefjar
(Aðferð þar sem notuð er tríklóróediksýra og klóróform).
1. GILDISSVIÐ

Þessi aðferð er notuð, eftir að önnur efni en trefjar hafa verið fjarlægð, fyrir trefjablöndur úr tveimur efnum:
1. pólýester (35)
með
2. pólýakrýlati (50).
2. ALMENNAR UPPLÝSINGAR

Meginreglan, tækið og hvarfmiðillinn, prófunaraðferð, útreikningur og framsetning niðurstaðna, sem eiga við um
trefjablöndur úr tveimur efnum úr pólýester með pólýakrýlati, er lýst í staðli EN ISO 1833-25:2013. Gildi „d“ er
1,01.“,
5) eftirfarandi færsla nr. 50 bætist við í IX. viðauka:
„50.

Pólýakrýlat

30,00“.
__________
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2018/EES/33/16

frá 23. maí 2017
um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014 með því að tilgreina meginreglur og
viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð rannsóknarlyfja sem ætluð eru mönnum og fyrirkomulag við
eftirlitsúttektir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014 frá 16. apríl 2014 um klínískar prófanir á
mannalyfjum og niðurfellingu á tilskipun 2001/20/EB (1), einkum 1. mgr. 63. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Góðir framleiðsluhættir við gerð rannsóknarlyfja sem ætluð eru mönnum tryggja að það sé samræmi milli
framleiðslulota sama rannsóknarlyfs, sem er notað í sömu klínísku prófun eða mismunandi klínískum prófunum, og að
breytingar sem verða við þróun rannsóknarlyfs séu skjalfestar og rökstuddar með tilhlýðilegum hætti. Framleiðsla
rannsóknarlyfja hefur í för með sér fleiri áskoranir, samanborið við framleiðslu á lyfjum með markaðsleyfi, því fastar
starfsvenjur eru ekki fyrir hendi, hönnun klínískra prófana er mismunandi og þar af leiðandi hönnun umbúða. Þessar
áskoranir stafa oft á tíðum af þörf til að slembiraða og til að fela auðkenni rannsóknarlyfja í þeim tilgangi að gera
klínískar prófanir (blindun). Eiturhrif, virkni og næmingarmáttur rannsóknarlyfja sem ætluð eru mönnum eru e.t.v. ekki
alveg ljós þegar prófunin fer fram og þörfin til að lágmarka alla áhættu á víxlmengun er því ennþá þýðingarmeiri en
þegar um er að ræða lyf með markaðsleyfi. Vegna þessa margbreytileika ættu framleiðsluaðgerðir að falla undir mjög
skilvirkt gæðakerfi fyrir lyf.

2)

Góðir framleiðsluhættir byggjast á sömu meginreglum að því er varðar lyf sem leyft er að setja á markað og
rannsóknarlyf. Rannsóknarlyf og lyf sem leyft er að setja á markað eru oft framleidd á sama framleiðslustað. Af þessum
sökum ætti að laga, eins og framast er unnt, meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð
rannsóknarlyfja sem ætluð eru mönnum að meginreglum og viðmiðunarreglum sem gilda um mannalyf.

3)

Í samræmi við 5. mgr. 61. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 eru tiltekin ferli undanþegin leyfinu sem um getur í
1. mgr. 61. gr. sömu reglugerðar. Í samræmi við 2. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 eiga góðir
framleiðsluhættir við gerð rannsóknarlyfja ekki við um þessi ferli.

4)

Til þess að framleiðandi geti fylgt góðum framleiðsluháttum við gerð rannsóknarlyfja er samstarf nauðsynlegt milli
framleiðanda og bakhjarls. Til að bakhjarlinn geti uppfyllt kröfurnar í reglugerð (ESB) nr. 536/2014 er samstarf við
framleiðandann á sama hátt nauðsynlegt. Ef framleiðandi og bakhjarl eru mismunandi lögaðilar ætti að skilgreina
skyldur framleiðandans og bakhjarlsins gagnvart hvor öðrum í tæknilegu samkomulagi þeirra á milli. Slíkt samkomulag
ætti að gera það kleift að miðla skýrslum um eftirlitsúttektir og skiptast á upplýsingum um gæðamál.

5)

Rannsóknarlyf sem flutt eru inn í Sambandið ættu að vera framleidd með því að beita gæðastöðlum sem eru a.m.k.
jafngildir gæðastöðlum í Sambandinu. Af þessum sökum ætti einungis að leyfa innflutning lyfja inn í Sambandið sem
framleiðandi í þriðja landi, sem hefur rétt eða leyfi til að gera slíkt í samræmi við lög landsins þar sem framleiðandinn er
staðsettur, framleiðir.

6)

Allir framleiðendur ættu að starfrækja skilvirkt gæðatryggingarkerfi fyrir framleiðslu- eða innflutningsaðgerðir sínar. Til
þess að slíkt kerfi sé skilvirkt þarf að innleiða gæðakerfi fyrir lyf. Góð skjöl mynda nauðsynlegan hluta

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 238, 16.9.2017, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 158, 27.5.2014, bls. 1.
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gæðatryggingarkerfis. Skráningarkerfi framleiðenda skal gera það kleift að rekja framleiðslusögu hverrar
framleiðslulotu og breytingar sem hafa átt sér stað við þróun rannsóknarlyfsins.
7)

Meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð rannsóknarlyfja ættu að varða gæðastjórnun,
starfsfólk, athafnasvæði, búnað, skjöl, framleiðslu, gæðaeftirlit, útvistaða starfsemi, kvartanir og innköllun af markaði
og innra eftirlit.

8)

Rétt þykir að gera kröfu um gæðalýsingaskrá, sem sameinar og inniheldur öll nauðsynleg tilvísunarskjöl, til að tryggja
að rannsóknarlyf séu framleidd samkvæmt góðum framleiðsluháttum við gerð rannsóknarlyfja og leyfi fyrir klínískum
prófunum.

9)

Vegna sérstakra eiginleika rannsóknarlyfja fyrir hátæknimeðferð ætti að laga ákvæðin um góða framleiðsluhætti að
þessum lyfjum í samræmi við áhættumiðaða nálgun. Að því er varðar hátæknimeðferðarlyf, sem eru sett á markað í
Sambandinu, er gert ráð fyrir slíkri aðlögun í 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1394/2007 (1).
Einnig ætti að setja fram kröfur um góða framleiðsluhætti, sem gilda um rannsóknarlyf fyrir hátæknimeðferð, í
viðmiðunarreglum framkvæmdastjórnarinnar sem um getur í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1394/2007.

10)

Til að tryggja samræmi við meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð rannsóknarlyfja ætti að
fastsetja ákvæði um eftirlitsúttektir lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna. Aðildarríkjum ætti ekki að vera skylt að hafa
reglubundið eftirlit með framleiðendum rannsóknarlyfja í þriðja landi. Þörf á slíkum eftirlitsúttektum ætti að ákvarðast
út frá áhættumiðaðri nálgun en framleiðendur í þriðja landi ættu a.m.k. að sæta eftirliti ef grunur leikur á um að ekki séu
notaðir gæðastaðlar, sem eru a.m.k. jafngildir þeim sem gilda í Sambandinu, við framleiðslu rannsóknarlyfjanna.

11)

Eftirlitsmenn ættu að taka viðmiðunarreglur framkvæmdastjórnarinnar um góða framleiðsluhætti við gerð
rannsóknarlyfja sem ætluð eru mönnum með í reikninginn. Til þess að ná fram og viðhalda gagnkvæmri viðurkenningu
á niðurstöðum eftirlitsúttekta í Sambandinu og greiða fyrir samstarfi aðildarríkjanna ætti að þróa almennt viðurkenndar
kröfur, í formi verklagsreglna, um framkvæmd eftirlitsúttekta á góðum framleiðsluháttum við gerð rannsóknarlyfja.
Viðmiðunarreglum framkvæmdastjórnarinnar og þessum verklagsreglum ætti að viðhalda og uppfæra þær reglulega í
samræmi við þróun á sviði tækni og vísinda.

12)

Meðan eftirlitsúttekt á stað stendur yfir ættu eftirlitsmenn að hafa eftirlit með því hvort góðir framleiðsluhættir séu
viðhafðir á staðnum, bæði að því er varðar rannsóknarlyf og lyf sem leyft er að setja á markað. Af þessum sökum og til
að tryggja skilvirkt eftirlit ætti að samræma, eins og unnt er, verklagsreglur og vald til að inna af hendi eftirlit til að
sannreyna að góðum framleiðsluháttum við gerð rannsóknarlyfja sem ætluð eru mönnum sé fylgt, við verklagsreglur og
eftirlit sem gilda um mannalyf.

13)

Til að tryggja að eftirlitsúttektir séu skilvirkar ættu eftirlitsmenn að hafa viðeigandi heimildir.

14)

Aðildarríkin ættu að vera fær um að grípa til aðgerða ef ekki er farið að ákvæðum um góða framleiðsluhætti við gerð
rannsóknarlyfja sem ætluð eru mönnum.

15)

Lögbærum yfirvöldum ætti að vera skylt að koma á gæðakerfum til að tryggja að verklagsreglur við eftirlitsúttektir séu
virtar og eftirlit haft með þeim með samræmdum hætti. Vel starfhæft gæðakerfi ætti að samanstanda af
skipulagseiningu, skýrum ferlum og verklagsreglum, þ.m.t. stöðluðum verklagsreglum sem eftirlitsmenn eiga að fylgja
þegar þeir inna verkefni sín af hendi, skýrt skilgreindum upplýsingum um skyldur og ábyrgð eftirlitsmanna og kröfum
um áframhaldandi starfsþjálfun sem og fullnægjandi úrræðum og kerfum sem miða að því að útrýma tilvikum þar sem
ekki er farið að tilskildum ákvæðum.

16)

Þessi reglugerð ætti að gilda frá og með gildistökudegi tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1572 (2).

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1394/2007 frá 13. nóvember 2007 um hátæknimeðferðarlyf og breytingu á tilskipun
2001/83/EB og reglugerð (EB) nr. 726/2004 (Stjtíð. ESB L 324, 10.12.2007, bls. 121).
(2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1572 frá 15. september 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2001/83/EB að því er varðar meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð mannalyfja (Stjtíð. ESB L 238,
16.9.2017, bls. 44).
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
I. KAFLI
ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.
Efni
Í þessari reglugerð eru tilgreindar meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð rannsóknarlyfja sem
ætluð eru mönnum, en framleiðsla eða innflutningur á þeim er háður leyfi eins og um getur í 1. mgr. 61. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 536/2014, og mælt fyrir um fyrirkomulag við eftirlitsúttektir á framleiðendum í tengslum við hvort farið sé eftir góðum
framleiðsluháttum í samræmi við 4. mgr. 63. gr. sömu reglugerðar.
2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1) „framleiðandi“: aðili sem stundar starfsemi þar sem krafist er leyfis í samræmi við 1. mgr. 61. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 536/2014,
2) „framleiðandi í þriðja landi“: aðili með staðfestu í þriðja landi sem stundar framleiðsluaðgerðir í því þriðja landi,
3) „gæðalýsingarskrá“: tilvísunarskrá sem inniheldur skrár eða vísar til skráa sem innihalda allar upplýsingar sem eru
nauðsynlegar til að útbúa ítarlegar, skriflegar leiðbeiningar um vinnslu, pökkun, gæðaeftirlit, prófun og afhendingu
framleiðslulota af rannsóknarlyfjum og til að framkvæma vottun á framleiðslulotum,
4) „gilding“: sú aðgerð að sanna, í samræmi við meginreglur um góða framleiðsluhætti, að allar aðferðir, ferli, búnaður, efni,
starfsemi eða kerfi leiði í raun til þeirra niðurstaðna sem búist er við.
II. KAFLI
GÓÐIR FRAMLEIÐSLUHÆTTIR

3. gr.
Góðum framleiðsluháttum fylgt
1. Framleiðandi skal tryggja að framleiðsluaðgerðir séu inntar af hendi í samræmi við góða framleiðsluhætti við gerð
rannsóknarlyfja sem eru tilgreind í þessari reglugerð og háð leyfi eins og um getur í 1. mgr. 61. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 536/2014.
2. Þegar rannsóknarlyf eru flutt inn skal leyfishafinn, sem um getur í 1. mgr. 61. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, tryggja
að gæðastaðlar, sem eru a.m.k. jafngildir þeim sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og í reglugerð (ESB) nr. 536/2014, hafi
verið notaðir við framleiðslu lyfjanna og að framleiðandi í þriðja landi hafi leyfi eða rétt, í samræmi við lög viðkomandi lands,
til að framleiða þessi rannsóknarlyf í viðkomandi þriðja landi.
4. gr.
Samræmi við leyfi fyrir klínískum prófunum
1. Framleiðandi skal tryggja að allar framleiðsluaðgerðir vegna rannsóknarlyfja séu inntar af hendi í samræmi við gögnin og
upplýsingarnar sem bakhjarlinn leggur fram skv. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 og eins og heimilað er í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í II. kafla eða, ef gögnum og upplýsingum var breytt síðar, í III. kafla framangreindrar
reglugerðar (ESB) nr. 536/2014.
2. Framleiðandi skal endurskoða framleiðsluaðferðir sínar reglulega í ljósi framfara á sviði vísinda og tækni og reynslu sem
bakhjarlinn hefur öðlast við þróun rannsóknarlyfja.
Framleiðandi skal upplýsa bakhjarlinn um endurskoðun sína á framleiðsluaðferðunum.
Ef nauðsynlegt reynist, í kjölfar endurskoðunar, að breyta leyfi fyrir klínískri prófun skal umsókn um breytinguna, ef breytingin
á klínísku prófuninni er veruleg breyting, lögð fram í samræmi við 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 eða, ef breytingin á
klínísku prófuninni er ekki veruleg breyting, breytingin framkvæmd í samræmi við 9. mgr. 81. gr. sömu reglugerðar.
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5. gr.
Gæðakerfi fyrir lyf
1. Framleiðandi skal koma á, hrinda í framkvæmd og viðhalda skilvirkum, skipulögðum ráðstöfunum til að tryggja að gæði
rannsóknarlyfjanna séu þau sem fyrirhuguð notkun þeirra útheimtir. Þessar ráðstafanir skulu fela í sér að koma á góðum
framleiðsluháttum og gæðaeftirliti.
2.

Yfirstjórn og starfsfólk í mismunandi deildum skal taka þátt í að koma á fót gæðakerfi fyrir lyf.
6. gr.
Starfsfólk

1. Framleiðandi skal hafa yfir að ráða nægum fjölda af hæfu starfsfólki, með viðeigandi menntun og hæfi, á öllum
framleiðslustöðum til að tryggja að gæði rannsóknarlyfjanna séu þau sem fyrirhuguð notkun þeirra útheimtir.
2. Í starfslýsingum skal setja fram skyldur stjórnenda og yfirmanna, þ.m.t. menntaðra og hæfra einstaklinga, sem bera ábyrgð
á að góðir framleiðsluhættir séu teknir upp og stundaðir. Innbyrðis tengsl þeirra og staða skal sett fram í skipuriti. Skipurit og
starfslýsingar skulu samþykkt í samræmi við innanhússreglur framleiðanda.
3.

Starfsfólkið, sem um getur í 2. mgr., skal fá nægilegt valdsvið til að geta gegnt skyldustörfum sínum á réttan hátt.

4.

Starfsfólk skal hljóta grunnþjálfun og njóta símenntunar sem tekur einkum til eftirfarandi sviða:

a) kenninga um hugtakið lyfjafræðileg gæði og beitingu þess,
b) góðra framleiðsluhátta.
Framleiðandi skal sannreyna árangur starfsþjálfunarinnar.
5. Framleiðandi skal koma á áætlunum um hollustuhætti, þ.m.t. verklagsreglur sem varða heilbrigði, hreinlæti og fatnað
starfsfólks. Áætlanirnar skulu lagaðar að þeim framleiðsluaðgerðum sem á að inna af hendi. Framleiðandi skal tryggja að
áætlunum sé fylgt.
7. gr.
Athafnasvæði og búnaður
1. Framleiðandi skal tryggja að athafnasvæði og framleiðslubúnaður séu staðsett, hönnuð, smíðuð, breytt og haldið við
þannig að henti til fyrirhugaðrar starfsemi.
2. Framleiðandi skal tryggja að athafnasvæði og framleiðslubúnaður séu innréttuð, hönnuð og starfrækt á þann hátt að sem
minnst hætta sé á mistökum og hægt sé að þrífa vandlega og sinna viðhaldi til að komast hjá mengun, víxlmengun og öllum
skaðlegum áhrifum á gæði rannsóknarlyfsins.
3. Framleiðandi skal tryggja að þessi athafnasvæði og búnaður, sem á að nota til framleiðsluaðgerða sem hafa afgerandi áhrif
á gæði rannsóknarlyfja, standist viðeigandi kröfur um gæði og gildingu.
8. gr.
Skjalahald
1. Framleiðandi skal koma á og viðhalda skráningarkerfi til að skrá eftirfarandi, eftir því sem við á með hliðsjón af þeirri
starfsemi sem er stunduð:
a) gæðalýsingar,
b) framleiðsluforskriftir,
c) leiðbeiningar um vinnslu og pökkun,
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d) verklagsreglur og samskiptareglur, þ.m.t. verklagsreglur um almennar framleiðsluaðgerðir og -skilyrði,
e) skrár, einkum þær sem ná yfir mismunandi framleiðsluaðgerðir sem inntar eru af hendi og skrár yfir framleiðslulotur,
f) tæknilegt samkomulag,
g) greiningarvottorð.
Skjöl sem eiga sérstaklega við um rannsóknarlyf skulu vera í samræmi við gæðalýsingarskrána, eftir því sem við á.
2. Skráningarkerfið skal tryggja gæði gagna og heilleika þeirra. Skjöl skulu vera skýr, villulaus og með nýjustu
upplýsingum.
3. Framleiðandi skal geyma gæðalýsingarskrána og framleiðslulotuskjölin í a.m.k. fimm ár eftir að síðustu klínísku prófun,
þar sem framleiðslulotan var notuð, er lokið eða henni hætt.
4. Þegar rafeinda-, ljósmynda- eða önnur gagnavinnslukerfi eru notuð til að geyma gögn skal framleiðandi byrja á að gilda
kerfin til að tryggja að gögnum verði haldið til haga á viðeigandi hátt á geymslutímabilinu sem mælt er fyrir um í 3. mgr. Gögn,
sem eru geymd í þessum kerfum, skulu gerð tiltæk í læsilegri mynd.
5. Gögn, sem geymd eru á rafrænan hátt, skulu varin gegn ólögmætum aðgangi, því að þau glatist eða skemmist með tækni á
borð við fjölföldun, öryggisafritun og flutning í annað geymslukerfi. Skoðunarskrám, þ.e. skrár yfir allar breytingar og
brottfellingar í þessum gögnum sem skipta máli, skal viðhaldið.
6.

Skjölin skulu lögð fyrir lögbær yfirvöld, sé þess óskað.
9. gr.
Framleiðsla

1.

Framleiðandi skal inna framleiðsluaðgerðir af hendi í samræmi við fyrirfram ákvörðuð fyrirmæli og verklagsreglur.

Framleiðandi skal tryggja að hentug og fullnægjandi hjálpargögn séu tiltæk við vinnslueftirlit og að öll frávik frá vinnslu og
framleiðslugallar séu skráð og rannsökuð vandlega.
2. Framleiðandi skal gera viðeigandi tæknilegar eða skipulagslegar ráðstafanir til að forðast víxlmengun og óviljandi
blöndun efna. Gefa skal sérstakan gaum að meðhöndlun rannsóknarlyfja við og eftir blindun.
3.

Gilda skal framleiðsluferlið í heild sinni, að svo miklu leyti sem við á, að teknu tilliti til þess á hvaða þróunarstigi lyfið er.

Framleiðandi skal tilgreina þau vinnsluþrep sem tryggja öryggi þátttakandans, s.s. dauðhreinsun, og áreiðanleika og traustleika
klínísku rannsóknargagnanna sem fást úr klínísku prófuninni. Gilda skal þessi mikilvægu vinnsluþrep og gilda þau reglulega á
ný.
Allir áfangar í hönnun og þróun framleiðsluferlis skulu skráðir ítarlega.
10. gr.
Gæðastjórnun
1. Framleiðandi skal koma á fót og halda við gæðaeftirlitskerfi undir stjórn aðila sem hefur nauðsynlega menntun og hæfi og
er óháður framleiðslunni.
Þessi aðili skal hafa aðgang að einni eða fleiri rannsóknarstofum fyrir gæðaeftirlit með nægilegu starfsfólki og búnaði til að
annast rannsóknir og prófanir á upphafsefnum og umbúðaefnum og prófanir á milliefnum og fullunnum rannsóknarlyfjum.
2. Framleiðandi skal tryggja að rannsóknarstofur fyrir gæðaeftirlit fari eftir þeim upplýsingum sem veittar eru í
umsóknargögnum, sem um getur í 1. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, sem aðildarríkin heimila.
3. Þegar rannsóknarlyf eru flutt inn frá þriðju löndum skal ekki skylt að láta fara fram greiningareftirlit með þeim í
Sambandinu.
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Við lokaeftirlit með fullunnum rannsóknarlyfjum og áður en framleiðandi afhendir þau skal framleiðandinn taka tillit til:

a) greiningarniðurstaðna,
b) framleiðsluskilyrða,
c) niðurstaðna úr vinnslueftirliti,
d) athugunar á framleiðsluskjölum,
e) samræmis lyfsins við gæðalýsingu,
f) samræmis lyfsins við leyfi fyrir klínískri prófun,
g) athugunar á endanlegum fullunnum umbúðum.
11. gr.
Varðveisla sýna sem eru notuð til gæðaeftirlits
1. Framleiðandi skal geyma nógu mörg sýni úr hverri framleiðslulotu fullunninna lyfja í lausu, af helstu hlutum umbúða sem
eru notaðar um hverja framleiðslulotu fullunninna rannsóknarlyfja og úr hverri framleiðslulotu fullunninna rannsóknarlyfja í
a.m.k. tvö ár eftir að síðustu klínísku prófun, þar sem framleiðslulotan var notuð, er lokið eða hætt.
Framleiðandi skal geyma sýni úr upphafsefnum sem eru notuð í framleiðsluferlinu, öðrum en leysum, lofttegundum eða vatni, í
a.m.k. tvö ár eftir að rannsóknarlyfið fer í umferð. Þó er heimilt að stytta þetta tímabil ef geymsluþol upphafsefnisins, sem
tilgreint er í viðeigandi gæðalýsingum, er minna.
Í öllum tilvikum skal framleiðandi hafa sýni tiltæk fyrir lögbær yfirvöld.
2. Að fram kominni umsókn framleiðanda er lögbæru yfirvaldi heimilt að veita undanþágu frá 1. mgr. í tengslum við
sýnatöku og varðveislu upphafsefnis og að því er varðar tiltekin lyf sem eru framleidd hvert fyrir sig eða í litlu magni eða þegar
sérstök vandamál geta komið upp er varða geymslu þeirra.
12. gr.
Ábyrgð aðilans sem hefur menntun og hæfi
1. Aðili sem hefur menntun og hæfi, sem um getur í b-lið 2. mgr. 61. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, skal vera ábyrgur
fyrir eftirfarandi:
a) ef rannsóknarlyf eru framleidd í hlutaðeigandi aðildarríki: að sannprófa að hver framleiðslulota hafi verið framleidd og
athuguð í samræmi við kröfur um góða framleiðsluhætti við gerð rannsóknarlyfja, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð,
og upplýsingar sem eru veittar skv. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, að teknu tilliti til viðmiðunarreglnanna sem um
getur í 1. mgr. 63. gr. þeirrar reglugerðar,
b) ef rannsóknarlyf eru framleidd í þriðja landi: að sannprófa að hver framleiðslulota hafi verið framleidd og athuguð í
samræmi við gæðastaðla, sem eru a.m.k. jafngildir þeim sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, og upplýsingar sem eru
veittar skv. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, að teknu tilliti til viðmiðunarreglnanna sem um getur í 1. mgr. 63. gr.
þeirrar reglugerðar.
Aðili sem hefur menntun og hæfi skal votta í skrá eða jafngildu skjali, sem lagt er fram í því skyni, að hver framleiðslulota sé í
samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í 1. mgr.
2. Skránni eða jafngilda skjalinu skal haldið uppfærðu eftir því sem framleiðsluaðgerðir eru inntar af hendi og skal vera til
taks fyrir lögbært yfirvald í a.m.k. fimm ár eftir að síðustu klínísku prófun, þar sem framleiðslulotan var notuð, er lokið eða
formlega hætt.
13. gr.
Útvistuð starfsemi
1.

Ef framleiðsluaðgerð eða starfsemi í tengslum við hana er útvistað skal útvistunin háð skriflegum samningi.
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2. Í samningnum skal mæla skýrt fyrir um ábyrgð hvers aðila. Þar skal mæla fyrir um þær skyldur aðilans, sem starfseminni
er útvistað til, að fylgja góðum framleiðsluháttum og setja fram á hvaða hátt sá aðili sem hefur menntun og hæfi, sem ber
ábyrgð á að votta hverja framleiðslulotu, á að rækja skyldustörf sín.
3. Sá aðili sem starfseminni er útvistað til skal ekki ráða undirverktaka til neinnar starfsemi sem honum hefur verið falið
samkvæmt samningnum nema með skriflegri heimild verkkaupa.
4. Sá aðili sem starfseminni er útvistað til skal fylgja meginreglum og viðmiðunarreglum um góða framleiðsluhætti, sem
gilda um viðkomandi starfsemi, og skal sæta eftirlitsúttektum sem lögbær yfirvöld inna af hendi skv. 4. mgr. 63. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 536/2014.
14. gr.
Kvartanir, innköllun lyfja og afblindun í neyðartilvikum
1. Framleiðandi skal, í samstarfi við bakhjarlinn, koma á kerfi til að skrá og yfirfara kvartanir ásamt skilvirku kerfi til að
innkalla rannsóknarlyf, sem eru þegar komin inn í dreifingarkerfið, skjótt og fyrirvaralaust. Framleiðandi skal skrá og rannsaka
allar kvartanir um galla og skal tilkynna bakhjarli og lögbæru yfirvaldi hlutaðeigandi aðildarríkja um alla galla sem gætu leitt til
þess að innkalla þurfi lyf eða setja óeðlilegar hömlur á birgðir.
Tilgreina skal öll rannsóknasetur og, eftir því sem kostur gefst, tilgreina viðtökulönd.
Ef um er að ræða leyft rannsóknarlyf skal framleiðandi, í samstarfi við bakhjarlinn, upplýsa markaðsleyfishafa um alla galla
sem gætu tengst viðkomandi lyfi.
2. Ef krafist er blindunar á rannsóknarlyfi samkvæmt rannsóknaráætlun klínískrar prófunar skulu framleiðandi og bakhjarl í
sameiningu hrinda í framkvæmd málsmeðferð fyrir skjóta afblindun blindaðra lyfja, ef slíkt er nauðsynlegt vegna skjótrar
innköllunar eins og um getur í 1. mgr. Framleiðandi skal tryggja að með aðferðinni sé einungis unnt að tilgreina auðkenni
blindaðs lyfs eftir því sem nauðsyn ber til.
15. gr.
Innra eftirlit framleiðanda
Framleiðandi skal annast innra eftirlit með jöfnu millibili, sem hluta af gæðakerfi fyrir lyf, í því skyni að fylgjast með
framkvæmd og ástundun hinna góðu framleiðsluhátta. Hann skal gera nauðsynlegar aðgerðir til úrbóta og koma á öllum
nauðsynlegum forvarnarráðstöfunum.
Framleiðandi skal halda skrár um allt slíkt eftirlit og allar aðgerðir til úrbóta eða forvarnarráðstafanir sem gripið er til í
kjölfarið.
16. gr.
Rannsóknarlyf fyrir hátæknimeðferð
Þegar hátæknimeðferðarlyf eru notuð sem rannsóknarlyf skal laga meginreglur góðra framleiðsluhátta að sérstökum
eiginleikum þeirra. Rannsóknarlyf, sem eru um leið hátæknimeðferðarlyf, skulu framleidd í samræmi við viðmiðunarreglurnar
sem um getur í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1394/2007.
III. KAFLI
EFTIRLITSÚTTEKTIR

17. gr.
Eftirlit við eftirlitsúttekt
1. Aðildarríkin skulu tryggja, með reglulegum eftirlitsúttektum eins og um getur í 4. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 536/2014, að leyfishafar, eins og um getur í 1. mgr. 61. gr. þeirrar reglugerðar, fari að meginreglum um góða
framleiðsluhætti sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og taki tillit til viðmiðunarreglnanna sem um getur í annarri
undirgrein 1. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014.
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2. Með fyrirvara um hvers kyns ráðstafanir sem kunna að hafa verið gerðar milli Sambandsins og þriðju landa er lögbæru
yfirvaldi heimilt að krefjast þess að framleiðendur í þriðja landi sæti eftirlitsúttekt eins og um getur í 4. mgr. 63. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 536/2014 og í þessari reglugerð. Þessi reglugerð gildir að breyttu breytanda um slíkar eftirlitsúttektir í þriðju löndum.
3. Aðildarríkin skulu annast eftirlitsúttektir á framleiðendum í þriðja landi til að tryggja að gæðastaðlar, sem eru a.m.k.
jafngildir þeim sem mælt er fyrir um í Sambandinu, séu notaðir við framleiðslu rannsóknarlyfja sem eru flutt inn í Sambandið.
Aðildarríkjum er ekki skylt að hafa reglubundið eftirlit með framleiðendum rannsóknarlyfja í þriðja landi. Nauðsyn slíkra
eftirlitsúttekta skal byggð á mati á áhættu en þær skulu a.m.k. eiga sér stað ef aðildarríkin hafa ástæðu til að ætla að
gæðastaðlarnir, sem eru notaðir við framleiðslu rannsóknarlyfja sem eru flutt inn í Sambandið, séu lægri en þeir sem mælt er
fyrir um í þessari reglugerð og í viðmiðunarreglunum sem um getur í annarri undirgrein 1. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 536/2014.
4.

Ef þörf krefur má framkvæma fyrirvaralausar eftirlitsúttektir.

5. Að eftirlitsúttekt lokinni skal eftirlitsmaðurinn gera skýrslu um eftirlitsúttektina. Áður en lögbært yfirvald samþykkir
skýrslu skal framleiðandi fá tækifæri til að leggja fram athugasemdir í tengslum við niðurstöðurnar í skýrslunni.
6. Ef niðurstöður í lokaskýrslu sýna að framleiðandi fylgir góðum framleiðsluháttum við gerð rannsóknarlyfja skal lögbært
yfirvald, innan 90 daga frá eftirlitsúttekt, gefa út vottorð um góða framleiðsluhætti til handa framleiðandanum.
7. Lögbært yfirvald skal skrá vottorð, sem þau gefa út um góða framleiðsluhætti, í gagnagrunn Sambandsins sem um getur í
6. mgr. 111. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB (1).
8. Ef útkoma eftirlitsúttektar er sú að framleiðandi fer ekki að góðum framleiðsluháttum við gerð rannsóknarlyfja skal
lögbært yfirvald skrá þær upplýsingar í gagnagrunn Sambandsins sem um getur í 6. mgr. 111. gr. tilskipunar 2001/83/EB.
9. Lögbært yfirvald skal, að fenginni rökstuddri beiðni, senda skýrsluna úr eftirlitsúttektinni, sem um getur í 5. mgr., á
rafrænan hátt til lögbærra yfirvalda annarra aðildarríkja eða til Lyfjastofnunar Evrópu.
10. Lögbæra yfirvaldið skal skrá upplýsingarnar, sem varða leyfið sem um getur í 1. mgr. 61. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 536/2014, í gagnagrunn Sambandsins sem um getur í 6. mgr. 111. gr. tilskipunar 2001/83/EB.
18. gr.
Samstarf og samræming eftirlitsúttekta
Lögbær yfirvöld skulu starfa saman og með Lyfjastofnun Evrópu í tengslum við eftirlitsúttektir. Þau skulu deila upplýsingum
með Lyfjastofnun Evrópu varðandi eftirlitsúttektir sem eru skipulagðar og framkvæmdar.
19. gr.
Viðurkenning á niðurstöðum eftirlitsúttekta
1. Þær niðurstöður sem komist er að í skýrslunni úr eftirlitsúttektinni, sem um getur í 5. mgr. 17. gr., gilda í öllu
Sambandinu.
Í undantekningartilvikum, þar sem lögbæru yfirvaldi er ekki unnt, vegna ástæðna sem tengjast lýðheilsu, að viðurkenna þær
niðurstöður sem komist er að eftir eftirlitsúttekt skv. 4. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 skal lögbæra yfirvaldið
þegar í stað gera framkvæmdastjórninni og Lyfjastofnun Evrópu grein fyrir því. Lyfjastofnun Evrópu skal upplýsa önnur
viðkomandi, lögbær yfirvöld.
2. Ef framkvæmdastjórnin er upplýst í samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. er henni heimilt, að höfðu samráði við lögbæra
yfirvaldið sem gat ekki viðurkennt skýrsluna, að fara þess á leit við eftirlitsmanninn, sem framkvæmdi eftirlitsúttektina, að hann
framkvæmi nýja eftirlitsúttekt Eftirlitsmaðurinn getur haft með sér tvo eftirlitsmenn frá öðrum lögbærum yfirvöldum sem eru
ekki aðilar að ágreiningsmálinu.
(1) 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).

Nr. 33/204

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

17.5.2018

20. gr.
Heimildir eftirlitsmanna
1.

Lögbært yfirvald skal útvega eftirlitsmönnum viðeigandi persónuskilríki.

2.

Eftirlitsmenn skulu hafa heimildir til að:

a) fara inn á og beita eftirliti á athafnasvæðum framleiðanda og rannsóknarstofa fyrir gæðaeftirlit sem hafa framkvæmt eftirlit
fyrir framleiðandann skv. 10 gr.,
b) taka sýni, þ.m.t. fyrir óháðar prófanir opinberrar rannsóknarstofu á sviði lyfjaeftirlits eða rannsóknarstofu sem aðildarríki
hefur tilnefnt til þessa verks og
c) athuga öll skjöl sem varða viðfang eftirlitsúttektarinnar, gera afrit af skrám eða prentuðum skjölum, prenta rafrænar skrár
og taka ljósmyndir af athafnasvæði og búnaði framleiðanda.
21. gr.
Hæfni og skyldur eftirlitsmanna
1. Lögbært yfirvald skal tryggja að eftirlitsmenn búi yfir fullnægjandi menntun og hæfi, reynslu og þekkingu. Eftirlitsmenn
skulu einkum búa yfir eftirfarandi:
a) reynslu af og þekkingu á eftirlitsúttektarferlinu,
b) getu til að taka faglegar ákvarðanir um það hvort farið sé að kröfum um góða framleiðsluhætti,
c) getu til að beita meginreglum um gæðaáhættustjórnun,
d) þekkingu á fyrirliggjandi tækni sem skiptir máli fyrir eftirlitsúttektir,
e) þekkingu á fyrirliggjandi tækni til framleiðslu á rannsóknarlyfjum.
2.

Upplýsingar, sem er aflað vegna niðurstaðna úr eftirliti, skulu vera trúnaðarmál.

3. Lögbær yfirvöld skulu tryggja að eftirlitsmenn hljóti þá starfsþjálfun sem er nauðsynleg til að viðhalda færni þeirra eða
bæta hana. Aðilar, sem eru tilnefndir til þess, skulu meta starfsþjálfunarþarfir þeirra reglulega.
4. Lögbært yfirvald skal skrá menntun og hæfi, starfsþjálfun og reynslu hvers eftirlitsmanns. Þessum skrám skal haldið
uppfærðum.
22. gr.
Gæðakerfi
1. Lögbær yfirvöld skulu koma á fót vel útfærðu gæðakerfi fyrir eftirlitsmenn sína, innleiða það og fylgja því. Gæðakerfið
skal uppfært eins og við á.
2. Hver eftirlitsmaður skal upplýstur um staðlaðar verklagsreglur og um skyldur sínar og ábyrgð og kröfur um áframhaldandi
starfsþjálfun. Þessum verklagsreglum skal haldið uppfærðum.
23. gr.
Óhlutdrægni eftirlitsmanna
Lögbært yfirvald skal tryggja að eftirlitsmenn séu lausir við hvers konar ótilhlýðileg áhrif sem gætu haft áhrif á óhlutdrægni
þeirra og dómgreind.
Eftirlitsmenn skulu vera óháðir, einkum að því er varðar:
a) bakhjarl,
b) stjórnun og starfsfólk klínískra rannsóknarsetra,
c) rannsakendur sem taka þátt í klínískum prófunum ef notuð eru rannsóknarlyf sem framleiðandinn, sem sætir eftirliti, hefur
framleitt,
d) aðila sem fjármagna klínískar prófanir sem rannsóknarlyfin eru notuð í,
e) framleiðanda.
Eftirlitsmenn skulu gefa yfirlýsingu árlega um fjárhagslega hagsmuni sína gagnvart þeim aðilum sem sæta eftirliti eða önnur
tengsl við þá. Lögbært yfirvald skal taka tillit til yfirlýsingarinnar þegar það úthlutar tilteknum eftirlitsúttektum til
eftirlitsmanna.
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24. gr.
Aðgangur að athafnasvæði
Framleiðandi skal ávallt veita eftirlitsmönnum aðgang að athafnasvæði sínu og gögnum.
25. gr.
Tímabundin stöðvun eða afturköllun framleiðsluleyfis
Ef eftirlitsúttekt leiðir í ljós að handhafi leyfis, eins og um getur í 1. mgr. 61. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, fylgir ekki
góðum framleiðsluháttum eins og sett er fram í lögum Sambandsins er lögbæru yfirvaldi heimilt, að því er varðar þennan
framleiðanda, að stöðva tímabundið framleiðslu eða innflutning á rannsóknarlyfjum, sem ætluð eru mönnum, frá þriðju löndum
eða svipta tímabundið eða afturkalla leyfi fyrir flokki lyfja eða öllum lyfjum.
IV. KAFLI
LOKAÁKVÆÐI

26. gr.
Umbreytingarákvæði
Aðildarríkjum er heimilt að halda áfram að beita landsbundnum lögleiðingarráðstöfunum, sem voru samþykktar samkvæmt
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/94/EB (1), að því er varðar framleiðslu rannsóknarlyfja sem eru notuð í klínískum
prófunum, sem tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/20/EB (2) gildir um, í samræmi við umbreytingarákvæði sem mælt er
fyrir um í 98. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014.
27. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 6 mánuðum eftir birtingardag tilkynningarinnar, sem um getur í 3. mgr. 82. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 536/2014, í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða 1. apríl 2018, eftir því hvort kemur síðar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 23. maí 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________

(1) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/94/EB frá 8. október 2003 þar sem mælt er fyrir um meginreglur og viðmiðunarreglur um góða
framleiðsluhætti að því er varðar lyf og prófunarlyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. ESB L 262, 14.10.2003, bls. 22).
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/20/EB frá 4. apríl 2001 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um
góðar klínískar starfsvenjur við framkvæmd klínískra prófana á lyfjum sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB L 121, 1.5.2001, bls. 34).
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2018/EES/33/17

frá 10. nóvember 2017
um að samþykkja ekki Achillea millefolium L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum 5. mgr. 23. gr. í tengslum við
2. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í samræmi við 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 barst framkvæmdastjórninni umsókn frá Institut
Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) 10. júlí 2015 um samþykki fyrir Millefolii herba sem grunnefni.
Umsókninni fylgdu upplýsingarnar sem krafist er samkvæmt annarri undirgrein 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1107/2009.

2)

Framkvæmdastjórnin bað Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) um vísindalega
aðstoð. Matvælaöryggisstofnunin lagði tæknilega skýrslu sína um viðkomandi efni fyrir framkvæmdastjórnina
29. september 2016 (2). Hinn 24. janúar 2017 lagði framkvæmdastjórnin endurskoðunarskýrslu (3) og drög að þessari
reglugerð um að samþykkja ekki Millefolii herba fyrir fastanefndina um plöntur, dýr, matvæli og fóður og lauk við þau
fyrir fund nefndarinnar 6. október 2017.

3)

Meðan á samráðinu, sem Matvælaöryggisstofnunin skipulagði, stóð breytti umsækjandinn heiti grunnefnisins í Achillea
millefolium L.

4)

Gögnin sem umsækjandinn lagði fram sýna ekki að Achillea millefolium L. uppfylli viðmiðanirnar fyrir matvæli eins og
þau eru skilgreind í 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (4).

5)

Í tæknilegri skýrslu Matvælaöryggisstofnunarinnar voru tilgreind sértæk áhyggjuefni varðandi váhrif af seyðinu og
efnisþáttunum alfa- og betatújóni, kamfóru og 1,8-síneóli, einkum með notkun sem varnarefni. Áhyggjuefni voru
tilgreind varðandi hugsanleg skaðleg áhrif á þungaðar konur og á mæliþætti er varða sæði sem og varðandi getu til
innkirtlatruflunar. Af þessum sökum var ekki hægt að ljúka mati á áhættu fyrir notendur, starfsmenn, vegfarendur,
neytendur og lífverur utan markhóps.

6)

Framkvæmdastjórnin gaf umsækjandanum færi á að leggja fram athugasemdir sínar varðandi tæknilega skýrslu
Matvælaöryggisstofnunarinnar og drögin að endurskoðunarskýrslunni. Umsækjandinn lagði fram athugasemdir sínar
sem hafa verið athugaðar vandlega.

7)

Þrátt fyrir þau rök sem umsækjandinn setti fram var þó ekki hægt að eyða áhyggjuefnunum varðandi efnið.

8)

Af þessum sökum, eins og mælt er fyrir um í endurskoðunarskýrslu framkvæmdastjórnarinnar, hefur ekki verið sýnt
fram á að kröfurnar sem mælt er fyrir um í 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 séu uppfylltar. Því er rétt að
samþykkja ekki Achillea millefolium L. sem grunnefni.

9)

Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á framlagningu frekari umsókna um samþykki fyrir Achillea millefolium L. sem
grunnefni í samræmi við 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 294, 11.11.2017, bls. 27. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) „Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Millefolii herba
— Yarrow infusion for use in plant protection as fungicide and insecticide on various crops and to prevent freezing“ (Tæknileg skýrsla um
niðurstöður samráðs við aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnun Evrópu um umsókn vegna grunnefnisins Millefolii herba - vallhumalseyði
til notkunar við plöntuvernd sem sveppaeyðir og skordýraeitur á ýmsar nytjaplöntur og til að koma í veg fyrir að frjósi). EFSA supporting
publication 2016:EN-1093.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um
matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1).
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Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Efnið Achillea millefolium L. er ekki samþykkt sem grunnefni.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 10. nóvember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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2018/EES/33/18

frá 13. nóvember 2017
um samþykki fyrir sinnepsfræsdufti sem grunnefni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum 5. mgr. 23. gr. í tengslum við
2. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í samræmi við 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 barst framkvæmdastjórninni umsókn frá Institut
Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) (Frakklandi) 6. júní 2016 um samþykki fyrir sinnepsfræsdufti sem
grunnefni. Umsókninni fylgdu upplýsingarnar sem krafist er samkvæmt annarri undirgrein 3. mgr. 23. gr. reglugerðar
(EB) 1107/2009.

2)

Framkvæmdastjórnin bað Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) um vísindalega
aðstoð. Matvælaöryggisstofnunin lagði tæknilega skýrslu sína um sinnepsfræsduft fyrir framkvæmdastjórnina
20. janúar 2017 (2). Hinn 20. júlí 2017 lagði framkvæmdastjórnin drög að endurskoðunarskýrslu (3) og drög að þessari
reglugerð fyrir fastanefndina um plöntur, dýr, matvæli og fóður og lauk við þau fyrir fund nefndarinnar 6. október 2017.

3)

Gögnin sem umsækjandinn lagði fram sýna að sinnepsfræsduft uppfyllir viðmiðanirnar fyrir matvæli eins og þau eru
skilgreind í 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (4). Auk þess er efnið ekki að mestu notað í
þeim tilgangi að verja plöntur en er samt sem áður gagnlegt við plöntuvernd í vöru sem samanstendur af efninu og vatni.
Af þessum sökum skal það talið grunnefni.

4)

Rannsóknir hafa leitt í ljós að gera má ráð fyrir að sinnepsfræsduft uppfylli almennt kröfurnar sem mælt er fyrir um í
23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, einkum að því er varðar þá notkun sem var rannsökuð og er lýst í
endurskoðunarskýrslu framkvæmdastjórnarinnar. Því er rétt að samþykkja sinnepsfræsduft sem grunnefni.

5)

Í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, í tengslum við 6. gr. þeirrar reglugerðar og í ljósi nýjustu
vísinda- og tækniþekkingar, er þó nauðsynlegt að hafa tiltekin skilyrði og takmarkanir.

6)

Í samræmi við 4. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 ætti að breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (5) til samræmis við það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 43. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 2017. „Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic
substance application for mustard seeds powder from Sinapis alba (Brassica alba), Brassica juncea and Brassica nigra for use in plant
protection as fungicide“ (Tæknileg skýrsla um niðurstöður samráðs við aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnun Evrópu um umsókn vegna
grunnefnisins sinnepsfræsdufts úr Sinapis alba (Brassica alba), Brassica juncea og Brassica nigra til notkunar við plöntuvernd sem
sveppaeyðir) EFSA supporting publication 2017:EN-1169. 35 bls. doi:10.2903/sp.efsa.2017.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.
(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um
matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1).
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Samþykki fyrir grunnefni
Efnið sinnepsfræsduft er samþykkt sem grunnefni eins og mælt er fyrir um í I. viðauka.
2. gr.
Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011
Ákvæðum framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 13. nóvember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____

Nr. 33/209

Almennt heiti, kenninúmer

Sinnepsfræsduft

IUPAC-heiti

Á ekki við

Hreinleiki (1)

Matvælagæði

Dagsetning samþykkis

Sértæk ákvæði

4. desember 2017

Nota skal sinnepsfræsduft í samræmi við sértæku skilyrðin sem er að finna í
niðurstöðum endurskoðunarskýrslunnar um sinnepsfræsduft (SANTE/11309/
2017), einkum í I. og II. viðbæti við hana.

Nr. 33/210

I. VIÐAUKI

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni grunnefnis, forskrift fyrir því og hvernig það er notað er að finna í endurskoðunarskýrslunni.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
17.5.2018

17.5.2018

II. VIÐAUKI

Í C-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 bætist eftirfarandi færsla við:
Númer

„18

Almennt heiti, kenninúmer

Sinnepsfræsduft

IUPAC-heiti

Á ekki við

Hreinleiki (1)

Matvælagæði

Dagsetning samþykkis

Sértæk ákvæði

4. desember 2017

Nota skal sinnepsfræsduft í samræmi við sértæku skilyrðin sem er
að finna í niðurstöðum endurskoðunarskýrslunnar um sinnepsfræsduft (SANTE/11309/2017), einkum í I. og II. viðbæti við hana.“

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni grunnefnis, forskrift fyrir því og hvernig það er notað er að finna í endurskoðunarskýrslunni.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 33/211

Nr. 33/212

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2068

17.5.2018

2018/EES/33/19

frá 13. nóvember 2017
um að samþykkja ekki kalíumsorbat sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum 5. mgr. 23. gr. í tengslum við
2. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í samræmi við 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 barst framkvæmdastjórninni umsókn frá Decco Iberica
Post Cosecha S.A.U 9. október 2015 um samþykki fyrir kalíumsorbati sem grunnefni. Hinn 14. júlí 2016 barst
framkvæmdastjórninni uppfærð umsókn. Umsókninni fylgdu upplýsingarnar sem krafist er samkvæmt annarri
undirgrein 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.

2)

Framkvæmdastjórnin bað Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) um vísindalega
aðstoð. Matvælaöryggisstofnunin lagði tæknilega skýrslu sína um kalíumsorbat fyrir framkvæmdastjórnina
12. maí 2017 (2). Hinn 20. júlí 2017 lagði framkvæmdastjórnin endurskoðunarskýrslu (3) og drög að þessari reglugerð
um að samþykkja ekki kalíumsorbat fyrir fastanefndina um plöntur, dýr, matvæli og fóður og lauk við þau fyrir fund
nefndarinnar 6. október 2017.

3)

Gögnin sem umsækjandinn lagði fram sýna að kalíumsorbat uppfyllir viðmiðanirnar fyrir matvæli eins og þau eru
skilgreind í 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (4).

4)

Í tæknilegri skýrslu Matvælaöryggisstofnunarinnar voru hins vegar tilgreind sértæk áhyggjuefni varðandi váhrif af
kalíumsorbati, einkum vegna leifa frá notkun varnarefna. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að
upplýsingarnar um leifar hafi verið mjög takmarkaðar og því hafi hún ekki getað unnið áreiðanlegt áhættumat fyrir
neytendur. Ekki er hægt að útiloka að farið verði yfir tímabundin gildi fyrir ásættanlega, daglega inntöku á
kalíumsorbati vegna viðbótarváhrifa á neytendur vegna leifa frá notkun varnarefna.

5)

Framkvæmdastjórnin gaf umsækjandanum færi á að leggja fram athugasemdir sínar varðandi tæknilega skýrslu
Matvælaöryggisstofnunarinnar og drögin að endurskoðunarskýrslunni. Umsækjandinn lagði ekki fram neinar
athugasemdir.

6)

Af þessum sökum, eins og mælt er fyrir um í endurskoðunarskýrslu framkvæmdastjórnarinnar, hefur ekki verið sýnt
fram á að kröfurnar sem mælt er fyrir um í 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 séu uppfylltar. Því er rétt að
samþykkja ekki kalíumsorbat sem grunnefni.

7)

Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á framlagningu frekari umsókna um samþykki fyrir kalíumsorbati sem grunnefni í
samræmi við 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 49. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) EFSA (Matvælaöryggisstofnun Evrópu), 2017. „Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the
basic substance application for potassium sorbate for use in plant protection as fungicide on citrus, stone and pome fruits“ (Tæknileg
skýrsla um niðurstöður samráðs við aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnun Evrópu um umsókn vegna grunnefnisins kalíumsorbats til
notkunar við plöntuvernd sem sveppaeyðir á sítrusávexti, steinaldin og kjarnaldin). EFSA supporting publication 2017:EN-1232. 53
bls. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1232.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um
matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1).

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Efnið kalíumsorbat er ekki samþykkt sem grunnefni.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 13. nóvember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________

Nr. 33/213

Nr. 33/214

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2090

17.5.2018

2018/EES/33/20

frá 14. nóvember 2017
um samþykki fyrir bjór sem grunnefni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um
setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum 5. mgr. 23. gr. í tengslum við
2. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í samræmi við 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 barst framkvæmdastjórninni umsókn frá Institut
Technique de l’Agriculture Biologique 11. nóvember 2016 um samþykki fyrir bjór sem grunnefni. Umsókninni fylgdu
upplýsingarnar sem krafist er samkvæmt annarri undirgrein 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.

2)

Framkvæmdastjórnin bað Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) um vísindalega
aðstoð. Matvælaöryggisstofnunin lagði tæknilega skýrslu sína um bjór fyrir framkvæmdastjórnina 9. júní 2017 (2). Hinn
20. júlí 2017 lagði framkvæmdastjórnin endurskoðunarskýrslu (3) og drög að þessari reglugerð fyrir fastanefndina um
plöntur, dýr, matvæli og fóður og lauk við þau fyrir fund nefndarinnar 6. október 2017.

3)

Gögnin sem umsækjandinn lagði fram sýna að bjór uppfyllir viðmiðanirnar fyrir matvæli eins og þau eru skilgreind í
2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (4). Auk þess er efnið ekki að mestu notað í þeim
tilgangi að verja plöntur en er samt sem áður gagnlegt við plöntuvernd í vöru sem samanstendur af efninu og vatni. Af
þessum sökum skal það talið grunnefni.

4)

Rannsóknir hafa leitt í ljós að gera má ráð fyrir að bjór uppfylli almennt kröfurnar sem mælt er fyrir um í 23. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, einkum að því er varðar þá notkun sem var rannsökuð og er lýst í endurskoðunarskýrslu
framkvæmdastjórnarinnar. Því er rétt að samþykkja bjór sem grunnefni.

5)

Í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, í tengslum við 6. gr. þeirrar reglugerðar og í ljósi nýjustu
vísinda- og tækniþekkingar, er þó nauðsynlegt að hafa tiltekin skilyrði.

6)

Í samræmi við 4. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 ætti að breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (5) til samræmis við það.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 297, 15.11.2017, bls. 22. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) EFSA (Matvælaöryggisstofnun Evrópu), 2017. „Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the
basic substance application for beer for use in plant protection against slugs and snails“ (Tæknileg skýrsla um niðurstöður samráðs við
aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnun Evrópu um umsókn vegna grunnefnisins bjórs til notkunar við plöntuvernd gegn sniglum). EFSA
supporting publication 2017:EN-1253. 30 bls. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1253.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um
matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1).
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).

17.5.2018

7)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 33/215

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Samþykki fyrir grunnefni
Efnið bjór er samþykkt sem grunnefni eins og mælt er fyrir um í I. viðauka.
2. gr.
Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011
Ákvæðum framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 14. nóvember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____

Almennt heiti, kenninúmer

Bjór
CAS-nr. 8029-31-0

Hreinleiki (1)

IUPAC-heiti

Á ekki við

Matvælagæði

Dagsetning samþykkis

Sértæk ákvæði

5. desember 2017

Nota skal bjór í samræmi við sértæku skilyrðin sem er að finna í niðurstöðum
endurskoðunarskýrslunnar um bjór (SANTE/11038/2017), einkum í I. og II.
viðbæti við hana.

Nr. 33/216

I. VIÐAUKI

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni grunnefnis, forskrift fyrir því og hvernig það er notað er að finna í endurskoðunarskýrslunni.

Í C-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 bætist eftirfarandi færsla við:
Númer

„17

Almennt heiti,
kenninúmer

Bjór
CAS-nr. 8029-31-0

IUPAC-heiti

Á ekki við

Hreinleiki (1)

Matvælagæði

Dagsetning samþykkis

Sértæk ákvæði

5. desember 2017

Nota skal bjór í samræmi við sértæku skilyrðin sem er að finna í niðurstöðum
endurskoðunarskýrslunnar um bjór (SANTE/11038/2017), einkum í I. og II.
viðbæti við hana.“

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni grunnefnis, forskrift fyrir því og hvernig það er notað er að finna í endurskoðunarskýrslunni.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

II. VIÐAUKI

17.5.2018

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2091

Nr. 33/217

2018/EES/33/21

frá 14. nóvember 2017
um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu ípródíóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum 1. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 78. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Ípródíóni var bætt við sem virku efni í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (2) með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 2003/31/EB (3).

2)

Virk efni sem eru á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE teljast samþykkt samkvæmt reglugerð (EB)
nr. 1107/2009 og eru skráð í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 540/2011 (4).

3)

Samþykkið fyrir virka efninu ípródíóni, eins og fram kemur í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB)
nr. 540/2011, rennur út 31. október 2018.

4)

Umsókn um endurnýjun á samþykki fyrir ípródíóni var lögð fram í samræmi við 1. gr. framkvæmdarreglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (5) innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um í þeirri grein.

5)

Umsækjandinn lagði fram viðbótarmálsskjölin sem krafist er í samræmi við 6. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)
nr. 844/2012. Skýrslugjafaraðildarríkið taldi að umsóknin væri fullgerð.

6)

Skýrslugjafaraðildarríkið tók saman matsskýrslu um endurnýjun í samráði við meðskýrslugjafaraðildarríkið og lagði
hana fyrir Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) og framkvæmdastjórnina
3. nóvember 2015.

7)

Matvælaöryggisstofnunin sendi matsskýrsluna um endurnýjun til umsækjandans og aðildarríkjanna til að fá
athugasemdir þeirra og sendi mótteknar athugasemdir áfram til framkvæmdastjórnarinnar. Matvælaöryggisstofnunin
gerði samantektina úr viðbótarmálsskjölunum einnig aðgengilega almenningi.

8)

Matvælaöryggisstofnunin lagði niðurstöður sínar, að því er varðar hvort búast megi við að ípródíón uppfylli viðmiðanir
fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, fyrir framkvæmdastjórnina 8. júní 2016 (6).
Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að miklar líkur séu á að dæmigerða notkunin sem metin var leiði til
þess að grunnvatn verði fyrir váhrifum af viðkomandi umbrotsefnum ípródíóns umfram stikabundnu gildin 0,1 μg/l fyrir
drykkjarvatn við aðstæður sem finnast í öllum viðeigandi grunnvatnssviðsmyndum; jafnvel er áætlað að eitt viðkomandi
umbrotsefni fari yfir 0,75 μg/l í öllum viðeigandi grunnvatnssviðsmyndum. Að auki komst Matvælaöryggisstofnunin
einnig að þeirri niðurstöðu að mikil langvarandi áhætta fyrir lagarlífverur sé fyrir hendi.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 297, 15.11.2017, bls. 25. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).
(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/31/EB frá 11. apríl 2003 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við
virku efnunum 2,4-DB, beta-sýflútríni, sýflútríni, ípródíoni, línuroni, malínhýdrasíði og pendímetalíni (Stjtíð. ESB L 101, 23.4.2003,
bls. 3).
(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 frá 18. september 2012 um ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma
málsmeðferð við endurnýjun í framkvæmd að því er varðar virk efni eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 26).
(6) EFSA (Matvælaöryggisstofnun Evrópu), 2016. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
iprodione.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016, 14(11), 4609, [31 bls], doi:10.2903/j.efsa.2016.4609.
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9)

Matvælaöryggisstofnunin komst enn fremur að þeirri niðurstöðu, að því er varðar eitt umbrotsefni sem fannst sem leifar
í plöntum og sem óhreinindi í tæknilega efninu, að ekki sé hægt að útiloka hugsanleg erfðaeiturhrif og því er ekki unnt
að staðfesta fastsetningu viðmiðunargilda fyrir fyrrgreint umbrotsefni á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga. Á
grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga var þar að auki ekki hægt að ljúka fæðutengdu áhættumati þar eð ómögulegt er að
ákvarða skilgreiningar á leifum fyrir áhættumat; samt sem áður var ekki hægt að útiloka bráða áhættu fyrir neytendur.
Að lokum var ekki hægt að ljúka mati á langvarandi áhættu fyrir villt spendýr, að því er varðar allar viðkomandi
váhrifaleiðir, á grundvelli þeirra upplýsinga sem lagðar voru fram í málsskjölunum.

10)

Auk þess er ípródíón flokkað sem krabbameinsvaldur í 2. undirflokki í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (1) og tilgreint er í niðurstöðum Matvælaöryggisstofnunarinnar að ípródíón ætti að vera
flokkað sem krabbameinsvaldur í undirflokki 1B og sem efni sem hefur eiturhrif á æxlun í 2. undirflokki.. Að því er
varðar þá dæmigerðu notkun, sem fjallað er um, fara gildi leifa yfir staðalgildi sem um getur í b-lið 1. mgr. 18. gr.
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 (2). Því er krafan, sem sett er fram í liðum 3.6.3 og 3.6.5 í II.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009/EB, ekki uppfyllt.

11)

Framkvæmdastjórnin gaf umsækjandanum færi á að leggja fram athugasemdir sínar varðandi niðurstöðu
Matvælaöryggisstofnunarinnar og, í samræmi við þriðju málsgrein 1. mgr. 14. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)
nr. 844/2012, drögin að endurnýjunarskýrslunni. Umsækjandinn lagði fram athugasemdir sínar sem hafa verið athugaðar
vandlega.

12)

Þrátt fyrir þau rök sem umsækjandinn setti fram var þó ekki hægt að eyða áhyggjuefnunum varðandi efnið.

13)

Á grundvelli þessara greindu áhyggjuefna hefur ekki verið staðfest, að því er varðar eina dæmigerða notkun eða fleiri á
a.m.k. einni plöntuverndarvöru, að viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1107/2009, séu uppfylltar. Því er rétt að endurnýja ekki samþykki fyrir ípródíóni í samræmi við b-lið 1. mgr. 20. gr.
þeirrar reglugerðar.

14)

Gefa ætti aðildarríkjunum tíma til að afturkalla leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda ípródíón.

15)

Ef aðildarríki veita einhvern frest í samræmi við 46. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar
plöntuverndarvörur sem innihalda ípródíón ætti þessi frestur að renna út eigi síðar en 5. júní 2018.

16)

Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1511 (3) var samþykkistímabilið fyrir ípródíóni
framlengt til 31. október 2018 svo unnt væri að ljúka endurnýjunarferlinu áður en samþykki fyrir efninu rynni út. Þar eð
ákvörðun var tekin fyrir þessa framlengdu lokadagsetningu ætti þessi reglugerð hins vegar að taka gildi eins fljótt og
hægt er.

17)

Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á framlagningu frekari umsókna um samþykki fyrir ípródíóni í samræmi við 7. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.

18)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Samþykki fyrir virku efni ekki endurnýjað
Samþykki fyrir virka efninu ípródíóni er ekki endurnýjað.
(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).
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og
fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1).
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1511 frá 30. ágúst 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)
nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-metýlsýklóprópen, betasýflútrín, klóróþalóníl,
klórótólúrón, sýpermetrín, damínósíð, deltametrín, dímetenamíð-p, flúfenaset, flúrtamón, forklórfenúrón, fosþíasat, indoxakarb, ípródíón,
MCPA, MCPB, silþíófam, þíófanatmetýl og tríbenúrón (Stjtíð. ESB L 224, 31.8.2017, bls. 115).
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2. gr.
Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011
Í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 falli 50. lína, ípródíón, brott.
3. gr.
Umbreytingarráðstafanir
Aðildarríkin skulu afturkalla leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda ípródíón sem virkt efni eigi síðar en 5. mars 2018.
4. gr.
Frestir
Allir frestir, sem aðildarríki veita í samræmi við 46. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skulu vera eins stuttir og unnt er og
skulu renna út eigi síðar en 5. júní 2018.
5. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 14. nóvember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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2018/EES/33/22

frá 2. febrúar 2018
um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu,
kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu,
kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum (1), einkum 26. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 er kveðið á um að söluheiti brenndra drykkja í 9. flokki„ávaxtabrennivín“
þurfi að vera „brennivín“ með heiti aldins, bers eða grænmetis, sem notað er, á undan. Á nokkrum opinberum
tungumálum eru þessi söluheiti þó gefin upp á hefðbundinn hátt með því að bæta viðskeyti við heiti aldinsins. Því ætti
að heimila að söluheiti, sem samanstendur af heiti aldinsins ásamt viðskeyti, sé notað fyrir ávaxtabrennivín sem er merkt
á þessum opinberu tungumálum.

2)

Í nákvæmu skilgreiningunum í 10. flokki „Eplabrennivín og perubrennivín“ í II. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 110/2008 er ekki kveðið skýrt á um möguleikann á að eima eplasítra og perusítra saman til að framleiða þennan
flokk brenndra drykkja. Í sumum tilvikum verður brenndi drykkurinn þó til á hefðbundinn hátt þegar eplasítri og
perusítri eru eimaðir saman. Því ætti að breyta skilgreiningunni á þessum flokki brenndra drykkja til að heimila með
skýrum hætti þann möguleika að eima eplasítra og perusítra saman, ef gert er ráð fyrir því samkvæmt hefðbundnum
framleiðsluaðferðum. Í þeim tilvikum er einnig nauðsynlegt að ákvarða reglur um samsvarandi söluheiti. Til að komast
hjá erfiðleikum fyrir rekstraraðila er einnig viðeigandi að koma á umbreytingarákvæðum varðandi söluheiti brenndra
drykkja sem voru framleiddir fyrir gildistöku þessarar reglugerðar.

3)

Því ætti að breyta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 til samræmis við það.

4)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um brennda drykki.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 er breytt sem hér segir:
1) Í stað f-liðar í 9. flokki komi eftirfarandi:
„f)

Söluheiti ávaxtabrennivíns skal vera „-brennivín“ á eftir heiti aldinsins, bersins eða grænmetisins, svo sem:
kirsuberjabrennivín, sem einnig má nefna „kirsch“, plómubrennivín, sem einnig má nefna „slivovitz“,
kirsuberjaplómu-, ferskju-, epla-, peru-, apríkósu-, fíkju-, sítrus- eða þrúgubrennivín eða önnur ávaxtabrennivín. Þetta
söluheiti má gefa upp sem heiti aldinsins ásamt viðskeyti, þegar það er gefið upp á tékknesku, króatísku, grísku,
pólsku, slóvakísku, slóvensku og rúmensku.
Einnig má nefna það „-wasser“ ásamt heiti aldinsins.
Heiti aldinsins má koma eitt og sér í staðinn fyrir heiti aldinsins með orðinu „-brennivín“ á eftir, en þó aðeins fyrir
eftirfarandi aldin:
— kirsuberjaplómur (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch ex Mansf.),
— plómur (Prunus domestica L.),

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2018, bls. 48. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 16.
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— sveskjuplómur (Prunus domestica L.),
— aldin jarðarberjatrés (Arbutus unedo L.),
— epli af yrkinu „Golden Delicious“.
Ef hætta er á að lokaneytendur skilji ekki auðveldlega eitthvert af þessum söluheitum, sem ekki inniheldur orðið
„brennivín“, skal orðið „brennivín“ koma fram í merkingu og kynningum, hugsanlega ásamt skýringu.“
2) Í stað 10. flokks komi eftirfarandi:
„10. Eplabrennivín, perubrennivín og epla- og perubrennivín
a) Eplabrennivín, perubrennivín og epla- og perubrennivín eru brenndir drykkir sem fullnægja eftirfarandi
skilyrðum:
i.

þeir eru framleiddir eingöngu með eimingu að hámarki að 86% miðað við rúmmál af eplasítra eða perusítra
þannig að eimið hafi ilm og bragð sem rekja má til ávaxtanna,

ii.

þeir innihalda rokgjörn efni sem eru að lágmarki 200 g á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál,

iii. þeir innihalda að hámarki 1000 g af metanóli á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál.
Skilyrðið sem um getur í i. lið skal ekki útiloka brennda drykki sem eru framleiddir eftir hefðbundnum
framleiðsluaðferðum þar sem gert er ráð fyrir því að eplasítri og perusítri séu eimaðir saman. Í þeim tilvikum skal
söluheitið vera „epla- og perubrennivín“.
b) Lágmarksalkóhólstyrkleiki eplabrennivíns, perubrennivíns og epla- og perubrennivíns skal vera 37,5% miðað við
rúmmál.
c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki.
d) Eplabrennivín, perubrennivín og epla- og perubrennivín mega ekki vera bragðbætt.
e) Eplabrennivín, perubrennivín og epla- og perubrennivín mega einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan lit til
litaaðlögunar.“
2. gr.
Brennda drykki, sem tilheyra 10. flokki í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008, og söluheiti þeirra, sem uppfylla
kröfurnar í þeirri reglugerð þegar þessi reglugerð tekur gildi, má áfram setja á markað þar til birgðir eru uppurnar.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 2. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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2018/EES/33/23

frá 29. janúar 2018
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1033/2006 að því er varðar tilvísanir í ákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 552/2004 frá 10. mars 2004 um rekstrarsamhæfi evrópska netsins
fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar (rekstrarsamhæfisreglugerðin) (1), einkum 5. mgr. 3. gr.,
að höfðu samráði við nefndina um samevrópskt loftrými
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í 16. lið 2. mgr. 2. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1033/2006 (2) er vísað til skilgreininganna, sem
mælt er fyrir um í 1. bindi Verklagsreglna Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) fyrir flugleiðsöguþjónustu —
Starfræksla loftfara (PANS-OPS, skjal nr. 8168), nánar tiltekið fimmtu útgáfu frá 2006 með breytingu nr. 6. Hinn
10. nóvember 2016 breytti Alþjóðaflugmálastofnunin skjali nr. 8168 með breytingu nr. 7.

2)

Í 2. lið í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1033/2006 er vísað til ákvæðanna, sem mælt er fyrir um í Verklagsreglum
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir flugleiðsöguþjónustu — Rekstrarstjórnun flugumferðar (PANS-ATM, skjal
nr. 4444), nánar tiltekið í 15. útgáfu frá 2007 með breytingu nr. 6. Hinn 10. nóvember 2016 breytti Alþjóðaflugmálastofnunin skjali nr. 4444 með breytingu nr. 7A.

3)

Uppfæra ætti tilvísanir til skjals nr. 8168 og til skjals nr. 4444 í reglugerð (EB) nr. 1033/2006 til að gera aðildarríkjunum
kleift að uppfylla alþjóðlegar, lagalegar skuldbindingar sínar og tryggja samræmi við alþjóðlegan regluramma Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.

4)

Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1033/2006 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 1033/2006 er breytt sem hér segir:
1) í stað 16. liðar 2. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:
„16. „verklagsreglur fyrir aðflugssvæði“: staðlaðar blindbrottflugs- og aðflugsleiðir, eins og skilgreint er í Verklagsreglum
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir flugleiðsöguþjónustu — Starfræksla loftfara (PANS-OPS, skjal nr. 8168 — 1.
bindi — 5. útg. — 2006, ásamt öllum breytingum til og með nr. 7)“,
2) í stað 2. liðar viðaukans komi eftirfarandi:
„2. Liður 4.4. í 4. kafla (Flugáætlanir) og liður 11.4.2.2 í 11. kafla (Skeyti um framvindu flugs) úr PANS-ATM skjali
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar nr. 4444 (16. útg. — 2016, ásamt öllum breytingum til og með nr. 7A)“.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 25, 30.1.2018, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 26.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1033/2006 frá 4. júlí 2006 um kröfur er varða verklagsreglur um flugáætlanir á
undirbúningsstigi flugs innan samevrópska loftrýmisins (Stjtíð. ESB L 186, 7.7.2006, bls. 46).
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 29. janúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2160

17.5.2018

2018/EES/33/24

frá 20. nóvember 2017
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1079/2012 að því er varðar tilteknar tilvísanir í ákvæði
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 552/2004 frá 10. mars 2004 um rekstrarsamhæfi evrópska netsins
fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar (rekstrarsamhæfisreglugerðin) (1), einkum 5. mgr. 3. gr.,
að höfðu samráði við nefndina um samevrópskt loftrými,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í 3. lið II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1079/2012 (2) er vísað til ákvæðanna, sem mælt er fyrir um í
Verklagsreglum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir flugleiðsöguþjónustu — Rekstrarstjórnun flugumferðar (PANSATM, skjal nr. 4444), nánar tiltekið í 15. útgáfu frá 2007, með breytingu nr. 6. Hinn 10. nóvember 2016 breytti
Alþjóðaflugmálastofnunin skjali nr. 4444, með breytingu nr. 7A.

2)

Til að taka tillit til þeirrar breytingar ætti nú að uppfæra tilvísanir til skjals nr. 4444 í framkvæmdarreglugerð (ESB)
nr. 1079/2012 til að gera aðildarríkjunum kleift að uppfylla alþjóðlegar, lagalegar skuldbindingar sínar og tryggja
samræmi við alþjóðlegan regluramma Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.

3)

Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1079/2012 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Í stað 3. liðar í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1079/2012 komi eftirfarandi:
„3. Liður 12.3.1.5 „8,33 kHz rásabreidd“ (e. 8,33 kHz channel spacing) úr PANS-ATM skjali Alþjóðaflugmálastofnunarinnar nr. 4444 (16. útgáfa, 2016, með breytingu nr. 7A).“
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 20. nóvember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2017, bls. 47. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 96/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 26.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1079/2012 frá 16. nóvember 2012 um kröfur um bil milli talrása í
samevrópska loftrýminu (Stjtíð. ESB L 320, 17.11.2012. bls. 14).
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2215

Nr. 33/225

2018/EES/33/25

frá 30. nóvember 2017

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá yfir flugrekendur sem er bannað að stunda
flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 frá 14. desember 2005 um að stofna skrá Bandalagsins
yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins og um að upplýsa flugfarþega um hvaða
flugrekendur annast flutning og um niðurfellingu 9. gr. tilskipunar 2004/36/EB, (1), einkum 2. mgr. 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 (2) var stofnuð skrá yfir flugrekendur sem er bannað að
stunda flugrekstur innan Sambandsins sem um getur í II. kafla reglugerðar (EB) nr. 2111/2005.

2)

Í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 2111/2005 sendu tiltekin aðildarríki og Flugöryggisstofnun Evrópu
(EASA) framkvæmdastjórninni viðeigandi upplýsingar í tengslum við uppfærslu á þessari skrá. Þriðju lönd og
alþjóðastofnanir sendu einnig viðeigandi upplýsingar. Á grundvelli þessara upplýsinga ætti að uppfæra skrána.

3)

Framkvæmdastjórnin upplýsti alla hlutaðeigandi flugrekendur, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu yfirvalda, sem hafa
með höndum lögboðið eftirlit með þeim, um mikilvægar staðreyndir og forsendur, sem myndu liggja til grundvallar
ákvörðun um bann við flugrekstri þeirra innan Sambandsins, eða ákvörðun um breytingar á skilyrðum fyrir
flugrekstrarbanni flugrekanda sem er í skránni.

4)

Framkvæmdastjórnin gaf hlutaðeigandi flugrekendum tækifæri til að kynna sér gögnin, sem aðildarríkin lögðu fram, til
að leggja fram skriflegar athugasemdir og koma munnlegum athugasemdum á framfæri við framkvæmdastjórnina og við
nefndina sem komið var á fót með reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3922/91 (3) („flugöryggisnefndin“).

5)

Framkvæmdastjórnin lagði fyrir flugöryggisnefndina uppfærðar upplýsingar um yfirstandandi sameiginlegt samráð,
innan ramma reglugerðar (EB) nr. 2111/2005 og reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 473/2006 (4), við
lögbær yfirvöld og flugrekendur eftirfarandi ríkja: Miðbaugs-Gíneu, Nepal, Nígeríu, Sankti Vinsent og Grenadína,

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 318, 2.12.2017, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 97/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 frá 22. mars 2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað
að stunda flugrekstur innan Bandalagsins sem um getur í II. kafla reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 (Stjtíð. ESB,
L 84, 23.3.2006, bls. 14).
(3) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3922/91 frá 16. desember 1991 um samræmingu á tæknikröfum og stjórnsýslumeðferð á sviði flugmála
(Stjtíð. EB L 373, 31.12.1991, bls. 4).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 473/2006 frá 22. mars 2006 þar sem mælt er fyrir um framkvæmdarreglur um skrá
Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins sem um getur í II. kafla reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2111/2005 (Stjtíð. ESB L 84, 23.3.2006, bls. 8).
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Taílands, Úkraínu og Venesúela. Framkvæmdastjórnin lagði einnig fyrir flugöryggisnefndina upplýsingar um stöðu
flugöryggis í Afganistan, Bólivíu, Indlandi, Indónesíu, Írak, Kasakstan, Líbíu, Moldóvu, Mósambík og Zambiu og um
samráðsfundi við Rússneska sambandsríkið um tæknimál.
6)

Flugöryggisstofnun Evrópu lagði fyrir framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina niðurstöður greiningar á
úttektarskýrslum sem Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO) framkvæmdi innan ramma úttektaráætlunarinnar í tengslum
við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum (USOAP). Í þessu samhengi voru aðildarríkin hvött til að setja í forgang
skoðanir á hlaði hjá þeim flugrekendum sem hafa fengið vottun í þriðju löndum þar sem Alþjóðaflugmálastofnunin
hefur greint alvarleg öryggisvandamál (SSC) eða þar sem Flugöryggisstofnun Evrópu hefur komist að þeirri niðurstöðu
að verulegir annmarkar séu á eftirlitskerfi með flugöryggi. Til viðbótar við samráð af hálfu framkvæmdastjórnarinnar,
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2111/2005, mun forgangsröðun skoðana á hlaði gera kleift að afla frekari upplýsinga um
öryggisframmistöðu flugrekenda sem hafa fengið vottun í þessum þriðju löndum.

7)

Flugöryggisstofnun Evrópu upplýsti framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina einnig um niðurstöður greiningar á
skoðunum á hlaði sem voru framkvæmdar innan ramma áætlunarinnar um öryggisskoðanir erlendra loftfara (SAFAáætlunarinnar) í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 (1).

8)

Flugöryggisstofnun Evrópu upplýsti framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina enn fremur um verkefni á sviði
tækniaðstoðar, sem unnin eru í þriðju löndum, sem verða fyrir áhrifum ráðstafana eða vöktunar samkvæmt reglugerð
(EB) nr. 2111/2005. Hún lagði fram upplýsingar um áætlanir og beiðnir um frekari tækniaðstoð og samvinnu til að auka
færni flugmálayfirvalda á sviði almenningsflugs, með tilliti til stjórnsýslu og tækni, í því skyni að ráða bót á því þegar
ekki hefur verið farið að gildandi, alþjóðlegum kröfum um almenningsflug. Aðildarríki voru hvött til að bregðast við
slíkum beiðnum á tvíhliða grundvelli í samræmi við framkvæmdastjórnina og Flugöryggisstofnun Evrópu. Í þessu
samhengi ítrekaði framkvæmdastjórnin nytsemi þess að veita alþjóðlega flugsamfélaginu upplýsingar, einkum fyrir
tilstuðlan SCAN-gagnagrunns (e. Safety Collaborative Assistance Network) Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, um
tækniaðstoð sem Sambandið og aðildarríki þess láta í té til að bæta flugöryggi um allan heim.

9)

Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu lagði fyrir framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina uppfærðar upplýsingar
um stöðu SAFA-viðvörunarkerfisins sem og fyrirliggjandi tölfræðilegar upplýsingar um viðvörunarskilaboð vegna
flugrekenda sem er bannað að stunda flugrekstur.

Flugrekendur í Evrópusambandinu
10)

Í kjölfar greiningar Flugöryggisstofnunar Evrópu á upplýsingum, sem fengust úr skoðunum á hlaði á loftförum
flugrekenda í Sambandinu og úr eftirliti með stöðlun á vegum Flugöryggisstofnunar Evrópu, sem og úr sérstökum
skoðunum og úttektum, sem flugmálayfirvöld í hverju ríki fyrir sig framkvæmdu, hafa mörg aðildarríki gert tilteknar
ráðstafanir til að framfylgja lögum og upplýst framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina um þær.

11)

Aðildarríkin ítrekuðu að þau væru tilbúin að grípa til nauðsynlegra aðgerða ef viðeigandi upplýsingar um öryggismál
gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi sem afleiðing af því að flugrekendur í Sambandinu fara ekki að
viðeigandi öryggiskröfum.

Flugrekendur frá Miðbaugs-Gíneu
12)

Hinn 7. júní 2017 héldu fulltrúar framkvæmdastjórnarinnar og Flugöryggisstofnunar Evrópu fund með fulltrúum
Flugmálastjórnar Miðbaugs-Gíneu („AAGE“). Tilgangur fundarins var að halda samráði áfram frá síðasta fundi árið
2013. Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu upplýsti framkvæmdastjórnina og Flugöryggisstofnun Evrópu um aðgerðir sem
teknar hafa verið til að bæta reglufylgni við kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar varðandi kerfi um eftirlit með
flugöryggi og lagði einnig áherslu á stjórnmálalegar aðgerðir til að hrinda umbótum í framkvæmd.

13)

Á fundinum hinn 7. júní 2017 viðurkenndi Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu að flugrekendur frá Miðbaugs-Gíneu hefðu
hingað til ekki verið vottaðir í samræmi við kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Af þessum sökum afturkallaði
Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu skírteini fjölda flugrekenda, sem höfðu fengið vottun í þessu landi, og innleiddi nýtt
fimm áfanga vottunarferli fyrir þá flugrekendur sem eftir eru. Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu veitti einnig upplýsingar
um starfsmannaskipulag sitt og -ráðningar, loftfaraskrá, áætlun um endurvottun flugrekenda og öryggiseftirlitsáætlun.

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 frá 5. október 2012 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er varða
flugrekstur samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. ESB L 296, 25.10.2012, bls. 1).
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14)

Eins og sannreynt var í tengslum við úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í febrúar 2017, uppfyllir Flugmálastjórn
Miðbaugs-Gíneu nú 62,5% af alþjóðlegum flugöryggiskröfum, samanborið við u.þ.b. 10% áður.

15)

Matsheimsókn aðila frá Sambandinu á starfsstöð fór fram í Miðbaugs-Gíneu frá 16.-20. október 2017. Sérfræðingar frá
framkvæmdastjórninni, Flugöryggisstofnun Evrópu og aðildarríkjunum tóku þátt í þessari matsheimsókn. Meðan á
þessari heimsókn stóð var lagt mat á störf Flugmálastjórnar Miðbaugs-Gíneu, sem var sannreynt með heimsóknum til
þeirra tveggja starfandi flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Miðbaugs-Gíneu. Í ljós kom að stjórnskipulag
Flugmálastjórnar Miðbaugs-Gíneu, sem nýlega var komið á fót sem óháðu og sjálfstæðu flugmálayfirvaldi á sviði
almenningsflugs og sem hóf öryggiseftirlit árið 2012, samrýmist umfangi flugstarfsemi í Miðbaugs-Gíneu. Einnig kom í
ljós að öll svið almenningsflugs falla undir Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu og að hún hefur sín eigin fjárlög og tekjur.
Þó var vakið máls á því að Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu vantar viðurkennda skoðunarmenn, sérstaklega á sviði
flugreksturs, þ.m.t. á sviði flutningaflugs, í þeim tilgangi að framkvæma viðeigandi og skilvirkt öryggiseftirlit með
flugrekendum í Miðbaugs-Gíneu.

16)

Heimsóknin sýndi að komið hefur verið á heildstæðu reglukerfi í Miðbaugs-Gíneu. Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu
vinnur nú að því að uppfæra reglurnar þannig að þær haldist í samræmi við nýjustu þróun á sviði alþjóðlegra
flugöryggiskrafna. Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu reiðir sig þó að miklu leyti á vottorð, skírteini og heimildir sem
önnur yfirvöld og stofnanir hafa gefið út, og gerir engar sannprófanir sjálf, þó svo framkvæmd eigin sannprófunar sé
mikilvægur hluti af þeim öryggiseftirlitsverkefnum sem Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu á að annast. Til samræmis við
það ætti þetta sannprófunarferli vera hluti af verklagsreglum Flugmálastjórnar Miðbaugs-Gíneu og vera framkvæmt á
tilhlýðilegan hátt.

17)

Í heimsókninni greindi Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu frá því að sem stendur séu aðeins tveir flugrekendur sem hafa
fengið vottun í Miðbaugs-Gíneu, þ.e. flugrekendurnir CEIBA Intercontinental og Cronos Airlines. Flugrekandaskírteini
flugrekendanna Punto Azul og Tango Airways hafa verið afturkölluð.

18)

Í heimsókn til flugrekandans CEIBA Intercontinental, innan ramma matsheimsóknar aðila frá Sambandinu á starfsstöð,
kom í ljós að flugrekandinn starfar enn undir gömlu flugrekandaskírteini og hefur aðeins náð öðrum áfanga af núverandi
fimm áfanga vottunarferli fyrir flugrekendur. Flugrekandinn CEIBA Intercontinental undirgengst sem stendur
margskonar breytingar sem hefur í för með sér að mikilvægar handbækur og önnur skjöl á sviði flugreksturs og viðhalds
hafa ekki verið uppfærð og samþykkt. Enn fremur hafa þessar handbækur og þessi skjöl ekki enn verið sniðin að
starfsemi og loftförum flugrekandans. Enn er verið að þróa öryggisstjórnunarkerfi flugrekandans og á hann enn eftir að
innleiða marktæka áhættugreiningu. Lokið hefur verið við að semja og marka öryggisstefnu en hún hefur þó ekki verið
kynnt með skýrum og greinilegum hætti innan fyrirtækisins. Gæðakerfið þarfnast einnig frekari þróunar.

19)

Heimsóknin til flugrekandans Cronos Airlines leiddi í ljós að honum er kunnugt um gildandi reglugerðir í MiðbaugsGíneu og að hann sýnir viðleitni til að hrinda þessum flugkröfum í framkvæmd. Hann hefur lokið núverandi fimm
áfanga vottunarferli fyrir flugrekendur með fullnægjandi árangri. Flugrekandaskírteini hans var endurnýjað í janúar
2017. Það kom þó í ljós að nokkrar handbækur höfðu ekki verið aðlagaðar að núverandi starfsemi hans og að gæðakerfi
hans er ekki að fullu þróað. Enn fremur kom í ljós að öryggisstjórnunarkerfi flugrekandans Cronos Airlines er enn í
þróun og er nú í öðrum áfanga af fjórum til framkvæmdar á slíku kerfi. Lokið hefur verið við að semja og marka
öryggisstefnu sem hefur verið kynnt með skýrum og greinilegum hætti innan fyrirtækisins. Flugrekandinn hefur
sjálfviljugur skráð loftför sín í áætlun fyrir eftirlit með flugritagögnum.

20)

Hinn 14. nóvember 2017 hlutu Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu, flugrekendurnir CEIBA Intercontinental og Cronos
Airlines áheyrn hjá framkvæmdastjórninni og flugöryggisnefndinni í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB)
nr. 2111/2005. Við áheyrnina lagði fulltrúi ríkisstjórnar Miðbaugs-Gíneu ríka áherslu á eindreginn vilja
ríkisstjórnarinnar til að bæta enn frekar samgönguöryggi í Miðbaugs-Gíneu í þeim tilgangi að tryggja góða tengingu
innanlands og svæðisbundið. Við áheyrnina veitti Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu upplýsingar um aðgerðir til úrbóta
sem komið hefur verið á til að bregðast við þeim athugasemdum sem gerðar voru við matsheimsókn aðila frá
Sambandinu á starfsstöð. Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu áætlar tímaramminn eitt ár til að framkvæma þessar aðgerðir
til úrbóta.

21)

Í þeim upplýsingum sem flugrekandinn CEIBA Intercontinental veitti við áheyrnina varðandi áætlunina um aðgerðir til
úrbóta til að bregðast við þeim athugasemdum sem gerðar voru við matsheimsókn aðila frá Sambandinu á starfsstöð,
kom ekki fram að flugrekandinn hefði framkvæmt greiningu á frumorsök og bentu þær til þess að flugrekandinn hefði
aðeins hrint tafarlausum aðgerðum til úrbóta í framkvæmd en ekki gert forvarnarráðstafanir til langs tíma.
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22)

Við áheyrnina veitti flugrekandinn Cronos Airlines upplýsingar um þær aðgerðir til úrbóta sem gripið var til í því skyni
að bregðast við þeim athugasemdum sem gerðar voru við matsheimsókn aðila frá Sambandinu á starfsstöð, og bentu
upplýsingarnar til þess að hann hefði framkvæmt greiningu á frumorsök og tekið bæði til tafarlausra aðgerða til úrbóta
sem og til aðgerða til að koma í veg fyrir að tilgreind vandamál komi upp aftur.

23)

Á grundvelli allra fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. niðurstaða matsheimsóknar aðila frá Sambandinu á starfsstöð, og
upplýsinga, sem lagðar voru fram við áheyrn 14. nóvember 2017, er talið að þó Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu hafi
gert umtalsverðar úrbætur á eftirlitskerfi með flugöryggi í Miðbaugs-Gíneu þá séu enn verulegir annmarkar á
eftirlitskerfinu. Það er metið svo að Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu hafi ekki enn getuna til að annast skyldustörf sín að
fullu að því er varðar eftirlit með flugrekendum sem hafa fengið vottun í Miðbaugs-Gíneu. Þetta sýnir sig í því að
flugrekendur eru vottaðir og öryggiseftirlit er framkvæmt án nærveru nauðsynlegra, viðurkenndra skoðunarmanna sem
og að við vottunar- og eftirlitsstörf sín hafði Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu ekki greint fjölmargar þær athugasemdir
sem vakið var máls á við matsheimsókn aðila frá Sambandinu á starfsstöð. Það liggja því ekki fyrir nú fullnægjandi
gögn sem styðja ákvörðun um að ógilda eða breyta flugrekstrarbanni allra þeirra flugrekenda sem hafa fengið vottun í
Miðbaugs-Gíneu. Í ljósi þess að flugrekandaskírteini þeirra hafa verið afturkölluð, skal þó fella flugrekendurna Punto
Azul og Tango Airways brott úr skránni yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur.

24)

Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, er það
því metið svo að breyta ætti skránni yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins, með því
að fella flugrekendurna Punto Azul og Tango Airways brott úr viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006.

Flugrekendur frá Nepal

25)

Flugmálastjórn Nepal („CAAN“) sendi framkvæmdastjórninni bréf 5. mars 2017 sem innihélt upplýsingar um núverandi
stöðu kerfis um eftirlit með flugöryggi í Nepal. Í kjölfar endurvottunar allra flugrekenda í Nepal árið 2015 endurtók
Flugmálastjórn Nepal þetta ferli árið 2016 með aðstoð Alþjóðaflugmálastofnunarinnar til þess að framlengja gildistíma
flugrekandaskírteinanna einu sinni enn.

26)

Hinn 13. mars 2017 lagði utanríkisráðuneytið í Nepal viðbótargögn fyrir sendinefnd Sambandsins í Kathmandu, Nepal,
sem undirstrikuðu framfarirnar og innihéldu úrdrátt úr skýrslu sameiginlegrar aðgerðarsendinefndar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um sendiförina til Nepal. Sameiginlega aðgerðasendinefnd Alþjóðaflugmálastofnunarinnar gerði fjölda
athugasemda á sviði starfrækslu og lofthæfis. Þessar athugasemdir voru endurtekning á athugasemdum sem gerðar voru
í fyrri heimsóknum, þ.m.t. við matsheimsókn aðila frá Sambandinu á starfsstöð í febrúar 2014 og við heimsókn
Sambandsins til að veita tækniaðstoð í október 2015. Í ljósi þessara upplýsinga óskaði framkvæmdastjórnin eftir
viðbótarupplýsingum frá Flugmálastjórn Nepal 4. júlí 2017.

27)

Alþjóðaflugmálastofnunin framkvæmdi samræmda fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í Nepal frá
4.-11. júlí 2017. Á grundvelli niðurstaðna úr þeirri heimsókn tilkynnti Alþjóðaflugmálastofnunin 27. júlí 2017 að lögbær
yfirvöld í Nepal væru búin að leysa hið alvarlega öryggisvandamál varðandi vottun flugrekenda.

28)

Hinn 3. ágúst 2017 lagði Flugmálastjórn Nepal fram þær upplýsingar sem framkvæmdastjórnin óskaði eftir. Flugmálastjórnin lagði m.a. fram upplýsingar um handhafa flugrekandaskírteina, niðurstöður úr öryggiseftirliti, loftför sem skráð
eru í Nepal, slys og alvarleg flugatvik, framfylgdaraðgerðir sem og um skipulag, reglur og tækniaðstoð í Nepal.
Flugmálastjórn Nepal lagði þó ekki fram neinar upplýsingar um eftirfylgni tilmæla úr birtum rannsóknarskýrslum um
slys.

29)

Hinn 7. nóvember 2017 lagði Flugmálastjórn Nepal fram lokaskýrslu úr samræmdri fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, sem fór fram 4.-11. júlí 2017, þar sem fram kom að hlutfall skilvirkrar framkvæmdar á alþjóðlegum
flugöryggiskröfum fór upp í 66%. Sú skýrsla sýnir þó einnig að þörf er á frekari úrbót7um að því er varðar hæft
tæknimenntað starfsfólk og úrlausn öryggisvanda. Alþjóðaflugmálastofnunin fór ekki yfir veitingu flugliðaskírteina þó
svo það svið hafi verið eitt af áhyggjuefnunum eftir matsheimsókn aðila frá Sambandinu á starfsstöð í febrúar 2014.
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30)

Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga lítur út fyrir að þrátt fyrir að Flugmálastjórn Nepal hafi sýnt ákveðnar framfarir,
að því er varðar framkvæmd alþjóðlegra flugöryggiskrafna, er kerfi Nepal um eftirlit með flugöryggi enn ófullnægjandi,
sem sýnir sig í því að það vantar skilvirkar aðgerðir í tengslum við eftirfylgni við slys, þ.m.t. banaslys sem áttu sér stað
undanfarin ár, til að koma í veg fyrir að þau endurtaki sig.

31)

Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, er það
því metið svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda
flugrekstur innan Sambandsins, að því er varðar flugrekendur frá Nepal.

Flugrekendur frá Nígeríu
32)

Með stuðningi Flugöryggisstofnunar Evrópu mun framkvæmdastjórnin áfram fylgjast náið með öryggisframmistöðu
flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Nígeríu. Í bréfum sínum frá 15. maí og 20. júní 2017 undirstrikaði
framkvæmdastjórnin að nauðsynlegt væri fyrir Flugmálastjórn Nígeríu (NCAA) að fylgjast náið með öllum umsóknum
sem flugrekendur, sem hafa fengið vottun í Nígeríu, senda Flugöryggisstofnun Evrópu um heimild fyrir flugrekanda frá
þriðja landi (TCO-heimild).

33)

Í bréfi, dagsettu 30. maí 2017, upplýsti Flugmálastjórn Nígeríu framkvæmdastjórnina um áform sín til að gera víðtæka
úttekt á starfsemi flugrekandans Med-View Airline, sem skráður er í Nígeríu, sem og á þeim aðgerðum sem
Flugmálastjórn Nígeríu samþykkti með tilliti til annarra flugrekenda frá Nígeríu.

34)

Í bréfi, dagsettu 10. október 2017, undirstrikaði framkvæmdastjórnin að þessar aðgerðir eru ófullnægjandi með tilliti til
gildandi krafna og áætlaðrar aukningar á flugstarfsemi í Nígeríu. Hún upplýsti Flugmálastjórn Nígeríu að samráð verði
hafið skv. 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 473/2006.

35)

Hinn 30. október 2017 var haldinn samráðsfundur um tæknimál með þátttöku fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar og
Flugöryggisstofnunar Evrópu og háttsettra fulltrúa Flugmálastjórnar Nígeríu. Tilgangur þessa fundar var að gefa
Flugmálastjórn Nígeríu færi á að útskýra þær ráðstafanir til úrbóta og forvarnarráðstafanir sem hún hefur gert með tilliti
til flugrekandans Med-View Airline og annarra flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Nígeríu. Kynning Flugmálastjórnar
Nígeríu á þessum fundi var studd sönnunargögnum sem sýndu ákveðnar framfarir í öryggiseftirliti með þeim
flugrekendum, sem yfirvöld í Nígeríu eru ábyrg fyrir samkvæmt gildandi alþjóðareglum.

36)

Á fundinum upplýsti Flugmálastjórn Nígeríu framkvæmdastjórnina og Flugöryggisstofnun Evrópu um aðgerðir, sem
gerðar hafa verið til að bæta reglufylgni við kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um kerfi um eftirlit með flugöryggi.
Hún veitti einnig upplýsingar um úttektina sem gerð var hjá flugrekandanum Med-View Airline og öðrum flugrekendum,
sem skráðir eru í Nígeríu, þ.e. hjá flugrekendunum Arik Air, Air Peace og Kabo Air, sem og um fjölda starfsfólks hjá
Flugmálastjórninni, þjálfun skoðunarmanna hennar og menntun þeirra og hæfi og öryggiseftirlitsáætlun hennar.
Flugmálastjórn Nígeríu hefur komið á fót og er að hrinda í framkvæmd eftirlitsáætlun um flugrekstur og lofthæfi til að
tryggja að reglunum sé áfram fylgt. Nígería vinnur nú að því að hrinda í framkvæmd flugöryggisáætlun ríkisins (SSP)
og áætlar að hafa náð fullri framkvæmd fyrir lok 2018.

37)

Fyrirliggjandi upplýsingar, þ.m.t. þær upplýsingar sem Flugmálastjórn Nígeríu lagði fram á fundinum 30. október 2017,
gefa til kynna að unnið sé að úrbótum á kerfinu um eftirlit með flugöryggi í Nígeríu. Það liggur sannarlega ljóst fyrir að
slíkar úrbætur skipta höfuðmáli. Þetta á sér í lagi við hvað varðar þekkingu Flugmálastjórnar Nígeríu á fyrirhugaðri
starfsemi flugrekenda sem hún hefur eftirlit með sem og hvað varðar raunverulega og skilvirka framkvæmd
öryggiseftirlitsáætlunar hennar, þ.m.t. meðhöndlun ágalla. Hinn 1. nóvember 2017 óskaði framkvæmdastjórnin eftir
viðbótarupplýsingum hvað þetta varðar. Auk þess hvatti framkvæmdastjórnin Flugmálastjórn Nígeríu til að letja
nígeríska flugrekendur til að sækja um TCO-heimild til Flugöryggisstofnunar Evrópu þar til að hún er algjörlega fullviss
um að þessir flugrekendur fari að gildandi alþjóðlegum flugöryggiskröfum.

38)

Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, er það
því metið svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda
flugrekstur innan Sambandsins, að því er varðar flugrekendur frá Nígeríu.

39)

Ef einhverjar viðeigandi öryggisupplýsingar gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki
sé farið að alþjóðlegum flugöryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórnin þurft að grípa til frekari aðgerða í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 2111/2005.
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Flugrekendur frá Rússlandi
40)

Framkvæmdastjórnin, Flugöryggisstofnun Evrópu og lögbær yfirvöld aðildarríkjanna vakta áfram náið öryggisframmistöðu flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Rússlandi og starfrækja flug í Sambandinu, þ.m.t. með því að setja í
forgang að skoðanir á hlaði séu framkvæmdar á loftförum tiltekinna rússneskra flugrekenda í samræmi við reglugerð
(ESB) nr. 965/2012.

41)

Hinn 20. október 2017 héldu fulltrúar framkvæmdastjórnarinnar og Flugöryggisstofnunar Evrópu fund með fulltrúum
Flugmálastjórnar Rússlands (FATA). Tilgangur fundarins var að endurskoða öryggisframmistöðu flugrekenda, sem
hafa fengið vottun í Rússlandi, á grundvelli skýrslna úr SAFA-skoðunum á hlaði á tímabilinu 6. október 2016 til
5. október 2017 og greina tilvik þar sem styrkja mætti eftirlitsstarfsemi Flugmálastjórnar Rússlands.

42)

Á þeim fundi fór framkvæmdastjórnin betur yfir niðurstöður úr SAFA-skoðunum á hlaði hjá fjórum flugrekendum, sem
hafa fengið vottun í Rússlandi. Jafnvel þótt engin öryggisvandamál hafi greinst upplýsti Flugmálastjórn Rússlands
framkvæmdastjórnina um öryggiseftirlit hennar með þessum flugrekendum.

43)

Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. upplýsinga sem Flugmálastjórn Rússlands lagði fram á samráðsfundinum
um tæknimál, sem haldinn var 20. október 2017, er talið að Flugmálastjórn Rússlands skorti hvorki getuna né viljann til
að ráða bót á annmörkum í öryggismálum hjá flugrekendum, sem hafa fengið vottun í Rússlandi. Af þessum ástæðum
var niðurstaða framkvæmdastjórnarinnar sú að hvorki væri þörf á að veita rússneskum flugmálayfirvöldum né
flugrekendum, sem hafa fengið vottun í Rússlandi, áheyrn hjá framkvæmdastjórninni og flugöryggisnefndinni.

44)

Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, er það
því metið svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda
flugrekstur innan Sambandsins, með því að bæta flugrekendum frá Rússlandi í skrána.

45)

Aðildarríkin eiga að halda áfram að sannprófa hvort flugrekendur í Rússlandi uppfylli alþjóðlegar flugöryggiskröfur á
skilvirkan hátt með því að setja skoðanir á hlaði í forgang samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 965/2012.

46)

Ef þessar skoðanir gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki sé farið að viðeigandi
öryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórnin þurft að grípa til aðgerða gegn flugrekendum frá Rússlandi í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 2111/2005.

Flugrekendur frá Sankti Vinsent og Grenadínum
47)

Hinn 2. febrúar 2017 sótti flugrekandinn Mustique Airways, sem hefur fengið vottun á Sankti Vinsent og Grenadínum,
aftur um TCO-heimild hjá Flugöryggisstofnun Evrópu. Þessi endurnýjun umsóknar kom í kjölfar fyrri umsóknar um
TCO-heimild sem Flugöryggisstofnun Evrópu hafði synjað af ástæðum er varða öryggi. Flugöryggisstofnun Evrópu
hefur metið svo að þessi nýja umsókn samrýmist kröfum reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 452/2014 (1).

48)

Flugöryggisstofnun Evrópu taldi áætlanir flugrekandans Mustique Airways um aðgerðir til að ráða bót á þeim ágöllum,
sem Flugöryggisstofnun Evrópu vakti máls á í tengslum við umsókn hans um TCO-heimild, fullnægjandi og ákvað að
halda áfram mati á umsókninni þar til allir ágallar hafa verið leiddir til lykta. Hinn 11. september 2017 upplýsti
Flugöryggisstofnun Evrópu framkvæmdastjórnina um að lokið væri við að ráða bót á síðasta ágallanum og að hún ætti
þar af leiðandi að geta gefið út heimildina ef flugrekandinn yrði felldur brott úr skránni yfir flugrekendur sem er bannað
að stunda flugrekstur innan Sambandsins.

49)

Í ljósi þessara upplýsinga bauð framkvæmdastjórnin flugrekandanum Mustique Airways áheyrn til að gefa honum færi á
að kynna þær aðgerðir til úrbóta sem gerðar hafa verið og veita upplýsingar um þær ráðstafanir sem flugrekandinn hefur
gert til þess að koma í veg fyrir endurtekningu á þeim annmörkum í öryggismálum, sem Flugöryggisstofnun Evrópu
vakti máls á við mat sitt á TCO-heimild. Hinn 14. nóvember 2017 lagði flugrekandinn Mustique Airways þessar
aðgerðir til úrbóta fyrir framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina. Þær samanstanda af umtalsverðum breytingum á
skipulagi og framkvæmd öryggisstjórnunarkerfis, með stuðningi frá nýju veflægu tóli og nýrri öryggisstefnu, svo að
flugrekandinn Mustique Airways geti skoðað frumorsakir annmarkanna og komið í veg fyrir að þeir endurtaki sig.

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 452/2014 frá 29. apríl 2014 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða
flugrekstur flugrekenda frá þriðja landi samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (Stjtíð. ESB L 133, 6.5.2014,
bls. 12).
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50)

Við áheyrnina lagði flugrekandinn Mustique Airways einnig fram upplýsingar um fjölda ráðstafana sem hann gerði til að
koma á fót flugöryggismenningu innan fyrirtækisins. Þessar ráðstafanir fela í sér reglulega öryggisfundi, bæði á
stjórnunar- og starfsmannastigi, til að flugrekandinn Mustique Airways geti aukið öryggisvitund hjá starfsfólki sínu og
bætt skýrslugjöf um öryggisatvik.

51)

Á grundvelli allra fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. mati Flugöryggisstofnunar Evrópu og upplýsinga sem lagðar voru
fram við áheyrnina, ætti niðurstaðan að vera sú að flugrekandinn Mustique Airways hafi ráðið bót á þeim annmörkum í
öryggismálum, sem tilgreindir voru, og er fær um ráða bót á þeim annmörkum í öryggismálum sem gætu komið upp.

52)

Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, er það
því metið svo að breyta ætti skránni yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins með því
að fella flugrekandann Mustique Airways brott úr viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006.

53)

Aðildarríkin eiga að halda áfram að sannprófa hvort viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt með því að
setja það í forgang að loftför flugrekenda, sem hafa fengið vottun á Sankti Vinsent og Grenadínum, séu skoðuð á hlaði
samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 965/2012.

54)

Ef einhverjar viðeigandi öryggisupplýsingar gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki
sé farið að alþjóðlegum flugöryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórnin þurft að grípa til frekari aðgerða í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 2111/2005.

Flugrekendur frá Taílandi
55)

Frá 20.-27. september 2017 framkvæmdi Alþjóðaflugmálastofnunin samræmda fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í Taílandi í þeim tilgangi að endurskoða þær spurningar um samskiptareglur, sem voru grundvöllur fyrir
alvarlegu öryggisvandamáli í Taílandi. Þær aðgerðir til úrbóta sem Flugmálastjórn Taílands („CAAT“) greip til voru
álitnar fullnægjandi til að ráða bót á hinu alvarlega öryggisvandamáli og hlutfall skilvirkrar framkvæmdar á alþjóðlegum
flugöryggiskröfum fór upp í u.þ.b. 41%. Hins vegar er áfram unnið að því að auka enn frekar hlutfall skilvirkrar
framkvæmdar og gerir Flugmálastjórn Taílands ráð fyrir samræmdri fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
árið 2018, sem tekur til allra sviða öryggiseftirlitskerfis í almenningsflugi.

56)

Flugmálastjórn Taílands var boðið að vera við áheyrn 13. nóvember 2017 í þeim tilgangi að veita framkvæmdastjórninni
og flugöryggisnefndinni uppfærðar upplýsingar um þær aðgerðir til úrbóta, sem gripið hefur verið til í því skyni að bæta
stöðu flugöryggis í Taílandi.

57)

Við þá áheyrn lagði Flugmálastjórn Taílands fram upplýsingar um umfang og starfsemi flugmálaiðnaðarins í Taílandi
og um niðurstöðurnar úr samræmdri fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, sem hefur leitt til þess að ráðin
var bót á alvarlega öryggisvandamálinu. Flugmálastjórn Taílands greindi einnig frá þeim framförum sem yfirvaldið
hefur náð í tengslum við framkvæmd sjálfbærniáætlunarinnar, sem felur í sér vinnu að stefnuáætlun fyrir nánustu
framtíð, uppfærslu löggjafar og reglugerða, skipulag og mönnun yfirvaldsins, fjármögnun á starfsemi yfirvaldsins og
þeim upplýsingatæknikerfum sem Flugmálastjórn Taílands mun nota til að styðja starfsemi sína. Einnig veitti hún
upplýsingar um eftirlitsstarfsemi sína að því er varðar flugrekendur sem hafa fengið vottun í Taílandi.
Framkvæmdastjórnin hvatti Flugmálastjórn Taílands til að halda áfram með þá vinnu sína að tryggja að úrbætur, sem
gerðar eru á sviði flugöryggis í Taílandi, séu varanlegar.

58)

Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum hefur eftirlitskerfi með flugöryggi í Taílandi batnað. Einkum hefur Flugmálastjórn Taílands lagt fram gögn sem sýna að framfarir hafa orðið síðastliðið ár. Fyrirliggjandi upplýsingar, að því er
varðar flugrekendur sem hafa fengið vottun í Taílandi, styðja ekki þá ákvörðun að þessir flugrekendur sæti
flugrekstrarbanni eða ákveðnum rekstrartakmörkunum.

59)

Í því skyni að fylgjast náið með stöðunni á samráð við taílensk yfirvöld að halda áfram í samræmi við 2. mgr. 3. gr.
reglugerðar (EB) nr. 473/2006.

60)

Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, er það
því metið svo að á þessu stigi séu engar ástæður til að breyta skránni yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda
flugrekstur innan Sambandsins, að því er varðar flugrekendur frá Taílandi.

61)

Aðildarríki eiga að halda áfram að sannprófa hvort viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt með því að
setja það í forgang að loftför flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Taílandi, séu skoðuð á hlaði samkvæmt reglugerð
(ESB) nr. 965/2012.
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Ef einhverjar viðeigandi öryggisupplýsingar gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki
sé farið að alþjóðlegum flugöryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórnin þurft að grípa til frekari aðgerða í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 2111/2005.
Flugrekendur frá Úkraínu

63)

Hinn 19. apríl 2017 lagði flugrekandinn International Joint-Stock Aviation Company „URGA“, sem hefur fengið vottun
í Úkraínu, aftur inn umsókn hjá Flugöryggisstofnun Evrópu um TCO-heimild. Eftir að Flugöryggisstofnun Evrópu
synjaði fyrstu umsókn flugrekandans um TCO-heimild, af ástæðum er varða öryggi, mat Flugöryggisstofnun Evrópu
þessa nýju umsókn í samræmi við kröfur reglugerðar (ESB) nr. 452/2014.

64)

Í þessu samhengi gerði Flugöryggisstofnun Evrópu úttekt á höfuðstöðvum flugrekandans International Joint-Stock
Aviation Company „URGA“ frá 28.-29. júní 2017. Þessi úttekt gerði kleift að ráða bót á öllum þeim ágöllum sem vakið
var máls á við matið á fyrstu umsókninni en hins vegar komu fimm nýir ágallar í ljós, einkum að því er varðar lofthæfi. Í
kjölfarið lagði flugrekandinn International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ fyrir Flugöryggisstofnun Evrópu
áætlun um aðgerð til úrbóta til að bregðast við þessum ágöllum. Á grundvelli þessarar áætlunar um aðgerðir til úrbóta
var hægt að ráða bót á öllum ágöllum 4. október 2017 með fullnægjandi hætti, að mati Flugöryggisstofnunar Evrópu.
Flugöryggisstofnun Evrópu upplýsti framkvæmdastjórnina um þetta og að hún ætti þar af leiðandi að geta gefið út
heimildina ef flugrekandinn yrði felldur brott úr skránni yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan
Sambandsins.

65)

Á þeim grundvelli bauð framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin flugrekandanum International Joint-Stock Aviation
Company „URGA“ áheyrn sem átti sér stað 13. nóvember 2017. Við áheyrnina veitti flugrekandinn ítarlegar
upplýsingar um framkvæmd áætlunarinnar um aðgerðir til úrbóta sem var samin til að bregðast við þeim ágöllum sem
Flugöryggisstofnun Evrópu vakti máls á við úttekt sína í júní 2017. Flugrekandinn útskýrði einnig að meiriháttar
breytingar á skipulagi og málsmeðferðarreglum hafi verið innleiddar í fyrirtækinu til þess að styrkja getu þess til að fara
að alþjóðlegum flugöryggiskröfum. Til að tryggja varanleika þessara ráðstafana og til að gera skilvirkt eftirlit með
starfsemi hans mögulegt, endurskipulagði flugrekandinn International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ einnig
innra gæðakerfi sitt.

66)

Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga, þ.m.t. mat Flugöryggisstofnunar Evrópu og upplýsingar sem lagðar voru fram
við áheyrnina, ætti niðurstaðan að vera sú að flugrekandinn International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ hafi
ráðið bót á þeim annmörkum í öryggismálum, sem tilgreindir voru, og er fær um að ráða bót á þeim annmörkum í
öryggismálum sem gætu komið upp.

67)

Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, er það
metið svo að breyta ætti skránni yfir flugrekendur, sem er bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins, með því að
fella flugrekandann International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ brott úr viðauka A við reglugerð (EB)
nr. 474/2006.

68)

Aðildarríki eiga að halda áfram að sannprófa hvort viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt með því að
setja það í forgang að loftför flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Úkraínu, séu skoðuð á hlaði samkvæmt reglugerð
(ESB) nr. 965/2012.

69)

Ef einhverjar viðeigandi öryggisupplýsingar gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki
sé farið að alþjóðlegum flugöryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórnin þurft að grípa til frekari aðgerða í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 2111/2005.
Flugrekendur frá Venesúela

70)

Hinn 6. mars 2017 sótti flugrekandinn Avior Airlines, sem hefur fengið vottun í Venesúela, um TCO-heimild hjá
Flugöryggisstofnun Evrópu. Flugöryggisstofnun Evrópu mat þessa umsókn í samræmi við kröfur reglugerðar (ESB)
nr. 452/2014.

71)

Þegar Flugöryggisstofnun Evrópu framkvæmdi öryggismat sitt í tengslum við TCO-heimild flugrekandans Avior
Airlines lét hún í ljós áhyggjur af því að flugrekandinn hafi ekki getað sýnt fram á að hann uppfylli viðeigandi kröfur.
Flugöryggisstofnun Evrópu komst því að þeirri niðurstöðu að frekara mat myndi ekki leiða til útgáfu TCO-heimildar
fyrir flugrekandann Avior Airlines og að hann uppfylli ekki viðeigandi kröfur reglugerðar (ESB) nr. 452/2014.
Flugöryggisstofnun Evrópu synjaði því TCO-umsókn flugrekandans Avior Airlines 4. október 2017, af ástæðum er
varða öryggi.
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72)

Hinn 10. október 2017 óskaði framkvæmdastjórnin eftir upplýsingum frá Flugmálastjórn Venesúela (INAC) um þær
ráðstafanir sem hún hefði gert í kjölfar synjunar Flugöryggisstofnunar Evrópu á TCO-umsókn flugrekandans Avior
Airlines. Með bréfinu hófst samráð við þau yfirvöld sem hafa með höndum lögboðið eftirlit með flugrekendum, sem
hafa fengið vottun í Venesúela, í samræmi við þær viðmiðanir sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 473/2006. Þar eð ekki hefur tekist að leysa öryggisvandamálin sem komu í ljós við öryggismat Flugöryggisstofnunar
Evrópu í tengslum við TCO-umsókn flugrekandans Avior Airlines fengu bæði Flugmálastjórn Venesúela og
flugrekandinn Avior Airlines tækifæri til að flytja mál sitt fyrir framkvæmdastjórninni og flugöryggisnefndinni
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2111/2005.

73)

Hinn 13. nóvember 2017 veitti Flugmálastjórn Venesúela framkvæmdastjórninni upplýsingar um eftirlitsstarfsemi sem
framkvæmd er að því er varðar flugrekendur, sem hafa fengið vottun í Venesúela síðastliðin ár, sem og lýsingu á því
eftirliti sem fer fram að því er varðar flugrekandann Avior Airlines.

74)

Við áheyrnina 14. nóvember 2017 veitti Flugmálastjórn Venesúela framkvæmdastjórninni og flugöryggisnefndinni
upplýsingar um skipulag, hlutverk, valdsvið og úrræði hennar, fjölda flugatvika og -slysa, skilvirka framkvæmd
alþjóðlegs flugöryggismats, stöðu hennar samkvæmt alþjóðlegu flugöryggismati Flugmálastjórnar Bandaríkjanna sem
og um fjölda og tegund stofnana undir umsjá hennar. Flugmálastjórnin útskýrði einnig eftirlitsferli sitt og lagði fram
niðurstöðurnar úr öryggiseftirliti hennar undanfarin ár að því er varðar flugrekandann Avior Airlines. Flugmálastjórn
Venesúela tilgreindi að hún hefði aukið fjölda skoðana hjá flugrekandanum Avior Airlines, þar eð þessi flugrekandi
hefur stækkað flugflota sinn. Þetta leiddi til þess að umtalsverður fjöldi annmarka í öryggismálum komu í ljós hjá
flugrekandanum Avior Airlines, einkum að því er varðar þjálfun starfsfólks, breytingastjórnun og skjalastjórnunarkerfi.

75)

Flugmálastjórn Venesúela benti á að henni hafi ekki verið kunnugt um þá ágalla sem vakið var máls á við skoðanir
aðildarríkjanna á hlaði með tilliti til flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Venesúela, og lét í ljós fyrirætlan sína um að
starfa með Flugöryggisstofnun Evrópu þannig að Flugmálastjórn Venesúela geti tryggt að þessum ágöllum sé fylgt
nægilega vel eftir.

76)

Í þeim upplýsingum sem liggja fyrir kemur fram að Flugmálastjórn Venesúela ætti að þróa áfram getu sína í tengslum
við skoðanir að því er varðar þá flugrekendur sem hún ber ábyrgð á.

77)

Við áheyrnina upplýsti flugrekandinn Avior Airlines framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina um þær ráðstafanir
til úrbóta sem gerðar voru til að leysa þau alvarlegu vandamál sem Flugöryggisstofnun Evrópu vakti máls á við
öryggismat sitt í tengslum við TCO-heimild, t.d. í tengslum við eftirlit með lofthæfi og viðhaldi, framkvæmd og vöktun
lofthæfifyrirmæla ásamt starfsemi öryggis- og gæðastjórnunarkerfisins. Flugrekandinn Avior Airlines sýndi hins vegar
glöggt andvaraleysi gagnvart alvarleika öryggisvandamálanna, sem Flugöryggisstofnun Evrópu vakti máls á og
aðildarríkin greindi við skoðanir á hlaði, og sýndi engan skilning á þeim. Enn fremur sýndu ráðstafanirnar, sem
flugrekandinn Avior Airlines hafði gert, skort á almennilegri greiningu á frumorsök og viðeigandi áætlun um aðgerð til
úrbóta til að koma í veg fyrir að sömu eða svipaðar vanefndir, sem leiddu til þessara vandamála, endurtaki sig.

78)

Fyrirliggjandi upplýsingar, sem byggjast á mati Flugöryggisstofnunar Evrópu í tengslum við TCO-heimild, skoðunum á
hlaði sem aðildarríkin framkvæma og þeim upplýsingum, sem Flugmálastjórn Venesúela og flugrekandinn Avior
Airlines hafa lagt fram, sýna að vísbendingar liggja fyrir um alvarlega annmarka í öryggismálum af hálfu flugrekandans
Avior Airlines. Þessar upplýsingar sýna einnig að flugrekandinn Avior Airlines getur ekki ráðið bót á þessum
annmörkum, sem sést m.a. á því að hann lagði fram óheppilega og ófullnægjandi áætlun um aðgerð til úrbóta til að
bregðast við ágöllunum sem Flugöryggisstofnun Evrópu vakti máls á og brást ekki við þeim ágöllum sem vakið var
máls á við skoðanir aðildarríkjanna á hlaði.

79)

Í samræmi við sameiginlegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 2111/2005, er það
því metið svo að breyta ætti skránni yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Sambandsins með því
að bæta flugrekandanum Avior Airlines í viðauka A við reglugerð (EB) nr. 474/2006.

80)

Aðildarríki eiga að halda áfram að sannprófa hvort viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt með því að
setja það í forgang að loftför flugrekenda, sem hafa fengið vottun í Venesúela, séu skoðuð á hlaði samkvæmt reglugerð
(ESB) nr. 965/2012.

81)

Ef einhverjar viðeigandi öryggisupplýsingar gefa til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing af því að ekki
sé farið að alþjóðlegum flugöryggiskröfum, gæti framkvæmdastjórnin þurft að grípa til frekari aðgerða í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 2111/2005.

82)

Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 474/2006 til samræmis við það.

Nr. 33/234

83)
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Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit flugöryggisnefndarinnar,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 474/2006 er breytt sem hér segir:
1) Í stað viðauka A komi textinn í I. viðauka við þessa reglugerð.
2) Í stað viðauka B komi textinn í II. viðauki við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 30. nóvember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Fyrir hönd forsetans,
Violeta BULC

framkvæmdastjóri.

_____
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I. VIÐAUKI
„VIÐAUKI A

SKRÁ YFIR FLUGREKENDUR, SEM ER BANNAÐ AÐ STUNDA FLUGREKSTUR INNAN SAMBANDSINS, MEÐ
UNDANÞÁGUM (1)

Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á
flugrekandaskírteini hans (og nafn fyrirtækis, ef
annað)

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

Þriggja stafa
ICAO-kóði

Ríki flugrekanda

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venesúela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Súrínam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Íslamska lýðveldið Íran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Írak

MED-VIEW AIRLINES

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nígería

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Afganistan, þ.m.t.

Íslamska lýðveldið Afganistan

AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES

AOC 008

AJA

Íslamska lýðveldið Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Íslamska lýðveldið Afganistan

EAST HORIZON AIRLINES

AOC 1013

EHN

Íslamska lýðveldið Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Íslamska lýðveldið Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Íslamska lýðveldið Afganistan

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Angóla, að undanskildum
flugrekandanum TAAG Angola Airlines sem
skráður er í viðauka B, þ.m.t.

Lýðveldið Angóla

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Lýðveldið Angóla

AIR GICANGO

009

Óskráður

Lýðveldið Angóla

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Lýðveldið Angóla

AIR NAVE

017

Óskráður

Lýðveldið Angóla

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Lýðveldið Angóla

ANGOLA AIR SERVICES

006

Óskráður

Lýðveldið Angóla

(1) Unnt væri að heimila að allir flugrekendur, sem eru skráðir í viðauka A, nýti flugréttindi, með því að nota loftfar í þjónustuleigu frá
flugrekanda, sem er ekki bannað að stunda flugrekstur, að því tilskildu að viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar.
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DIEXIM

007

Óskráður

Lýðveldið Angóla

FLY540

AO 004-01 FLYA

Óskráður

Lýðveldið Angóla

GIRA GLOBO

008

GGL

Lýðveldið Angóla

HELIANG

010

Óskráður

Lýðveldið Angóla

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Óskráður

Lýðveldið Angóla

MAVEWA

016

Óskráður

Lýðveldið Angóla

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Lýðveldið Angóla

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Lýðveldinu Kongó, þ.m.t.

Lýðveldið Kongó

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Lýðveldið Kongó

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Óskráður

Lýðveldið Kongó

EMERAUDE

RAC06-008

Óskráður

Lýðveldið Kongó

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Lýðveldið Kongó

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Lýðveldið Kongó

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

EN 06-014

Óskráður

Lýðveldið Kongó

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Óskráður

Lýðveldið Kongó

TRANS AIR CONGO

EN 06-001

TSG

Lýðveldið Kongó

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó,
þ.m.t.

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/
0112/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/
0053/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/
0056/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/
00625/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012 BUL

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/
0028/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/
0064/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á
flugrekandaskírteini hans (og nafn fyrirtækis, ef
annað)

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

Nr. 33/237

Þriggja stafa
ICAO-kóði

Ríki flugrekanda

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/
0050/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015 Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/
071/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012 Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/
2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/
0059/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/
001/2011

KGO

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012 Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/
009/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015 Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012 Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/
0084/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/
073/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/
0247/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Djibútí, þ.m.t.
DAALLO AIRLINES

Djibútí

Óskráður

DAO

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Miðbaugs-Gíneu, þ.m.t.
CEIBA INTERCONTINENTAL

Djibútí
Miðbaugs-Gínea

2011/0001/MTTCT/
DGAC/SOPS

CEL

Miðbaugs-Gínea

Nr. 33/238
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CRONOS AIRLINES
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(AOC) eða flugrekstrarleyfis

2011/0004/MTTCT/
DGAC/SOPS

17.5.2018

Þriggja stafa
ICAO-kóði

Óskráður

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Eritreu, þ.m.t.

Ríki flugrekanda

Miðbaugs-Gínea

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit
með
Lýðveldinu
Gabon,
að
undanskildum flugrekendunum Afrijet og
SN2AG, sem eru skráðir í viðauka B, þ.m.t.

Lýðveldið Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/
ANAC-G/DSA

EKG

Lýðveldið Gabon

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/
ANAC-G/DSA

LGE

Lýðveldið Gabon

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/
ANAC-G/DSA

NRG

Lýðveldið Gabon

SKY GABON

009/MTAC/
ANAC-G/DSA

SKG

Lýðveldið Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/
ANAC-G/DSA

SVG

Lýðveldið Gabon

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/
ANAC-G/DSA

Óskráður

Lýðveldið Gabon

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Indónesíu, að undanskildum
flugrekendunum Garuda Indonesia, Airfast
Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua,
Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air og Batik
Air, þ.m.t.

Lýðveldið Indónesía

AIR BORN INDONESIA

135-055

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

AMA

135-054

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ANGKASA SUPER SERVICE

135-050

LBZ

Lýðveldið Indónesía

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Lýðveldið Indónesía

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Lýðveldið Indónesía
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DABI AIR NUSANTARA

135-030

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Lýðveldið Indónesía

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Lýðveldið Indónesía

EASTINDO

135-038

ESD

Lýðveldið Indónesía

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Lýðveldið Indónesía

HEVILIFT AVIATION

135-042

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Lýðveldið Indónesía

INDO STAR AVIATION

135-057

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Lýðveldið Indónesía

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Lýðveldið Indónesía

KAL STAR AVIATION

121-037

KLS

Lýðveldið Indónesía

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Lýðveldið Indónesía

KOMALA INDONESIA

135-051

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Lýðveldið Indónesía

MARTA BUANA ABADI

135-049

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

MIMIKA AIR

135-007

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

MY INDO AIRLINES

121-042

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

NAM AIR

121-058

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Lýðveldið Indónesía

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Lýðveldið Indónesía

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Óskráður

Lýðveldið Indónesía
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PURA WISATA BARUNA

135-025

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Lýðveldið Indónesía

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

SMAC

135-015

SMC

Lýðveldið Indónesía

SPIRIT AVIATION SENTOSA

135-058

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Lýðveldið Indónesía

SURYA AIR

135-046

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Lýðveldið Indónesía

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Lýðveldið Indónesía

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Lýðveldið Indónesía

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Lýðveldið Indónesía

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Lýðveldið Indónesía

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

135-037

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Lýðveldið Indónesía

UNINDO

135-040

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Lýðveldið Indónesía

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Kirgiska lýðveldinu, þ.m.t.

Kirgiska lýðveldið

AIR BISHKEK (áður EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgiska lýðveldið

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiska lýðveldið

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiska lýðveldið

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiska lýðveldið

HELI SKY

47

HAC

Kirgiska lýðveldið

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiska lýðveldið

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiska lýðveldið

S GROUP INTERNATIONAL (áður S GROUP 45
AVIATION)

IND

Kirgiska lýðveldið

43

BIS

Kirgiska lýðveldið

SKY BISHKEK
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SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiska lýðveldið

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiska lýðveldið

TEZ JET

46

TEZ

Kirgiska lýðveldið

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiska lýðveldið

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Líberíu.

Líbería

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Líbíu, þ.m.t.

Líbía

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Líbía

AIR LIBYA

004/01

TLR

Líbía

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Líbía

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Líbía

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Líbía

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Líbía

PETRO AIR

025/08

PEO

Líbía

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Nepal, þ.m.t.

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

GOMA AIR

064/2010

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal
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MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

SITA AIR

033/2000

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

TARA AIR

053/2009

Óskráður

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Saó Tóme og Prinsípe, þ.m.t.

Saó Tóme og Prinsípe

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Saó Tóme og Prinsípe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Saó Tóme og Prinsípe

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Síerra Leóne, þ.m.t.

Síerra Leóne

AIR RUM, LTD

Óskráð

RUM

Síerra Leóne

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Óskráð

DTY

Síerra Leóne

HEAVYLIFT CARGO

Óskráð

Óskráður

Síerra Leóne

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Óskráð

ORJ

Síerra Leóne

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Óskráð

PRR

Síerra Leóne

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Óskráð

SVT

Síerra Leóne

TEEBAH AIRWAYS

Óskráð

Óskráður

Síerra Leóne

Allir flugrekendur sem hafa fengið vottun frá
yfirvöldum, sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Súdan, þ.m.t.
ALFA AIRLINES SD

Lýðveldið Súdan

54

AAJ

Lýðveldið Súdan
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og tilgreint er á
flugrekandaskírteini hans (og nafn fyrirtækis, ef
annað)

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

Þriggja stafa
ICAO-kóði

Nr. 33/243

Ríki flugrekanda

BADR AIRLINES

35

BDR

Lýðveldið Súdan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Lýðveldið Súdan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Lýðveldið Súdan

GREEN FLAG AVIATION

17

Óskráður

Lýðveldið Súdan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Lýðveldið Súdan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Lýðveldið Súdan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Lýðveldið Súdan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Lýðveldið Súdan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Lýðveldið Súdan

SUN AIR

51

SNR

Lýðveldið Súdan

TARCO AIR

56

TRQ

Lýðveldið Súdan.“
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II. VIÐAUKI
„VIÐAUKI B

SKRÁ YFIR FLUGREKENDUR SEM SÆTA REKSTRARTAKMÖRKUNUM INNAN SAMBANDSINS (1)
Nafn lögaðila
flugrekanda, eins og
tilgreint er á
flugrekandaskírteini
hans (og nafn
fyrirtækis, ef annað)

Númer
flugrekandaskírteinis
(AOC)

Þriggja stafa
ICAO-kóði

Ríki
flugrekanda

Tegund loftfars sem sætir
takmörkunum

Skrásetningarmerki og, ef það
er fyrir hendi, framleiðsluraðnúmer þeirra loftfara sem sæta
takmörkunum

Skráningarríki

TAAG ANGOLA
AIRLINES

001

DTA

Lýðveldið
Angóla

Öll loftför, að
undanskildum loftförum af
tegundinni Boeing B737700, loftförum af tegundinni Boeing B777-200,
loftförum af tegundinni
Boeing B777-300 og
loftförum af tegundinni
Boeing B777-300ER.

AIR SERVICE
COMORES

06-819/
TA-15/
DGACM

KMD

Kómorur

Öll loftför, að undanskildu: Öll loftför, að undanskildu: Kómorur
LET 410 UVP.
D6-CAM (851336).

Lýðveldið
Gabon

Öll loftför, að undanÖll loftför, að undanskildum: tveimur loftförum skildum: TR-LGV, TRaf tegundinni Falcon 50,
LGY, TR-AFJ, TR-AFR.
tveimur loftförum af
tegundinni Falcon 900.

Lýðveldið
Gabon

Lýðveldið
Gabon,
Lýðveldið
Suður-Afríka

AFRIJET BUSINESS 002/MTAC/ ABS
SERVICE (1)
ANAC-G/

DSA

Öll loftför, að undanLýðveldið
skildum loftförum af
Angóla
tegundinni Boeing B737700, sem tilgreind eru á
flugrekandaskírteininu,
loftförum af tegundinni
Boeing B777-200, sem
tilgreind eru á flugrekandaskírteininu, loftförum af
tegundinni Boeing B777300, sem tilgreind eru á
flugrekandaskírteininu og
loftför af tegundinni Boeing
B777-300ER, sem tilgreind
eru á flugrekandaskírteininu.

NOUVELLE AIR
AFFAIRES GABON
(SN2AG)

003/MTAC/ NVS
ANAC-G/
DSA

Lýðveldið
Gabon

Öll loftför, að undanskildu: Öll loftför, að undaneinu loftfari af tegundinni skildum: TR-AAG, ZSChallenger CL-601, einu
AFG.
loftfari af tegundinni HS125-800.

IRAN AIR

FS100

Íslamska
lýðveldið
Íran

Öll loftför af tegundinni
Fokker F100 og af
tegundinni Boeing B747.

AIR KORYO

GAC-AOC/ KOR
KOR-01

IRA

Loftför af tegundinni
Íslamska
Fokker F100, sem tilgreind lýðveldið Íran
eru á flugrekandaskírteininu; loftför af
tegundinni Boeing B747,
sem tilgreind eru á
flugrekandaskírteininu.

Alþýðulýð- Öll loftför, að undanÖll loftför, að undanveldið
skildum: tveimur loftförum skildum: P-632, P-633.
Kórea
af tegundinni TU-204.

Alþýðulýðvel
dið Kórea

(1) Flugrekandanum Afrijet er einungis heimilt að nota þau loftför sem eru tilgreind fyrir núverandi starfrækslustig hans innan Sambandsins.“

(1) Unnt væri að heimila að allir flugrekendur, sem eru skráðir í viðauka B, nýti flugréttindi, með því að nota loftfar í þjónustuleigu frá
flugrekanda, sem er ekki bannað að stunda flugrekstur, að því tilskildu að viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar.
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2018/EES/33/26

frá 13. desember 2017
um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að viðhalda núverandi takmörkunum á umfangi flugstarfsemi og til að
undirbúa framkvæmd hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar frá 2021 (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 192. gr.,
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,
eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1),
að höfðu samráði við svæðanefndina,
í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Tuttugasta og fyrsta ráðstefna samningsaðila að rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
(UNFCCC) var haldin í París frá 30. nóvember til 12. desember 2015. Á þessari ráðstefnu var samþykktur
alþjóðasamningur (Parísarsamningurinn) til að styrkja hnattræn viðbrögð við loftslagsbreytingum. Í Parísarsamningnum
er m.a. sett fram langtímamarkmið í samræmi við það markmið að halda hækkun á hitastigi á heimsvísu vel undir 2 °C
yfir gildum fyrir iðnvæðingu og að fylgja eftir viðleitni til að halda henni við 1,5 °C yfir gildum fyrir iðnvæðingu.
Parísarsamningurinn var samþykktur fyrir hönd Sambandsins með ákvörðun ráðsins (ESB) 2016/1841 (3).
Parísarsamningurinn öðlaðist gildi 4. nóvember 2016. Til þess að ná markmiðum Parísarsamningsins munu allir geirar
þurfa að leggja sitt af mörkum og aðilarnir munu undirbúa og tilkynna landsákvörðuð framlög, sem eru áframhaldandi,
og viðhalda þeim. Því ætti einnig að grípa til aðgerða með Alþjóðaflugmálastofnuninni til að draga úr alþjóðlegri losun
frá flugi.

2)

Umhverfisvernd er ein af mikilvægustu áskorununum sem Sambandið stendur frammi fyrir. Almenn umhverfismarkmið
Sambandsins, eins og um getur í 191. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, eru að varðveita, vernda og
bæta gæði umhverfisins, að vernda heilbrigði manna, að náttúruauðlindir séu nýttar af varúð og skynsemi og að
ráðstafanir séu gerðar á alþjóðavettvangi til að taka á svæðisbundnum eða alþjóðlegum umhverfisvanda, og einkum að
vinna gegn loftslagsbreytingum.

3)

Í niðurstöðum sínum frá 23.–24. október 2014 fastsetti leiðtogaráðið bindandi markmið fyrir ESB um að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda frá öllu hagkerfinu um a.m.k. 40%, samanborið við árið 1990, eigi síðar en á árinu 2030. Hinn
6. mars 2015 samþykkti ráð Evrópusambandsins formlega þetta framlag Sambandsins og aðildarríkja þess sem
fyrirhuguð landsákvörðuð framlög þeirra samkvæmt Parísarsamningnum. Í niðurstöðum sínum frá október 2014 skýrði
leiðtogaráðið frá því að Sambandið eigi að ná takmarkinu sameiginlega, á eins kostnaðarhagkvæman hátt og unnt er,
með skerðingum í viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir og geirum utan viðskiptakerfisins fyrir losunarheimildir,
sem nema annars vegar 43% og hins vegar 30%, eigi síðar en á árinu 2030, samanborið við árið 2005. Allar greinar
atvinnulífsins ættu að stuðla að því að ná þessum losunarskerðingum. Framkvæmdastjórnin ætti að greiða fyrir
samskiptum milli aðildarríkjanna um bestu starfsvenjur og þann lærdóm sem hefur fengist í geira samgangna sem valda
lítilli losun.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 350, 29.12.2017, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 99/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar)
(1) Stjtíð. ESB C 288, 31.8.2017, bls. 75.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 12. desember 2017 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 12. desember
2017.
(3) Ákvörðun ráðsins (ESB) 2016/1841 frá 5. október 2016 um gerð, fyrir hönd Evrópusambandsins, Parísarsamningsins sem var samþykktur
samkvæmt rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (Stjtíð. ESB L 282, 19.10.2016, bls. 1).
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4)

Vel starfhæft, endurskoðað viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir með efldum gerningi til að halda markaðinum
stöðugum verður helsti evrópski gerningurinn til að ná takmarkinu um 40% skerðingu, sem um getur í niðurstöðum
leiðtogaráðsins frá október 2014, með línulegum stuðli og úthlutun án endurgjalds eftir 2020. Þessi ákvæði ættu að vera
í samræmi við loftslagsmarkmið Sambandsins og skuldbindingar þess samkvæmt Parísarsamningnum. Gefa ætti
uppboðshlutdeildina upp sem hundraðshlutatölu í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (1) til að auka vissu í
áætlanagerð að því er varðar ákvarðanir um fjárfestingar, til að auka gagnsæi, til að minnka kolefnisleka og til að gera
kerfið í heild sinni einfaldara og auðskiljanlegra. Framkvæmdastjórnin ætti einnig að meta afrakstur „Hvetjandi
samskipti 2018“ (e. 2018 Facilitative Dialogue) sem hluta af reglulegri skýrslugjöf sinni samkvæmt reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 (2). Endurskoða ætti ákvæði tilskipunar 2003/87/EB reglulega í ljósi
alþjóðlegrar þróunar og viðleitni sem sýnd er við að ná markmiðum Parísarsamningsins, þ.m.t. fyrsta hnattræna
athugunin á stöðunni á árinu 2023 og síðari hnattrænar athuganir á stöðunni á fimm ára fresti eftir það sem er ætlað að
vera grundvöllurinn að áframhaldandi landsákvörðuðum framlögum.

5)

Frá árinu 1997 hafa Sambandið og aðildarríki þess leitast við að taka framförum í átt að því að ná alþjóðlegu
samkomulagi um að draga úr áhrifum af gróðurhúsalofttegundum frá flugsamgöngum og hafa verið með löggjöf í gildi
frá 2008 til að takmarka áhrif flugstarfsemi á loftslagsbreytingar með viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir sem
hefur verið starfrækt frá 2005. Evrópudómstóllinn kvað upp þann dóm 21. desember 2011 (3) að það brjóti ekki í bága
við alþjóðalög að fella flugstarfsemi undir viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir samkvæmt tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB (4). Til þess að stuðla að framförum hjá Alþjóðaflugmálastofnuninni hefur
Sambandið tvisvar samþykkt tímabundnar undanþágur frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir til þess að takmarka
skyldur sem verður að uppfylla varðandi losun frá flugi milli flugvalla, sem eru staðsettir á Evrópska efnahagssvæðinu
(EES), þannig að leiðir umráðenda loftfara/flugrekenda njóti jafnrar meðferðar, óháð því hvar þeir hafa höfuðstöðvar.
Nýjasta undanþágan frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 421/2014 (5), takmarkaði skyldur sem verður að uppfylla varðandi flug innan Evrópska
efnahagssvæðisins á árunum 2013–2016 og þar var gert ráð fyrir hugsanlegum breytingum á gildissviði kerfisins að því
er varðar starfsemi til og frá flugvöllum, sem eru staðsettir utan Evrópska efnahagssvæðisins, frá og með 1. janúar 2017
í kjölfar endurskoðunarinnar sem sett er fram í þeirri reglugerð.

6)

Vinna Alþjóðaflugmálastofnunarinnar við markaðstengda ráðstöfun varðandi alþjóðlega losun frá flugi er einn þáttur í
svokallaðri „ráðstafanakörfu“ til að ná metnaðarfullu markmiði um kolefnishlutlausan vöxt frá 2020 (e. carbon neutral
growth from 2020) og hún ætti að vera studd af framförum í rekstrarstjórnun flugumferðar og knúningstækni.
Áframhaldandi þróun í rannsóknarstefnum og áætlunum verður nauðsynleg fyrir tækninýsköpun og umbætur í rekstri
sem þörf er á til að ganga lengra en takmarkið um kolefnishlutlausan vöxt frá 2020 og til að ná fram altækri
losunarskerðingu [áður skilyrðislaus losunarskerðing] sem tekur til alls geirans.

7)

Ýmsar ráðstafanir hafa verið samþykktar á vettvangi Sambandsins sem miða að því að koma í veg fyrir uppskiptingu
evrópska loftrýmisins til að bæta flæði flugumferðar og stjórn loftrýmisnotkunar og draga þannig úr losun. Aðildarríkin
hafa endurskuldbundið sig til að koma hugmyndinni um samevrópskt loftrými í framkvæmd, að teknu tilliti til
fyrirsjáanlegs vaxtar í umfangi flugumferðar á komandi árum. Til þess að ná framförum við rekstrarstjórnun
flugumferðar þarf að hraða framkvæmd sameiginlega verkefnisins við rannsóknir og þróun á sviði rekstrarstjórnunar
flugumferðar í samevrópska loftrýminu (SESAR-verkefnið). Aðrar ráðstafanir, s.s. notkun á hnattrænu
gervihnattaleiðsögukerfi til leiðsagnar um gervihnött, sameiginleg framtaksverkefni á sviði tæknimála s.s. Clean Sky I
og Clean Sky II og rannsóknaráætlanir Sambandsins s.s. Horizon 2020 og arftakar hennar, munu einnig stuðla að því að
bæta skilvirkni og draga úr losunum frá flugsamgöngum.

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar
gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB (Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32).
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 frá 21. maí 2013 um fyrirkomulag við vöktun og skýrslugjöf að því er varðar
losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er varðar aðrar upplýsingar á landsvísu og á vettvangi Sambandsins sem varða
loftslagsbreytingar og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 280/2004/EB (Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 13).
(3) Dómur Evrópudómstólsins frá 21. desember 2011, „Air Transport Association of America and Others v. Secretary of State for Energy and
Climate Change“, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.
(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB frá 19. nóvember 2008 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB þannig að kerfið fyrir
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu taki einnig til flugstarfsemi (Stjtíð. ESB, L 8, 13.1.2009, bls. 3).
(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 421/2014 frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB um að koma á fót kerfi
fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins með tilliti til framkvæmdar á alþjóðasamningi um
beitingu sameiginlegrar markaðstengdrar heildarráðstöfunar um alþjóðlega losun frá flugi eigi síðar en árið 2020 (Stjtíð. ESB L 129,
30.4.2014, bls. 1).
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8)

Í ljósi ályktunar, sem var samþykkt á 39. þingi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í október 2016 um framkvæmd
hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar [áður markaðstengd heildarráðstöfun] frá 2021 til að vega á móti alþjóðlegri
losun frá flugi yfir gildunum fyrir 2020, er áætlað að Alþjóðaflugmálastofnunin samþykki kröfur og ráðlagðar
starfsvenjur á árinu 2018 til að styðja þá ályktun og til að koma hnattræna kerfinu í framkvæmd. Raunhæf uppsetning
hennar (e. operationalization) útheimtir þó aðgerðir af hálfu meðlima Alþjóðaflugmálastofnunarinnar á innlendum
vettvangi. Alþjóðaflugmálastofnunin þarf einnig að þróa ráðstafanir varðandi stjórnunarhætti, þ.m.t. skráningarkerfi. Í
því samhengi, til að stuðla að því að Alþjóðaflugmálastofnunin nái skriði og til að auðvelda uppsetningu kerfis
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ætti að framlengja núverandi undanþágu frá skuldbindingum viðskiptakerfis ESB fyrir
losunarheimildir m.t.t. flugs til og frá þriðju löndum til 31. desember 2023, háð endurskoðun, til að unnt sé að safna
þeirri reynslu sem nauðsynleg er til að koma kerfi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í framkvæmd. Af framlengingu
undanþágunnar leiðir að magn losunarheimilda sem á að bjóða upp og gefa út án endurgjalds, þ.m.t. úr sérstaka
varasjóðnum, ætti að haldast hlutfallslegt við skerðinguna á skuldbindingunni um innskil. Frá og með 1. janúar 2021
ætti að draga árlega úr fjölda losunarheimilda, sem er úthlutað til umráðenda loftfara/flugrekenda, í samræmi við
línulega skerðingarstuðulinn sem gildir um alla aðra geira í viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, háð endurskoðun í
ljósi framkvæmdar á kerfi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Endurskoðunin verður undirbúin í fullu samræmi við
viðmiðunarreglur um betri lagasetningu, með fullnægjandi samráði við alla hagsmunaaðila, þ.m.t. aðildarríkin.
Losunarheimildir, sem er ekki úthlutað úr sérstaka varasjóðum, ætti að ógilda áfram.

9)

Nota ætti tekjur, sem eru tilkomnar vegna uppboða á losunarheimildum eða jafngildi þeirra metið til fjár, til að bregðast
við loftslagsbreytingum í Sambandinu og þriðju löndum, m.a. til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, aðlagast
áhrifunum af loftslagsbreytingum í Sambandinu og þriðju löndum, einkum þróunarlöndum, fjármagna rannsóknir og
þróun með tilliti til mildunar og aðlögunar, þ.m.t. að því er varðar flugtækni, flutninga í lofti og sjálfbær, óhefðbundin
flugvélaeldsneyti, draga úr losun með flutningum sem valda lítilli losun og til að standa straum af stjórnsýslukostnaði
viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir. Aðildarríki, sem nota þessar tekjur til sameiginlegrar fjármögnunar á
rannsóknum og nýsköpun, ættu að taka sérstakt tillit til áætlana eða framtaksverkefna samkvæmt níundu
rammaáætluninni um rannsóknir. Til þess að uppfylla skuldbindingar Sambandsins er nauðsynlegt að tryggja gagnsæi
við notkun tekna, sem eru tilkomnar vegna uppboða á losunarheimildum samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, með
framlagningu skýrslna aðildarríkjanna í samræmi við 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 525/2013.

10)

Tryggja ætti umhverfislegan heilleika viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir gagnvart þeirri áhættu að umráðendur
loftfara/flugrekendur og aðrir rekstraraðilar, sem heyra undir reglur aðildarríkis, sinni ekki skuldbindingum sínum. Þess
vegna ættu losunarheimildir, sem slíkt aðildarríki gefur út, því aðeins vera nothæfar að ekki sé áhætta á að
skuldbindingunum um að skila inn heimildum vegna losunar verði ekki sinnt þannig að það leiði til þess að grafið verði
undan umhverfislegum heilleika viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir. Fela ætti framkvæmdastjórninni vald til að
grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að vernda umhverfislegan heilleika viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir til
samræmis við það. Slíkar ráðstafanir ættu að vera fyrir hendi þangað til ekki er lengur þörf á þeim vegna breyttra
aðstæðna.

11)

Þar eð enn á eftir að þróa lykilþætti hnattrænu markaðstengdu ráðstöfunarinnar og framkvæmd hennar er háð innlendri
löggjöf sem ríki og svæði, sem taka þátt, mæla fyrir um ætti framkvæmdastjórnin að gefa Evrópuþinginu og ráðinu
reglulega skýrslu um framfarir við samningaviðræður Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, einkum um viðeigandi gerninga
sem eru samþykktir gegnum Alþjóðaflugmálastofnunina, þ.m.t. kröfur og ráðlagðar starfsvenjur, aðgerðirnar sem þriðju
lönd grípa til í því skyni að koma hnattrænu markaðstengdu ráðstöfuninni í framkvæmd þannig að hún gildi um losanir á
tímabilinu 2021–2035, viðleitni til að koma á metnaðarfullum og bindandi ráðstöfunum til að ná langtímamarkmiði
flugiðnaðarins um að minnka koltvísýringslosun frá flugsamgöngum um helming, miðað við gildin 2005, eigi síðar en á
árinu 2050 og aðra viðeigandi alþjóðlega þróun og gildandi gerninga, s.s. reglur samkvæmt rammasamningi Sameinuðu
þjóðanna um loftslagsbreytingar og Parísarsamningsins um kolefnismarkaði og bókhald. Þegar eðli og innihald gerninga
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar hafa skýrst, og fyrir upphaf hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ætti framkvæmdastjórnin að leggja fram skýrslu þar sem hún ætti að ígrunda hvernig
eigi að koma þessum gerningum til framkvæmdar í lögum Sambandsins með endurskoðun á tilskipun 2003/87/EB.
Framkvæmdastjórnin ætti ennfremur að ígrunda þær reglur sem gilda um flug innan Evrópska efnahagssvæðisins, eins
og við á. Við það ætti framkvæmdastjórnin, í skýrslu sinni, að endurspegla þörfina til að tryggja samræmi við lög
Sambandsins, einkum til að komast hjá allri röskun á samkeppni og til að lágmarka alla óþarfa stjórnsýslubyrði fyrir
aðildarríkin og umráðendur loftfara/flugrekendur.Framkvæmdastjórnin ætti að láta fylgja tillögu með skýrslu sinni, eftir
því sem við á, til Evrópuþingsins og ráðsins sem er í samræmi við að tryggja framlag flugsamgangna til skuldbindingar
Sambandsins til 2030 um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá öllu hagkerfinu.

12)

Til þess að undirbúa framkvæmd hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar er
nauðsynlegt að hafa viðeigandi gögn varðandi losun frá flugstarfsemi til reiðu eins fljótt og unnt er. Þessa losun ætti að
vakta, gera grein fyrir henni í skýrslu og sannprófa hana í samræmi við sömu meginreglur og þær sem gilda um vöktun,
skýrslugjöf og sannprófun losunar frá flugstarfsemi samkvæmt tilskipun 2003/87/EB. Til samræmis við það ætti
framkvæmdastjórnin að samþykkja ákvæði um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í þeim tilgangi að innleiða hnattræna

Nr. 33/248

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

17.5.2018

markaðstengda ráðstöfun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar þannig að komist sé hjá röskun á samkeppni. Þessi ákvæði
ættu að vera í samræmi við meginreglurnar sem er að finna í reglugerðinni sem um getur í 1. mgr. 14. gr. tilskipunar
2003/87/EB og ættu að tryggja að losunarskýrslur, sem lagðar eru fram, séu sannprófaðar í samræmi við þessar
meginreglur um sannprófanir og viðmiðanir sem um getur í 15. gr. þeirrar tilskipunar. Samþykkja ætti þessi ákvæði í
samræmi við þá málsmeðferð sem gildir um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun samkvæmt tilskipun 2003/87/EB.

13)

Flugsamgöngur hafa einnig áhrif á loftslagið með losun köfnunarefnisoxíða, vatnsgufu og súlfats og sótagna í mikilli
hæð sem geta, samkvæmt vísindarannsóknum, haft umtalsverð áhrif á loftslagið. Milliríkjanefndin um
loftslagsbreytingar (IPCC) hefur áætlað að heildaráhrif flugsamgangna á loftslag séu sem stendur tvisvar til fjórum
sinnum meiri en áhrifin frá koltvísýringslosuninni einni og sér voru áður fyrr. Þar til frekari framfarir hafa orðið á sviði
vísinda ætti að taka eins mikið tillit til allra áhrifa vegna flugsamgangna og unnt er. Í tilskipun 2008/101/EB var tillaga
framkvæmdastjórnarinnar um köfnunarefnisoxíð fyrirhuguð 2008. Þrátt fyrir tæknilega og pólitíska erfiðleika þessu
tengt ætti framkvæmdastjórnin að hraða vinnu sinni að því er þetta varðar. Einnig ætti að stuðla að rannsóknum á
myndun flugvélarslóða, einnig nefndir flugslóðar, á þróun þeirra yfir í klósiga, á minni beinum áhrifum af
súlfatúðaefnum og sóti og á skilvirkum ráðstöfunum til mildunar, þ.m.t. ráðstafanir á sviði rekstrar og tækni.

14)

Til einföldunar og til að létta stjórnsýsluverkefni ættu umráðendur loftfara/flugrekendur, sem losa minna en 3000 tonn
af koltvísýringi á ári frá flugi innan Evrópska efnahagssvæðisins, að njóta góðs af notkun á tæki smálosenda, sem var
samþykkt samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 606/2010 (1), til sannprófunar á losun sinni.
Umráðendur loftfara sem eru ekki með rekstur í atvinnuskyni og losa minna en 1000 tonn af koltvísýringi á ári ættu
áfram að teljast uppfylla kröfur tilskipunar 2003/87/EB í 10 ár til viðbótar en á meðan ætti að þróa ráðstafanir þannig að
í framtíðinni leggi allir umráðendur sitt af mörkun til losunarskerðinga.

15)

Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar, þ.e. að framlengja núverandi takmarkanir á
umfangi flugstarfsemi til 31. desember 2023 og undirbúa framkvæmd hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar frá
2021, og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs og áhrifa þeirra, er Sambandinu heimilt að
samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og sett er fram í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í
samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari
reglugerð til að ná þeim markmiðum.

16)

Nauðsynlegt er að tryggja réttarvissu fyrir umráðendur loftfara/flugrekendur og landsyfirvöld með tilliti til lokadags
innskila, sem er 30. apríl 2018, eins og tilgreint er í tilskipun 2003/87/EB. Til samræmis við það ætti því reglugerð þessi
að öðlast gildi þann dag sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

17)

Því ætti að breyta tilskipun 2003/87/EB til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 2003/87/EB er breytt sem hér segir:

1) Í 3. gr. c bætist eftirfarandi málsgrein við:

„3a. Allar úthlutanir losunarheimilda fyrir flugstarfsemi til og frá flugvöllum, sem eru staðsettir í löndum utan Evrópska
efnahagssvæðisins, eftir 31. desember 2023 skulu háðar endurskoðuninni sem um getur í 28. gr. b.“

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 606/2010 frá 9. júlí 2010 um samþykki á einfölduðu tæki sem Evrópustofnun um öryggi
flugleiðsögu (Eurocontrol) hefur þróað til að áætla eldsneytisnotkun tiltekinna umráðenda loftfara sem losa lítið (Stjtíð. ESB L 175,
10.7.2010, bls. 25).

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 33/249

2) Í stað 2. mgr. í 3. gr. d komi eftirfarandi:
„2. Frá 1. janúar 2013 skal bjóða upp 15% af losunarheimildum. Framkvæmdastjórnin skal takast á hendur rannsókn á
getu fluggeirans til að velta kostnaði í tengslum við koltvísýring yfir á viðskiptavini hans með tilliti til viðskiptakerfis ESB
fyrir losunarheimildir og hnattrænu markaðstengdu ráðstöfunarinnar sem Alþjóðaflugmálastofnunin þróar. Í rannsókninni
skal meta getu fluggeirans til að velta kostnaðinum við þær losunareiningar sem þörf er á og bera þetta saman við iðnaðinn
og orkugeirann í því skyni að gera tillögu um að auka hlutfall uppboða samkvæmt endurskoðuninni sem um getur í 2. mgr.
28. gr. b, að teknu tilliti til greiningar á kostnaði sem velt er áfram og að teknu tilliti til samræmingar við aðra geira og
samkeppnishæfni milli mismunandi flutningsmáta.“
3) Í stað 4. mgr. í 3. gr. d komi eftirfarandi:
„4. Nota skal allar tekjur, sem eru tilkomnar vegna uppboða á losunarheimildum, til að bregðast við loftslagsbreytingum í
Sambandinu og þriðju löndum, m.a. til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, aðlagast áhrifum af loftslagsbreytingum í
Sambandinu og þriðju löndum, einkum þróunarlöndum, fjármagna rannsóknir og þróun með tilliti til mildunar og
aðlögunar, einkum að því er varðar flugtækni og flutninga í lofti, draga úr losun með flutningum sem valda lítilli losun og
til að standa straum af stjórnsýslukostnaði viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir. Einnig skal nota uppboðstekjur til að
fjármagna sameiginleg verkefni til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá fluggeiranum, t.d. rannsóknir og þróun á
sviði rekstrarstjórnunar flugumferðar í samevrópska loftrýminu (SESAR-verkefnið) og framtaksverkefnin Clean Sky á sviði
tæknimála og öll framtaksverkefni sem miða að útbreiddri notkun á hnattrænu gervihnattaleiðsögukerfi til leiðsagnar um
gervihnött og rekstrarsamhæfðri getu innan allra aðildarríkjanna, einkum verkefni sem bæta grunnvirki flugleiðsögu,
veitingu flugleiðsöguþjónustu og notkun loftrýmis. Einnig má nota ágóðann af uppboðunum til að fjármagna framlög í
alþjóðlega sjóðinn fyrir orkunýtni og endurnýjanlega orku og ráðstafanir til að koma í veg fyrir skógeyðingu. Aðildarríki,
sem nota þessar tekjur til sameiginlegrar fjármögnunar á rannsóknum og nýsköpun, skulu taka sérstakt tillit til áætlana eða
framtaksverkefna samkvæmt níundu rammaáætluninni um rannsóknir. Gagnsæi við notkun tekna, sem eru tilkomnar vegna
uppboða á losunarheimildum samkvæmt þessari tilskipun, er nauðsynlegt til að uppfylla skuldbindingar Sambandsins.
Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um aðgerðir sem gripið er til samkvæmt fyrstu undirgrein þessarar
málsgreinar.“
4) Í stað 3. mgr. 12. gr. komi eftirfarandi:
„3. Á tímabilinu til 31. desember 2020 skulu aðildarríki sjá til þess að rekstraraðili hverrar stöðvar skili inn, eigi síðar en
30. apríl ár hvert, fjölda losunarheimilda, annarra en losunarheimilda sem gefnar eru út skv. II. kafla, sem samsvarar
heildarlosun stöðvarinnar á fyrra almanaksári, eins og sannprófað er í samræmi við 15. gr., og að þessar losunarheimildir
séu síðan ógiltar. Á tímabilinu sem hefst 1. janúar 2021 skulu aðildarríki sjá til þess að rekstraraðili hverrar stöðvar skili
inn, eigi síðar en 30. apríl ár hvert, fjölda losunarheimilda sem samsvarar heildarlosun stöðvarinnar á fyrra almanaksári,
eins og sannprófað er í samræmi við 15. gr., og að þessar losunarheimildir séu síðan ógiltar, háð endurskoðuninni sem um
getur í 28. gr. b“.
5) Í 12. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við á undan 3. mgr. a:
„3-a. Til að vernda umhverfislegan heilleika viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir skal umráðendum
loftfara/flugrekendum og öðrum rekstraraðilum í viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir bannað, ef nauðsyn krefur og
eins lengi og nauðsyn krefur, að nota losunarheimildir sem gefnar eru út af aðildarríki þar sem umráðendur
loftfara/flugrekendur og aðrir rekstraraðilar sinna ekki skuldbindingum sínum. Réttargerðin, sem um getur í 19. gr., skal
innihalda ráðstafanir sem eru nauðsynlegar í þeim tilvikum sem um getur í þessari grein.“
6) Ákvæðum 28. gr. a er breytt sem hér segir:
a) Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:
„Undanþágur sem gilda áður en hnattræn markaðstengd ráðstöfun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar kemur til
framkvæmda“.
b) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:
i.

Í stað a- og b-liðar komi eftirfarandi:
„a)

alla losun frá flugi til og frá flugvöllum, sem eru staðsettir í löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES),
á hverju almanaksári frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2016, háð endurskoðuninni sem um getur í 28. gr. b,
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alla losun frá flugi milli flugvallar, sem er staðsettur á ysta svæði í skilningi 349. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins, og flugvallar, sem er staðsettur á öðru svæði EES, á hverju almanaksári frá 1. janúar
2013 til 31. desember 2023, háð endurskoðuninni sem um getur í 28. gr. b,“.

ii. Ákvæði c-liðar falli brott.
c) Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi:
„2. Þrátt fyrir 3. gr. e og 3. gr. f. skulu umráðendur loftfara/flugrekendur, sem njóta góðs af undanþágum sem kveðið
er á um í a- og b-lið 1. mgr. þessarar greinar, fá árlega úthlutað fjölda losunarheimilda án endurgjalds sem fækkar í
hlutfalli við minnkun á skuldbindingum um innskil á losunarheimildum sem kveðið er á um í þessum liðum.
Þrátt fyrir 8. mgr. 3. gr. f skal ógilda losunarheimildir sem ekki er úthlutað úr sérstaka varasjóðnum.
Frá og með 1. janúar 2021 skal fjöldi losunarheimilda, sem er úthlutað til umráðenda loftfara/flugrekenda, háður
beitingu línulega stuðulsins sem um getur í 9. gr., háð endurskoðuninni sem um getur í 28. gr. b.
Að því er varðar starfsemi á tímabilinu frá 1. janúar 2017 til 31. desember 2023 skulu aðildarríkin, fyrir
1. september 2018, birta þann fjölda losunarheimilda vegna flugs sem er úthlutað til hvers umráðanda
loftfars/flugrekanda.“
d) Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi:
„4. Þrátt fyrir 3. mgr. 3. gr. d skal fækka fjölda losunarheimilda, sem hvert aðildarríki skal bjóða upp að því er varðar
tímabilið frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2023, þannig að hann svari hlutdeild aðildarríkisins í losun frá flugi sem
rekja má til flugferða sem falla ekki undir undanþágurnar sem kveðið er á um í a- og b-lið 1. mgr. þessarar greinar.“
e) Í stað 6. mgr. komi eftirfarandi:
„6. Þrátt fyrir 3. gr. g, 12. gr., 15. gr. og 18. gr. a skal líta svo á að ef árleg heildarlosun umráðanda
loftfars/flugrekanda er minni en 25 000 tonn af koltvísýringi eða ef árleg heildarlosun umráðanda loftfars/flugrekanda
er minni en 3000 tonn af koltvísýringi frá öðru flugi en því sem um getur í a- og b-lið 1. mgr. þessarar greinar, sé losun
hans sannprófuð losun ef hún er ákvörðuð með því að nota tæki fyrir smálosendur sem er samþykkt samkvæmt
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 606/2010 (*) og inniheldur gögn frá Evrópustofnun um öryggi
flugleiðsögu úr stoðbúnaði viðskiptakerfis fyrir losunarheimildir. Aðildarríkjunum er heimilt að koma í framkvæmd
einfölduðu ferli fyrir umráðendur loftfara, sem eru ekki með rekstur í atvinnuskyni, svo fremi sem slíkt ferli feli ekki í
sér minni nákvæmni en fæst með tæki smálosenda.
____________
(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 606/2010 frá 9. júlí 2010 um samþykki á einfölduðu tæki sem
Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu (Eurocontrol) hefur þróað til að áætla eldsneytisnotkun tiltekinna
umráðenda loftfara sem losa lítið (Stjtíð. ESB L 175, 10.7.2010, bls. 25).“
f) Í stað 7. mgr. komi eftirfarandi:
„7. Ákvæði 1. mgr. þessarar greinar gilda einungis um lönd, sem samkomulag hefur náðst við skv. 25. gr. eða 25. gr.
a, í samræmi við skilmála slíks samkomulags.“
g) Ákvæði 8. mgr. falli brott.
7) Eftirfarandi greinar bætist við:
„28. gr. b
Skýrslugjöf og endurskoðun framkvæmdastjórnarinnar varðandi framkvæmd hnattrænnar markaðstengdrar
ráðstöfunar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
1. Fyrir 1. janúar 2019 og reglulega eftir það skal framkvæmdastjórnin gefa Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um
framfarir við samningaviðræður Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um að koma hnattrænu markaðstengdu ráðstöfuninni í
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framkvæmd þannig að hún gildi um losanir frá 2021, einkum að því er varðar: i. viðeigandi gerninga Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, þ.m.t. kröfur og ráðlagðar starfsvenjur; ii. tilmæli, samþykkt af ráði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar,
sem varða hnattrænu markaðstengdu ráðstöfunina; iii. stofnun hnattrænnar skráar; iv. innlendar ráðstafanir sem þriðju lönd
gera til að koma hnattrænu markaðstengdu ráðstöfuninni, sem á að gilda um losun frá 2021, í framkvæmd; v. afleiðingar af
fyrirvörum þriðju landa og vi. aðra alþjóðlega þróun og gildandi gerninga sem skipta máli.

Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við hnattrænar athuganir rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, einnig gefa skýrslu um viðleitni til að uppfylla metnaðarfullt langtímamarkmið fluggeirans um að minnka
koltvísýringslosun frá flugsamgöngum um helming, miðað við gildin 2005, eigi síðar en á árinu 2050.

2. Innan 12 mánaða frá því að Alþjóðaflugmálastofnunin samþykkir viðeigandi gerninga, og áður en hnattræna
markaðstengda ráðstöfunin verður starfhæf, skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið þar sem
hún skal ígrunda leiðir til að innleiða þessa gerninga í lög Sambandsins með endurskoðun á þessari tilskipun. Í þessari
skýrslu skal framkvæmdastjórnin einnig ígrunda gildandi reglur, að því er varðar flug innan Evrópska efnahagssvæðisins,
eins og við á. Í henni skal einnig rannsaka metnað og umhverfislegan heilleika hnattrænu markaðstengdu ráðstöfunarinnar í
heild sinni, þ.m.t. almennur metnaður m.t.t. markmiða samkvæmt Parísarsamningnum, hversu mikil þátttakan er, framfylgd
hennar, gagnsæi, viðurlög fyrir að fara ekki að ákvæðum hennar, ferli varðandi þátttöku almennings, gæði jöfnunarinneigna
(e. offset credit), vöktun losunar, skýrslugjöf um hana og sannprófun á henni, skrár og ábyrgð sem og reglur um notkun
lífeldsneytis. Að auki skal ígrunda í skýrslunni hvort þörf sé á að endurskoða ákvæðin sem voru samþykkt skv. 2. mgr.
28. gr. c.

3. Framkvæmdastjórnin skal, eftir því sem við á, láta fylgja tillögu með skýrslunni, sem um getur í 2. mgr. þessarar
greinar, til Evrópuþingsins og ráðsins um að breyta, fella út, framlengja eða skipta út undanþágunum sem kveðið er á um í
28. gr. a, sem eru í samræmi við skuldbindingu Sambandsins fyrir 2030 um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá
öllu hagkerfinu með það að markmiði að vernda umhverfislegan heillleika og skilvirkni loftslagsaðgerða Sambandsins.

28. gr. c

Ákvæði um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun að því er varðar hnattrænu markaðstengdu ráðstöfunina

1. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ákvæði um viðeigandi vöktun losunar, skýrslugjöf um hana og sannprófun á
henni í þeim tilgangi að innleiða hnattræna markaðstengda ráðstöfun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar á öllum leiðum sem
falla undir hana. Þessi ákvæði skulu byggjast á viðeigandi gerningum sem eru samþykktir hjá Alþjóðaflugmálastofnuninni,
í þeim skal komist hjá allri röskun á samkeppni, þau skulu vera í samræmi við meginreglurnar sem er að finna í
reglugerðinni sem um getur í 1. mgr. 14. gr. og með þeim skal tryggt að losunarskýrslur, sem lagðar eru fram, séu
sannprófaðar í samræmi við meginreglur um sannprófanir og viðmiðanir sem um getur í 15. gr.

2. Ákvæðin, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, skulu samþykkt í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í
14. og 15. gr.“

8) Í 30. gr. bætist við eftirfarandi málsgrein:

„5. Framkvæmdastjórnin skal, fyrir 1. janúar 2020, leggja fram uppfærða greiningu á öðrum áhrifum á flugsamgöngur en
frá koltvísýringi og henni skal fylgja, eftir því sem við á, tillaga um hvernig best sé að taka á þessum áhrifum.“

9) Í k-lið I. viðauka komi ártalið „2030“ í stað ártalsins „2020“.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Strassborg 13. desember 2017.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

A. TAJANI

M. MAASIKAS

forseti.

forseti.

__________
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2018/EES/33/27

frá 26. júní 2017
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 540/2014 að því er varðar kröfur um ESBgerðarviðurkenningu hljóðviðvörunarkerfis í ökutækjum (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 540/2014 frá 16. apríl 2014 um hljóðstig vélknúinna ökutækja
og hljóðdeyfikerfa til endurnýjunar og um breytingu á tilskipun 2007/46/EB og um niðurfellingu tilskipunar 70/157/EBE (1),
einkum annarri málsgrein 8. og 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (ESB) nr. 540/2014 er mælt fyrir um kröfur um ESB-gerðarviðurkenningu allra nýrra ökutækja í flokki M
(sem eru notuð til að flytja farþega) og N (sem eru notuð til vöruflutninga) að því er varðar hljóðstig þeirra. Í þeirri
reglugerð er einnig mælt fyrir um ráðstafanir varðandi hljóðviðvörunarkerfi (AVAS) fyrir tvinnrafökutæki og ökutæki,
sem eru eingöngu rafknúin, sem miðar að því að vara við vegfarendur sem eru óvarðir.

2)

Í kjölfar samþykkis reglugerðar Sameinuðu þjóðanna nr. 138 um viðurkenningu á hljóðlátum vélknúnum ökutækjum til
flutninga á vegum, á 168. fundi Alþjóðaráðsins um samhæfingu reglugerða um ökutæki undir forsjá efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu (UNECE), sem var haldinn 8.-11. mars 2016, ætti að endurskoða VIII. viðauki við
reglugerð (ESB) nr. 540/2014 til að gera kröfur um hljóðviðvörunarkerfið enn nákvæmari að því er varðar gerð og styrk
hljóðs, aðferð við að framkalla hljóð, hlérofa og hljóð í kyrrstöðu.

3)

Endurskoða ætti upplýsingaskjalið, skv. I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (2), í tengslum
við ESB-gerðarviðurkenningu á ökutæki að því er varðar leyfilegt hljóðstig og viðbótina við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið til að endurspegla ítarlegar kröfur um hljóðviðvörunarkerfið.

4)

Í því skyni að heimila gerðarviðurkenningu á tvinnrafökutækjum og ökutækjum, sem einungis eru rafknúin, sem eru
útbúin hljóðviðvörunarkerfi, þykir, þar að auki, rétt að innleiða prófunarkröfur um lágmarkshljóðmengunarstig
hljóðviðvörunarkerfis við hreyfingar bæði fram á við og aftur á bak sem og um tíðnihliðrun hljóðs.

5)

Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 540/2014 til samræmis við það.

6)

Þar eð reglugerð (ESB) nr. 540/2014 kom til framkvæmda 1. júlí 2016 en ekki er unnt að koma henni að fullu til
framkvæmda fyrr en breytingar hafa verið gerðar á VIII. viðauka, sem er hluti af þessari gerð, ætti þessi reglugerð að
öðlast gildi eins fljótt og auðið er.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 540/2014
Reglugerð (ESB) nr. 540/2014 er breytt sem hér segir:
1) ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:
a) eftirfarandi liður 12.8 bætist við í 1. viðbæti:
„12.8. Hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki
12.8.1 Viðurkenningarnúmer ökutækisgerðar með tilliti til hljóðmengunar samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 138 (1)
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 239, 19.9.2017, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2018 frá
23. mars 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 158, 27.5.2014, bls. 131.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og
eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (rammatilskipun) (Stjtíð. ESB L 263,
9.10.2007, bls. 1).
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eða
12.8.2 Fullbúin tilvísun í niðurstöður úr prófunum á hljóðmengunarstigum hljóðviðvörunarkerfis sem eru mæld í
samræmi við reglugerð (ESB) nr. 540/2014 (1)“,
b) eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðbótinni í 2. viðbæti:
i.

í stað 3. liðar komi eftirfarandi:
„3. uppsett hljóðviðvörunarkerfi: já/nei (1)“,

ii. eftirfarandi 4. liður bætist við:
„4. Athugasemdir ...................................................................................................................................................... “.
2) Í stað VIII. viðauka komi textinn í viðaukanum við reglugerð þessa.
2. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 26. júní 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

„VIII. VIÐAUKI

RÁÐSTAFANIR VARÐANDI HLJÓÐVIÐVÖRUNARKERFI Í ÖKUTÆKJUM
I. ÞÁTTUR

Í þessum viðauka eru settar fram ráðstafanir varðandi hljóðviðvörunarkerfi í ökutækjum fyrir tvinnrafökutæki og ökutæki sem
eru eingöngu rafknúin.
I.1.

Þrátt fyrir a- og b-lið 2. liðar skulu ákvæði II. þáttar gilda um uppsett hljóðviðvörunarkerfi:
a) í hverri gerð ökutækis sem er viðurkennd fyrir 1. júlí 2019,
b) í hverju nýju ökutæki á grundvelli gerðarinnar, sem um getur í a-lið, fyrir 1. júlí 2021.

I.2.

Ákvæði III. þáttar skulu gilda um uppsett hljóðviðvörunarkerfi:
a) í hverri gerð ökutækis, sem er viðurkennd fyrir 1. júlí 2019, ef framleiðandi kýs að gera það,
b) í hverju nýju ökutæki, á grundvelli gerðarinnar sem um getur í a-lið,
c) í hverri gerð ökutækis sem er viðurkennd 1. júlí 2019 eða eftir það,
d) í hverju nýju ökutæki á grundvelli gerðarinnar sem um getur í c-lið,
e) í hverju nýju ökutæki 1. júlí 2021 eða eftir það.

II. ÞÁTTUR

II.1.

Frammistaða kerfis
Ef hljóðviðvörunarkerfi er uppsett í ökutæki skal það uppfylla kröfurnar sem um getur í liðum II.2 og II.3.

II.2

Starfræksluskilyrði
a) Aðferð við að framkalla hljóð
Hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki skal sjálfkrafa framkalla hljóð á lægsta hraðabili ökutækis frá því að það er ræst og
að u.þ.b. 20 km/klst. og þegar því er bakkað. Ef ökutæki hefur brunahreyfil, sem starfar á þeim hraða ökutækis sem
tilgreindur er hér að framan, skal hljóðviðvörunarkerfið ekki framkalla hljóð.
Að því er varðar ökutæki, sem hefur hljóðviðvörunarbúnað sem er virkur þegar því er bakkað, er ekki nauðsynlegt að
hljóðviðvörunarkerfið framkalli hljóð þegar verið er að bakka.
b) Rofi
Hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki skal útbúið með rofa sem ökumaður getur auðveldlega náð til þannig að hægt sé að
tengja það eða aftengja. Þegar ökutæki er endurræst skal kvikna sjálfkrafa á hljóðviðvörunarkerfinu.
c) Dempun
Heimilt er að dempa hljóðstig hljóðviðvörunarkerfis þegar ökutæki er í notkun.

II.3

Hljóðgerð og -styrkur
a) Hljóðið, sem hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki framkallar, skal vera samfellt hljóð sem gefur gangandi vegfarendum og
öðrum vegfarendum vitneskju um að ökutæki sé í notkun. Hljóðið ætti að gefa hreyfingu ökutækisins greinilega til
kynna og ætti að hljóma á svipaðan hátt og hljóð ökutækis í sama flokki sem hefur brunahreyfil.
b) Hljóðið, sem hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki framkallar, skal gefa hreyfingu ökutækis greinilega til kynna, t.d. með
sjálfvirkum breytingum á hljóðstigi eða -einkennum sem eru samstillt við hraða ökutækisins.
c) Hljóðstig hljóðviðvörunarkerfa í ökutæki skal ekki fara yfir sem nemur u.þ.b. hljóðstigi ökutækis í flokki M1 sem
hefur brunahreyfil og starfar við sömu skilyrði.
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III. ÞÁTTUR

III.1

Frammistaða kerfis
Hljóðviðvörunarkerfi í ökutækjum skal uppfylla kröfurnar sem eru settar fram í liðum III.2-III.6.

III.2

Starfræksluskilyrði
a) Aðferð við að framkalla hljóð
Hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki skal sjálfkrafa framkalla hljóð á lægsta hraðabili ökutækis frá því að það er ræst og
að u.þ.b. 20 km/klst. og þegar því er bakkað. Ef ökutæki hefur brunahreyfil, sem starfar innan hraðasviðs þess
ökutækis, skal hljóðviðvörunarkerfið ekki framkalla hljóð.
Ökutæki með heildarhljóðstig í samræmi við kröfurnar í lið 6.2.8 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 138 (1), með vikmörk sem nema +3 db (A), þurfa ekki að vera búin hljóðviðvörunarkerfi. Kröfurnar,
sem mælt er fyrir um í lið 6.2.8 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 138 um einn
þriðja áttundarsvið, og kröfurnar, sem mælt er fyrir um í lið 6.2.3 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 138 um tíðnihliðrun, eins og skilgreint er í lið 2.4 í sömu reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu („tíðnihliðrun“), skulu ekki gilda um þau ökutæki.
Að því er varðar ökutæki sem hefur virkan hljóðviðvörunarbúnað þegar því er bakkað er ekki nauðsynlegt að
hljóðviðvörunarkerfið framkalli hljóð þegar ökutækinu er bakkað, að því tilskildu að bakkhljóðið í
hljóðviðvörunarbúnaðinum uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í öðrum undirlið liðar 6.2 og í lið 6.2.2 í
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 138.
Mæla skal hljóðið, sem er framkallað af ökutækjagerð sem komið er með til viðurkenningar, í samræmi við
aðferðirnar sem settar eru fram í 3. viðauka og í undirliðunum 6.2.1.3 og 6.2.2.2 í reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 138.
b) Rofi
Í hljóðviðvörunarkerfinu má vera búnaður sem gerir ökumanni kleift að gera hlé á virkni hljóðviðvörunarkerfis
(„hlévirkni“) og sem ökumaður getur auðveldlega náð til þannig að hægt sé að tengja það eða aftengja. Ef hlévirkni
er uppsett skal hljóðviðvörunarkerfið tengjast með sjálfvirkum hætti þegar ökutæki er endurræst.
Að auki skal hlévirknin uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í lið 6.2.6 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 138.
c) Dempun
Heimilt er að dempa hljóðstig hljóðviðvörunarkerfis þegar ökutæki er í notkun. Í þeim tilvikum skal hljóðstig
hljóðviðvörunarkerfis uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í lið 6.2.8 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 138.

III.3

Hljóðgerð og -styrkur
a) Hljóðið, sem hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki framkallar, skal vera samfellt hljóð sem gefur gangandi vegfarendum og
öðrum vegfarendum vitneskju um að ökutæki sé í notkun. Hljóðið skal gefa hreyfingu ökutækis greinilega til kynna,
t.d. með sjálfvirkum breytingum á hljóðstigi eða -einkennum sem samstillt eru við hraða ökutækisins. Hljóðið skal
hljóma með svipuðum hætti og hljóð ökutækis í sama flokki sem hefur brunahreyfil.
Eftirfarandi reglur skulu gilda:
i.

ef hljóðviðvörunarkerfi framkallar hljóð þegar ökutæki er á ferð skal hljóðið uppfylla kröfurnar, sem mælt er
fyrir um í liðum 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 og 6.2.3 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 138, eftir því sem við á,

ii. ökutækið kann að gefa frá sér hljóð þegar það er í kyrrstöðu, eins og sett er fram í lið 6.2.4 í reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 138.
b) Framleiðandi ökutækis er heimilt að gefa ökumanni möguleika á því að velja úr mismunandi hljóðum sem skulu
uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í lið 6.2.5 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 138.
c) Hljóðstig hljóðviðvörunarkerfis í ökutæki skal ekki fara yfir sem nemur u.þ.b. hljóðstigi ökutækis í flokki M 1 sem
hefur brunahreyfil og starfar við sömu skilyrði. Auk þess skulu kröfurnar í lið 6.2.7 í reglugerð efnahagsnefndar SÞ
fyrir Evrópu nr. 138 gilda.
d) Heildarhljóðstig, sem ökutæki sem uppfyllir annan undirlið a-liðar 2. liðar gefur frá sér, skal ekki fara yfir sem
nemur u.þ.b. hljóðstigi ökutækis í flokki M1 sem hefur brunahreyfil og starfar við sömu skilyrði.
(1) Stjtíð. ESB L 9, 13.1.2017, bls. 33.
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Kröfur um prófunarbraut
Til að athuga hvort prófunarbraut uppfylli tilskildar kröfur, eins og lýst er í lið 2.1.2 í 3. viðauka við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 138 er heimilt að beita ISO-staðli 10844:1994 í stað ISO-staðals
10844:2014 til 30. júní 2019.

III.5

Gerðarviðurkenningarvottorð
Ökutækjaframleiðandi skal leggja fram, sem viðhengi við ESB-gerðarviðurkenningarvottorð, eitthvert af eftirfarandi
skjölum:
a) orðsendinguna, sem um getur í 3. lið 5. mgr. í reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu
nr. 138, í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 1. viðauka við þá reglugerð,
b) niðurstöður úr prófunum á hljóðstigi hljóðviðvörunarkerfis sem mælt er í samræmi við þessa reglugerð.

III.6

Merkingar
Sérhver íhlutur hljóðviðvörunarkerfisins skal bera eftirfarandi merkingar:
a) viðskiptaheiti eða merki framleiðanda,
b) tilgreint auðkennisnúmer.
Merkingarnar skulu vera óafmáanlegar og auðlæsilegar.“
__________
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2018/EES/33/28

frá 13. júlí 2017
um leiðréttingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 582/2011 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og
atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um breytingu
á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 frá 20. júní 2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna
ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um
viðgerðir og viðhald ökutækja (1), einkum 8. gr. og 3. mgr. 14. gr.,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki
(rammatilskipun) (2), einkum 2. mgr. 39. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 frá 18. júní 2009 um gerðarviðurkenningu vélknúinna
ökutækja og hreyfla með tilliti til losunar frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og
viðhald ökutækja og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 715/2007 og tilskipun 2007/46/EB og um niðurfellingu á tilskipunum
80/1269/EBE, 2005/55/EB (3) og 2005/78/EB, einkum 4. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í tilskipun 2007/46/EB er settur rammi um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á
kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætluð eru í slík ökutæki. Breyta þarf nokkrum atriðum í þessum
ramma til að taka tillit til hinnar nýju reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (4), einkum í tengslum við
upplýsingaskjal framleiðanda, prófunarskýrslur, samræmisvottorð og skilyrði við gerðarviðurkenningu.

2)

Í reglugerðum (EB) nr. 715/2007 og (EB) nr. 595/2009 er þess krafist að ný létt og þung ökutæki uppfylli tiltekin
losunarmörk og í þeim er mælt fyrir um frekari kröfur um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 192, 24.7.2017, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2018 frá
23. mars 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 188, 18.7.2009, bls. 1.
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro
6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB,
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um niðurfellingu á
reglugerð (EB) nr. 692/2008 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1).
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3)

Að því er varðar þung ökutæki voru tiltekin sértæk tæknileg ákvæði, sem nauðsynleg eru til að framkvæma ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 595/2009, samþykkt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 (1). Leiðrétta
þarf nokkrar tæknilegar villur í I. og II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011 til tryggja rétta beitingu hennar.

4)

Að því er varðar létt ökutæki voru tiltekin sértæk tæknileg ákvæði, sem nauðsynleg eru til að framkvæma ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 715/2007, samþykkt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 692/2008 (2) og reglugerð
(ESB) 2017/1151. Með breytingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 voru innleiddar nýjar aðferðir fyrir losun við uppgufun
með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1221 (3). Með reglugerð (ESB) 2017/1151 var gerðarviðurkenningaraðferðin færð til samræmis við prófunaraðferðina fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (WLTPprófunaraðferðin), eins og mælt er fyrir um í heildartæknireglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu
nr. 15.

5)

Að því er varðar nýju prófunaraðferðina fyrir losun við uppgufun ætti að gera skýra grein fyrir dagsetningunni þegar
breytingarnar, sem teknar voru upp með reglugerð (ESB) 2017/1221, koma til framkvæmda. Nýja prófunaraðferðin ætti
að verða lögboðin innan Sambandsins í tengslum við allar nýjar gerðarviðurkenningar og fyrstu skráningu ökutækja frá
og með 1. september 2019.

6)

Að því er varðar nýju WLTP-prófunaraðferðina ætti að leiðrétta nokkrar tæknilegar villur í 2. og 15. gr og í I. viðauka,
III. viðauka A., V., VII., VIII., XII. og XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 í því skyni að tryggja rétta beitingu
hennar.

7)

Þar að auki ætti að skýra betur ákvæðin um ökumótstöðufylkjahóp (e. road load matrix family) í WLTPprófunaraðferðinni.

8)

Leiðréttingarnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru órjúfanlega tengdar því það er eingöngu í heild sinni sem
þær tryggja rétta beitingu viðeigandi gerðarviðurkenningarráðstafana.

9)

Því ber að leiðrétta tilskipun 2007/46/EB, reglugerð (ESB) nr. 715/2007, reglugerð (ESB) nr. 582/2011, reglugerð
(ESB) 2017/1221 og reglugerð (ESB) 2017/1151 til samræmis við það.

10)

Í ljósi nauðsynjar þess að tryggja rétta beitingu reglugerðar (ESB) 2017/1221 og reglugerðar (ESB) 2017/1151 ætti þessi
reglugerð að öðlast gildi sem fyrst.

11)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin ökutæki.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leiðrétting á tilskipun 2007/46/EB
Ákvæði I., VIII., IX. og XI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB eru leiðrétt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
2. gr.
Leiðrétting á reglugerð (ESB) nr. 582/2011
Ákvæði I., II. og X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011 eru leiðrétt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 595/2009 að því er varðar losun frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um breytingu á I. og III. viðauka við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 167, 25.6.2011, bls. 1).
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 um framkvæmd og breytingu reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum
(Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1221 frá 22. júní 2017 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 692/2008 að því er varðar aðferð til að ákvarða losun við uppgufun (Prófun 4) (Stjtíð. ESB L 174, 7.7.2017, bls. 3).
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3. gr.
Leiðrétting á reglugerð (ESB) 2017/1221
Eftirfarandi málsgrein bætist við 2. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1221:
„Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. september 2019.“
4. gr.
Leiðrétting á reglugerð (ESB) 2017/1151
Reglugerð (ESB) 2017/1151 er leiðrétt sem hér segir:
1) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir:
a) í stað 3. skilgreiningarliðar komi eftirfarandi:
„3)

„kílómetramælir“: tæki sem sýnir ökumanni heildarvegalengdina sem ökutæki hefur verið ekið frá framleiðslu
þess,“

b) ákvæði 33. liðar falli brott,
c) í stað 47. og 48. skilgreiningarliðar komi eftirfarandi:
„47) „einlaga geymir“: eldsneytisgeymir gerður úr einu lagi efnis, þó ekki málmgeymir, en þ.m.t. flúoruð/súlfónuð
efni,
48) „marglaga geymir“: eldsneytisgeymir gerður úr a.m.k. tveimur mismunandi lagskiptum efnum þar sem annað
þeirra er tálmi gegn vetniskolefnum,“
d) eftirfarandi 49. skilgreiningarliður bætist við:
„49)

„tregðuflokkur“: flokkur prófunarmassa ökutækis, sem samsvarar tregðujafngildi eins og mælt er fyrir um í töflu
A4a/3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, þegar
prófunarmassinn er jafn viðmiðunarmassanum.“

2) Ákvæðum 15. gr. er breytt sem hér segir:
a) í stað 2. og 3. mgr. komi eftirfarandi:
„2. Frá og með 1. september 2017, að því er varðar ökutæki í flokki M1 og M2 sem og í flokki N1, I. undirflokki, og
frá 1. september 2018, að því er varðar ökutæki í flokki N1, II. og III. undirflokki, og ökutæki í flokki N2, skulu
yfirvöld í hverju landi fyrir sig synja, af ástæðum sem varða losun eða eldsneytiseyðslu, um veitingu EBgerðarviðurkenningar eða landsbundinnar gerðarviðurkenningar að því er varðar nýjar gerðir ökutækja sem uppfylla
ekki kröfur þessarar reglugerðar.
Fyrir nýjar gerðarviðurkenningar sem óskað er eftir fyrir 1. september 2019 má, að ósk framleiðanda, beita
prófunaraðferðinni fyrir losun við uppgufun, sem mælt er fyrir um í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, í staðinn fyrir aðferðina, sem mælt er fyrir um í VI. viðauka við þessa
reglugerð, til að ákvarða losun við uppgufun frá ökutækinu.
3. Af ástæðum er varða losun eða eldsneytiseyðslu skulu yfirvöld hvers lands um sig líta svo á, þegar um er að ræða
ný ökutæki sem ekki uppfylla kröfur þessarar reglugerðar, að samræmisvottorð ökutækja í flokki M1, M2 og flokki N1,
I. undirflokki, gildi ekki eftir 1. september 2018 og samræmisvottorð ökutækja í flokki N1, II. og III. undirflokki, gildi
ekki eftir 1. september 2019 að því er varðar 26. gr. tilskipunar 2007/46/EB og skulu banna að slík ökutæki séu skráð,
seld eða tekin í notkun.
Fyrir ný ökutæki sem eru skráð fyrir 1. september 2019 má, að ósk framleiðanda, beita prófunaraðferðinni fyrir losun
við uppgufun, sem mælt er fyrir um í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
83, í staðinn fyrir aðferðina, sem mælt er fyrir um í VI. viðauka við þessa reglugerð, til að ákvarða losun við uppgufun
frá ökutækinu.“,
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b) í stað a-liðar 5. mgr. komi eftirfarandi:
„a)

skal viðurkenningaryfirvaldið viðurkenna prófanir af tegund 1/I sem eru framkvæmdar í samræmi við III. viðauka
reglugerðar (EB) nr. 692/2008 í þrjú ár eftir dagsetningarnar, sem eru tilgreindar í 4. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB)
nr. 715/2007, í þeim tilgangi að framleiða slitna eða gallaða íhluti til að líkja eftir bilunum við mat á kröfunum í
XI. viðauka við þessa reglugerð,“

c) eftirfarandi c-liður 5. mgr. bætist við:
„c)

skal viðurkenningaryfirvaldið viðurkenna sýniprófanir á endingu, þar sem fyrsta prófunin af tegund 1/I var
framkvæmd og henni lokið í samræmi við VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 í þrjú ár eftir
dagsetningarnar sem eru tilgreindar í 4. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007, sem jafngildi þess að uppfylla
kröfurnar í VII. viðauka við þessa reglugerð.“

3) Ákvæðum I. viðauka, III. viðauka A, V., VI., VII., VIII., XII. og XXI. viðauka er breytt til samræmis við III. viðauka við
þessa reglugerð.
5. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 13. júlí 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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I. VIÐAUKI

Tilskipun 2007/46/EB er leiðrétt sem hér segir:
1) Ákvæði I. viðauka eru leiðrétt sem hér segir:
a) í stað liðar 3.2.12.2.1.3 komi eftirfarandi:
„3.2.12.2.1.3. Gerð hvörfunar: … (oxun, þrívirk, NOx-skilja fyrir veika blöndu, valvís afoxun með hvata (SCR),
köfnunarefnisoxíðshvati fyrir veika blöndu eða annað)“,
b) númer liðar „3.2.12.7.6.3.“ skal breytt í „3.2.12.2.7.6.3.“,
c) eftirfarandi liðir bætist við:
„3.5.7.2.1.1.0. Hálosandi ökutæki (VH) (e. Vehicle High) (NEDC): ................................................................... g/km“,
„3.5.7.2.1.2.0. Láglosandi ökutæki (VL) (ef við á) (NEDC): .............................................................................. g/km“,
„3.5.7.2.2.1.0. Hálosandi ökutæki (NEDC): ........................................................................................................ g/km“,
„3.5.7.2.2.2.0. Láglosandi ökutæki (ef við á) (NEDC): ....................................................................................... g/km“,
„3.5.7.2.2.3.0. Miðlosandi ökutæki (ef við á) (NEDC): ...................................................................................... g/km“,
„3.5.7.2.3.1.0. Hálosandi ökutæki (NEDC): ........................................................................................................ g/km“,
„3.5.7.2.3.2.0. Láglosandi ökutæki (ef við á) (NEDC): ....................................................................................... g/km“,
„3.5.7.2.3.3.0. Miðlosandi ökutæki (ef við á) (NEDC): ...................................................................................... g/km“.
2) Ákvæði VIII. viðauka eru leiðrétt sem hér segir:
a)

í töflunni „Leiðrétting á umhverfishita (ATCT-prófun)“ í lið 2.1.1 falli dálkurinn „Ökumótstöðufylkjahópur“ brott,

b)

þriðja taflan í lið 3.1 með dálkana „Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps“ og „Afbrigði/útfærsla“ falli brott,

c)

dálkurinn „Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps“ í fjórðu töflu „Niðurstöður“ í lið 3.1 falli brott,

d)

í lok töflunnar „Niðurstöður“ í lið 3.1 bætist eftirfarandi lína við:
„Framhlið (m2) (eingöngu fyrir ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi)“,

e)

í lið 3.1 falli neðanmálsgrein 23 brott,

f)

í stað síðustu línu í lið 3.1 undir töflunni „Niðurstöður“ komi eftirfarandi:
„Endurtakið fyrir hvern brúunarhóp.“,

g)

þriðja taflan í lið 3.2 með dálkunum „Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps“ og „Afbrigði/útfærsla“ falli brott,

h)

dálkurinn „Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps“ í fjórðu töflu „Niðurstöður“ í lið 3.2 falli brott,

i)

í stað síðustu línu í töflunni „Niðurstöður“ í lið 3.2 komi eftirfarandi:
„Framhlið (m2) (eingöngu fyrir ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi)“,

j)

þriðja taflan í lið 3.3 með dálkunum „Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps“ og „Afbrigði/útfærsla“ falli brott,

k)

dálkurinn „Auðkenni fylkjahóps“ í fjórðu töflu „Niðurstöður“ í lið 3.3 falli brott,
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l)
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í stað síðustu línu í töflunni „Niðurstöður“ í lið 3.3 komi eftirfarandi:
„Framhlið (m2) (eingöngu fyrir ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi)“,

m) í stað liðar 3.5 komi eftirfarandi:
„3.5.

Frálagsskýrsla eða -skýrslur fylgnitólsins í samræmi við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1151
Endurtakið fyrir hvern brúunarhóp:
Auðkenni brúunarhóps [Neðanmálsgrein: „Gerðarviðurkenningarnúmer + Raðnúmer brúunarhóps“]: …
Skýrsla fyrir hálosandi ökutæki: …
Skýrsla fyrir láglosandi ökutæki (ef við á): …

3.5.1. Fráviksstuðull (ef við á)
Endurtakið fyrir hvern brúunarhóp:
Auðkenni brúunarhóps [Neðanmálsgrein: „Gerðarviðurkenningarnúmer + Raðnúmer brúunarhóps“]: …
3.5.2. Sannprófunarstuðull (ef við á)
Endurtakið fyrir hvern brúunarhóp:
Auðkenni brúunarhóps [Neðanmálsgrein: „Gerðarviðurkenningarnúmer + Raðnúmer brúunarhóps“]: …“.
3) Ákvæði IX. viðauka eru leiðrétt sem hér segir:
a) í stað 49. liðar í II. hluta, Ófullbúin ökutæki, síðu 2, „Ökutækjaflokkur M1“, „Ökutækjaflokkur N1“, „Ökutækjaflokkur
M2“ og „Ökutækjaflokkur N2“ komi eftirfarandi:
„49. Koltvísýringslosun/eldsneytisnotkun/raforkunotkun (m) (r):
1.

Allar aflrásir, nema í ökutækjum sem eru eingöngu rafknúin (ef við á)
NEDC-gildi

Koltvísýringslosun

Eldsneytisnotkun

Akstur í þéttbýli (1):

… g/km

… l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)

Akstur utan þéttbýlis (1):

… g/km

… l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)

Blandaður akstur (1):

… g/km

… l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)

Veginn (1), blandaður akstur

… g/km

… l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km

Fráviksstuðull (ef við á)
Sannprófunarstuðull (ef við á)
2.

„1“ eða „0“

Ökutæki sem eru eingöngu rafknúin og tvinnrafökutæki sem hægt er að hlaða utan ökutækisins (ef við á)

Raforkunotkun (veginn, blandaður akstur (1))

… Wh/km

Drægi á rafmagni

… km
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3.

Ökutæki sem búið er vistvænni nýsköpun (einni eða fleiri): já/nei (1)

3.1.

Almennur kóði vistvænnar nýsköpunar (p1): …

3.2.

Heildarsparnaður í losun koltvísýrings vegna vistvænnar nýsköpunar (p2) (gera skal sams konar töflu fyrir
hvert viðmiðunareldsneyti sem er prófað):

3.2.1 NEDC-sparnaður: …g/km (ef við á)
3.2.2 WLTP-sparnaður: …g/km (ef við á)
4.

Allar aflrásir, nema í ökutækjum sem eru eingöngu rafknúin, sam kvæmt reglugerð (ESB) 2017/1151 (ef
við á)
WLTP-gildi

Koltvísýringslosun

Eldsneytisnotkun

Lítil (1):

… g/km

… l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)

Í meðallagi (1):

… g/km

… l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)

Mikil (1):

… g/km

… l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)

Mjög mikil (1):

… g/km

… l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)

Blandaður akstur:

… g/km

… l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)

Veginn, blandaður akstur (1)

… g/km

… l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)

5.

Ökutæki sem eru eingöngu rafknúin og tvinnrafökutæki sem hægt er að hlaða utan ökutækisins, samkvæmt
reglugerð (ESB) 2017/1151 (ef við á)

5.1.

Ökutæki sem eru eingöngu rafknúin
… Wh/km

Raforkunotkun
Drægi á rafmagni

… km

Drægi á rafmagni, innanbæjarakstur

… km

5.2.

Tvinnrafökutæki sem hægt er að hlaða utan ökutækisins
… Wh/km

Raforkunotkun (ECAC,weighted)

… km

Drægi á rafmagni (EAER)
Drægi á rafmagni, innanbæjarakstur (EAER, innanbæjarakstur)

… km“,

b) í I. hluta, Fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum, Síða 2 „Ökutækjaflokkur M3“ og „Ökutækjaflokkur N3“, og
í II. hluta, Ófullbúin ökutæki, Síða 2, „Ökutækjaflokkur M3“ og „Ökutækjaflokkur N3“ falli liður 47.1 brott,
c) í I. hluta, Fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum, Síða 2 „Ökutækjaflokkur M2“ og „Ökutækjaflokkur N2“, og
í II. hluta, Ófullbúin ökutæki, Síða 2, „Ökutækjaflokkur M2“ og „Ökutækjaflokkur N2“ bætist tilvísun við skýringu
„(r)“ í lið 47.1.
_____
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II. VIÐAUKI

Reglugerð (ESB) nr. 582/2011 er leiðrétt sem hér segir:
1) Í stað 9. viðbætis í I. viðauka komi eftirfarandi:
„9. viðbætir
Númerakerfi EB-gerðarviðurkenningarvottorðs
Í 3.lið í EB-gerðarviðurkenningarnúmerinu, sem gefið er út skv. 6. gr. (1. mgr.), 8. gr. (1. mgr.) og 10. gr. (1. mgr.), skal koma fram númerið á þeim framkvæmdarstjórnvaldsfyrirmælum eða
nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælum sem gilda um EB-gerðarviðurkenninguna. Á eftir þessu númeri skal fylgja bókstafur sem auðkennir kröfur sem gerðar eru til innbyggðra greiningarkerfa
(OBD) og kerfa fyrir valvísa afoxun með hvata í (SCR) samræmi við töflu 1.
Tafla 1
NOx OTL (1)

PM OTL (2)

A (9) (10) Röðin „tímabil innleið- Vöktun á
B (10)
ingar í áföngum“ í töflu 1 stöðu (3)
eða töflu 2

CO OTL (6)

frammi- Á ekki við

IUPR (13)

Gæði
hvarfmiðils

Auka vaktarar fyrir Kröfur fyrir Framkvæmdinnbyggða
aflþröskardagsetningar:
greiningarkerfið (12) uldinn (14)
nýjar gerðir

20%

31.12.2012.

Framkvæmdardagsetningar:
öll ökutæki

Síðasta dagsetning
skráningar

31.12.2013.

31.8.2015 (9)

Innleiðing í Innleiðing í
áföngum (7) áföngum (4)

Á ekki við

Á ekki við

20%

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

31.8.2019

30.12.2016 (10)

B (11)

Röðin „tímabil innleið- Á ekki við
ingar í áföngum“ í töflu 1
og töflu 2

Röðin „tímabil
innleiðingar í
áföngum“ i töflu 2

Á ekki við

C

Röðin „almennar kröfur“ Röðin „almennar
í töflu 1 eða töflu 2
kröfur“ í töflu 1

Röðin „almennar
kröfur“ í töflu 2

Almennt (8) Almennt (5)

Já

20%

31.12.2015

31.12.2016

D

Röðin „almennar kröfur“ Röðin „almennar
í töflu 1 eða töflu 2
kröfur“ í töflu 1

Röðin „almennar
kröfur“ í töflu 2

Almennt (8) Almennt (5)

Já

10%

1.9.2018

1.9.2019

Innleiðing í
áföngum (4)
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Skýringar:
(1) „Viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins fyrir NOx (NOx OTL)“: vöktunarkröfur sem settar eru fram í töflu 1 í X. viðauka fyrir þjöppukveikjuhreyfla og tvíbrennihreyfla og -ökutæki og í töflu 2 í X.
viðauka fyrir hreyfla og ökutæki með rafkveikju.
(2) „viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins að því er varðar efnisagnir (PM OTL)“: vöktunarkröfur sem settar eru fram í töflu 1 í X. viðauka fyrir þjöppukveikjuhreyfla og tvíbrennihreyfla og -ökutæki.
(3) Kröfur varðandi „vöktun á frammistöðu“ sem settar eru fram í lið 2.1.1 í X. viðauka.
(4) Kröfur varðandi gæði virks efnis fyrir „innleiðingu í áföngum“, sem settar eru fram í lið 7.1 í XIII. viðauka.
(5) „Almennar“ kröfur um gæði hvarfmiðils, sem settar eru fram í lið 7.1.1 í XIII. viðauka.
(6) „Viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins að því er varðar kolsýring (CO OTL)“ vöktunarkröfur, sem settar eru fram í töflu 2 í X. viðauka fyrir hreyfla og ökutæki með rafkveikju.
(7) Kröfur að því er varðar hlutfall frammistöðu við notkun (IUPR) fyrir „innleiðingu í áföngum“, sem settar eru fram í 6. lið í X. viðauka.
(8) „Almennar“ kröfur að því er varðar hlutfall frammistöðu við notkun (IUPR) sem settar eru fram í 6. lið í X. viðauka.
(9) Fyrir hreyfla með rafkveikju og ökutæki sem eru búin slíkum hreyflum.
(10) Fyrir þjöppukveikjuhreyfla og tvíbrennihreyfla og ökutæki sem eru búin slíkum hreyflum.
(11) Gildir aðeins um rafkveikjuhreyfla og ökutæki sem eru búin slíkum hreyflum.
(12) Viðbótarákvæði varðandi vöktunarkröfur sem settar eru fram í lið 2.3.1.2 í 9. viðauka A við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.
(13) Forskriftir fyrir hlutfall frammistöðu við notkun (IUPR) eru settar fram í X. viðauka. Hreyflar með rafkveikju og ökutæki sem eru búin slíkum hreyflum falla ekki undir hlutfall frammistöðu við notkun.
(14) Krafa um samræmi ökutækja í notkun (ISC-krafa), sett fram í 1. viðbæti við II. viðauka.“
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2) Í stað 1. liðar í 1. viðbæti II. viðauka komi eftirfarandi:
„1. INNGANGUR
Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni sem notuð er til að ákvarða losun lofttegunda með mælingum sem framkvæmdar
eru í ökutæki í akstri með færanlegu mælikerfi fyrir losun (hér eftir „PEMS“). Losun mengandi efna sem mæla skal í
útblæstri hreyfilsins eru m.a. eftirtaldir efnisþættir: kolsýringur, heildarmagn vetniskolefna og köfnunarefnisoxíð í
tilviki hreyfla með þjöppukveikju og kolsýringur, vetniskolefni, önnur en metan, metan og köfnunarefnisoxíð í tilviki
hreyfla með rafkveikju. Enn fremur skal mæla koltvísýring svo mögulegt sé að nota reikningsaðferðirnar sem lýst er í
4. lið.
Hvað varðar hreyfla sem knúnir eru jarðgasi getur framleiðandi, tækniþjónustan eða viðurkenningaryfirvaldið valið að
mæla aðeins heildarvetniskolefnislosun í staðinn fyrir að mæla metanlosun og losun vetniskolefna, annarra en metans.
Í því tilviki eru losunarmörkin fyrir heildarvetniskolefnislosun þau sömu og tilgreind eru í I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 595/2009 fyrir metanlosun. Fyrir útreikning á samræmisstuðlum, samkvæmt liðum 4.2.3 og 4.3.2 í þessum
viðbæti, eru aðeins notuð losunarmörk metans.
Hvað varðar hreyfla sem knúnir eru öðru en jarðgasi getur framleiðandi, tækniþjónustan eða viðurkenningaryfirvaldið
valið að mæla heildarvetniskolefnislosun í staðinn fyrir að mæla losun vetniskolefna, annarra en metans. Í því tilviki
eru losunarmörkin fyrir heildarvetniskolefnislosun þau sömu og tilgreind eru í I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 595/2009 fyrir losun vetniskolefna, annarra en metans. Fyrir útreikning á samræmisstuðlum, samkvæmt liðum 4.2.3
og 4.3.2 í þessum viðbæti, eru notuð losunarmörk vetniskolefna, annarra en metans.“
3) Í stað liðar 2.4.1.3 í X. viðauka komi eftirfarandi:
„2.4.1.3. Staðallinn Euro 6-2 fyrir innbyggð greiningarkerfi í töflu 1 í 6. viðbæti við I. viðauka reglugerðar (EB)
nr. 692/2008 telst jafngildur bókstöfunum C og D í töflu 1 í 9. viðbæti við I. viðauka þessarar reglugerðar.“

_____

17.5.2018

III. VIÐAUKI

Reglugerð (ESB) 2017/1151 er leiðrétt sem hér segir:
1) Ákvæði I. viðauka eru leiðrétt sem hér segir:
a) í stað myndar I.2.4 í lið 2.4 komi eftirfarandi:
„Mynd I.2.4
Beiting prófunarkrafna fyrir gerðarviðurkenningu og rýmkun

Ökutæki með hreyfil með rafkveikju, þ.m.t. fjölknúin ökutæki (1)

Ökutækjaflokkur

Massi efnisagna
(PM)
(Prófun 1)
Fjöldi efnisagna
(PN)
Mengandi
lofttegundir, RDE
(prófun 1A)
PN, RDE (prófun
1A)

Bensín (E10)

Bensín (E10)

Bensín (E10)

Bensín (E10)

Dísilolía
(B7) (5)

—

Vetni
(Efnarafall)

Já
Já
Já
Já
(báðar
(báðar
(báðar
(báðar
eldsneytistegundir) eldsneytistegundir) eldsneytistegundir) eldsneytistegundir)

Já

—

—

Fljótandi
jarðolíugas

Jarðgas/lífmetan

Vetni (ICE)

( 4)

Etanól
(E85)

Já

Já

Já

Já (4)

Já (2)

—

—

—

Já (2)
Já (2)
Já (2)
(eingöngu bensín) (eingöngu bensín) (eingöngu bensín)

Já (2)
(báðar
eldsneytistegundir)

Já

—

—

Já (2)
Já (2)
Já (2)
(eingöngu bensín) (eingöngu bensín) (eingöngu bensín)

Já (2)
(báðar
eldsneytistegundir)

Já

—

—

Já

(2)

Já

—

—

—

Já

Já

Já (4)

Já
Já
Já
Já
(báðar
(báðar
(báðar
(báðar
eldsneytistegundir) eldsneytistegundir) eldsneytistegundir) eldsneytistegundir)

Já

—

—

Já

—

—

—

—

—

Já (2)

—

—

—

Já
Já
Já
Já
(báðar
(báðar
(báðar
(báðar
eldsneytistegundir) eldsneytistegundir) eldsneytistegundir) eldsneytistegundir)
(2)
(2)
(2)
(2)

Já

Já

Já

—

Já
Já
Já
Já
(báðar
(báðar
(báðar
(eingöngu bensín)
eldsneytistegundir) eldsneytistegundir)
eldsneytistegundir)
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Losun í lausagangi
(Prófun 2)

Vetni
(ICE)
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Mengandi
lofttegundir
(Prófun 1)

Bensín Fljótandi Jarðgas/
(E10) jarðolíugas lífmetan

Ökutæki sem Vetnisknúin
eru eingöngu ökutæki með
rafknúin
efnarafal

Fjölblöndueldsneyti (3)

Tvær eldsneytistegundir (3)

Ein eldsneytistegund

Viðmiðunareldsneyti

Ökutæki með
hreyfil með
þjöppukveikju,
þ.m.t. fjölknúin
ökutæki

Fjölblöndueldsneyti (3)

Tvær eldsneytistegundir (3)

Ein eldsneytistegund

Já

Já

Já

—

Losun við uppgufun
(Prófun 4)

Já

—

—

—

Ending
(Prófun 5)

Já

Já

Já

Já

Losun við lágt
hitastig
(Prófun 6)

Já

—

—

—

Já

Já

Já

Já

(eingöngu bensín) (eingöngu bensín) (eingöngu bensín) (eingöngu bensín)
Já

Já

Já

Já

(eingöngu bensín) (eingöngu bensín) (eingöngu bensín) (eingöngu bensín)
Já

Já

Já

Já

(eingöngu bensín) (eingöngu bensín) (eingöngu bensín) (eingöngu bensín)
Já

Já

Já

(eingöngu bensín) (eingöngu bensín) (eingöngu bensín)

—

—

—

—

—

—

Já

—

—

—

—

—

Já

—

—

Já

—

—

Já

Já

Já

Já
(báðar
eldsneytistegundir)

Já

Já
Já
Já
(báðar
(báðar
(báðar
(báðar
eldsneytistegundir) eldsneytistegundir) eldsneytistegundir) eldsneytistegundir)

Já

Já

Já

Já

Innbyggð
greiningarkerfi

Já

Já

Já

Já

Losun koltvísýrings,
eldsneytisnotkun,
raforkunotkun og
drægi á rafmagni

Já

Já

Já

Já

Reykþéttni

—

—

—

—

—

—

—

—

Já

—

—

Hreyfilafl

Já

Já

Já

Já

Já

Já

Já

Já

Já

Já

Já

1

()
(2)
(3)
(4)
(5)

Já

Já

Já

Já

Já

Já

Já

Já

(báðar
(báðar
(báðar
(báðar
eldsneytistegundir) eldsneytistegundir) eldsneytistegundir) eldsneytistegundir)
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Losun frá
sveifarhúsi
(Prófun 3)

Ökutæki sem Vetnisknúin
eru eingöngu ökutæki með
rafknúin
efnarafal
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Ökutæki með hreyfil með rafkveikju, þ.m.t. fjölknúin ökutæki (1)

Ökutækjaflokkur

Samræmi ökutækja
í notkun

Ökutæki með
hreyfil með
þjöppukveikju,
þ.m.t. fjölknúin
ökutæki

Tilteknar prófunaraðferðir fyrir vetnisökutæki og lífdísilknúin ökutæki sem knýja má með fjölblöndueldsneyti verða skilgreindar síðar.
Takmarkanir sem varða massa og fjölda efnisagna sem og tilheyrandi mæliaðferðir gilda eingöngu um ökutæki sem hafa hreyfla með beinni innsprautun.
Þegar tvíeldsneytisökutæki er sameinað ökutæki knúið fjölblöndueldsneyti gilda báðar prófunarkröfurnar.
Aðeins skal ákvarða losun NOx þegar ökutækið gengur fyrir vetni.
Frekari kröfur fyrir lífdísilolíu verða skilgreindar síðar.“,
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b) ákvæði 3. viðbætis eru leiðrétt sem hér segir:
i.

eftirfarandi liðir bætist við:
„3.5.7.2.1.1.0. Hálosandi ökutæki (NEDC): … ............................................................................................ g/km“,
„3.5.7.2.1.2.0. Láglosandi ökutæki (ef við á) (NEDC): … ........................................................................... g/km“,
„3.5.7.2.2.1.0. Hálosandi ökutæki (NEDC): ............................................................................................... g/km“,
„3.5.7.2.2.2.0. Láglosandi ökutæki (ef við á) (NEDC): … .......................................................................... g/km“,
„3.5.7.2.2.3.0. Miðlosandi ökutæki (ef við á) (NEDC): … .......................................................................... g/km“,
„3.5.7.2.3.1.0. Hálosandi ökutæki (NEDC): … ........................................................................................... g/km“,
„3.5.7.2.3.2.0. Láglosandi ökutæki (ef við á) (NEDC): … .......................................................................... g/km“,
„3.5.7.2.3.3.0. Miðlosandi ökutæki (ef við á) (NEDC): … .......................................................................... g/km“,

ii.

skýringarnar, sem samsvara bókstöfunum (w) til (w5) í lið 3.5.8.3, falli brott,

iii. eftirfarandi texti bætist við á eftir töflunni í fyrirmyndinni að upplýsingaskjalinu:
„Skýringar
1)

Strika skal yfir það sem ekki á við (í sumum tilvikum þarf ekki að strika yfir neitt þegar fleiri en ein færsla á
við).

2)

Tilgreinið vikmörkin.

3)

Tilgreinið efri og lægri gildi fyrir hvert afbrigði.

6)

Litið verður á ökutæki, sem geta notað bæði bensín og loftkennt eldsneyti en eru búin bensínkerfi sem
neyðarráðstöfun eða eingöngu til ræsingar og þar sem bensíngeymir tekur mest 15 lítra af bensíni, með tilliti til
prófunarinnar, sem ökutæki sem eingöngu geta notað loftkennt eldsneyti.

7)

Tilgreina skal valfrjálsan búnað sem hefur áhrif á mál ökutækisins.

c)

Flokkað samkvæmt skilgreiningum í A-hluta II. viðauka.

f)

Ef ein útfærsla er með venjulegu stýrishúsi en önnur með stýrishúsi með svefnrými skal tilgreina massa og mál
fyrir báðar.

g)

ISO-staðall 612:1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and
definitions.

h)

Massi ökumanns telst vera 75 kg.
Vökvageymar (að frátöldum geymum fyrir notað vatn sem skulu vera tómir) skulu fylltir að 100% af því
magni sem framleiðandi hefur tilgreint.
Ekki þarf að veita upplýsingarnar, sem um getur í b-lið liðar 2.6 og b-lið liðar 2.6.1, fyrir ökutækjaflokkana
N2, N3, M2, M3, O3 og O4.

i)

Ef eftirvagnar eða festivagnar og ökutæki, sem eftirvagnar eða festivagnar eru tengdir við, valda umtalsverðu,
lóðréttu álagi á tengibúnað eða dráttarstól er þetta álag, eftir að deilt hefur verið í það með staðlaðri
þyngdarhröðun, innifalið í tæknilega leyfilegum hámarksmassa.

k)

Ef um er að ræða ökutæki, sem getur annaðhvort gengið fyrir bensíni eða dísilolíu, o.s.frv., eða ásamt öðru
eldsneyti, skal endurtaka liðina.
Ef um er að ræða óvenjulega hreyfla og kerfi skal framleiðandi veita upplýsingar sem eru jafngildar þeim sem
um getur hér að framan.

l)

Þessa tölu skal námunda að næsta tíunda hluta úr millímetra.
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) Þetta gildi skal reikna með (π = 3,1416) og námunda að næsta cm3.

m

n)

Ákvarðað í samræmi við kröfur reglugerðar (EB) nr. 715/2007 eða reglugerðar (EB) nr. 595/2009, eftir því
sem við á.

o)

Ákvarðað í samræmi við kröfur tilskipunar ráðsins 80/1268/EBE (Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 36).

p)

Tilgreindar upplýsingar skulu veittar um öll fyrirhuguð afbrigði.

q)

Að því er varðar eftirvagna, hámarkshraði sem framleiðandi heimilar.

w)

Vistvæn nýsköpun.

w1)

Taflan er stækkuð ef nauðsyn krefur, með einni aukaröð fyrir hverja vistvæna nýsköpun.

w2)

Númer ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á vistvænni nýsköpun.

w3)

Úthlutaður í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á vistvænni nýsköpun.

w4)

Samkvæmt samþykki gerðarviðurkenningaryfirvaldsins, ef ákveðin aðferð við líkanasmíði er notuð í staðinn
fyrir prófunarlotu prófunar 1, skal þetta gildi vera það sem kemur úr aðferðinni við líkanasmíðina.

w5)

Samanlagður sparnaður í losun koltvísýrings fyrir hverja einstaka vistvæna nýsköpun.“,

iv. í stað töflunnar í viðbætinum við upplýsingaskjal komi eftirfarandi:
„VL (ef það er til staðar)

Dæmigert gildi V (eingöngu fyrir
ökumótstöðufylkjahóp)

VH

2.2. Gerð yfirbyggingar ökutækis 2.2. Gerð yfirbyggingar ökutækis 2.2. Gerð yfirbyggingar
(afbrigði/útfærsla)
(afbrigði/útfærsla)
(afbrigði/útfærsla)

ökutækis

2.3. Aðferð sem notuð er til að 2.3. Aðferð sem notuð er til að 2.3. Aðferð sem notuð er til að mæla
mæla ökumótstöðu (mæling
mæla ökumótstöðu (mæling
ökumótstöðu
(mæling
eða
eða útreikningur miðað við
eða útreikningur miðað við
útreikningur miðað við ökumótökumótstöðufylkjahóp)
ökumótstöðufylkjahóp)
stöðufylkjahóp)
2.4. Upplýsingar um ökumótstöðu 2.4. Upplýsingar um ökumótstöðu 2.4. Upplýsingar um ökumótstöðu úr
úr prófuninni
úr prófuninni
prófuninni
2.4.1

Tegund og gerð hjólbarða:

2.4.1

Tegund og gerð hjólbarða:

2.4.1

Tegund og gerð hjólbarða:

2.4.2

Hjólbarðastærð
(framan/aftan):

2.4.2

Hjólbarðastærð
(framan/aftan):

2.4.2

Hjólbarðastærð (framan/aftan):

2.4.4

Þrýstingur í hjólbörðum 2.4.4
(framan/aftan) (kPa):

Þrýstingur í hjólbörðum 2.4.4
(framan/aftan) (kPa):

Þrýstingur
í
hjólbörðum
(framan/aftan) (kPa):

2.4.5

Snúningsmótstaða hjólbarða 2.4.5
(framan/aftan) (kg/t):

Snúningsmótstaða hjólbarða 2.4.5
(framan/aftan) (kg/t):

Snúningsmótstaða
hjólbarða
(framan/aftan) (kg/t) og snúningsmótstöðuflokkur (A-G):

2.4.6

Prófunarmassi ökutækis
(kg):

Prófunarmassi
(kg):

ökutækis 2.4.6

Prófunarmassi ökutækis (kg):

2.4.7

Delta Cd.A samanborið við
hálosandi ökutæki (m2)

2.4.8

Ökumótstöðustuðull f0, f1, 2.4.8
f2

Ökumótstöðustuðull f0, f1, 2.4.8
f2

Ökumótstöðustuðull f0, f1, f2

2.4.6

2.4.9

Framhlið m2 (0,0000 m2)

2.4.10. Upplýsingar reiknitóls til að
reikna
út
ökumótstöðu
hálosandi
og
láglosandi
ökutækja“,
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c) í 4. viðbæti er „Viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...“ leiðrétt sem hér segir:
i.

eftirfarandi tafla bætist við á eftir töflunni sem ber yfirskriftina „ATCT-prófun“ í lið 2.1:
„Niðurstaða ATCTprófunar

CO
(mg/km)

THC
(mg/km)

NMHC
(mg/km)

NOx
(mg/km)

THC + NOx
(mg/km)

PM
(mg/km)

PN
(#.1011/km)

Mæld (1) (2)
(1) Þar sem við á.
(2) Námundað að tveimur aukastöfum.“,

ii.

í stað orðanna „Prófun 4: … g/prófun“ í lið 2.1 komi „Prófun 4: … g/prófun, prófunaraðferð í samræmi við VI.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008: Já/Nei“,

iii. í stað 3. liðar í viðbætinum við „Viðbót við gerðarviðurkenningarvottorð“ komi eftirfarandi:
„3. Fráviks- og sannprófunarstuðlar (ákvarðaðir í samræmi við lið 3.2.8 í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð
(ESB) 2017/1152 og (ESB) 2017/1153):
Fráviksstuðull (ef við á)
1 eða 0“,

Sannprófunarstuðull (ef við á)
Tætiauðkenniskóði (e. hash identifier code) frálagsskýrslu
fylgnitólsins
d) í stað töflu 1 í 6. viðbæti komi eftirfarandi:
Tafla 1

„Rittákn

Losunarstaðall

Staðall fyrir
innbyggð
greiningarkerfi

Flokkur og
undirflokkur
ökutækis

Hreyfill

Dagsetning
framkvæmdar:
nýjar gerðir

AA

Euro 6c

Euro 6-1

M, N1 I.
undirflokkur

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

31.8.2018

BA

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 I.
undirflokkur

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

31.8.2018

AB

Euro 6c

Euro 6-1

N1 II. flokkur

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

31.8.2019

BB

Euro 6b

Euro 6-1

N1 II.
undirflokkur

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

31.8.2019

AC

Euro 6c

Euro 6-1

N1 III.
undirflokkur,
N2

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

31.8.2019

BC

Euro 6b

Euro 6-1

N1 III.
undirflokkur,
N2

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

31.8.2019

AD

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 I.
undirflokkur

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.9.2018.

31.8.2019

AE

Euro 6cEVAP

Euro 6-2

N1 II.
undirflokkur

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.9.2019

31.8.2020

AF

Euro 6cEVAP

Euro 6-2

N1 III.
undirflokkur,
N2

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.9.2019

31.8.2020

AG

Euro 6dTEMP

Euro 6-2

M, N1 I.
undirflokkur

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.9.2017 (*)

Dagsetning
framkvæmdar:
ný ökutæki

Síðasta
dagsetning
skráningar

31.8.2019
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Staðall fyrir
innbyggð
greiningarkerfi

Flokkur og
undirflokkur
ökutækis

Hreyfill

Euro 6dTEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 I.
undirflokkur

AH

Euro 6dTEMP

Euro 6-2

BH

Euro 6dTEMP-EVAP

AI

17.5.2018

Dagsetning
framkvæmdar:
nýjar gerðir

Dagsetning
framkvæmdar:
ný ökutæki

Síðasta
dagsetning
skráningar

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

N1 II.
undirflokkur

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.9.2018 (*)

Euro 6-2

N1 II.
undirflokkur

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.9.2019

Euro 6dTEMP

Euro 6-2

N1 III.
undirflokkur,
N2

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.9.2018 (*)

BI

Euro 6dTEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 III.
undirflokkur,
N2

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.9.2019

1.9.2020

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 I.
undirflokkur

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.1.2020

1.1.2021

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 II.
undirflokkur

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.1.2021

1.1.2022

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 III.
undirflokkur,
N2

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

1.1.2021

1.1.2022

AX

Á ekki við

Á ekki við

Öll ökutæki

Rafgeymir,
eingöngu
rafmagns

AY

Á ekki við

Á ekki við

Öll ökutæki

Efnarafall

AZ

Á ekki við

Á ekki við

Öll ökutæki
sem nota
vottorð
samkvæmt lið
2.1.1 í I.
viðauka

r.kv. (PI),
þj.kv. (CI)

„Rittákn

Losunarstaðall

BG

31.8.2019
1.9.2020

31.12.2021
31.8.2019

31.12.2021

(*) Takmörkunin gildir ekki ef ökutæki var gerðarviðurkennt í samræmi við kröfur reglugerðar (EB) nr. 715/2007 og
framkvæmdarlöggjafar hennar fyrir 1. september 2017 að því er varðar ökutæki í flokki M og N1, I. undirflokki I, eða fyrir
1. september 2018 að því er varðar ökutæki í flokki N1, II. og III. undirflokki, og ökutæki í flokki N2, samkvæmt síðasta undirlið
4. mgr. 15. gr.
Skýringar:
„Euro 6-1“ staðall fyrir innbyggð greiningarkerfi = allar kröfur fyrir innbyggð greiningarkerfi samkvæmt Euro 6 en með
bráðabirgðaviðmiðunargildi fyrir innbyggð greiningarkerfi samkvæmt skilgreiningu í lið 2.3.4 í XI. viðauka og tilslökun að hluta til á
frammistöðuhlutfalli í notkun,
„Euro 6-2“ staðall fyrir innbyggð greiningarkerfi = allar kröfur fyrir innbyggð greiningarkerfi samkvæmt Euro 6 en með endanleg
viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins samkvæmt skilgreiningu í lið 2.3.3 í XI. viðauka,
„Euro 6b“ losunarstaðall = losunarkröfur samkvæmt Euro 6, þ.m.t. endurskoðuð aðferð við mælingu á efnisögnum, staðall fyrir fjölda
efnisagna (bráðabirgðagildi fyrir ökutæki með rafkveikju og beinni innsprautun),
„Euro 6c“ losunarstaðall = prófun á losun köfnunarefnisoxíða í raunverulegum akstri, einungis gerð til eftirlits (án beitingar marka
fyrir losun innan marka), annars allar kröfur um losun gegnum útblástursrör samkvæmt Euro 6 (þ.m.t. fjöldi efnisagna, losun í
raunverulegum akstri),
„Euro 6c-EVAP“ losunarstaðall = prófun á losun köfnunarefnisoxíða í raunverulegum akstri einungis gerð til eftirlits (án beitingar
marka fyrir losun innan marka), annars allar kröfur um losun í gegnum útblástursrör samkvæmt Euro 6 (þ.m.t. fjöldi efnisagna, prófun
á losun í raunverulegum akstri), endurskoðuð prófunaraðferð fyrir losun við uppgufun,
„Euro 6c-TEMP“ losunarstaðall = prófun á losun köfnunarefnisoxíða í raunverulegum akstri miðað við tímabundna samræmisstuðla,
annars allar kröfur um losun í gegnum útblástursrör samkvæmt Euro 6 (þ.m.t. fjöldi efnisagna, prófun á losun í raunverulegum akstri),
„Euro 6c-TEMP-EVAP“ losunarstaðall = prófun á losun köfnunarefnisoxíða í raunverulegum akstri miðað við tímabundna
samræmisstuðla, annars allar kröfur um losun í gegnum útblástursrör samkvæmt Euro 6 (þ.m.t. fjöldi efnisagna, prófun á losun í
raunverulegum akstri), endurskoðuð prófunaraðferð fyrir losun við uppgufun,
„Euro 6d“ losunarstaðall = prófun á losun í raunverulegum akstri miðað við endanlega samræmisstuðla, annars allar kröfur um losun í
gegnum útblástursrör samkvæmt Euro 6, endurskoðuð prófunaraðferð fyrir losun við uppgufun.“,
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e) ákvæði 8. viðbætis b eru leiðrétt sem hér segir:
i.

eftirfarandi texti bætist við á undan töflunni í lið 2.1.3:
„Framleiðandi og gerðarviðurkenningaryfirvaldið skulu koma sér saman um hvaða eintak ökutækis er dæmigert.
Ökutækjabreyturnar prófunarmassi, snúningsmótstaða hjólbarða og framhlið skulu ákvarðaðar þannig fyrir bæði
ökutæki HM og ökutæki LM að ökutæki HM framleiðir mestu orkuþörf fyrir lotu og ökutæki LM minnstu orkuþörf
fyrir lotu í ökumótstöðufylkjahópnum. Framleiðandi og gerðarviðurkenningaryfirvaldið skulu sammælast um
ökutækjabreyturnar fyrir ökutæki HM og LM.
Ökumótstaðan fyrir ökutækin HM og LM í ökumótstöðufylkjahópnum skal reiknuð út í samræmi við lið 5.1 í 4.
undirviðauka við XXI. viðauka.“,

ii.

í lið 2.4.3 falli orðin „Endurtakið lið 2.4.1. með gögnum fyrir dæmigert ökutæki ef við á“ brott,

iii. í stað síðustu línunnar í töflunni „ÖKUMÓTSTÖÐUFYLKI (5. liður í 4. undirviðauka XXI. viðauka)“ í lið 2.6.1
komi eftirfarandi:
„Endanlegar niðurstöður

Aðferð snúningsvægis:
c0r =
c1r =
c2r =
og
f0r (reiknað út fyrir ökutæki HM) =
f2r (reiknað út fyrir ökutæki HM) =
f0r (reiknað út fyrir ökutæki LM) =
f2r (reiknað út fyrir ökutæki LM) =
Fríhjólunaraðferð:
f0r (reiknað út fyrir ökutæki HM) =
f2r (reiknað út fyrir ökutæki HM) =
f0r (reiknað út fyrir ökutæki LM) =
f2r (reiknað út fyrir ökutæki LM) =“,

f) í stað fyrstu fjögurra raðanna í töflunni í 8. viðbæti c komi eftirfarandi:

„Stillanlegar breytur fyrir hjólastöðu

:

Liður 4.2.1.8.3 í 4. undirviðauka XXI.
viðauka

Reiknistuðlarnir c0, c1 og c2

: c0 =
c1 =
c2 =
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Fríhjólunartími mældur á vegkeflinu
:
Liður 4.4.4 í 4. undirviðauka XXI.
viðauka

Viðmiðunarsnúningshraði (km/klst.)

17.5.2018

Fríhjólunartími (s)

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Koma má viðbótarþyngd fyrir á eða í : þyngd (kg)
ökutækinu til að koma í veg fyrir að
á/í ökutækinu
hjólbarði renni til.
Liður 7.1.1.1 í 4. undirviðauka XXI.
viðauka

Fríhjólunartími að lokinni fríhjólun
ökutækis samkvæmt lið 4.3.1.3 í 4.
undirviðauka XXI. viðauka
Liður 8.2.4.2 í 4. undirviðauka XXI.
viðauka

Viðmiðunarsnúningshraði (km/klst.)

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Fríhjólunartími (s)“.
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2) Ákvæði III. viðauka A eru leiðrétt sem hér segir:
a) í stað liðar 3.1 komi eftirfarandi:
„3.1. Eftirfarandi kröfur gilda um prófanir með færanlegu mælikerfi fyrir losun sem um getur í annarri undirgrein 11.
mgr. 3. gr.“,
b) ákvæði 6. viðbætis eru leiðrétt sem hér segir:
i.

í stað línunnar í 2. lið sem samsvarar tákninu „aref“ komi eftirfarandi:
„aref … ................................................................................................................... Viðmiðunarhröðun fyrir Pdrive“,

ii.

í stað línunnar í 2. lið sem samsvarar tákninu „TM“ komi eftirfarandi:
„TM … .............................................................................................................................. Prófunarmassi ökutækis“,

iii. í stað línunnar í 2. lið sem samsvarar tákninu „vref“ komi eftirfarandi:
„vref … ................................................................................................................... Viðmiðunarhraði fyrir Pdrive“,
iv. í stað liðar 3.4.1 komi eftirfarandi:
„3.4.1. Aflflokkarnir og samsvarandi tímahlutdeild aflflokkanna í eðlilegum akstri eru skilgreind fyrir normuð
aflgildi þannig að þau séu dæmigerð fyrir öll létt ökutæki (tafla 1-2).
Tafla 1-2
Normaðar staðalafltíðnir fyrir þéttbýlisakstur og fyrir vegið meðaltal fyrir heildarferð sem er
þannig samsett að 1/3 af vegalengdinni er í þéttbýli, 1/3 í dreifbýli og 1/3 á hraðbraut

Pc,norm,j [-]

Þéttbýli

Heildarferð

Aflflokkur nr.
til ≤

Frá >

1

Tímahlutdeild, tC,j

– 0,1

21,9700%

18,5611%

2

– 0,1

0,1

28,7900%

21,8580%

3

0,1

1

44,0000%

43,4582%

4

1

1,9

4,7400%

13,2690%

5

1,9

2,8

0,4500%

2,3767%

6

2,8

3,7

0,0450%

0,4232%

7

3,7

4,6

0,0040%

0,0511%

8

4,6

5,5

0,0004%

0,0024%

9

5,5

0,0003%

0,0003%

Pc,norm dálkarnir í töflu 1-2 skulu afnormaðir með margföldun með P drive, þar sem Pdrive er raunverulegt
hjólafl ökutækisins sem var prófað með gerðarviðurkenningarstillingum á vegkeflinu við v ref og aref.
Pc,j [kW] = Pc,norm, j * Pdrive
𝑃𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 =

𝜈𝑟𝑒𝑓
3,6

2
× (𝑓0 + 𝑓1 × 𝜈𝑟𝑒𝑓 + 𝑓2 × 𝜈𝑟𝑒𝑓
+ 𝑇𝑀𝑊𝐿𝑇𝑃 × 𝛼𝑟𝑒𝑓 ) × 0,001
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Þar sem:
— j er aflflokksstuðullinn samkvæmt töflu 1
— νref = 66 km/klst.
— αref = 0,44 m/s2
— Reiknistuðlar akstursmótstöðu f0, f1, f2 eru markgildin fyrir WLTP-ökumótstöðu fyrir einstakt ökutæki
sem á að prófa með færanlegu mælikerfi fyrir losun, eins og skilgreint er í lið 2.4 í 4. undirviðauka
XXI. viðauka
— TMWLTP er WLTP-prófunarmassinn fyrir einstakt ökutæki sem á að prófa með færanlegu mælikerfi
fyrir losun, eins og skilgreint er í lið 3.2.25 í XXI. viðauka.“,
v.

í stað liðar 3.4.2 komi eftirfarandi:
„3.4.2. Leiðrétting á hjólaflsflokkunum
Efsti flokkur hjólafls sem skal taka til greina er efsti flokkurinn í töflu 1 sem hefur (P rated × 0,9).
Tímahlutdeild allra útilokaðra flokka skal bætt við efsta flokkinn sem eftir er.
Út frá hverju Pc,norm,j skal reikna samsvarandi Pc,j til að skilgreina efri og neðri mörkin í kW fyrir hvern
hjólaflsflokk fyrir prófaða ökutækið eins og er sýnt á mynd 1.
Mynd 1
Skýringarmynd sem sýnir hvernig normaðri staðlaðri afltíðni er umbreytt í sértæka afltíðni fyrir
ökutæki

Dæmi um þessa afnormun er gefið hér á eftir.
Dæmi um ílagsgögn:
Mæliþáttur

Gildi

f0 [N]

86

f1 [N/(km/klst)]

0,8

f2 [N/(km/klst)]

0,036

TM [kg]

1 590
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Mæliþáttur

Gildi

Prated: ... kW

120 (Dæmi 1)

Prated [kW]

75 (Dæmi 2)

Samsvarandi niðurstöður:
Pdrive = 66 [km/klst.]/3,6 * (86 + 0,8 [N/(km/klst.)] * 66[km/klst.] + 0,036 [N/(km/klst.)2] * (66
[km/klst.])2 + 1 590 [kg] * 0,44[m/s2]) * 0,001
Pdrive = 18,25 kW
Tafla 2
Afnormuð staðalafltíðnigildi úr töflu 1 (fyrir dæmi 1)

Pc,j [kW]

Þéttbýli

Heildarferð

Aflflokkur nr.
til ≤

Frá >

1

Tímahlutdeild, tC,j [%]

– 1,825

21,97%

18,5611%

2

– 1,825

1,825

28,79%

21,8580%

3

1,825

18,246

44,00%

43,4583%

4

18,246

34,667

4,74%

13,2690%

5

34,667

51,088

0,45%

2,3767%

6

51,088

67,509

0.045%

0,4232%

7

67,509

83,930

0.004%

0,0511%

8

83,930

100,351

0,0004%

0,0024%

9

100,351

0,00025%

0,0003%

(1) Efsti flokkur hjólafls sem skal taka til greina er sá sem inniheldur 0,9 × Prated. Hér 0,9 × 120 = 108.

Tafla 3
Afnormuð staðalafltíðnigildi úr töflu 1 (fyrir dæmi 2)
Pc,j [kW]

Þéttbýli

Heildarferð

Aflflokkur nr.
Frá >

til ≤

Tímahlutdeild, tC,j [%]

1

Allt < – 1,825

– 1,825

21,97%

18,5611%

2

– 1,825

1,825

28,79%

21,8580%

3

1,825

18,246

44,00%

43,4583%
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Þéttbýli

Heildarferð

Aflflokkur nr.
Frá >

til ≤

Tímahlutdeild, tC,j [%]

4

18,246

34,667

4,74%

13,2690%

5

34,667

51,088

0,45%

2,3767%

6 (1)

51,088

Allt > 51,088

0,04965%

0,4770%

7

67,509

83,930

—

—

8

83,930

100,351

—

—

9

100,351

Allt > 100,375

—

—

(1) Efsti flokkur hjólafls sem skal taka til greina er sá sem inniheldur 0,9 × Prated. Hér 0,9 × 75 = 67,5.“

3) Í stað liðar 2.3 í V. viðauka komi eftirfarandi:
„2.3. Nota skal þá ökumótstöðustuðla sem gilda fyrir láglosandi ökutæki (VL). Ef gildi fyrir láglosandi ökutæki liggur
ekki fyrir eða ef heildarökumótstaða ökutækis (hálosandi ökutækis) við 80 km/klst. er meiri en heildarökumótstaða
láglosandi ökutækis við 80 km/klst. + 5%, skal notast við ökumótstöðu hálosandi ökutækis. Láglosandi og hálosandi
ökutæki eru skilgreind í lið 4.2.1.2 í 4. undirviðauka við XXI. viðauka. Að öðrum kosti getur framleiðandi valið að
nota ökumótstöðu, sem hefur verið ákvörðuð samkvæmt ákvæðum 7. viðbætis í 4. viðauka a við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, fyrir ökutæki sem tilheyrir brúunarhópnum.“
4) Í stað liðar 5.2.8 í VI. viðauka komi eftirfarandi:
„5.2.8. Sem undantekning frá framangreindum liðum 5.2.1-5.2.7 geta framleiðendur, sem nota marglaga tanka eða tanka
úr málmi, valið að nota eftirfarandi fyrirframákveðinn gegndræpistuðul í stað framangreindrar ítarlegrar aðferðar
við mælingu:
Fyrirframákveðinn gegndræpistuðull fyrir marglaga tanka/tanka úr málmi = 120 mg/24 klst.“
5) Í stað liðar 3.10 í VII. viðauka komi eftirfarandi:
„3.10. Nota skal þá ökumótstöðustuðla sem gilda fyrir láglosandi ökutæki (VL). Ef gildi fyrir láglosandi ökutæki liggur
ekki fyrir eða ef heildarökumótstaða ökutækis (hálosandi ökutækis) við 80 km/klst. er meiri en heildarökumótstaða
láglosandi ökutækis við 80 km/klst. + 5 %, skal notast við ökumótstöðu hálosandi ökutækis. Láglosandi og
hálosandi ökutæki eru skilgreind í lið 4.2.1.2 í 4. undirviðauka við XXI. viðauka.“
6) Í stað liðar 3.3 í VIII. viðauka komi eftirfarandi:
„3.3. Nota skal þá ökumótstöðustuðla sem gilda fyrir láglosandi ökutæki (VL). Ef gildi fyrir láglosandi ökutæki liggur
ekki fyrir eða ef heildarökumótstaða ökutækis (hálosandi ökutækis) við 80 km/klst. er meiri en heildarökumótstaða
láglosandi ökutækis við 80 km/klst. + 5 %, skal notast við ökumótstöðu hálosandi ökutækis. Láglosandi og
hálosandi ökutæki eru skilgreind í lið 4.2.1.2 í 4. undirviðauka við XXI. viðauka. Að öðrum kosti getur framleiðandi
valið að nota ökumótstöðu, sem hefur verið ákvörðuð samkvæmt ákvæðum 7. viðbætis í 4. viðauka a við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, fyrir ökutæki sem tilheyrir brúunarhópnum.“
7) Í stað liðar 5.4 í XII. viðauka komi eftirfarandi:
„5.4. Framleiðandi grunnökutækisins skal prófa ökutæki sem er dæmigert fyrir fjölþrepa, fullbúið ökutæki í áföngum
þegar hann ákvarðar ökumótstöðu. Framleiðandi grunnökutækis skal reikna út stuðla fyrir ökumótstöðu fyrir ökutæki
HM og LM ökumótstöðufylkjahóps eins og sett er fram í 5. lið í 4. undirviðauka við XXI. viðauka og einnig ákvarða
koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun fyrir bæði ökutækin. Framleiðandi grunnökutækisins skal gera reiknitól
aðgengilegt til að ákvarða, á grundvelli mæliþátta fullbúinna ökutækja í áföngum, endanlega eldsneytisnotkun og
koltvísýringsgildi, eins og sett er fram í 7. undirviðauka við XXI. viðauka.“
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8) Ákvæði XXI. viðauka eru leiðrétt sem hér segir:
a) í stað liðar 3.2.19 komi eftirfarandi:
„3.2.19. „Markgildi ökumótstöðu“: ökumótstaða sem líkja skal eftir á vegkeflinu.“,
b) ákvæðum 4. undirviðauka er breytt sem hér segir:
i.

í stað línunnar sem samsvarar tákninu „RR“ í lið 5.1.1.1 komi eftirfarandi:
„RR er gildið fyrir snúningsmótstöðuflokk hjólbarða fyrir einstakt ökutæki í ökumótstöðufylkjahópnum, kt/tonn,“

ii.

í stað línunnar sem samsvarar tákninu „RR“ í lið 5.1.2.1 komi eftirfarandi:
„RR er gildið fyrir snúningsmótstöðuflokk hjólbarða fyrir einstakt ökutæki í ökumótstöðufylkjahópnum, kt/tonn,“

iii. í stað síðasta málsliðar annarrar málsgreinar í lið 8.2 komi eftirfarandi:
„Markgildi ökukraftvægis eru reiknuð með aðferðinni sem er tilgreind í lið 5.1 í þessum undirviðauka.“,
c) eftirfarandi liður 3.7.3 bætist við í 6. undirviðauka a:
„3.7.3. Einkum skal losun gegnum útblástursrör, sem mælist við ATCT-prófun, ekki vera yfir losunarmörk samkvæmt
Euro 6 sem gilda um prófunarökutækið samkvæmt skilgreiningu í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 715/2007.“
__________
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/1152
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2018/EES/33/29

frá 2. júní 2017
um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni
með tilliti til léttra atvinnuökutækja og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 frá 11. maí 2011 um að setja staðla um
mengunarvarnargetu nýrra léttra atvinnuökutækja sem hluta af samþættri stefnu Sambandsins um að draga úr losun
koltvísýrings frá léttum ökutækjum (1), einkum fyrstu undirgrein 9. mgr. 8. gr. og þriðju undirgrein 6. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Prófunaraðferð fyrir létt ökutæki, sem er samræmd á heimsvísu (e. World Harmonised Light Vehicles Test Procedure
(WLTP)) og sett fram í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (2), er ný, lögboðin prófunaraðferð til að
mæla koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun léttra ökutækja sem mun, frá 1. september 2017, koma í stað nýju,
evrópsku aksturslotunnar (NEDC) sem nú er notuð samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008
(3). Þess er vænst að með WLTP-prófunaraðferðinni fáist gildi fyrir koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun sem
endurspegla betur raunveruleg akstursskilyrði.

2)

Til að taka tillit til mismunandi gilda koltvísýringslosunar, sem mæld eru með NEDC-prófunaraðferðinni, sem er fyrir
hendi, og nýju WLTP-prófunaraðferðinni, ætti að ákvarða nýja aðferð til að sýna fram á fylgni milli þessara gilda
þannig að hægt sé að ákvarða hvort framleiðendur uppfylli markmið sín um sértæka koltvísýringslosun samkvæmt
reglugerð (ESB) nr. 510/2011.

3)

Að því er létt atvinnuökutæki varðar á að beita WLTP-aðferðinni smám saman í tveimur aðskildum þrepum, sem hefst
með nýjum ökutækjum í flokki N1, I. undirflokki, frá 1. september 2017, og síðan öllum nýjum ökutækjum í flokki N1,
I. undirflokki frá 1. september 2018. WLTP-aðferðin verður innleidd ári síðar fyrir ökutæki í flokki N1, II. og III.
undirflokki, þ.e. fyrir nýjar gerðir ökutækja frá 1. september 2018 og fyrir öll ný ökutæki frá 1. september 2019. Síðustu
ökutæki gerðar, eins og þau eru skilgreind í 22. lið 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (4), sem
falla undir flokk ökutækja í flokki N1, II. og III. undirflokki, mega þó vera áfram á markaði til 28. febrúar 2021 í
samræmi við 27. gr. tilskipunar 2007/46/EB.

4)

Jafnvel þótt rétt þyki að nota áfram NEDC-gildi fyrir koltvísýringslosun til að sannreyna að farið sé að markmiðum um
sértæka losun á hinum ýmsu stigum innleiðingar WLTP-aðferðarinnar í áföngum, er einnig æskilegt að tryggja að
umskipti yfir í markmiðin, sem byggjast á WLTP-aðferðinni, fari fram á sama tíma fyrir öll létt ökutæki. Af þessum
sökum er nauðsynlegt að taka tillit til síðustu ökutækja gerðar, sem verða áfram á markaði fram til 2021, og úthluta
þessum ökutækjum stöðluðu WLTP-gildi fyrir koltvísýringslosun. Skilgreina ætti þetta staðalgildi þannig að það hafi
ekki neikvæð áhrif á getu framleiðanda til að uppfylla sett markmið um sértæka losun árið 2021.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 644. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2018 frá
23. mars 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 145, 31.5.2011, bls. 1.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro
6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB,
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um niðurfellingu á
reglugerð (EB) nr. 692/2008 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 um framkvæmd og breytingu reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum
(Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1).
(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og
eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1).
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5)

Einnig ætti að taka til athugunar sérstaka stöðu framleiðenda ófullbúinna ökutækja, eins og skilgreint er í 19. lið 3. gr.
tilskipunar 2007/46/EB, sem eru gerðarviðurkennd í mörgum þrepum. Að því er fylgni varðar er viðeigandi að úthluta
stöku fylgnigildi NEDC-koltvísýringslosunar ófullbúnum ökutækjum, sem tilheyra sama ökumótstöðufylkjahópnum (e.
road load matrix family), eins og skilgreint er í lið 5.2 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151.

6)

Að því er varðar ökutæki í flokki N1 með tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu, sem er 3 000 kg eða meiri,
ættu framleiðendur enn fremur að geta annaðhvort valið á milli þess að leiða NEDC-ökumótstöðustuðla (e. road load
coefficients) út frá WLTP-prófunum eða nota töflugildin sem sett eru fram í töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 (1).

7)

Það þykir þó æskilegt að takmarka prófunarbyrði bæði framleiðenda og gerðarviðurkenningaryfirvalda og því ætti að
vera mögulegt að ákvarða NEDC-viðmiðunargildin fyrir koltvísýringslosun með hermun. Hannað hefur verið sérstakt
hermitól fyrir ökutæki (fylgnitól (e. correlation tool)) í þeim tilgangi. Ílagsgögnin fyrir fylgnitólið ættu ekki að krefjast
viðbótarprófana heldur ætti að leiða þau út frá WLTP-gerðarviðurkenningarprófunum.

8)

Eftir að skipt hefur verið yfir í WLTP-prófunaraðferðina verða kröfurnar um skerðingu á losun koltvísýrings, í samræmi
við fjórðu undirgrein 6. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011, áfram að vera álíka strangar fyrir framleiðendur og
ökutæki, sem ætluð eru til annarra nota, og þær kröfur sem skilgreindar eru í reglugerð (ESB) nr. 510/2011 með vísan til
þeirra losunargilda koltvísýrings sem ákvörðuð eru í samræmi við NEDC-aðferðina. Í fylgniaðferðinni ætti því að taka
tillit til þeirra NEDC-prófunarskilyrða sem sérstaklega er krafist við veitingu gerðarviðurkenningar.

9)

Ekki er víst að fylgnitólið geti gefið nægilega nákvæm NEDC-koltvísýringsgildi fyrir tiltekna háþróaða ökutækjatækni
eða sérstaka tæknilega samskipan. Í slíkum tilvikum ætti framleiðandi að eiga kost á að gera raunprófun á ökutæki í
staðinn. Til að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði ættu sömu NEDC-prófunarskilyrðin, sem hafa verið skilgreind fyrir
fylgnitólið, að gilda fyrir þessar prófanir.

10)

Til að tryggja álíka strangar kröfur er nauðsynlegt að gera tilteknar breytingar á útreikningum á sparnaði af vistvænni
nýsköpun sem um getur í 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011. Rammaskilyrðin fyrir þetta fyrirkomulag teljast þó
ekki vera háð viðeigandi prófunaraðferð með beinum hætti og því ætti ekki að gera breytingar á þeim, þ.m.t. fastsetning
efri marka fyrir sparnað af vistvænni nýsköpun.

11)

Mikilvægt er að tryggja að aðferðafræðilegum vikmörkum og niðurstöðum frá fylgnitólinu sé beitt með þeim hætti sem
gert er ráð fyrir en ekki sem aðferð til að lækka þau losunargildi koltvísýrings sem notuð eru til að athuga hvort
markmiðin séu uppfyllt. Því ætti að gera takmarkaðan fjölda raunslembiprófana í því skyni að sannreyna að ílagsgögnin
og NEDC-viðmiðunargildin, sem byggjast á niðurstöðum frá fylgnitólinu, séu rétt ákvörðuð. Ef slembiprófun leiðir í
ljós að framleiðandi hefur gefið upp NEDC-koltvísýringsgildi fyrir gerðarviðurkenninguna, sem er lægra en vikmörkin
sem leyfileg eru í mæliniðurstöðum, eða ef röng ílagsgögn hafa verið gefin upp ætti framkvæmdastjórnin að geta
ákvarðað leiðréttingarstuðul og beitt honum til að auka sértæka meðaltalslosun framleiðanda. Slíkt ætti einnig að hafa
letjandi áhrif á hugsanlega misnotkun eða ofnýtingu vikmarka í mælingum.

12)

Vöktun losunargilda koltvísýrings er reglufest með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 293/2012 (2). Aðlaga þarf ákvæði þeirrar framkvæmdarreglugerðar að nýju prófunaraðferðinni. Einnig er rétt að
samræma vöktunarákvæði um létt atvinnuökutæki við vöktunarákvæði um fólksbifreiðar sem sett eru fram í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 (3). Sértækt losunargildi koltvísýrings verður reiknað út með WLTPprófunaraðferðinni og það skráð í samræmisvottorð hvers ökutækis og þessi gildi skulu vöktuð, til viðbótar við þá
gagnamæliþætti sem fyrir eru. Því ber að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012 til samræmis við það.

(1) Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 — Samræmd ákvæði varðandi viðurkenningu á ökutækjum að því er
varðar losun mengunarefna samkvæmt kröfum um eldsneyti hreyfils (Stjtíð. ESB L 172, 3.7.2015, bls. 1).
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 293/2012 frá 3. apríl 2012 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu
nýrra, léttra atvinnuökutækja samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 (Stjtíð ESB L 98, 4.4.2012, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 frá 10. nóvember 2010 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra
fólksbifreiða samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð ESB L 293, 11.11.2010, bls. 15).
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13)

Í ljósi umfangsmikillar aðlögunar, sem krafist er í tengslum við ökutækjaskráningar og kerfi til vöktunar á koltvísýringi,
er viðeigandi að gefa aðildarríkjum möguleika á að innleiða smám saman nýju vöktunarþættina árið 2017 og krefjast
ekki nýs alhliða gagnasafns fyrr en frá 2018. Gögnin, sem gefa á upp og tilheyra árinu 2017, skulu a.m.k fela í sér þau
gögn sem krafist er til að athuga hvort markmiðin séu uppfyllt og til að koma í veg fyrir að fylgnitólið verði misnotað.

14)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Viðfangsefni
Í þessari reglugerð er kveðið á um:
a) aðferð fyrir fylgni milli koltvísýringslosunar, sem er mæld í samræmi við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, og
koltvísýringslosunar sem er ákvörðuð í samræmi við XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008,
b) málsmeðferð við beitingu aðferðarinnar, sem um getur í a-lið, til að ákvarða sértæka meðaltalslosun koltvísýrings fyrir
hvern framleiðanda,
c) þær breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012 sem krafist er til að aðlaga vöktun gagna um
koltvísýringslosun þannig að hún endurspegli breytinguna á losunargildunum.
2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1) „NEDC-koltvísýringsgildi“: koltvísýringslosun sem ákvörðuð er í samræmi við I. viðauka og færð í samræmisvottorð,
2) „mæld NEDC-koltvísýringsgildi“: koltvísýringslosun (fasatengd og við blandaðan akstur) sem ákvörðuð er í samræmi XII.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 með því að gera raunprófanir á ökutæki,
3) „WLTP-koltvísýringsgildi“: koltvísýringslosun (við blandaðan akstur) sem er ákvörðuð í samræmi við prófunaraðferðina
sem sett er fram í XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151,
4) „WLTP-ökutækjahópur“: ökutækjahópur sem ákvarðaður er í samræmi við lið 5.0 í XXI. viðauka við reglugerð (ESB)
2017/1151,
5) „fylgnitól“ (e. correlation tool): hermilíkanið sem um getur í 2. lið I. viðauka.
3. gr.
Ákvörðun sértækrar meðaltalslosunar koltvísýrings til að athuga hvort markmiðin séu uppfyllt fyrir tímabilið
2017-2020
1. Fyrir almanaksárin 2017 til og með 2020 skal ákvarða sértæka meðaltalslosun fyrir framleiðanda með því að nota
eftirfarandi gildi fyrir massa koltvísýringslosunar (við blandaðan akstur):
a) að því er varðar létt atvinnuökutæki í flokki N1, sem eru gerðarviðurkennd í samræmi við XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151: NEDC-koltvísýringsgildi,
b) að því er varðar fyrirliggjandi gerðir ökutækja í flokki N1, undirflokki I, sem eru gerðarviðurkennd í samræmi við XII.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008: mæld NEDC-koltvísýringsgildi til 31. ágúst 2018 og NEDC-koltvísýringsgildi frá
1. september 2018 til 31. desember 2020,
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c) að því er varðar fyrirliggjandi gerðir ökutækja í flokki N1, undirflokki II og III, sem eru gerðarviðurkennd í samræmi við
XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008: mæld NEDC-koltvísýringsgildi til 31. ágúst 2019 og NEDCkoltvísýringsgildi frá 1. september 2019 til 31. desember 2020,
d) að því er varðar síðustu ökutæki gerðar sem um getur í 27. gr. tilskipunar 2007/46/EB: mæld NEDC-koltvísýringsgildi.
2. Framleiðendur, sem eru ábyrgir fyrir fleiri en 1 000 en færri en 22 000 nýjum, léttum atvinnuökutækjum, sem skráð eru í
Sambandinu á hverju almanaksári frá 2017 til og með 2020, mega annaðhvort nota NEDC-koltvísýringsgildin eða mæld
NEDC-koltvísýringsgildi.
4. gr.
Ákvörðun sértækrar meðaltalslosunar á grundvelli WLTP-koltvísýringsgilda
1. Frá 1. janúar 2018 skal vakta WLTP-koltvísýringslosunina, sem gefin er upp í færslu 49.4 í samræmisvottorðinu sem
„blandaður akstur“ (e. combined), eða, eftir atvikum, „veginn, blandaður akstur“ (e. weighted combined) , fyrir öll ný skráð
ökutæki.
2. Að því er varðar síðustu ökutæki gerðar, sem eru ekki gerðarviðurkennd í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 en eru skráð árið 2020 eða 2021 skal úthluta hverju skráðu ökutæki eftirfarandi WLTPkoltvísýringsgildum í þeim tilgangi að reikna út sértæka meðaltalslosun koltvísýrings samkvæmt a-lið 4. mgr. 8. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 510/2011:
a) fyrir fullbúin ökutæki í áföngum í flokki N1: sértækt WLTP-gildi fyrir meðaltalslosun koltvísýrings, ákvarðað fyrir
framleiðandann fyrir viðkomandi almanaksár,
b) fyrir fullbúin ökutæki í áföngum í flokki N1: sértækt WLTP-gildi fyrir meðaltalslosun koltvísýrings fyrir ný, fullbúin
ökutæki í áföngum, sem voru skráð á viðkomandi almanaksári, ef framleiðandinn er ábyrgur fyrir grunnökutækjunum sem
notuð eru fyrir þessi fullbúnu ökutæki í áföngum.
3. Frá og með 1. janúar 2019 skal ákvarða sértæka meðaltalslosun, sem er reiknuð út með því að nota WLTPkoltvísýringsgildi, fyrir hvern framleiðanda. Frá og með 1. janúar 2021 skal nota þessa sértæku meðaltalslosun til að ákvarða
hvort framleiðandi uppfylli markmið sitt um sértæka losun.
5. gr.
Beiting 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011 - vistvæn nýsköpun
1. Frá og með 1. janúar 2021 skal, við útreikning á sértækri meðaltalslosun fyrir framleiðanda, aðeins taka tillit til
koltvísýringssparnaðar vegna vistvænnar nýsköpunar, í skilningi 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011, sem fellur ekki undir
prófunaraðferðina sem sett er fram í XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151.
2. Aðlaga skal heildarsparnað framleiðanda vegna vistvænnar nýsköpunar (e. eco-innovation, EI) fyrir almanaksárin 2021,
2022 og 2023 sem hér segir:
a)

Fyrir 2021: 𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 2021 = 𝑊𝐿𝑇𝑃𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠 2021 · 1,9,

b)

Fyrir 2022: 𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 2022 = 𝑊𝐿𝑇𝑃𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠 2022 · 1,7,

c)

Fyrir 2023: 𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 2023 = 𝑊𝐿𝑇𝑃𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠 2023 · 1,5.

þar sem
𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 20𝑥𝑥

er sparnaður vegna vistvænnar nýsköpunar á viðkomandi ári sem taka skal tillit til við útreikning á
sértækri meðaltalslosun,
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er sparnaður vegna vistvænnar nýsköpunar á viðkomandi ári, ákvarðað í samræmi við WLTP og
skráð í samræmisvottorðið.

Frá almanaksárinu 2024 skal taka tillit til sparnaðar vegna vistvænnar nýsköpunar við útreikning á sértækri meðaltalslosun án
aðlögunar.
6. gr.
Ákvörðun og leiðrétting á NEDC-koltvísýringsgildum í tengslum við útreikning á sértækri meðaltalslosun
1. Frá almanaksárinu 2017 til og með ársins 2020 skal reikna út sértæka meðaltalslosun á koltvísýringi fyrir framleiðanda
með því að nota NEDC-koltvísýringsgildin, sem ákvörðuð eru í samræmi við b-lið liðar 3.2 í I. viðauka, að því er varðar
ófullbúin ökutæki eða, að því er varðar fullbúin ökutæki eða fullbúin ökutæki í áföngum, í samræmi við þá málsmeðferð sem
mælt er fyrir um í 4. lið í I. viðauka, nema b- eða c-liður 1. mgr. 3. gr. eða 2. mgr. 3. gr. eigi við.
2. Ef fráviksstuðullinn De fyrir WLTP-ökutækjahóp, sem er ákvarðaður í samræmi við lið 3.2.8 í I. viðauka, fer yfir gildið
0,04 eða ef sannprófunarstuðull er ákvarðaður við „1“ í samræmi við sama lið, skal margfalda meðaltal sértækrar NEDCkoltvísýringslosunar fyrir framleiðandann, sem ber ábyrgð á þessum ökutækjahópi, með eftirfarandi leiðréttingarstuðli:

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1 +

∑𝑁
𝑖=1 𝐷𝑒𝑖 ∙ 𝑟𝑖
∑𝑁
𝑖=1 δ3,𝑖 ∙ 𝑟𝑖

þar sem
Dei

er gildið sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2.8 í I. viðauka,

ri

er fjöldi árlegra skráninga ökutækja sem tilheyra viðkomandi WLTP-ökutækjahópi i,

δз,i

er jafnt og 0, ef Dei vantar, og annars jafnt og 1,

N

er fjöldi WLTP-ökutækjahópa sem framleiðandi er ábyrgur fyrir.
7. gr.
Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 293/2012

Reglugerð (ESB) nr. 293/2012 er breytt sem hér segir:
1) eftirfarandi 10. mgr. bætist við 4. gr.:
„10. Að því er varðar síðustu ökutæki gerðar, sem skráð eru árið 2020 eða 2021, skulu WLTP-koltvísýringsgildin, sem
úthluta á þessum ökutækjum til að reikna út sértæka meðaltalslosun, ákvörðuð í samræmi við 2. mgr. 4. gr.
framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152 (*).

(*) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar
fylgnibreytur til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni með tilliti til léttra atvinnuökutækja og um breytingu á
framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 664).“,

2) í stað 6. gr. komi eftirfarandi:
„6. gr.
Aðildarríki undirbúa gögn
Þegar aðildarríkin leggja fram ítarlegu vöktunargögnin skulu þau tilgreina eftirfarandi atriði:
a) fyrir hvert ökutæki sem búið er nýsköpunartækni: sértæka losun koltvísýrings, án þess að taka tillit til skerðingar á
losun koltvísýrings með nýsköpunartækni, sem heimiluð er í samræmi við 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 510/2011,
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b) fyrir hvert ökutæki: fráviks- og sannprófunarstuðull sem ákvarðaðir er í samræmi við lið 3.2.8 í I. viðauka við
framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152.
Þrátt fyrir ítarlegu gögnin, sem um getur í A-hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 510/2011, skal aðildarríki, með tilliti
til þeirra gagna sem vöktuð eru til 31. desember 2017, til viðbótar við þá mæliþætti sem þegar er krafist í þeim hluta, aðeins
greina frá þeim fráviks- og sannprófunarstuðli sem um getur í b-lið þessarar greinar. Frá 1. janúar 2018 skal vakta öll
ítarlegu gögnin, sem tilgreind eru í A-hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 510/2011, og gefa skýrslu um gögnin á því
sniði sem sett er fram í C-hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 510/2011.“,
3) ákvæði 7. gr. falli brott,
4) ákvæðum 10. gr. er breytt sem hér segir:
a) lokamálsgrein 1. mgr. falli brott,
b) ákvæði 3. og 4. mgr. falli brott,
5) í stað 10. gr. b komi eftirfarandi:
„10. gr. b
Undirbúningur bráðabirgðagagnasafns
1. Í bráðabirgðagagnasafninu, sem framleiðanda skal tilkynnt um í samræmi við aðra undirgrein 4. mgr. 8. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 510/2011, skulu vera þær skrár sem hægt er að eigna framleiðandanum á grundvelli nafns
framleiðanda og verksmiðjunúmers ökutækis.
Miðlæga skráin, sem um getur í fyrstu undirgrein 4. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011, skal ekki innihalda nein
gögn um verksmiðjunúmer ökutækis.
2. Vinnsla á verksmiðjunúmerum ökutækja skal ekki fela í sér vinnslu á neinum persónuupplýsingum, sem hægt væri að
tengja við númerin, eða á neinum öðrum gögnum sem gætu gert kleift að tengja verksmiðjunúmer ökutækja við
persónuupplýsingar.“,
6) í stað I. viðauka komi texti II. viðauka við þessa reglugerð.
8. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Ákvæði 4. og 5. mgr. 7. gr. gilda frá 1. janúar 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 2. júní 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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I. VIÐAUKI

1.

INNGANGUR

Í þessum viðauka eru settar fram aðferðir til að ákvarða NEDC-koltvísýringsgildi einstakra ökutækja í flokki N1.
2.

ÁKVÖRÐUN NEDC-KOLTVÍSÝRINGSGILDIS FYRIR WLTP-BRÚUNARHÓPINN (e. INTERPOLATION FAMILY)

2.1.

Fylgnitól
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal sjá til þess að NEDC-koltvísýringsgildin, sem nota á sem viðmiðun að því er
varðar 3. lið, séu ákvörðuð með hermun í samræmi við ákvæðin sem sett eru fram í þessum viðauka.
Framkvæmdastjórnin skal, í þeim tilgangi, láta í té hermitól (hér á eftir nefnt „fylgnitól“) í formi keyranlegs
hugbúnaðar sem unnt er að hala niður. Framkvæmdastjórnin skal einnig veita leiðsögn um getu fylgnitólsins til að
herma eftir háþróuðum ökutækjum og, ef nauðsyn krefur, mæla með að gerðar séu raunmælingar í stað hermunar.

2.1.1.

Aðgangur að fylgnitólinu
Fylgnitólið skal sett upp í tölvu hjá gerðarviðurkenningaryfirvaldinu eða, eftir atvikum, tækniþjónustunni, í
samræmi við leiðbeiningarnar á eftirfarandi vefsetri:
[http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm]

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal sjá til þess að fylgnitólið sé starfrækt í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar
og notendaleiðbeiningarnar sem settar eru fram í notendahandbókinni (1).
Framkvæmdastjórnin skal, að fenginni beiðni, veita viðurkenningaryfirvöldum og tækniþjónustu, sem nota
fylgnitólið, stuðning að því er þessa reglugerð varðar. Senda skal beiðni um stuðning á eftirfarandi virkt pósthólf (2):
co2mpas@jrc.ec.europa.eu
Fylgnitólið skal vera aðgengilegt öðrum notendum en hins vegar er þessum notendum aðeins veittur stuðningur
innan marka tiltækra fjármuna.
2.1.2.

Tilnefning fylgnitólsnotenda
Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um viðeigandi tengiliði, sem bera ábyrgð á notkun fylgnitólsins
hjá viðurkenningaryfirvaldinu, og, eftir atvikum, hjá tækniþjónustunni. Aðeins skal tilnefna einn tengilið fyrir hvert
yfirvald eða þjónustu. Upplýsingarnar, sem eru veittar framkvæmdastjórninni, skulu fela í sér eftirfarandi: heiti
stofnunarinnar, nafn ábyrgs aðila, póstfang, tölvupóstfang og símanúmer. Þessar upplýsingar skulu sendar á
eftirfarandi virkt pósthólf (3):
EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
Rafrænir undirskriftarlyklar (4) til að nota fylgnitólið skulu aðeins veittir ef tengiliðurinn óskar eftir því.
Framkvæmdastjórnin skal gefa út leiðbeiningar um verklagið sem fylgja skal í tengslum við slíkar beiðnir.

(1)
(2)
(3)
(4)

https://co2mpas.io/
Frá 1. ágúst 2017: JRC-CO2MPAS@ec.europa.eu. Hvers konar breytingar á tölvupóstfanginu verða gerðar aðgengilegar á vefsetrinu
Hvers konar breytingar á tölvupóstfanginu verða gerðar aðgengilegar á vefsetrinu.
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnarinnar afhendir rafræna undirskriftalykla.
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Árleg uppfærsla fylgnitóls

Frammistaða fylgnitóls skal stöðugt endurskoðuð, að teknu tilliti til þeirra upplýsinga sem látnar eru í té, einkum frá
tengiliðunum sem um getur í lið 2.1.2. Eftir því sem við á skal framkvæmdastjórnin útbúa nýja útgáfu af tólinu sem
gerð er aðgengileg 1. september ár hvert. Nýja útgáfan skal ekki hafa áhrif á gildi niðurstaðna sem byggðust á fyrri
útgáfum.

Nota má nýju útgáfuna í tengslum við verklagsreglurnar, sem settar eru fram í 3. lið, frá þeim degi sem hún er gerð
aðgengileg. Með samþykki gerðarviðurkenningaryfirvaldsins eða tækniþjónustunnar má þó áfram nota fyrri útgáfu
af fylgnitólinu í að hámarki tvo mánuði eftir að nýja útgáfan hefur verið gerð aðgengileg.

Í frálagsskýrslu fylgnitólsins skal tilgreina hvaða útgáfa er notuð sem og stýrikerfi tölvunnar sem
gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tækniþjónustan notaði til að keyra fylgnitólið.

Ef notkun nýju útgáfunnar krefst breytinga á einhverjum ákvæðum þessarar reglugerðar skal ný útgáfa ekki gerð
aðgengileg fyrr en reglugerðinni hefur verið breytt til samræmis við það.

2.1.4.

Sérstakar breytingar á fylgnitólinu

Ef um er að ræða alvarlega bilun í fylgnitólinu, í tengslum við málsmeðferðina í 3. lið, skal undirbúa nýja útgáfu af
tólinu og hún gerð aðgengileg, eins fljótt og auðið er í kjölfar greiningar bilunarinnar, þrátt fyrir það sem fram
kemur í lið 2.1.3. Nýja útgáfan gildir frá þeim degi sem hún er gerð aðgengileg og skal ekki hafa áhrif á gildi
niðurstaðna sem byggðust á fyrri útgáfum.

Ef notkun nýju útgáfunnar krefst breytinga á einhverjum ákvæðum þessarar reglugerðar skal ný útgáfa ekki gerð
aðgengileg fyrr en reglugerðinni hefur verið breytt til samræmis við það.

2.2.

Ákvörðun WLTP-prófunarniðurstaðna sem nota skal til að velja ílagsgögn fyrir hermilíkanið

Ílagsgögnin fyrir hermun með fylgnitólinu skulu fengin úr viðeigandi WLTP-prófunarniðurstöðum fyrir ökutæki H
og, eftir atvikum, ökutæki L, eins og þau eru skilgreind í lið 4.2.1.2 í 4. undirviðauka við XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151. Ef gerð er fleiri en ein WLTP-gerðarviðurkenningarprófun á ökutæki H eða L, í
samræmi við töflu A6/2 í XXI. viðauka við þá reglugerð, skal nota eftirfarandi prófunarniðurstöður til að velja
ílagsgögnin:

a) ef gerðar eru tvær gerðarviðurkenningarprófanir skal nota prófunarniðurstöðurnar með hæstu gildi
koltvísýringslosunar við blandaðan akstur,

b) ef gerðar eru þrjár gerðarviðurkenningarprófanir
koltvísýringslosunar við blandaðan akstur.

2.3.

skal

nota prófunarniðurstöðurnar með

miðgildi

Val á ílagsgögnum og skilyrði fyrir starfrækslu fylgnitólsins

Við hermun með fylgnitólinu skal taka tillit til prófunarskilyrðanna, sem um getur í XII. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 692/2008, sem og þeirra útskýringa sem gefnar eru í liðum 2.3.1-2.3.8 í þessum viðauka.

Raunmælingar á ökutækinu, sem um getur í 3. lið, skulu gerðar í samræmi við skilyrðin sem um getur í þeirri
reglugerð, með hliðsjón af þeim útskýringum sem gefnar eru í þessum viðauka og, eftir atvikum, þeim ílagsgögnum
sem skilgreind eru í lið 2.4.
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2.3.1.

Ákvörðun tregðu ökutækis samkvæmt NEDC

2.3.1.1.

NEDC-viðmiðunarmassi fyrir ökutæki H og, eftir atvikum, ökutæki L og fyrir dæmigert ökutæki í
ökumótstöðufylkjahópi að því er varðar fullbúin ökutæki í áföngum
NEDC-viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki H og L í WLTP-brúunarhópnum og fyrir ökutæki R í WLTPökumótstöðufylkjahópnum skal ákvarðaður sem hér segir:
RMn,L = (MROL − 75 + 100) [kg]
RMn,H = (MROH − 75 + 100) [kg]
RMn,R = (MROR − 75 + 100) [kg]

þar sem
MRO er massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, samkvæmt skilgreiningu í g-lið 3. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 510/2011 fyrir ökutæki H, L og R, eftir því sem við á.
Sá viðmiðunarmassi sem nota skal sem ílagsgögn fyrir hermun og, ef við á, raunprófun ökutækis skal vera
tregðugildið, sem sett er fram í töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 83, og jafngildir viðmiðunarmassanum RM, sem ákvarðaður er í samræmi við þennan lið og nefnist
TMn,L, TMn,H og TMn,R.
2.3.1.2.

NEDC-viðmiðunarmassi dæmigerðs ökutækis í ökumótstöðufylkjahópi, ef um er að ræða ófullbúin ökutæki, sem
leggja skal fram til fjölþrepa gerðarviðurkenningar.
Ef um er að ræða ófullbúin ökutæki í flokki N1 skal NEDC-viðmiðunarmassinn (RMn,MSV) fyrir dæmigerða
ökutækið í ökumótstöðufylkjahópi, ákvarðaður með eftirfarandi hætti:
RMn,MSV = (MROn,MSV − 75 + 100) + DAM

þar sem
MRO er skilgreint í lið 2.3.1.1 og
DAM er skilgreint í 5. lið XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008.
Sá viðmiðunarmassi sem nota skal sem ílagsgögn fyrir hermun og, ef við á, raunprófun ökutækis skal vera
tregðugildið, sem sett er fram í töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 83 og jafngildir viðmiðunarmassanum RM sem er ákvarðaður í samræmi við þennan lið og nefnist
TMn,R.
2.3.2.

Ákvörðun áhrifa af formeðhöndlun
Á sama tíma og vegkeflin eru undirbúin fyrir gerðarviðurkenningarprófun er ökutækið formeðhöndlað til að skapa
skilyrði sem eru svipuð þeim skilyrðum sem notuð eru í fríhjólunarprófuninni. Sú aðferð vegna formeðhöndlunar
sem notuð er við WLTP-prófun er frábrugðin þeirri aðferð sem notuð er við NEDC-prófun þannig að við jafna
ökumótstöðu telst ökutækið þola meiri kraft í WLTP-prófuninni. Þessi mismunur skal vera 6 njúton og skal nota það
gildi við útreikning á NEDC-ökumótstöðu í samræmi við lið 2.3.8.

2.3.3.

Umhverfisskilyrði samkvæmt lið 3.1.1 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83
Að því er varðar fylgnitólið skal hitastig í prófunarklefanum fastsett við 25 °C.
Við raunmælingu á ökutæki, skv. 3. lið, skal hitastigið í prófunarklefanum einnig fastsett við 25 °C. Óski
framleiðandinn eftir því má þó fastsetja hitastigið í prófunarklefanum við 20-25 °C fyrir raunmælinguna.
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Ákvörðun upphaflegs hleðsluástands rafgeymis
Hleðsluástand rafgeymis í upphafi skal fastsett við a.m.k. 99% í tengslum við prófun með fylgnitólinu. Það sama á
við um raunprófun ökutækis.

2.3.5.

Ákvörðun mismunar á milli forskrifta fyrir hjólbarðaþrýsting
Samkvæmt lið 6.6.3 í 3. viðbæti við I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 skal lægsti ráðlagður þrýstingur í
hjólbörðum fyrir prófunarmassa ökutækis notaður við fríhjólun til að ákvarða ökumótstöðu, jafnvel þótt slíkt sé ekki
tilgreint fyrir NEDC-prófunaraðferðina. Til að ákvarða hjólbarðaþrýstinginn, sem taka skal tillit til við mælingu á
NEDC-ökumótstöðu, í samræmi við lið 2.3.8, skal tillit tekið til mismunandi hjólbarðaþrýstings fyrir hvorn ás
ökutækisins og skal hjólbarðaþrýstingurinn vera meðaltal ásanna tveggja af reiknuðu meðaltali fyrir heimilaðan
lágmarks- og hámarksþrýsting í hjólbörðum fyrir valda hjólbarða á hvorum ás fyrir NEDC-viðmiðunarmassa
ökutækisins. Útreikningur skal gerður fyrir ökutæki H og, eftir atvikum, ökutæki L og R, í samræmi við eftirfarandi
reiknireglur:
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐻 + 𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻
Fyrir ökutæki H: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻 = (
)
2
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐿 + 𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿
Fyrir ökutæki L: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿 = (
)
2
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑅 + 𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑅
Fyrir ökutæki R: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅 = (
)
2
þar sem
Pmax, er meðaltal hámarksþrýstings í hjólbarða fyrir valda hjólbarða á ásunum tveimur,
Pmin, er meðaltal lágmarksþrýstings í hjólbarða fyrir valda hjólbarða á ásunum tveimur.
Reikna skal út samsvarandi áhrif í tengslum við þá mótstöðu sem beitt er á ökutæki með eftirfarandi reiknireglum
fyrir ökutæki H, L og R:
− 0,4

𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻
Fyrir ökutæki H: 𝑇𝑃𝐻 = (
)
Pmin,H

− 0,4

𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿
Fyrir ökutæki L: 𝑇𝑃𝐿 = (
)
𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿

− 0,4

𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅
Fyrir ökutæki R: 𝑇𝑃𝑅 = (
)
𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑅
2.3.6.

Ákvörðun mynsturdýptar hjólbarða (TTD)
Samkvæmt lið 4.2.2.2 í 4. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 er lágmarksmynsturdýpt
hjólbarða 80% fyrir WLTP-prófun en samkvæmt lið 4.2 í 7. viðbæti í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 er heimiluð lágmarksmynsturdýpt hjólbarða 50% af nafngildi fyrir NEDCprófun. Þetta gefur 2 mm meðalmun í mynsturdýpt milli aðferðanna tveggja. Ákvarða skal samsvarandi áhrif í
tengslum við þá mótstöðu sem beitt er á ökutækið í því skyni að reikna út NEDC-ökumótstöðuna í lið 2.3.8 í
samræmi við eftirfarandi reiknireglur fyrir ökutæki H, L og R:
Fyrir ökutæki H: 𝑇𝑇𝐷𝐻 = (2 ·
Fyrir ökutæki L: 𝑇𝑇𝐷𝐿 = (2 ·

0,1 · 𝑅𝑀𝑛,𝐻 · 9,81
)
1 000

0,1 · 𝑅𝑀𝑛,𝐿 · 9,81
)
1 000

Fyrir ökutæki R: 𝑇𝑇𝐷𝑅 = (2 ·

0,1 · 𝑅𝑀𝑛,𝑅 · 9,81
1 000

)
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þar sem

RMn,H, RMn,L eða RMn,R eru viðmiðunarmassar fyrir ökutæki H, L og R, ákvarðaðir í samræmi við lið 2.3.1.1.
2.3.7.

Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast
Eftirfarandi gildir um notkun fylgnitólsins:

Við hermun WLTP-prófunarinnar skal taka mið af fjórum hjólum sem snúast en við NEDC-prófunina skal eingöngu
taka mið af tveimur hjólum sem snúast. Í samræmi við reiknireglurnar, sem settar eru fram í 3. lið a-liðar í lið
2.3.8.1.1, skal taka tillit til þeirra áhrifa sem þetta hefur á kraftinn sem beitt er á ökutækið.

Með fylgnitólinu skal reikna út kraftinn við hraðaaukningu og hraðalækkun fyrir hermun NEDC-prófunarinnar með
því að taka eingöngu mið af tregðu tveggja hjóla sem snúast.

Eftirfarandi gildir fyrir raunprófun:

Þegar kveikt er á fríhjólunarstillingunni í WLTP-prófun skal breyta fríhjólunartíma í krafta og öfugt með því að taka
mið af viðeigandi prófunarmassa sem og áhrifum af snúningsmassa (3% af heildarsummu MRO og 25 kg). Þegar
kveikt er á fríhjólunarstillingunni í NEDC-prófun skal breyta fríhjólunartíma í krafta og öfugt án þess að taka tillit til
áhrifa af snúningsmassa (aðeins er notuð tregða ökutækis samkvæmt NEDC sem er reiknuð í lið 2.3.1).

2.3.8.

Ákvörðun NEDC-ökumótstöðu

2.3.8.1.

Ef WLTP-ökumótstaða er ákvörðuð í samræmi við 4. og 6. lið í 4. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151 gildir eftirfarandi um fullbúin ökutæki í flokki N1:
Reikna skal út NEDC-ökumótstöðustuðlana fyrir fullbúin ökutæki í flokki N1 í samræmi við reiknireglurnar sem
tilgreindar eru í lið 2.3.8.1.1 í þessum viðauka (fyrir ökutæki H) og í lið 2.3.8.1.2 (fyrir ökutæki L).

Nema annað sé tekið fram gilda reiknireglurnar bæði við hermun sem og við raunprófanir ökutækis.

2.3.8.1.1. Ákvörðun NEDC-ökumótstöðustuðla fyrir ökutæki H
a) Fyrir ökutæki H skal ökumótstöðustuðullinn F0,n gefinn upp í njútonum og ákvarðaður sem hér segir:
1) Áhrif af mismunandi tregðu:
1
𝐹0𝑛,𝐻
= 𝐹0𝑤,𝐻 · (

𝑅𝑀𝑛,𝐻
)
𝑇𝑀𝑤,𝐻

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.1, að eftirfarandi undanskildu:

F0w,H er ökumótstöðustuðullinn F0 sem ákvarðaður er fyrir WLTP-prófun á ökutæki H og TMw,H er sá
prófunarmassi sem notaður er fyrir WLTP-prófun á ökutæki H.

2) Áhrif af mismunandi hjólbarðaþrýsting:
2
1
𝐹0𝑛,𝐻
= 𝐹0𝑛,𝐻
· 𝑇𝑃𝐻

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.5.
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3) Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
3
2
𝐹0𝑛,𝐻
= 𝐹0𝑛,𝐻
·(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
3
2
𝐹0𝑛,𝐻
= 𝐹0𝑛,𝐻
·(
)
1,03

4) Áhrif af mismunandi mynsturdýpt hjólbarða:
4
3
𝐹0𝑛,𝐻
= 𝐹0𝑛,𝐻
− 𝑇𝑇𝐷𝐻

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.6.

5) Áhrif vegna formeðhöndlunar:
4
𝐹0𝑛,𝐻 = 𝐹0𝑛,𝐻
− 6

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis er leiðréttingunni vegna áhrifa af formeðhöndlun ekki beitt.

b) Fyrir ökutæki H skal ökumótstöðustuðullinn F1n ákvarðaður sem hér segir:
Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 · (
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 · (
)
1,03

c) Fyrir ökutæki H skal ökumótstöðustuðullinn F2n ákvarðaður sem hér segir:
Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
∗
𝐹2𝑛,𝐻 = 𝐹2𝑤,𝐻
·(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
∗
𝐹2𝑛,𝐻 = 𝐹2𝑤,𝐻
·(
)
1,03

∗
þar sem þátturinn F2,w,H
er ökumótstöðustuðullinn F2 sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun á ökutæki H, að
frádregnum áhrifum af öllum loftaflfræðilegum aukabúnaði.
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2.3.8.1.2. Ákvörðun NEDC-ökumótstöðustuðla fyrir ökutæki L
a) Fyrir ökutæki L skal ökumótstöðustuðullinn F0,n ákvarðaður sem hér segir:
1) Áhrif af mismunandi tregðu:
𝑅𝑀𝑛,𝐿
1
𝐹0𝑛,𝐿
= 𝐹0𝑤,𝐿 · (
)
𝑇𝑀𝑤,𝐿

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.1, að undanskildum F0w,L, en það er
ökumótstöðustuðullinn F0, sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun ökutækis L, og TMw,L, sem er sá
prófunarmassi sem er notaður við WLTP-prófun ökutækis L.

2) Áhrif af mismunandi hjólbarðaþrýstingi:
2
1
𝐹0𝑛,𝐿
= 𝐹0𝑛,𝐿
· 𝑇𝑃𝐿

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.5.

3) Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
3
2
𝐹0𝑛,𝐿
= 𝐹0𝑛,𝐿
·(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
3
2
𝐹0𝑛,𝐿
= 𝐹0𝑛,𝐿
·(
)
1,03

4) Áhrif af mismunandi mynsturdýpt hjólbarða:
4
3
𝐹0𝑛,𝐿
= 𝐹0𝑛,𝐿
− 𝑇𝑇𝐷𝐿

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.6.

5) Áhrif vegna formeðhöndlunar:
4
𝐹0𝑛,𝐿 = 𝐹0𝑛,𝐿
− 6

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis er leiðréttingunni vegna áhrifa formeðhöndlunar ekki beitt.

b) Fyrir ökutæki L skal ökumótstöðustuðullinn F1n ákvarðaður sem hér segir:
Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
𝐹1𝑛,𝐿 = 𝐹1𝑤,𝐿 · (
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
𝐹1𝑛,𝐿 = 𝐹1𝑤,𝐿 · (

1
1,03

)
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þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.7, að undanskildum F 1w,L, en það er
ökumótstöðustuðullinn F1 sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun ökutækis L.
c) Fyrir ökutæki L skal ökumótstöðustuðullinn F2n ákvarðaður sem hér segir:
Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
∗
𝐹2𝑛,𝐿 = 𝐹2𝑤,𝐿
·(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
∗
𝐹2𝑛,𝐿 = 𝐹2𝑤,𝐿
·(
)
1,03
∗
þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.7, að undanskildu𝐹2𝑤,𝐿
·(

1
1,03

) , en það

er ökumótstöðustuðullinn F2, sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun ökutækis L, að frádregnum áhrifum af
öllum loftaflfræðilegum aukabúnaði.
2.3.8.2.

Ákvörðun NEDC-ökumótstöðu þar sem ökumótstaðan hefur verið ákvörðuð fyrir WLTP-prófunina, í samræmi við
lið 5.1 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, fyrir fullbúin og ófullbúin ökutæki í flokki
N1.

2.3.8.2.1. Ökumótstöðufylkjahópur í samræmi við lið 5.1 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 –
fullbúin ökutæki í flokki N1.
Ef ökumótstaða fullbúins ökutækis hefur verið reiknuð út í samræmi við lið 5.1 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151 skal ákvarða þá NEDC-ökumótstöðu sem nota skal fyrir hermun með fylgnitólinu með
eftirfarandi hætti:
a) Töflusett gildi fyrir NEDC-ökumótstöðu í samræmi við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83
Ökutæki H:
𝐹0𝑛,𝐻 = 𝑇0𝑛,𝐻 + (𝐹0𝑤,𝐻 − 𝐴𝑤,𝐻 )
𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 − 𝐵𝑤,𝐻
𝐹2𝑛,𝐻 = 𝑇2𝑛,𝐻 + (𝐹2𝑤,𝐻 − 𝐶𝑤,𝐻 )

Ökutæki L:
𝐹0𝑛,𝐿 = 𝑇0𝑛,𝐿 + (𝐹0𝑤,𝐿 − 𝐴𝑤,𝐿 )
𝐹1𝑛,𝐿 = 𝐹1𝑤,𝐿 − 𝐵𝑤,𝐿
𝐹2𝑛,𝐿 = 𝑇2𝑛,𝐿 + (𝐹2𝑤,𝐿 − 𝐶𝑤,𝐿 )

þar sem
F0n,i, F1n,i, F2n,i með i = H,L,

eru NEDC-ökumótstöðustuðlarnir fyrir ökutæki H eða L,
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T0n,i, T2n,i með i = H,L,

eru NEDC-stuðlarnir fyrir vegkefli fyrir ökutæki H eða L, ákvarðaðir í samræmi
við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 83,

AW,H/L, BW,H/L, CW,H/L

eru stuðlarnir fyrir vegkefli ökutækis sem notað er til að undirbúa vegkeflið í
samræmi við 7. og 8. lið í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB)
2017/1151.

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis skal nota NEDC-vegkeflisstuðlana fyrir prófun ökutækis L og H, sem
ákvarðaðir eru í samræmi við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 83.

b) NEDC-ökumótstaða sem er leidd út frá dæmigerðu ökutæki
Ef um er að ræða ökutæki, sem eru hönnuð fyrir tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu sem er 3 000
kg eða meiri, má ákvarða NEDC-ökumótstöðuna, ef framleiðandi óskar eftir því og sem annan valkost við a-lið,
í samræmi við eftirfarandi:

1) Ákvörðun ökumótstöðustuðla fyrir dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi
i. Áhrif af mismunandi tregðu:
RMn,R
1
F0n,R
= F0w,R · (
)
TMw,R

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.1, að eftirfarandi undanskildu:

F0w,R er ökumótstöðustuðullinn F0, sem ákvarðaður er fyrir WLTP-prófun ökutækis R, og TMw,R er sá
prófunarmassi sem notaður er fyrir WLTP-prófun ökutækis R.

ii. Áhrif af mismunandi hjólbarðaþrýstingi:
2
1
𝐹0𝑛,𝑅
= 𝐹0𝑛,𝑅
· 𝑇𝑃𝑅

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.5.

iii. Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
3
2
𝐹0𝑛,𝑅
= 𝐹0𝑛,𝑅
·(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
3
2
𝐹0𝑛,𝑅
= 𝐹0𝑛,𝑅
·(
)
1,03

iv. Áhrif af mismunandi mynsturdýpt hjólbarða:
4
3
𝐹0𝑛,𝑅
= 𝐹0𝑛,𝑅
− 𝑇𝑇𝐷𝑅

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.6.
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v. Áhrif vegna formeðhöndlunar:
4
𝐹0𝑛,𝑅 = 𝐹0𝑛,𝑅
− 6

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis er leiðréttingunni vegna áhrifa formeðhöndlunar ekki beitt.

vi. Fyrir ökutæki R skal ökumótstöðustuðullinn F1n ákvarðaður sem hér segir:
Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 · (
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 · (
)
1,03

vii. Fyrir ökutæki R skal ökumótstöðustuðullinn F2n ákvarðaður sem hér segir:
Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
∗
𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
·(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
∗
𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
·(
)
1,03
∗
þar sem þátturinn F2,w,R
er ökumótstöðustuðullinn F2, sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun ökutækis
R, að frádregnum áhrifum af öllum loftaflfræðilegum aukabúnaði.

2) Ákvörðun NEDC-ökumótstöðustuðla fyrir ökutæki H
Nota skal eftirfarandi reiknireglur til að reikna út NEDC-ökumótstöðuna fyrir ökutæki H:

i. Fyrir ökutæki H ákvarðast F0n,H sem hér segir:

𝑀𝑎𝑥 ((0,05 · 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 · (𝐹0𝑛,𝑅 ·
𝐹0𝑛,𝐻 =
(0,2 · 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8 · (𝐹0𝑛,𝑅 ·

𝑅𝑀𝑛,𝐻
𝑅𝑅𝐻 − 𝑅𝑅𝑟
+(
) · 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝐻 )) ,
𝑅𝑀𝑛,𝑅
1 000

𝑅𝑀𝑛,𝐻
𝑅𝑅𝐻 − 𝑅𝑅𝑟
+(
) · 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝐻 )))
𝑅𝑀𝑛,𝑅
1 000

þar sem

F0n,R

er fastur ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N,

RMn,H er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki H,
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RMn,R er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki R,
RRH

er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki H, gefin upp í kg/tonn,

RRR

er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki R, gefin upp í kg/tonn.

ii. Fyrir ökutæki H ákvarðast F2n,H sem hér segir:
𝐹2𝑛,𝐻 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 · 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 · 𝐹2𝑛,𝑅 ·

𝐴𝑓,𝐻
𝐴𝑓,𝐻
) , (0,2 · 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 · 𝐹2𝑛,𝑅 ·
))
𝐴𝑓,𝑅
𝐴𝑓,𝑅

þar sem
F2n,R er annars stigs ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N/(km/klst.)2,
Af,H er framhlið ökutækis H í m2,
Af,R er framhlið ökutækis R í m2.
Fyrir ökutæki H skal F1n,H fastsett við 0.
3) Ákvörðun NEDC-ökumótstöðustuðuls fyrir ökutæki L
Nota skal eftirfarandi reiknireglur til að reikna út NEDC-ökumótstöðu fyrir ökutæki L:

i. Fyrir ökutæki L ákvarðast F0n,L sem hér segir:

𝑀𝑎𝑥 ((0,05 · 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 · (𝐹0𝑛,𝑅 ·
𝐹0𝑛,𝐿 =
(0,2 · 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8 · (𝐹0𝑛,𝑅 ·

𝑅𝑀𝑛,𝐿 𝑅𝑅𝐿 − 𝑅𝑅𝑟
+
· 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝐿 )) ,
𝑅𝑀𝑛,𝑅
1 000

𝑅𝑀𝑛,𝐿 𝑅𝑅𝐿 − 𝑅𝑅𝑟
+
· 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝐿 )))
𝑅𝑀𝑛,𝑅
1 000

þar sem

F0n,R

er fastur ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N,

RMn,L er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki L,
RMn,R er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki R,
RRL

er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki L, gefin upp í kg/tonn,

RRR

er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki R, gefin upp í kg/tonn.

ii. Fyrir ökutæki L ákvarðast F2n,L sem hér segir:
A

A

F2n,L = Max ((0,05 · F2n,R + 0,95 · F2n,R · f,L ) , (0,2 · F2n,R + 0,8 · F2n,R · f,L ))
A
A
f,R

f,R
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þar sem

F2n,R er annars stigs ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N/(km/klst.)2,

Af,L er framhlið ökutækis L í m2,

Af,R er framhlið ökutækis R í m2.

iii. Fyrir ökutæki L skal F1n,L fastsett við 0.

2.3.8.2.2. Ákvörðun ökumótstöðu fyrir ófullbúin ökutæki í flokki N1 í samræmi við lið 5.2 í XII. viðauka við reglugerð (ESB)
2017/1151.

Ef um er að ræða ófullbúið ökutæki í flokki N1 þar sem ökumótstaða fyrir dæmigert ökutæki hefur verið ákvörðuð, í
samræmi við lið 5.2 í XII. viðauka og lið 5.1 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, skal
ákvarða NEDC-ökumótstöðuna, sem nota skal fyrir hermun með fylgnitólinu, með eftirfarandi hætti:

𝐹0𝑛,𝑅 = 𝑇0𝑛,𝑅 + (𝐹0𝑤,𝑅 − 𝐴𝑤,𝑅 )

𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 − 𝐵𝑤,𝐿

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝑇2𝑛,𝑅 + (𝐹2𝑤,𝑅 − 𝐶𝑤,𝑅 )

þar sem

F0n,R, F1n,R, F2n,R eru NEDC-ökumótstöðustuðlarnir fyrir dæmigerða ökutækið,

T0n,R, T2n,R

eru NEDC-stuðlar vegkeflis fyrir dæmigert ökutæki, ákvarðaðir í samræmi við töflu 3 í 4.
viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83,

AW,R, BW,R, CW,R

eru stuðlar vegkeflis fyrir ökutæki sem notað er við undirbúning á vegkeflinu í samræmi við
7. og 8. lið í 4. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151.

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis skal nota NEDC-stuðla vegkeflis fyrir prófun ökutækis R, sem ákvarðaðir eru
í samræmi við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83.

2.3.8.3.

Stöðluð ökumótstaða í samræmi við lið 5.2 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151

Ef stöðluð ökumótstaða hefur verið reiknuð út, í samræmi við lið 5.2 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151, skal reikna út NEDC-ökumótstöðu í samræmi við a-lið liðar 2.3.8.2.1 þessa viðauka.

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis skal nota NEDC-vegkeflisstuðla við prófun ökutækis H eða L, sem
ákvarðaðir eru í samræmi við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 83.
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Ílagsgagnafylki
Framleiðandi skal ákvarða ílagsgögnin fyrir hvert ökutæki H og L, í samræmi við lið 2.2, og senda
gerðarviðurkenningaryfirvaldinu eða, eftir atvikum, tækniþjónustunni, sem tilnefnd er til að framkvæma prófunina,
útfyllt gagnafylki, sem sett er fram í töflu 1, að undanskildum 31., 32. og 33. lið (NEDC-ökumótstaða) sem
gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tækniþjónustan skal reikna út í samræmi við reiknireglurnar sem tilgreindar eru
í lið 2.3.8.
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tækniþjónustan skal framkvæma óháða sannprófun og staðfestingu á réttleika
þeirra ílagsgagna sem framleiðandinn leggur fram. Ef um einhvern vafa er að ræða skal
gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tækniþjónustan ákvarða viðeigandi ílagsgögn, óháð þeim upplýsingum sem
framleiðandinn veitir, eða, ef við á, fara að liðum 3.2.7 og 3.2.8.
Tafla 1
Ílagsgagnafylki fyrir fylgnitólið
Nr.

Ílagsþættir fyrir fylgnitólið

Eining

Heimild

Athugasemdir

1

Tegund eldsneytis

—

Liður 3.2.2.1 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

2

Lægra varmagildi
eldsneytis

kJ/kg

Yfirlýsing framleiðanda
og/eða tækniþjónustu

3

Kolefnisinnihald
eldsneytis

%

Yfirlýsing framleiðanda
og/eða tækniþjónustu

Massahlutfall kolefnis (%) í
eldsneytinu. T.d. 85,5%

4

Gerð hreyfils

Liður 3.2.1.1 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Rafkveikja eða þjöppukveikja

5

Slagrými hreyfils

cc

6

Slaglengd hreyfils

mm

7

Málafl hreyfils

8

Snúningshraði hreyfils
við málafl

min–1

Liður 3.2.1.8 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

9

Mikill snúningshraði
hreyfils í lausagangi (*)

min–1

Liður 3.2.1.6.1 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

10

Hámarkssnúningsvægi
(nettó) (*)

Nm við…
min–1

Liður 3.2.1.10 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Dísilolía/bensín/fljótandi
jarðolíugas/jarðgas eða
lífmetan/etanól(E85)/lífdísilolía

Liður 3.2.1.3 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151
Liður 3.2.1.2.2 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

kW…min–1 Liður 3.2.1.8 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151
Snúningshraði hreyfils við
hámarksnettóafl
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Ílagsþættir fyrir fylgnitólið
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Heimild
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11

T1-hreyfilferill,
snúningshraði (*)

snún./mín.

2. undirviðauki XXI.
viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Mörg gildi (e. array)

12

T1-hreyfilferill,
snúningsvægi (*)

Nm

2. undirviðauki XXI.
viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Mörg gildi

13

T1-hreyfilferill,
hreyfilafl (*)

kW

2. undirviðauki XXI.
viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Mörg gildi

14

Lausagangshraði hreyfils

snún./mín.

2. undirviðauki XXI.
viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Lausagangshraði við heit
skilyrði

15

Eldsneytiseyðsla hreyfils í
lausagangi

g/s

Yfirlýsing framleiðanda

Eldsneytiseyðsla í lausagangi
við heit skilyrði

16

Endanleg drifhlutföll

—

Liður 4.6 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Endanlegt drifhlutfall

17

Hjólbarðamerking (**)

—

6. liður í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Merking (t.d. P195/55R1685H)
hjólbarðanna sem notaðir eru í
WLTP-prófuninni

18

Tegund gírkassa

—

Liður 4.5 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

sjálfskiptur/beinskiptur/samfell
d stiglaus skipting (CVT)

19

Snúningsvægisbreytir

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei, 1 = já. Notar ökutækið
snúningsvægisbreyti?

20

Eldsneytissparnaðargír
fyrir sjálfskiptingu

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei, 1 = já
Ef 1 er ákvarðaður fyrir þetta
gildi getur fylgnitólið notað
hærri gír við stöðugan
aksturshraða heldur en þegar
um er að ræða svipul skilyrði

21

Drifhamur

—

Liður 2.3.1 í 5. undirviðauka Tvíhjóladrif, fjórhjóladrif
XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

22

Virkjunartími stöðvunar-/
ræsingarkerfis

sek.

Yfirlýsing framleiðanda

23

Nafnspenna
riðstraumsrafala

V

Liður 3.4.4.5 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Virkjunartími stöðvunar-/
ræsingarkerfis sem liðinn er frá
upphafi prófunar
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24

Rýmd rafgeymis

Ah

Liður 3.4.4.5 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

25

Umhverfishiti við upphaf
WLTP-prófunar

°C

26

Hámarksafl
riðstraumsrafala

kW

Yfirlýsing framleiðanda

27

Nýtni riðstraumsrafala

—

Yfirlýsing framleiðanda

Staðalgildi = 0,67

28

Gírhlutföll

—

Liður 4.6 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Fleiri gildi: gírhlutfall 1. gír,
gírhlutfall 2. gír o.s.frv.

29

Hlutfall milli hraða
ökutækis og snúningshraða hreyfils (**)

30

Tregða ökutækis (NEDC)

kg

Tafla 3 í 4. viðauka a við
Reiknast út í samræmi við lið
reglugerð efnahagsnefndar 2.3.1 í þessum viðauka.
Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 83 (á að útfyllast
af gerðarviðurkenningaryfirvaldinu eða
tækniþjónustunni)

31

F0 NEDC

N

Liður 2.3.8 í þessum
F0 ökumótstöðustuðull
viðauka (á að útfyllast af
gerðarviðurkenningaryfirval
dinu eða tækniþjónustunni)

32

F1 NEDC

N/(km/klst.)2 Sama og hér að framan

F1 ökumótstöðustuðull

33

F2 NEDC

N/(km/klst.)2 Sama og hér að framan

F2 ökumótstöðustuðull

34

Tregðustilling, WLTP

kg

Liður 2.5.3 í 4. undirviðauka Tregða vegkeflis sem beitt er
XXI. viðauka við reglugerð við WLTP-prófun
(ESB) 2017/1151

35

F0 WLTP

N

Liður 2.4.8 í viðbætinum við F0 ökumótstöðustuðull
upplýsingaskjalið í 3.
viðbæti I. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151

36

F1 WLTP

Staðalgildi = 23 °C
Mæling við WLTP-prófun

(km/klst.)/snú Yfirlýsing framleiðanda
n./mín.

N/(km/klst.)2 Sama og hér að framan

Mörg gildi: [stöðugt hlutfall
milli hraða/snúningshraða 1.
gír, stöðugt hlutfall milli
hraða/snúningshraða 2. gír...].
Annar möguleiki varðandi
gírhlutföll

F1 ökumótstöðustuðull
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Athugasemdir

37

F2 WLTP

F2 ökumótstöðustuðull

38

WLTP-koltvísýringsgildi,
1. stig

gCO2/km

Liður 2.1.1 í prófunarskýrslunni í 8. viðbæti a í
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Lághraðastig, mæld pokagildi
samkvæmt WLTP, ekki rúnnuð
og ekki leiðrétt fyrir hleðslujafnvægi endurhlaðanlegs
raforkugeymslukerfis (RCB)

39

WLTP-koltvísýringsgildi,
2. stig

gCO2/km

Sama og hér að framan

Meðalhraðastig, mæld
pokagildi samkvæmt WLTP,
ekki rúnnuð og ekki leiðrétt
fyrir RCB

40

WLTP-koltvísýringsgildi,
3. stig

gCO2/km

Sama og hér að framan

Háhraðastig, mæld pokagildi
samkvæmt WLTP, ekki rúnnuð
og ekki leiðrétt fyrir RCB

41

WLTP-koltvísýringsgildi,
4. stig

gCO2/km

Sama og hér að framan

Hæsta háhraðastig, mæld
pokagildi samkvæmt WLTP,
ekki rúnnuð og ekki leiðrétt
fyrir RCB
Mæling við WLTP-prófun

42

Hverfilforþjappa eða
forþjappa

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er hreyfillinn
útbúinn einhvers konar
hleðslukerfi?

43

Ræsing-stöðvun

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið stöðvunar/ræsingarkerfi?

44

Endurheimt hemlaorku

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið tækni til að endurheimta
orku?

45

Breytileg ventilstýring

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er hreyfillinn
með breytilega ventilstýringu?

46

Hitastýring

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið tækni sem stýrir hitastigi
gírkassans með virkum hætti?

47

Bein innsprautun/
eldsneytisinnsprautun í
soggöng

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = eldsneytisinnsprautun í
soggöng | 1 = bein innsprautun
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48

Þunnbruni

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er hreyfillinn
með þunnbruna?

49

Strokkur gerður óvirkur

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er hreyfillinn
með kerfi sem gerir strokk
óvirkan?

50

Útblásturshringrás

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið ytri útblásturshringrás?

51

Agnasía

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið agnasíu?

52

Valvís afoxun með hvata

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið kerfi fyrir valvísa
afoxun með hvata?

53

Hvati með NOx-bindingu

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið hvata með NOxbindingu?

54

WLTP – tími

sek.

WLTP-tímamælingar
Mörg gildi: gögn frá innbyggðu
(ákvarðað í samræmi við lið greiningarkerfi (OBD) og
2.2 í þessum viðauka)
vegkefli, 1 hz

55

WLTP – hraði
(fræðilegur)

km/klst.

Eins og skilgreint er í
1. undirviðauka XXI.
viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

56

WLTP – hraði
(raunverulegur)

km/klst.

WLTP-prófunarmæling
Mörg gildi: gögn frá innbyggðu
(ákvarðað í samræmi við lið greiningarkerfi (OBD) og
2.2 í þessum viðauka)
vegkefli, 1 hz, 0,1 km/klst.
nákvæmni

57

WLTP – gírar (fræðilegir)

58

WLTP – snúningshraði
hreyfils

—

snún./mín.

Eins og skilgreint er í
2. undirviðauka XXI.
viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Mörg gildi: 1 hz, 0,1 km/klst.
nákvæmni. Ef ekki er gefið upp
neitt hraðasnið gildir
hraðasniðið, sem gefið er upp í
6. lið 1. undirviðauka XXI.
viðauka við reglugerð (ESB)
2017/1151, og einkum töflur
A1/7-A1/9, A1/11 og A1/12

Mörg gildi: 1 hz. Ef
útreikningar liggja ekki fyrir
gilda útreikningar samkvæmt
fylgnitólinu

WLTP-prófunarmæling
Mörg gildi: 1 hz, 10 snún./mín.
(ákvarðað í samræmi við lið nákvæmni frá innbyggðu
2.2 í þessum viðauka)
greiningarkerfi
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59

WLTP – hitastig
kælivökva hreyfils

°C

Sama og hér að framan

60

WLTP – straumur
riðstraumsrafala

A

Eins og skilgreint er fyrir
Mörg gildi: 1 hz, 0,1 A
straum lágspennurafgeymis í nákvæmni, ytri mælibúnaður
2. viðbæti 6. undirviðauka
samstilltur við vegkeflið
XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

61

WLTP – straumur
lágspennurafgeymis

A

Eins og skilgreint er í
2. viðbæti 6. undirviðauka
XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Mörg gildi: 1 hz, 0,1 A
nákvæmni, ytri mælibúnaður
samstilltur við vegkeflið

62

WLTP – reiknað álag

—

Eins og skilgreint er í
11. viðauka við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83

Mörg gildi: gögn frá innbyggðu
greiningarkerfi, a.m.k 1 hz
(hærri tíðni möguleg, 1%
nákvæmni) WLTPprófunarmæling

63

Uppgefin NEDCkoltvísýringslosun
(blandaður akstur)

gCO2/km

Að því er varðar lið 3.2 í
þessum viðauka

Uppgefið gildi fyrir NEDCprófun. Að því er varðar
ökutæki með kerfi sem
endurnýja sig reglubundið skal
nota leiðréttingargildið Ki.

64

NEDC – hraði
(fræðilegur)

km/klst.

Eins og skilgreint er í 6. lið í
4. viðauka við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83

Mörg gildi: 1 hz, 0,1 km/klst.
nákvæmni. Ef ekki er gefið upp
neitt hraðasnið gildir
hraðasniðið sem gefið er upp í
6. lið í 4. viðauka við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83

65

NEDC – gírar (fræðilegir)

—

Eins og skilgreint er í 6. lið í
4. viðauka við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83

Mörg gildi: 1 hz. Ef ekki er
gefið upp neitt hraðasnið gildir
hraðasniðið sem gefið er upp í
6. lið í 4. viðauka við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83

66

Verksmiðjunúmer
ökutækjahóps

67

Endurnýjunarstuðullinn
Ki

Mörg gildi: gögn frá innbyggðu
greiningarkerfi, 1 hz, 1 °C
nákvæmni

Liður 5.0 í XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151
—

1. viðbætir 6. undirviðauka
XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Fyrir ökutæki, sem eru ekki
með kerfi sem endurnýja sig
reglubundið, er þetta gildi jafnt
og 1. Fyrir ökutæki, sem eru
með kerfi sem endurnýja sig
reglubundið, er þetta gildi, ef
það er ekki gefið upp, fastsett
við 1,05.

(*) Nauðsynlegar upplýsingar þarf annaðhvort um eðlilegan snúningshraða hreyfils í lausagangi, mikinn snúningshraða hreyfils í
lausagangi og hámarkssnúningsvægi (nettó) eða um hraða, snúningsvægi og hreyfilafl samkvæmt T1-hreyfilferlinum (fyrir
gírskiptingu).
(**) Nauðsynlegar upplýsingar þarf annaðhvort um hjólbarðastærð eða hlutfall milli hraða/snúningshraða (fyrir gírskiptingu).
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3.

ÁKVÖRÐUN NEDC-GILDA FYRIR KOLTVÍSÝRINGSLOSUN OG ELDSNEYTISEYÐSLU FYRIR ÖKUTÆKI H OG L

3.1.

Ákvörðun NEDC-gilda: viðmiðunargildi fyrir koltvísýring, fasatengd gildi og gildi fyrir eldsneytiseyðslu fyrir
ökutæki H og L
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal sjá til þess að NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H og,
eftir atvikum, ökutæki L sem tilheyra WLTP-brúunarhópi, sem og fasatengdu gildin og gildin fyrir eldsneytiseyðslu,
séu ákvörðuð í samræmi við liði 3.1.2 og 3.1.3.
Ef munur á ökutæki H og ökutæki L skýrist einungis af mismunandi aukabúnaði (þ.e. þau hafa sama massa ökutækis
sem er tilbúið til aksturs (MRO), sömu yfirbyggingu og sömu ökumótstöðustuðla) skal NEDC-viðmiðunargildið
fyrir koltvísýring eingöngu ákvarðað fyrir ökutæki H.

3.1.1.

Ílagsgögn og niðurstöður fylgnitólsins

3.1.1.1.

Upprunaleg frálagsskýrsla fylgnitólsins
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tilnefnd tækniþjónusta skal tryggja að ílagsgagnaskráin fyrir fylgnitólið sé
fullgerð. Að lokinni prufukeyrslu fylgnitólsins skal gefa út upprunalega frálagsskýrslu fylgnitólsins og skýrslunni
úthlutaður tætikóði. Skýrslan skal innihalda eftirfarandi undirskrár:
a) ílagsgögnin sem tilgreind eru í lið 2.4,
b) frálagsgögnin úr hermuninni,
c) samantektarskrá þar sem eftirfarandi kemur fram:
i. verksmiðjunúmer ökutækjahóps,
ii. munurinn á koltvísýringsgildinu, sem framleiðandi gefur upp, og gildinu sem fæst með fylgnitólinu (CO2,
blandaður akstur),
iii. tæknigögn, sem eru ekki trúnaðargögn (t.d. eldsneytistegund, slagrými hreyfils, tegund gírkassa,
forþjappa).

3.1.1.2.

Fullgerð fylgniskrá
Þegar upprunalegri frálagsskýrslu fylgnitólsins hefur verið úthlutaður tætikóði og hún gefin út í samræmi við lið
3.1.1.1 skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða, ef við á, tilnefnd tækniþjónusta nota viðeigandi skipanir í
fylgnitólinu til að senda netþjóni með tímastimplun samantektarskrána sem sendir sendanda tímastimplað svar sem
og heila tölu, sem valin er af handahófi, á bilinu 1-99 (og afrit til viðeigandi þjónustusviða framkvæmdastjórnarinnar).
Fullgerð fylgniskrá skal búin til sem inniheldur svarið með tímastimplun og upprunalegu frálagsskýrslu fylgnitólsins
sem um getur í lið 3.1.1.1. Fullgerðu fylgniskránni skal úthlutaður tætikóði. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal
geyma skrána sem prófunarskýrslu í samræmi við VIII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

3.1.2.

NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H
Nota skal fylgnitólið til að framkvæma NEDC-hermiprófun á ökutæki H með því að nota viðeigandi ílagsgagnafylki
sem um getur í lið 2.4.
Fyrir ökutæki H ákvarðast NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring sem hér segir:
𝐶𝑂2,𝐻 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝐶,𝐻 · 𝐾𝑖,𝐻
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þar sem
CO2,H

er NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H,

NEDC CO2,C,H

er NEDC-koltvísýringsgildið við blandaðan akstur fyrir ökutæki H sem fæst með hermun með
því að nota fylgnitólið (án leiðréttingar með Ki),

Ki,H

er gildið sem ákvarðað er í samræmi við 1. viðbæti 6. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151 fyrir ökutæki H.

Til viðbótar við NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring skal fylgnitólið einnig láta í té fasatengd gildi fyrir
ökutæki H.
3.1.3.

NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring fyrir ökutæki L
Ef við á skal NEDC-hermiprófun á ökutæki L framkvæmd með því að nota fylgnitólið og viðeigandi ílagsgögn sem
skráð eru í fylkinu sem um getur í lið 2.4.
Fyrir ökutæki L ákvarðast NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring sem hér segir:
𝐶𝑂2,𝐿 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝐶,𝐿 · 𝐾𝑖,𝐿

þar sem
CO2,L

er NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ökutæki L,

NEDC CO2,C,L er NEDC-koltvísýringsgildið við blandaðan akstur fyrir ökutæki L sem fæst með hermun með því að
nota fylgnitólið (án leiðréttingar með K i),
Ki,L

er gildið, sem ákvarðað er í samræmi við 1. viðbæti 6. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151, fyrir ökutæki L.

Til viðbótar við NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring skal fylgnitólið einnig láta í té fasatengd gildi fyrir
ökutæki L.
3.1.4.

NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ófullbúin ökutæki í flokki N1
Ef um er að ræða ófullbúin ökutæki í flokki N1 skal NEDC-hermiprófun á dæmigerðu ökutæki (ökutæki RMSV)
framkvæmd með því að nota fylgnitólið og viðeigandi ílagsgagna sem skráð eru í fylkinu sem um getur í lið 2.4.
Fyrir ökutæki RMSV ákvarðast NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring sem hér segir:
𝐶𝑂2,𝑅𝑀𝑆𝑉 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝐶,𝑅𝑀𝑆𝑉 · 𝐾𝑖,𝑅𝑀𝑆𝑉

þar sem
CO2,RMSV

er NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ökutæki RMSV,

NEDC CO2,RMSV er NEDC-koltvísýringsgildið við blandaðan akstur fyrir ökutæki RMSV sem fæst með hermun
með því að nota fylgnitólið,
Ki,RMSV

er gildið, sem ákvarðað er í samræmi við 1. viðbæti 6. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151, fyrir ökutæki RMSV.
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Túlkun á NEDC-viðmiðunargildunum fyrir koltvísýring sem ákvörðuð eru fyrir ökutæki H, L eða R MSV

Fyrir hvern WLTP-brúunarhóp og, eftir atvikum, fyrir hvern ökumótstöðufylkjahóp skal framleiðandi gefa
viðurkenningaryfirvaldinu upp NEDC-gildið fyrir massa koltvísýringslosunar við blandaðan akstur fyrir ökutæki H
og, eftir atvikum, ökutæki L eða RMSV. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal sjá til þess að NEDC-viðmiðunargildin
fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H og, eftir atvikum, ökutæki L eða R MSV, séu ákvörðuð í samræmi við lið 3.1.2, 3.1.3
eða 3.1.4 og að viðmiðunargildin fyrir viðeigandi ökutæki séu túlkuð í samræmi við liði 3.2.1-3.2.5. NEDCkoltvísýringsgildið, sem ákvarðað er í samræmi við þessa liði, skal notað sem hér segir:

a) að því er varðar ökutæki H og L, í tengslum við útreikningana sem settir eru fram í 4. lið,

b) að því er varðar ökutæki RMSV skal gildið skráð í gerðarviðurkenningarvottorðið og samræmisvottorðið fyrir
ófullbúin ökutæki sem falla undir viðeigandi ökumótstöðufylkjahóp.

3.2.1.

NEDC-koltvísýringsgildið fyrir ökutæki H, L eða RMSV skal vera uppgefið gildi framleiðanda ef NEDCviðmiðunargildið fyrir koltvísýring fer ekki meira en 4% yfir það gildi. Viðmiðunargildið má vera lægra án
nokkurra takmarkana.

3.2.2.

Ef NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fer meira en 4% yfir uppgefið gildi framleiðanda má nota
viðmiðunargildið í þeim tilgangi sem tilgreindur er í a- og b-lið eða framleiðandi getur óskað eftir því að gerð sé
raunmæling á ábyrgð gerðarviðurkenningaryfirvaldsins, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í XII. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 692/2008, að teknu tilliti til þeirra útskýringa sem settar eru fram í 2. lið þessa viðauka.

3.2.3.

Ef raunmælingin, sem um getur í lið 3.2.2, margfölduð með Ki-stuðlinum, fer ekki meira en 4% yfir uppgefið gildi
framleiðanda skal nota uppgefna gildið í þeim tilgangi sem tilgreindur er í a- og b-lið.

3.2.4.

Ef raunmælingin, margfölduð með Ki-stuðlinum, fer meira en 4% yfir uppgefið gildi framleiðanda skal gera aðra
raunmælingu á sama ökutækinu og skulu niðurstöðurnar margfaldaðar með Ki-stuðlinum. Ef meðaltal þessara
tveggja mælinga fer ekki meira en 4% yfir uppgefið gildi framleiðanda skal nota uppgefna gildið í þeim tilgangi sem
tilgreindur er í a- og b-lið.

3.2.5.

Ef meðaltal mælinganna tveggja, sem um getur í lið 3.2.4, fer meira en 4% yfir uppgefið gildi framleiðanda skal
gera þriðju mælinguna og skulu niðurstöðurnar margfaldaðar með Ki-stuðlinum. Nota skal meðaltal mælinganna
þriggja í þeim tilgangi sem tilgreindur er í a- og b-lið.

3.2.6.

Ef talan, sem um getur í lið 3.1.1.2 og sem valin er af handahófi, er á bilinu 90-99 skal ökutækið valið fyrir eina
raunmælingu, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, að
teknu tilliti til þeirra útskýringa sem settar eru fram í 2. lið þessa viðauka. Prófunarniðurstöðurnar skulu skráðar í
samræmi við VIII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

Ef NEDC-koltvísýringsgildið fyrir bæði ökutæki H og L eða ökutæki RMSV er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.1 skal
velja eftirfarandi tegundir ökutækja fyrir raunmælingu:

a) ökutæki L, ef talan, sem valin er af handahófi, er á bilinu 90-94,

b) ökutæki H, ef talan, sem valin er af handahófi, er á bilinu 95-99,

c) ökutæki RMSV, ef talan, sem valin er af handahófi, er á bilinu 90-99.
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Ef NEDC-koltvísýringsgildið er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.1, eingöngu fyrir ökutæki H eða L í
brúunarhópnum, skal það ökutæki valið fyrir eina raunmælingu ef talan, sem valin er af handahófi, er á bilinu 90-99.
Ef NEDC-koltvísýringsgildin eru ekki ákvörðuð í samræmi við lið 3.2.1 en gerð er raunprófun á ökutæki H, L eða
RMSV skal líta fram hjá tölunni sem valin er af handahófi.
3.2.7.

Þrátt fyrir það sem fram kemur í lið 3.2.6 skal gerðarviðurkenningaryfirvald, eftir atvikum, á grundvelli tillögu frá
tækniþjónustu, í þeim tilvikum þar sem NEDC-koltvísýringsgildið er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.1, óska eftir
því að gerð verði raunmæling á ökutæki ef yfirvaldið telur, á grundvelli óháðrar sérþekkingar sinnar, að rökstuddar
ástæður séu fyrir því að uppgefið NEDC-koltvísýringsgildi sé of lágt miðað við mælt NEDC-koltvísýringsgildi.
Prófunarniðurstöðurnar skulu skráðar í samræmi við VIII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

3.2.8.

Ef raunprófun fer fram í samræmi við lið 3.2.6 eða 3.2.7 skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið, fyrir hvern WLTPbrúunarhóp, eða, ef við á, fyrir hvern ökumótstöðufylkjahóp, skrá hlutfallslegt frávik (De) milli mæligildis og
uppgefins gildis framleiðanda sem ákvarðað er sem hér segir:
𝐷𝑒 =

𝑅𝑇𝑟 − 𝐷𝑉
𝐷𝑉

þar sem
RTr er niðurstaða úr slembiprófun, margfölduð með Ki-stuðlinum,
DV er uppgefið gildi framleiðanda.
De-stuðullinn skal reiknaður út með þremur tugastöfum og skráður í gerðarviðurkenningarvottorðið og í
samræmisvottorðið.
Ef gerðarviðurkenningaryfirvaldið telur að niðurstöðurnar úr raunprófuninni staðfesti ekki ílagsgögnin, sem
framleiðandi lagði fram, og einkum gögnin, sem um getur í 20., 22. og 44. lið í töflu 1 í lið 2.4, skal fastsetja
sannprófunarstuðulinn við 1 og hann skráður í gerðarviðurkenningarvottorðið og samræmisvottorðið. Ef ílagsgögnin
eru staðfest eða ef skekkjan í ílagsgögnunum kemur framleiðanda ekki til góða skal fastsetja sannprófunarstuðulinn
við 0.
3.3.

Útreikningur á fasatengdum NEDC-koltvísýringsgildum og NEDC-gildum fyrir eldsneytiseyðslu fyrir
ökutæki H, L og RMSV
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tækniþjónustan, eftir atvikum, skal ákvarða fasatengdu NEDC-gildin og gildin
fyrir eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki H og L eða RMSV í samræmi við liði 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3.

3.3.1.

Útreikningur á fasatengdum NEDC-koltvísýringsgildum fyrir ökutæki H
Fasatengdu NEDC-gildin fyrir ökutæki H skulu reiknuð út sem hér segir:
𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐻 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐻,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐻

þar sem:
p

er NEDC-fasinn „UDC“ (lota fyrir innanbæjarakstur) eða „EUDC“ (lota fyrir utanbæjarakstur),

NEDC CO2,p,H,c er NEDC-prófunarniðurstaða fyrir koltvísýring, sem fengin er úr hermun með fylgnitólinu fyrir
fasa p, sem um getur í lið 3.1.2, eða samkvæmt niðurstöðu úr raunmælingu, eins og um getur í lið
3.2.2, fyrir ökutæki H.
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NEDC CO2,p,H

er fasatengt NEDC-gildi fyrir ökutæki H fyrir viðeigandi fasa p, í gCO2/km

CO2,AF,H

er leiðréttingarstuðull fyrir ökutæki H, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDCkoltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu fyrir
koltvísýring sem fengin er úr hermun með fylgnitólinu sem um getur í lið 3.1.2.

Útreikningur á fasatengdum NEDC-koltvísýringsgildum fyrir ökutæki L
Fasatengdu NEDC-gildin fyrir ökutæki L skulu reiknuð út sem hér segir:
𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐿 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐿,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐿

þar sem:
p

er NEDC-fasinn „UDC“ (lota fyrir innanbæjarakstur) eða „EUDC“ (lota fyrir utanbæjarakstur),

NEDC CO2,p,L,c er NEDC-prófunarniðurstaða fyrir koltvísýring, sem fengin er úr hermun með fylgnitólinu fyrir
fasa p, sem ákvarðast í samræmi við lið 3.1.3, eða niðurstaða úr raunmælingu, eins og um getur í
lið 3.2.2, fyrir ökutæki L,

3.3.3.

NEDC CO2,p,L

er fasatengt NEDC-gildi fyrir ökutæki L fyrir viðeigandi fasa p, í gCO2/km

CO2,AF,L

er leiðréttingarstuðullinn fyrir ökutæki L, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDCkoltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu fyrir
koltvísýring sem fengin er úr hermun með fylgnitólinu sem um getur í lið 3.1.3.

Útreikningur á fasatengdum NEDC-koltvísýringsgildum fyrir ökutæki RMSV
Fyrir ökutæki RMSV skal reikna út fasatengdu NEDC-gildin sem hér segir:
𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝑅 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝑅,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝑅

þar sem:
p

er NEDC-fasinn „UDC“ (lota fyrir innanbæjarakstur) eða „EUDC“ (lota fyrir utanbæjarakstur),

NEDC CO2,p,R,c er NEDC-prófunarniðurstaða fyrir koltvísýring, sem fengin er úr hermun með fylgnitólinu fyrir
fasa p, sem ákvarðast í samræmi við lið 3.1.3, eða niðurstaða úr raunmælingu, eins og um getur í
lið 3.2.2, fyrir ökutæki RMSV,
NEDC CO2,p,R

er fasatengt NEDC-gildi fyrir ökutæki RMSV fyrir viðeigandi fasa p, í gCO2/km

CO2,AF,R

er leiðréttingarstuðull fyrir ökutæki RMSV, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDCkoltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu fyrir
koltvísýring sem fengin er úr hermun með fylgnitólinu sem um getur í lið 3.1.3.

3.3.4.

Útreikningur á NEDC-eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki H, L og RMSV

3.3.4.1.

Útreikningur á NEDC-eldsneytiseyðslu (blandaður akstur)
Reikna skal út NEDC-eldsneytiseyðslu (blandaður akstur) fyrir ökutæki H og, eftir atvikum, ökutæki L eða R MSV,
með því að nota gildi fyrir NEDC-koltvísýringslosun við blandaðan akstur, sem ákvarðast í samræmi við lið 3.2 og í
samræmi við kröfurnar og reiknireglurnar sem tilgreindar eru í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008. Losun
annarra mengunarefna, sem máli skipta við útreikning á eldsneytiseyðslu (vetniskolefni, kolsýringur), skal teljast
vera 0 (núll) g/km.
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Útreikningur á fasatengdri NEDC-eldsneytiseyðslu
Reikna skal út fasatengda NEDC-eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki H og, eftir atvikum, ökutæki L eða RMSV, með því
að nota fasatengd NEDC-gildi fyrir koltvísýringslosun, sem ákvarðast í samræmi við lið 3.3 og í samræmi við
kröfurnar og reiknireglurnar sem tilgreindar eru í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008. Losun annarra
mengunarefna, sem máli skipta við útreikning á eldsneytiseyðslu (vetniskolefni, kolsýringur), skal teljast vera
0 (núll) g/km.

4.

ÚTREIKNINGUR Á NEDC-KOLTVÍSÝRINGSGILDUM OG NEDC-GILDUM FYRIR ELDSNEYTISEYÐSLU SEM
ÚTHLUTA Á STÖKUM, FULLBÚNUM ÖKUTÆKJUM Í FLOKKI N1

Framleiðandi skal reikna út NEDC-koltvísýringsgildi og NEDC-gildi fyrir eldsneytiseyðslu (fasatengd og við
blandaðan akstur), sem úthluta á stökum, léttum atvinnuökutækjum í samræmi við liði 4.1, 4.2 og 4.3, og skrá þessi
gildi í samræmisvottorðin.
Ákvæðin um námundun, sem sett eru fram í lið 1.3 í 7. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151,
gilda.
4.1.

Ákvörðun NEDC-koltvísýringsgilda og NEDC-gilda fyrir eldsneytiseyðslu, ef um er að ræða WLTPbrúunarhóp, sem byggist á ökutæki H
Ef koltvísýringslosun frá WLTP-brúunarhóp ákvarðast eingöngu með vísun í ökutæki H, í samræmi við lið 1.2.3.1 í
6. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, eða ef um er að ræða ófullbúið ökutæki skal NEDCkoltvísýringsgildið, sem á að skrá í samræmisvottorð ökutækja, sem falla undir þennan hóp eða grunnökutækisins,
vera það NEDC-gildi fyrir koltvísýringslosun sem ákvarðast í samræmi við lið 3.2 í þessum viðauka og er skráð í
gerðarviðurkenningarvottorðið fyrir ökutæki H. NEDC-gildin fyrir eldsneytiseyðslu skulu vera gildi sem eru
ákvörðuð í samræmi við lið 3.3.4 í þessum viðauka og eru skráð í gerðarviðurkenningarvottorðið fyrir ökutæki H.

4.2.

Ákvörðun NEDC-koltvísýringsgildis og NEDC-eldsneytiseyðslu, ef um er að ræða WLTP-brúunarhóp, sem
byggist á ökutæki L og H

4.2.1.

Útreikningur á ökumótstöðu fyrir einstakt ökutæki

4.2.1.1.

Massi viðkomandi ökutækis
NEDC-viðmiðunarmassi fyrir einstakt ökutæki (RMn,ind) skal ákvarðaður sem hér segir:
RM𝑛,𝑖𝑛𝑑 = (MROind − 75 + 100) [kg]

þar sem MROind er massi einstaks ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, eins og það er skilgreint í g-lið 3. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 510/2011.
Sá massi sem nota á til að reikna út NEDC-koltvísýringsgildi fyrir einstakt ökutæki skal vera gildið fyrir tregðu, sem
sett er fram í töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, sem er
jafngilt viðmiðunarmassanum sem ákvarðaður er í samræmi við þennan lið og er nefndur TM n,ind.
4.2.1.2.

Snúningsmótstaða einstaks ökutækis
Snúningsmótstöðugildi hjólbarða, sem er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.3.2.2.2 í 7. undirviðauka XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151, skal notað við brúun NEDC-koltvísýringsgildisins fyrir einstakt ökutæki.

4.2.1.3.

Loftnúningsviðnám einstaks ökutækis
Loftnúningsviðnám einstaks ökutækis skal reiknað út að teknu tilliti til mismunar á loftnúningsviðnámi á milli
einstaks ökutækis og ökutækis L, vegna mismunandi lögunar yfirbyggingar (m2):
Δ [𝐶𝑑 · 𝐴𝑓 ]𝑖𝑛𝑑− 𝐿,𝑛
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þar sem:
Cd er loftnúningsviðnámsstuðullinn,
Af er framhlið ökutækisins, í m2.
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða, eftir atvikum, tækniþjónustan, skal sannreyna hvort vindgöngin, sem um getur
í lið 3.2.3.2.2.3 í 7. undirviðauka í XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, geti ákvarðað nákvæmlega
Δ(C_d×A_f) fyrir lögun yfirbyggingar sem er mismunandi fyrir ökutæki L og H. Ef vindgöngin bjóða ekki upp á
þennan möguleika skal Δ [Cd × Af ]H− L,n fyrir ökutæki H gilda fyrir einstakt ökutæki.
Ef ökutæki L og H hafa sömu lögun yfirbyggingar skal gildið fyrir Δ [Cd · Af ]stillt á núll í tengslum við
brúunaraðferðina.
4.2.1.4.

Útreikningur ökumótstöðu fyrir einstakt ökutæki í WLTP-brúunarhópi
Ökumótstöðustuðlarnir F0,n, F1,n og F2,n fyrir prófunarökutækin H og L, sem eru ákvarðaðir í samræmi við lið 2.3.8,
eru nefndir annars vegar F0n,H, F1n,H og F2n,H og hins vegar F0n,L, F1n,L og F2n,L.
Ökumótstöðustuðlarnir f0n,ind, f1n,ind og f2n,ind fyrir einstakt ökutæki skulu reiknaðir út í samræmi við eftirfarandi
reiknireglur:
Reikniregla 1

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − Δ𝐹0𝑛 ·

(𝑇𝑀𝑛,𝐻 · 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 · 𝑅𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑 )
(𝑇𝑀𝑛,𝐻 · 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿 · 𝑅𝑅𝑛,𝐿 )

þar sem:
Δ 𝑓0𝑛 = 𝐹0𝑛,𝐻 − 𝐹0𝑛,𝐿

eða, ef (TMn,H · RR n,H − TMn,L · RR n,L ) = 0, gildir reikniregla 2:
Reikniregla 2
𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − Δ𝐹0𝑛
𝑓1𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹1𝑛,𝐻

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 − Δ𝐹2𝑛 ·

(Δ[𝐶𝑑 × 𝐴𝑓 ]𝐿𝐻,𝑛 − Δ[𝐶𝑑 × 𝐴𝑓 ]𝑖𝑛𝑑,𝑛 )
(Δ[𝐶𝑑 × 𝐴𝑓 ]𝐿𝐻,𝑛 )

þar sem:
Δ𝐹2𝑛 = 𝐹2𝑛,𝐻 − 𝐹2𝑛,𝐿

eða, ef Δ[Cd × Af ]n,LH = 0, gildir reikniregla 3:
Reikniregla 3
𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 − Δ𝐹2𝑛
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Útreikningur á orkuþörf fyrir lotu

Orkuþörf fyrir viðeigandi NEDC-lotu Ek,n og orkuþörf fyrir alla lotufasa Ek,p,n, sem gilda fyrir einstök ökutæki í
WLTP-brúunarhópnum, skal reiknuð út í samræmi við málsmeðferðina, sem sett er fram í 5. lið 7. undirviðauka
XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, fyrir eftirfarandi samsetningu k fyrir ökumótstöðustuðla og massa:

k = 1: F0 = 𝐹0𝑛,𝐿 , 𝐹1 = 𝐹1𝑛,𝐻 , 𝐹2 = 𝐹2𝑛,𝐿 , 𝑚 = 𝑇𝑀𝑛,𝐿
(prófunarökutæki L)

k = 2: 𝐹0 = 𝐹0𝑛,𝐻 , 𝐹1 = 𝐹1𝑛,𝐻 , 𝐹2 = 𝐹2𝑛,𝐻 , 𝑚 = 𝑇𝑀𝑛,𝐻
(prófunarökutæki H)

k = 3: 𝐹0 = 𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 , 𝐹1 = 𝐹1𝑛,𝐻 , 𝐹2 = 𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 , 𝑚 = 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑
(einstakt ökutæki í WLTP-brúunarhópnum)

Ef notaðir eru stuðlar fyrir vegkefli, sem tilgreindir eru í töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, skal nota eftirfarandi reiknireglur:

4.2.1.6.

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − Δ𝐹0𝑛 ·

𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑
𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿

𝑓1𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹1𝑛,𝐻 − Δ𝐹1𝑛 ·

𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑
𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 − Δ𝐹2𝑛 ·

𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑
𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿

NEDC-ökumótstaða sem er leidd út frá dæmigerðu ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi

Ef NEDC-ökumótstaða dæmigerðs ökutækis hefur verið reiknuð út frá dæmigerðu ökutæki samkvæmt WLTP, í
samræmi við b-lið liðar 2.3.8.2.1, skal reikna út ökumótstöðu einstaks ökutækis með eftirfarandi reiknireglur:

a) f0n,ind fyrir einstakt ökutæki skal ákvarðað sem hér segir:

𝑀𝑎𝑥 ((0,05 · 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 · (𝐹0𝑛,𝑅 ·
𝐹0𝑛,𝑖𝑛𝑑 =
(0,2 · 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8 · (𝐹0𝑛,𝑅 ·

𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 − 𝑅𝑅𝑟
+
· 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 )) ,
𝑅𝑀𝑛,𝑅
1 000

𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 − 𝑅𝑅𝑟
+
· 9,81 · 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 )))
𝑅𝑀𝑛,𝑅
1 000

þar sem

F0n,R

er fastur ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N,

RMn,ind er viðmiðunarmassi fyrir einstakt ökutæki,

Nr. 33/312

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

17.5.2018

RMn,R er viðmiðunarmassi fyrir ökutæki R,
RRind er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir hvert einstakt ökutæki, gefin upp í kg/tonn,
RRR

er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki R, gefin upp í kg/tonn.

b) Gildið f2n,ind fyrir einstakt ökutæki skal ákvarðað sem hér segir:
𝐹2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 · 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 · 𝐹2𝑛,𝑅 ·

𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑
𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑
) , (0,2 · 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 · 𝐹2𝑛,𝑅 ·
))
𝐴𝑓,𝑅
𝐴𝑓,𝑅

þar sem
F2n,R er annars stigs ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, gefinn upp í N/(km/klst.)2,
Af,ind er framhlið einstaks ökutækis, í m2,
Af,R

er framhlið ökutækis R, í m2.

c) Gildið f1n,ind fyrir einstakt ökutæki skal stillt á 0.
4.2.1.7.

Útreikningur NEDC-koltvísýringsgildis fyrir einstakt ökutæki með notkun brúunaraðferðarinnar fyrir koltvísýring
Fyrir hvern fasa p í þeirri NEDC-lotu sem gildir fyrir einstök ökutæki í WLTP-brúunarhópnum skal reikna út
framlag hvers einstaks ökutækis til heildarmassa koltvísýrings sem hér segir:
E3,p,n − E1,p,n
MCO2− ind,p,n = MCO2− L,p,n + (
) · (MCO2− H,p,n − MCO2 − L,p,n )
E2,p,n − E1,p,n

Massi koltvísýringslosunar frá einstöku ökutæki í WLTP-brúunarhópnum, í g/km, MCO2− ind,n skal reiknaður út sem
hér segir:
E3,n − E1,n
MCO2− ind,n = MCO2 − L,n + (
) · (MCO2− H,n − MCO2− L,n )
E2,n − E1,n

E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n og E1,n, E2,n, E3,n eru skilgreind í lið 4.2.1.5.
4.2.1.8.

Útreikningur NEDC-gildis fyrir eldsneytiseyðslu einstaks ökutækis með notkun brúunaraðferðarinnar
Fyrir hvern fasa p í þeirri NEDC-lotu sem gildir fyrir einstök ökutæki í WLTP-brúunarhópnum skal reikna út
eldsneytiseyðslu, í l/100 km, sem hér segir:
E3,p,n − E1,p,n
FCp,n = FCL,p,n + (
) · (FCH,p,n − FCL,p,n )
E2,p,n − E1,p,n

Eldsneytiseyðsla heillar lotu, í l/100 km, fyrir einstakt ökutæki í WLTP-brúunarhópnum skal reiknuð út sem hér
segir:
E3,n − E1,n
FCind,n = FCL,n + (
) · (FCH,n − FCL,n )
E2,n − E1,n

E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n og E1,n, E2,n, E3,n eru skilgreind í lið 4.2.1.5.
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NEDC-koltvísýringsgildin og NEDC-gildin fyrir eldsneytiseyðslu að því er varðar einstök ófullbúin ökutæki í
flokki N1
NEDC-koltvísýringsgildin og NEDC-gildin fyrir eldsneytiseyðslu, sem ákvörðuð eru í samræmi við lið 3.2, og
fasatengdu gildin, sem ákvörðuð eru í samræmi við lið 3.3 fyrir dæmigert ökutæki R MSV, skulu úthlutuð ófullbúnum
ökutækjum sem tilheyra ökumótstöðufylkjahópi dæmigerða ökutækisins.

5.

SKRÁNING GAGNA

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tilnefnd tækniþjónusta skal sjá til þess að eftirfarandi upplýsingar séu skráðar:
a) fullgerða fylgniskýrslan, sem um getur í lið 3.1.1 sem er varðveitt sem prófunarskýrsla í samræmi við
VIII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB,
b) NEDC-koltvísýringsgildin úr raunmælingunum, sem um getur í lið 3.2 í þessum viðauka, í gerðarviðurkenningarvottorðið, eins og tilgreint er í viðbætinum við viðbótina við gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er
fram í 4. viðbæti I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151,
c) fráviksstuðullinn (De) og sannprófunarstuðullinn (ef slíkt liggur fyrir), sem ákvarðaðir eru í samræmi við lið
3.2.8 þessa viðauka, í gerðarviðurkenningarvottorðið, eins og tilgreint er í viðbætinum við viðbótina við
gerðarviðurkenningarvottorðið, sem sett er fram í 4. viðbæti I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 og í
færslu 49.1 í samræmisvottorðinu, eins og tilgreint er í IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB,
d) fasatengdu NEDC-koltvísýringsgildin og gildin fyrir eldsneytiseyðslu (fasatengd og við blandaðan akstur), sem
ákvarðast í samræmi við lið 3.3 í þessum viðauka, í gerðarviðurkenningarvottorðið, eins og tilgreint er í
viðbætinum við viðbótina við gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 4. viðbæti I. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151,
e) NEDC-koltvísýringsgildin (allir fasar og blandaður akstur) og gildi fyrir eldsneytiseyðslu (allir fasar og
blandaður akstur), sem ákvarðast í samræmi við lið 4.2 í þessum viðauka, í færslu 49.1 í samræmisvottorðinu,
eins og tilgreint er í IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.
_____
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II. VIÐAUKI

Ákvæðum I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012 er breytt sem hér segir:
1) í stað línunnar með færslunni „Sértæk losun koltvísýrings“ komi eftirfarandi:
„Sértæk NEDC-koltvísýringslosun
(g/km)

Liður 49.1

3. liður VIII. viðauka“,

„Nýsköpunartækni eða nýsköpunar- Liður 49.3
tæknihópur og minnkun á koltvísýringslosun vegna þeirrar tækni

4. liður VIII. viðauka“,

2) eftirfarandi lína er felld brott:

3) eftirfarandi sjö línur bætist við:
„Sértæk WLTP-koltvísýringslosun
(g/km)

Liður 49.4

Á ekki við

Heildarsparnaður í losun koltvísýrings
samkvæmt NEDC vegna vistvænnar
nýsköpunar

Liður 49.3.2.1

4. liður VIII. viðauka

Heildarsparnaður í losun koltvísýrings
samkvæmt WLTP vegna vistvænnar
nýsköpunar

Liður 49.3.2.2

Prófunarmassi WLTP

Liður 47.1.1

Á ekki við

Fráviksstuðull De

Liður 49.1

Viðbætir við viðbótina við gerðarviðurkenningarvottorðið
sem sett er fram í 4. viðbæti I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Sannprófunarstuðull („1“ eða „0“)

Liður 49.1

Viðbætir við viðbótina við gerðarviðurkenningarvottorðið
sem sett er fram í 4. viðbæti I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Verksmiðjunúmer ökutækjahóps

Liður 5.0 í XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151“.
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/1153
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2018/EES/33/30

frá 2. júní 2017
um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni og
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 frá 23. apríl 2009 um að setja staðla um
mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá
léttum ökutækjum (1), einkum fyrstu undirgrein 9. mgr. 8. gr. og fyrstu undirgrein 7. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Prófunaraðferð fyrir létt ökutæki, sem er samræmd á heimsvísu (e. World Harmonised Light Vehicles Test Procedure
(WLTP)) og sett fram í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (2), er ný, lögboðin prófunaraðferð til að
mæla koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun léttra ökutækja sem mun, frá 1. september 2017, koma í stað nýju,
evrópsku aksturslotunnar (NEDC) sem nú er notuð samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 692/2008 (3). Þess er vænst að með WLTP-prófunaraðferðinni fáist gildi fyrir koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun
sem endurspegla betur raunveruleg akstursskilyrði.

2)

Til að taka tillit til mismunandi gilda koltvísýringslosunar, sem mæld eru með NEDC-prófunaraðferðinni, sem er fyrir
hendi, og nýju WLTP-prófunaraðferðinni, ætti að ákvarða nýja aðferð til að sýna fram á fylgni milli þessara gilda
þannig að hægt sé að ákvarða hvort framleiðendur uppfylli markmið sín um sértæka koltvísýringslosun samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 443/2009.

3)

WLTP-prófunaraðferðinni skal komið á í áföngum sem hefst með nýjum gerðum ökutækja frá 1. september 2017 og
sem tekur síðan til allra ökutækja frá 1. september 2018. Frá 1. september 2019, þegar síðustu ökutæki gerðar hafa verið
tekin úr notkun í áföngum, verða öll ný ökutæki, sem koma á markað Sambandsins, prófuð samkvæmt WLTPprófunaraðferðinni. Á þessu tímabili er við hæfi að nota áfram NEDC-gildi fyrir koltvísýringslosun til að sannreyna að
farið sé að markmiðunum um sértæka losun.

4)

Það þykir þó æskilegt að takmarka prófunarbyrði bæði framleiðenda og gerðarviðurkenningaryfirvalda og því ætti að
vera mögulegt að ákvarða NEDC-viðmiðunargildin fyrir koltvísýringslosun með hermun. Hannað hefur verið sérstakt
hermitól fyrir ökutæki (fylgnitól (e. correlation tool)) í þeim tilgangi. Ílagsgögnin fyrir fylgnitólið ættu ekki að krefjast
viðbótarprófana heldur ætti að leiða þau út frá WLTP-gerðarviðurkenningarprófunum.

5)

Eftir að skipt hefur verið yfir í WLTP-prófunaraðferðina verða kröfurnar um skerðingu á losun koltvísýrings, í samræmi
við aðra undirgrein 7. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 443/2009, áfram að vera álíka strangar fyrir framleiðendur og
ökutæki, sem ætluð eru til annarra nota, og þær kröfur sem skilgreindar eru í reglugerð (EB) nr. 443/2009 með vísan til
þeirra losunargilda koltvísýrings sem ákvörðuð eru í samræmi við NEDC-aðferðina. Í fylgniaðferðinni ætti því að taka
tillit til þeirra NEDC-prófunarskilyrða sem sérstaklega er krafist við veitingu gerðarviðurkenningar.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 679. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2018 frá
23. mars 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 1.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro
6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB,
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um niðurfellingu á
reglugerð EB) nr. 692/2008 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 um framkvæmd og breytingu reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum
(Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1).

Nr. 33/316

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

17.5.2018

6)

Ekki er víst að fylgnitólið geti gefið nægilega nákvæm NEDC-koltvísýringsgildi fyrir tiltekna háþróaða ökutækjatækni
eða sérstaka tæknilega samskipan. Í slíkum tilvikum ætti framleiðandi að eiga kost á að gera raunprófun á ökutæki í
staðinn. Til að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði ættu sömu NEDC-prófunarskilyrðin, sem hafa verið skilgreind fyrir
fylgnitólið, að gilda fyrir þessar prófanir.

7)

Í reglugerð (EB) nr. 443/2009 er kveðið á um margs konar fyrirkomulag sem beita má til að greiða fyrir því að
markmiðum um sértæka losun verði náð. Til að tryggja álíka strangar kröfur er nauðsynlegt að gera tilteknar breytingar
á útreikningum á þeim sérstöku ívilnunum, sem tilgreindar eru í 5. gr. a í reglugerð (EB) nr. 443/2009, og á sparnaði af
vistvænni nýsköpun sem um getur í 12. gr. sömu reglugerðar. Rammaskilyrðin fyrir þetta fyrirkomulag teljast þó ekki
vera háð viðeigandi prófunaraðferð með beinum hætti og því ætti ekki að gera breytingar á þeim, þ.m.t. fastsetning efri
marka fyrir sérstakar ívilnanir og sparnað af vistvænni nýsköpun.

8)

Mikilvægt er að tryggja að aðferðafræðilegum vikmörkum og niðurstöðum frá fylgnitólinu sé beitt með þeim hætti sem
gert er ráð fyrir en ekki sem aðferð til að lækka þau losunargildi koltvísýrings sem notuð eru til að athuga hvort
markmiðin séu uppfyllt. Því ætti að gera takmarkaðan fjölda raunslembiprófana í því skyni að sannreyna að ílagsgögnin
og NEDC-viðmiðunargildin, sem byggjast á niðurstöðum frá fylgnitólinu, séu rétt ákvörðuð. Ef slembiprófun leiðir í
ljós að framleiðandi hefur gefið upp NEDC-koltvísýringsgildi fyrir gerðarviðurkenninguna, sem er lægra en vikmörkin
sem leyfileg eru í mæliniðurstöðum, eða ef röng ílagsgögn hafa verið gefin upp ætti framkvæmdastjórnin að geta
ákvarðað leiðréttingarstuðul og beitt honum til að auka sértæka meðaltalslosun framleiðanda. Slíkt ætti einnig að hafa
letjandi áhrif á hugsanlega misnotkun eða ofnýtingu vikmarka í mælingum.

9)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 (1) eru sett ákvæði um vöktun losunargilda koltvísýrings og
þar að auki þarf að aðlaga þessi ákvæði að nýju prófunaraðferðinni. Sértækt losunargildi koltvísýrings verður reiknað út
með WLTP-prófunaraðferðinni og það skráð í samræmisvottorð hvers ökutækis. Til að geta vaktað og sannreynt þessi
gildi með skilvirkum hætti er nauðsynlegt að vöktunin byggist á verksmiðjunúmerum ökutækja.

10)

Í ljósi umfangsmikillar aðlögunar, sem krafist er í tengslum við ökutækjaskráningar og kerfi til vöktunar á koltvísýringi,
er viðeigandi að gefa aðildarríkjum möguleika á að innleiða smám saman nýju vöktunarþættina árið 2017 og krefjast
ekki nýs alhliða gagnasafns fyrr en frá 2018. Gögnin, sem gefa á upp og tilheyra árinu 2017, skulu a.m.k fela í sér þau
gögn sem krafist er til að athuga hvort markmiðin séu uppfyllt og til að koma í veg fyrir að fylgnitólið verði misnotað.

11)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Viðfangsefni
Í þessari reglugerð er kveðið á um:
a) aðferð fyrir fylgni milli koltvísýringslosunar, sem er mæld í samræmi við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, og
koltvísýringslosunar sem er ákvörðuð í samræmi við XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008,
b) málsmeðferð við beitingu aðferðarinnar, sem um getur í a-lið, til að ákvarða sértæka meðaltalslosun koltvísýrings fyrir
hvern framleiðanda,
c) þær breytingar á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 sem krafist er til að aðlaga vöktun gagna um koltvísýringslosun þannig að
hún endurspegli breytinguna á losunargildunum.
(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 frá 10. nóvember 2010 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra
fólksbifreiða samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð ESB L 293, 11.11.2010, bls. 15).
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2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1) „NEDC-koltvísýringsgildi“: koltvísýringslosun sem ákvörðuð er í samræmi við I. viðauka og færð í samræmisvottorð,
2) „mæld NEDC-koltvísýringsgildi“: koltvísýringslosun (fasatengd og við blandaðan akstur) sem ákvörðuð er í samræmi XII.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 með því að gera raunprófanir á ökutæki,
3) „WLTP-koltvísýringsgildi“: koltvísýringslosun (við blandaðan akstur) sem er ákvörðuð í samræmi við prófunaraðferðina
sem sett er fram í XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151,
4) „WLTP-brúunarhópur“: brúunarhópur sem ákvarðaður er í samræmi við lið 5.6 í XXI. viðauka við reglugerð (ESB)
2017/1151,
5) „fylgnitól“ (e. correlation tool): hermilíkanið sem um getur í 2. lið I. viðauka.
3. gr.
Ákvörðun sértækrar meðaltalslosunar koltvísýrings til að athuga hvort markmiðin séu uppfyllt fyrir tímabilið
2017-2020
1. Fyrir almanaksárin 2017 til og með 2020 skal ákvarða sértæka meðaltalslosun fyrir framleiðanda með því að nota
eftirfarandi gildi fyrir massa koltvísýringslosunar (við blandaðan akstur):
a) að því er varðar fólksbifreiðar í flokki M1, sem eru gerðarviðurkenndar í samræmi við XXI. viðauka við reglugerð (ESB)
2017/1151: NEDC-koltvísýringsgildi,
b) að því er varðar fyrirliggjandi gerðir fólksbifreiða í flokki M1, sem eru gerðarviðurkennd í samræmi við XII. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 692/2008: mæld NEDC-koltvísýringsgildi fyrir almanaksárið 2017 til 31. ágúst 2018 og NEDCkoltvísýringsgildi frá 1. september 2018 til 31. desember 2020,
c) að því er varðar síðustu ökutæki gerðar sem um getur í 27. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (1): mæld
NEDC-koltvísýringsgildi.
2. Framleiðendur, sem eru ábyrgir fyrir fleiri en 1 000 en færri en 10 000 nýjum fólksbifreiðum, sem skráðar eru í
Sambandinu á hverju almanaksári frá 2017 til og með 2020, mega annaðhvort nota NEDC-koltvísýringsgildin eða mæld
NEDC-koltvísýringsgildi.
4. gr.
Ákvörðun sértækrar meðaltalslosunar á grundvelli WLTP-koltvísýringsgilda
1. Frá 1. janúar 2018 skal vakta WLTP-koltvísýringslosunina, sem gefin er upp í færslu 49.4 í samræmisvottorðinu sem
„blandaður akstur“ (e. combined), eða, eftir atvikum, „veginn, blandaður akstur“ (e. weighted combined), fyrir öll ný skráð
ökutæki.
2. Frá og með 1. janúar 2018 skal ákvarða sértæka meðaltalslosun á grundvelli WLTP-koltvísýringsgilda fyrir hvern
framleiðanda.
Frá og með 1. janúar 2021 skal nota þessa sértæku meðaltalslosun til að ákvarða hvort framleiðandi uppfylli markmið sitt um
sértæka losun.
(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og
eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1).
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5. gr.
Beiting 5. gr. a reglugerðar (EB) nr. 443/2009 — sérstakar ívilnanir
Ef mælt NEDC-koltvísýringsgildi nýrrar fólksbifreiðar er undir 50 g CO2/km skal framleiðandi, í þeim tilgangi að beita 5. gr. a
í reglugerð (EB) nr. 443/2009, skrá þetta gildi í samræmisvottorð viðkomandi bifreiða til 31. desember 2022.
Frá og með 1. janúar 2021 gildir eftirfarandi:
a) reikna skal út sértæka losun þessara ökutækja í samræmi við 5. gr. a í þeirri reglugerð með því að nota WLTPkoltvísýringsgildi þessara ökutækja,
b) tillit skal tekið til þeirra efri marka, 7,5 g CO2/km, sem kveðið er á um í 5. gr. a í þeirri reglugerð, með eftirfarandi hætti:
𝐶𝑎𝑝𝑛,𝑟 = (

7,5 − 𝑆𝐶𝑛 2020
)
7,5

𝐶𝑎𝑝𝑤 = 𝐶𝑎𝑝𝑛,𝑟 · (

𝑆𝐶𝑤 2020 ∙ 7,5
)
𝑆𝐶𝑛 2020

þar sem:
Capn,r

er hlutfall eftirstöðva efri marka fyrir árið 2020 samkvæmt NEDC-prófunaraðferðinni,

SCn2020 er sparnaður í tengslum við sérstakar ívilnanir fyrir árið 2020 samkvæmt NEDC-prófunaraðferðinni,
SCw2020 er sparnaður í tengslum við sérstakar ívilnanir fyrir árið 2020 samkvæmt WTLP-prófunaraðferðinni,
Capw

eru eftirstöðvar efri marka sparnaðar í tengslum við sérstakar ívilnanir sem taka skal tillit til við útreikninga á
sértækri meðaltalslosun fyrir árin 2021 og 2022.
6. gr.
Beiting 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 443/2009 — vistvæn nýsköpun

1. Frá og með 1. janúar 2021 skal, við útreikning á sértækri meðaltalslosun fyrir framleiðanda, aðeins taka tillit til
koltvísýringssparnaðar vegna vistvænnar nýsköpunar, í skilningi 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 443/2009, sem fellur ekki undir
prófunaraðferðina sem sett er fram í XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151.
2. Aðlaga skal heildarkoltvísýringssparnað framleiðanda (e. EI savings adjusted) fyrir næsta almanaksár með eftirfarandi
hætti:
a)

árið 2021: 𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 2021 = 𝑊𝐿𝑇𝑃𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠 2021 · 1,9

b)

árið 2022: 𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 2022 = 𝑊𝐿𝑇𝑃𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠 2022 · 1,7

c)

árið 2023: 𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 2023 = 𝑊𝐿𝑇𝑃𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠 2023 · 1,5

þar sem:
𝐸𝐼 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 20𝑥𝑥 er sparnaður vegna vistvænnar nýsköpunar á viðkomandi ári sem taka skal tillit til við útreikning á
sértækri meðaltalslosun,
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er sparnaður vegna vistvænnar nýsköpunar á viðkomandi ári, ákvarðað í tengslum við WLTP og
skráð í samræmisvottorðið.

Frá almanaksárinu 2024 skal taka tillit til sparnaðar vegna vistvænnar nýsköpunar við útreikning á sértækri meðaltalslosun án
aðlögunar.
7. gr.
Ákvörðun og leiðrétting á NEDC-koltvísýringsgildum í tengslum við útreikning á sértækri meðaltalslosun
1. Frá almanaksárinu 2017 til og með ársins 2020 skal reikna út sértæka meðaltalslosun á koltvísýringi fyrir framleiðanda
með því að nota NEDC-koltvísýringsgildin, sem ákvörðuð eru í samræmi við þá málsmeðferð sem mælt er fyrir um í 4. lið í
I. viðauka, nema b- eða c-liður 1. mgr. 3. gr. eða 2. mgr. 3. gr. eigi við.
2. Ef fráviksstuðullinn De fyrir WLTP-brúunarhóp, sem er ákvarðaður í samræmi við lið 3.2.8 í I. viðauka, fer yfir gildið
0,04 eða ef sannprófunarstuðull er ákvarðaður við „1“ í samræmi við sama lið, skal margfalda meðaltal sértækrar NEDCkoltvísýringslosunar fyrir framleiðandann, sem ber ábyrgð á þessum brúunarhópi, með eftirfarandi leiðréttingarstuðli:

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1 +

∑𝑁
𝑖= 1 𝐷𝑒𝑖 · 𝑟𝑖
∑𝑁
𝑖= 1 𝛿з,𝑖 · 𝑟𝑖

þar sem:
Dei

er gildið sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2.8 í I. viðauka,

ri

er fjöldi árlegra skráninga ökutækja sem tilheyra viðkomandi WLTP-brúunarhópi i,

δз,i

er jafnt og 0, ef Dei vantar, og annars jafnt og 1,

N

er fjöldi WLTP-brúunarhópa sem framleiðandi er ábyrgur fyrir.

8. gr.
Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010
Reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir:
a) Í stað b-liðar komi eftirfarandi:
„b)

fyrir hvert ökutæki: fráviksstuðull (De) og sannprófunarstuðull sem ákvarðaðir eru í samræmi við lið 3.2.8 í I.
viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 (*).
__________
(*) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (ESB) 2017/1153 frá 2. júní 2017 um
aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 679).“

b) Eftirfarandi þriðja málsgrein bætist við:
„Þrátt fyrir ítarlegu gagnamæliþættina, sem um getur í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 443/2009, skal aðildarríki,
með tilliti til þeirra gagna sem vöktuð eru til 31. desember 2017, til viðbótar við þá mæliþætti sem þegar er krafist,
aðeins greina frá fráviksstuðlinum (De) og sannprófunarstuðlinum. Frá 1. janúar 2018 skal vakta og greina frá öllum
ítarlegu vöktunargögnum sem tilgreind eru í II. viðauka.“
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2) Ákvæði 6. gr. falli brott.

3) Eftirfarandi 9. gr. a bætist við:

„9. gr. a

Undirbúningur bráðabirgðagagnasafns

1. Í bráðabirgðagagnasafninu, sem framleiðanda skal tilkynnt um í samræmi við aðra undirgrein 4. mgr. 8. gr.
reglugerðar (EB) nr. 443/2009, skulu vera þær skrár sem hægt er að eigna framleiðandanum á grundvelli nafns
framleiðanda og, frá 1. janúar 2018, verksmiðjunúmers ökutækis.

Miðlæga skráin, sem um getur í fyrstu undirgrein 4. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 443/2009, skal ekki innihalda nein
gögn um verksmiðjunúmer ökutækis.

2. Vinnsla á verksmiðjunúmerum ökutækja skal ekki fela í sér vinnslu á neinum persónuupplýsingum, sem hægt væri að
tengja við númerin, eða á neinum öðrum gögnum sem gætu gert kleift að tengja verksmiðjunúmer ökutækja við
persónuupplýsingar.“

4) Í stað I. viðauka komi texti II. viðauka við þessa reglugerð.

9. gr.

Gildistaka

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

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

Gjört í Brussel 2. júní 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____
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I. VIÐAUKI

1.

INNGANGUR

Í þessum viðauka eru settar fram aðferðir til að ákvarða NEDC-koltvísýringsgildi einstakra ökutækja í flokki M1.
2.

ÁKVÖRÐUN NEDC-KOLTVÍSÝRINGSGILDIS FYRIR WLTP-BRÚUNARHÓPINN (e. INTERPOLATION FAMILY)

2.1.

Fylgnitól
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal sjá til þess að NEDC-koltvísýringsgildin, sem nota á sem viðmiðun að því er
varðar 3. lið, séu ákvörðuð með hermun í samræmi við ákvæðin sem sett eru fram í þessum viðauka.
Framkvæmdastjórnin skal, í þeim tilgangi, láta í té hermitól (hér á eftir nefnt „fylgnitól“) í formi keyranlegs
hugbúnaðar sem unnt er að hala niður. Framkvæmdastjórnin skal einnig veita leiðsögn um getu fylgnitólsins til að
herma eftir háþróuðum ökutækjum og, ef nauðsyn krefur, mæla með að gerðar séu raunmælingar í stað hermunar.

2.1.1.

Aðgangur að fylgnitólinu
Fylgnitólið skal sett upp í tölvu hjá gerðarviðurkenningaryfirvaldinu eða, eftir atvikum, tækniþjónustunni, í
samræmi við leiðbeiningarnar á eftirfarandi vefsetri:
(http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm)
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal sjá til þess að fylgnitólið sé starfrækt í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar
og notendaleiðbeiningarnar sem settar eru fram í notendahandbókinni (1).
Framkvæmdastjórnin skal, að fenginni beiðni, veita viðurkenningaryfirvöldum og tækniþjónustu, sem nota
fylgnitólið, stuðning að því er þessa reglugerð varðar. Senda skal beiðni um stuðning á eftirfarandi virkt pósthólf:
co2mpas@jrc.ec.europa.eu (2)
Fylgnitólið skal vera aðgengilegt öðrum notendum en hins vegar er þessum notendum aðeins veittur stuðningur
innan marka tiltækra fjármuna.

2.1.2.

Rafræn undirskrift og innsiglun frálagsgagna úr fylgnitólinu
Í kjölfar beiðni til framkvæmdastjórnarinnar skal rafrænn undirskriftarlykill gerður aðgengilegur
viðurkenningaryfirvöldunum og, eftir atvikum, tækniþjónustu í þeim tilgangi að skrifa rafrænt undir og innsigla
upprunalegu frálagsskýrslu fylgnitólsins sem um getur í lið 3.1. Í beiðninni skal koma fram viðeigandi nafn og
samskiptaupplýsingar (póstfang, tölvupóstfang, símanúmer) þess einstaklings sem ber ábyrgð á frálagsgögnum
fylgnitólsins og skal hún send á eftirfarandi virkt pósthólf:
EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

2.1.3.

Árleg uppfærsla fylgnitóls
Frammistaða fylgnitóls skal stöðugt endurskoðuð, að teknu tilliti til þeirra upplýsinga sem látnar eru í té, einkum frá
tengiliðunum sem um getur í lið 2.1.2. Eftir því sem við á skal framkvæmdastjórnin útbúa nýja útgáfu af tólinu sem
gerð er aðgengileg 1. september ár hvert. Nýja útgáfan skal ekki hafa áhrif á gildi niðurstaðna sem byggðust á fyrri
útgáfum.
Nota má nýju útgáfuna í tengslum við verklagsreglurnar, sem settar eru fram í 3. lið í þessum viðauka, frá þeim degi
sem hún er gerð aðgengileg. Með samþykki gerðarviðurkenningaryfirvaldsins eða tækniþjónustunnar má þó áfram
nota fyrri útgáfu af fylgnitólinu í að hámarki tvo mánuði eftir að nýja útgáfan hefur verið gerð aðgengileg.
Í frálagsskýrslu fylgnitólsins, sem var undirrituð rafrænt, skal tilgreina hvaða útgáfa er notuð sem og stýrikerfi
tölvunnar sem gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tækniþjónustan notaði til að keyra fylgnitólið.

(1) https://co2mpas.io/
(2) Frá 1. ágúst 2017 jrc-co2mpas@ec.europa.eu
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Ef notkun nýju útgáfunnar krefst breytinga á einhverjum ákvæðum þessarar reglugerðar skal ný útgáfa ekki gerð
aðgengileg fyrr en reglugerðinni hefur verið breytt til samræmis við það.
2.1.4.

Sérstakar breytingar á fylgnitólinu
Ef um er að ræða alvarlega bilun í fylgnitólinu, í tengslum við málsmeðferðina í 3. lið, skal undirbúa nýja útgáfu af
tólinu og hún gerð aðgengileg, eins fljótt og auðið er í kjölfar greiningar bilunarinnar, þrátt fyrir það sem fram
kemur í lið 2.1.3. Nýja útgáfan gildir frá þeim degi sem hún er gerð aðgengileg og skal ekki hafa áhrif á gildi
niðurstaðna sem byggðust á fyrri útgáfum.
Ef notkun nýju útgáfunnar krefst breytinga á einhverjum ákvæðum þessarar reglugerðar skal ný útgáfa ekki gerð
aðgengileg fyrr en reglugerðinni hefur verið breytt til samræmis við það.

2.2.

Ákvörðun WLTP-prófunarniðurstaðna sem nota skal til að velja ílagsgögn fyrir hermilíkanið
Ílagsgögnin fyrir hermun með fylgnitólinu skulu fengin úr viðeigandi WLTP-prófunarniðurstöðum fyrir ökutæki H
og, eftir atvikum, ökutæki L, eins og þau eru skilgreind í lið 4.2.1 í 4. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151. Ef gerð er fleiri en ein WLTP-gerðarviðurkenningarprófun á ökutæki H eða L, í samræmi við
töflu A6/2 í XXI. viðauka við þá reglugerð, skal nota eftirfarandi prófunarniðurstöður til að velja ílagsgögnin:
a) ef gerðar eru tvær gerðarviðurkenningarprófanir skal nota prófunarniðurstöðurnar með hæstu gildi
koltvísýringslosunar,
b) ef gerðar eru þrjár
koltvísýringslosunar.

2.3.

gerðarviðurkenningarprófanir

skal

nota prófunarniðurstöðurnar með

miðgildi

Val á ílagsgögnum og skilyrði fyrir starfrækslu fylgnitólsins
Við hermun með fylgnitólinu skal taka tillit til prófunarskilyrðanna, sem um getur í XII. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 692/2008, sem og þeirra útskýringa sem gefnar eru í liðum 2.3.1-2.3.7 í þessum viðauka.
Raunmælingar á ökutækinu, sem um getur í 3. lið, skulu gerðar í samræmi við skilyrðin sem um getur í þeirri
reglugerð, með hliðsjón af þeim útskýringum sem gefnar eru í þessum viðauka og, eftir atvikum, þeim ílagsgögnum
sem skilgreind eru í lið 2.4.

2.3.1.

Ákvörðun tregðu ökutækis samkvæmt NEDC
NEDC-viðmiðunarmassi fyrir ökutæki H og L skal ákvarðaður sem hér segir:
RMn,L = (MROL − 75 + 100) [kg]
RMn,H = (MROH − 75 + 100) [kg]

þar sem:
MRO er massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, samkvæmt skilgreiningu í d-lið 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 443/2009 fyrir ökutæki H og L, eftir því sem við á.
Sá viðmiðunarmassi sem nota skal sem ílagsgögn fyrir hermun skal vera tregðugildið, sem sett er fram í töflu 3 í 4.
viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, og jafngildir viðmiðunarmassanum RM sem ákvarðaður er í samræmi við þennan lið og nefnist TM n,L og TMn,H.
2.3.2.

Ákvörðun áhrifa af formeðhöndlun
Á sama tíma og vegkeflin eru undirbúin fyrir gerðarviðurkenningarprófun er ökutækið formeðhöndlað til að skapa
skilyrði sem eru svipuð þeim skilyrðum sem notuð eru í fríhjólunarprófuninni. Sú aðferð vegna formeðhöndlunar
sem notuð er við WLTP-prófun er frábrugðin þeirri aðferð sem notuð er við NEDC-prófun þannig að við jafna
ökumótstöðu telst ökutækið þola meiri kraft í WLTP-prófuninni. Þessi mismunur skal vera 6 njúton og skal nota það
gildi við útreikning á NEDC-ökumótstöðu í samræmi við lið 2.3.8.

2.3.3.

Umhverfisskilyrði samkvæmt lið 3.1.1 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83
Að því er varðar fylgnitólið skal hitastig í prófunarklefanum fastsett við 25 °C.
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Við raunmælingu á ökutæki, skv. 3. lið, skal hitastigið í prófunarklefanum einnig fastsett við 25 °C. Óski
framleiðandinn eftir því má þó fastsetja hitastigið í prófunarklefanum við 20-25 °C fyrir raunmælinguna.
2.3.4.

Ákvörðun upphaflegs hleðsluástands rafgeymis
Hleðsluástand rafgeymis í upphafi skal fastsett við a.m.k. 99% í tengslum við prófun með fylgnitólinu. Það sama á
við um raunprófun ökutækis.

2.3.5.

Ákvörðun mismunar á milli forskrifta fyrir hjólbarðaþrýsting
Samkvæmt WLTP-prófunaraðferðinni skal nota lægsta loftþrýsting í hjólbörðum fyrir prófunarmassa ökutækis,
jafnvel þótt slíkt sé ekki tilgreint fyrir NEDC-prófunaraðferðina. Til að ákvarða hjólbarðaþrýstinginn, sem taka skal
tillit til við mælingu á NEDC-ökumótstöðu, í samræmi við lið 2.3.8, skal tillit tekið til mismunandi
hjólbarðaþrýstings fyrir hvorn ás ökutækisins og skal hjólbarðaþrýstingurinn vera meðaltal ásanna tveggja af
reiknuðu meðaltali fyrir heimilaðan lágmarks- og hámarksþrýsting í hjólbörðum fyrir valda hjólbarða á hvorum ás
fyrir NEDC-viðmiðunarmassa ökutækisins. Útreikningur skal gerður fyrir ökutæki H og ökutæki L í samræmi við
eftirfarandi reiknireglur:
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐻 + 𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻
Fyrir ökutæki H: 𝑃
)
𝑎𝑣𝑔,𝐻 = (
2
Fyrir ökutæki L:

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐿 + 𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿 = (
)
2

þar sem:
Pmax, er meðaltal hámarksþrýstings í hjólbarða fyrir valda hjólbarða á ásunum tveimur,
Pmin, er meðaltal lágmarksþrýstings í hjólbarða fyrir valda hjólbarða á ásunum tveimur.
Reikna skal út samsvarandi áhrif í tengslum við þá mótstöðu sem beitt er á ökutækið með eftirfarandi reiknireglum
fyrir viðeigandi ökutæki H og L:
− 0,4

𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻
𝑇𝑃𝐻 = (
)
𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻

− 0,4

𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿
𝑇𝑃𝐿 = (
)
𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿

2.3.6.

Ákvörðun mynsturdýptar hjólbarða (TTD)
Samkvæmt lið 4.2.2.2 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 á lágmarksmynsturdýpt
hjólbarða að vera 80% fyrir WLTP-prófun en samkvæmt lið 4.2 í 7. viðbæti í 4. viðauka a við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 á heimiluð lágmarksmynsturdýpt hjólbarða að jafngilda
50% af nafngildi fyrir NEDC-prófun. Þetta gefur 2 mm meðalmun í mynsturdýpt milli aðferðanna tveggja. Ákvarða
skal samsvarandi áhrif í tengslum við þá mótstöðu sem beitt er á ökutækið í því skyni að reikna út NEDCökumótstöðuna í lið 2.3.8 í samræmi við eftirfarandi reiknireglur fyrir viðeigandi ökutæki H og L:
𝑇𝑇𝐷𝐻 = (2 ·

0,1 · 𝑅𝑀𝑛,𝐻 · 9,81
)
1 000

𝑇𝑇𝐷𝐿 = (2 ·

0,1 · 𝑅𝑀𝑛,𝐿 · 9,81
)
1 000

þar sem:
RMn,H og RMn,L eru viðmiðunarmassar fyrir ökutæki H og L, ákvarðaðir í samræmi við lið 2.3.1.
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Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast
Eftirfarandi gildir um notkun fylgnitólsins:
Við hermun WLTP-prófunarinnar á að taka mið af fjórum hjólum sem snúast en við NEDC-prófunina á eingöngu að
taka mið af tveimur hjólum sem snúast. Í samræmi við reiknireglurnar, sem settar eru fram í 3. lið a-liðar í lið
2.3.8.1.1, skal taka tillit til þeirra áhrifa sem þetta hefur á kraftinn sem beitt er á ökutækið.
Með fylgnitólinu skal reikna út kraftinn við hraðaaukningu og hraðalækkun fyrir hermun NEDC-prófunarinnar með
því að taka eingöngu mið af tregðu tveggja hjóla sem snúast.
Eftirfarandi gildir fyrir raunprófun:
Þegar kveikt er á fríhjólunarstillingunni í WLTP-prófun á að breyta fríhjólunartíma í krafta og öfugt með því að taka
mið af viðeigandi prófunarmassa sem og áhrifum af snúningsmassa (3% af heildarsummu MRO og 25 kg). Þegar
kveikt er á fríhjólunarstillingunni í NEDC-prófun á að breyta fríhjólunartíma í krafta og öfugt án þess að taka tillit til
áhrifa af snúningsmassa (aðeins er notuð tregða ökutækis samkvæmt NEDC sem er reiknuð í lið 2.3.1).

2.3.8.

Ákvörðun NEDC-ökumótstöðu

2.3.8.1.

Ef ökumótstaða er ákvörðuð í samræmi við 1.-4. lið og 6. lið í 4. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

2.3.8.1.1. Ákvörðun NEDC-ökumótstöðustuðla fyrir ökutæki H
a) Fyrir ökutæki H skal ökumótstöðustuðullinn F0,n gefinn upp í njútonum og ákvarðaður sem hér segir:
1) Áhrif af mismunandi tregðu:
1
𝐹0𝑛,𝐻
= 𝐹0𝑤,𝐻 · (

𝑅𝑀𝑛,𝐻
)
𝑇𝑀𝑤,𝐻

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.1, að eftirfarandi undanskildu:
F0w,H er ökumótstöðustuðullinn F0 sem ákvarðaður er fyrir WLTP-prófun á ökutæki H og TMw,H er sá
prófunarmassi sem notaður er fyrir WLTP-prófun á ökutæki H.
2) Áhrif af mismunandi hjólbarðaþrýstingi:
2
1
𝐹0𝑛,𝐻
= 𝐹0𝑛,𝐻
· 𝑇𝑃𝐻

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.5.
3) Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
3
2
𝐹0𝑛,𝐻
= 𝐹0𝑛,𝐻
·(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
3
2
𝐹0𝑛,𝐻
= 𝐹0𝑛,𝐻
·(
)
1,03

4) Áhrif af mismunandi mynsturdýpt hjólbarða:
4
3
𝐹0𝑛,𝐻
= 𝐹0𝑛,𝐻
− 𝑇𝑇𝐷𝐻

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.6.
5) Áhrif vegna formeðhöndlunar:
4
𝐹0𝑛,𝐻 = 𝐹0𝑛,𝐻
− 6

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 33/325

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis er leiðréttingunni vegna áhrifa af formeðhöndlun ekki beitt.
b) Fyrir ökutæki H skal ökumótstöðustuðullinn F1n ákvarðaður sem hér segir:
Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 · (
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 · (
)
1,03

c) Fyrir ökutæki H skal ökumótstöðustuðullinn F2n ákvarðaður sem hér segir:
Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
∗
𝐹2𝑛,𝐻 = 𝐹2𝑤,𝐻
·(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
∗
𝐹2𝑛,𝐻 = 𝐹2𝑤,𝐻
·(
)
1,03

þar sem þátturinn 𝐹2𝑤,𝐿 er ökumótstöðustuðullinn F2 sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun á ökutæki H, að
frádregnum áhrifum af öllum loftaflfræðilegum aukabúnaði.
2.3.8.1.2. Ákvörðun NEDC-ökumótstöðustuðla fyrir ökutæki L
a) Fyrir ökutæki L skal ökumótstöðustuðullinn F0,n ákvarðaður sem hér segir:
1) Áhrif af mismunandi tregðu:
𝑅𝑀𝑛,𝐿
1
𝐹0𝑛,𝐿
= 𝐹0𝑤,𝐿 · (
)
𝑇𝑀𝑤,𝐿

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.1, að undanskildum F0w,L, en það er
ökumótstöðustuðullinn F0, sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun ökutækis L, og TMw,L, sem er sá
prófunarmassi sem er notaður við WLTP-prófun ökutækis L.
2) Áhrif af mismunandi hjólbarðaþrýstingi:
2
1
𝐹0𝑛,𝐿
= 𝐹0𝑛,𝐿
· 𝑇𝑃𝐿

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.5.
3) Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
3
2
𝐹0𝑛,𝐿
= 𝐹0𝑛,𝐿
·(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
3
2
𝐹0𝑛,𝐿
= 𝐹0𝑛,𝐿
·(
)
1,03

4) Áhrif af mismunandi mynsturdýpt hjólbarða:
4
3
𝐹0𝑛,𝐿
= 𝐹0𝑛,𝐿
− 𝑇𝑇𝐷𝐿

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.6.
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5) Áhrif vegna formeðhöndlunar:
4
𝐹0𝑛,𝐿 = 𝐹0𝑛,𝐿
− 6

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis er leiðréttingunni vegna áhrifa af formeðhöndlun ekki beitt.
b) Fyrir ökutæki L skal ökumótstöðustuðullinn F1n ákvarðaður sem hér segir:
Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
𝐹1𝑛,𝐿 = 𝐹1𝑤,𝐿 · (
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
𝐹1𝑛,𝐿 = 𝐹1𝑤,𝐿 · (
)
1,03

þar sem þátturinn F1w,L er ökumótstöðustuðullinn F1 sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun ökutækis L.
c) Fyrir ökutæki L skal ökumótstöðustuðullinn F2n ákvarðaður sem hér segir:
Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
∗
𝐹2𝑛,𝐿 = 𝐹2𝑤,𝐿
·(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
∗
𝐹2𝑛,𝐿 = 𝐹2𝑤,𝐿
·(
)
1,03

þar sem þátturinn F2w,L er ökumótstöðustuðullinn F2 sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun á ökutæki L, að
frádregnum áhrifum af öllum loftaflfræðilegum aukabúnaði.
2.3.8.2.

Ákvörðun ökumótstöðu þar sem ökumótstaðan hefur verið ákvörðuð fyrir WLTP-prófunina í samræmi við 5. lið í 4.
undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151.
a) Ef ökumótstaða ökutækis hefur verið reiknuð út, í samræmi við lið 5.1 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151, skal NEDC-ökumótstaðan, sem nota skal fyrir hermun með fylgnitólinu, fengin
með eftirfarandi hætti:
Ökutæki H:
𝐹0𝑛,𝐻 = 𝑇0𝑛,𝐻 + (𝐹0𝑤,𝑀 − 𝐴𝑤,𝑀 )
𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝑀 − 𝐵𝑤,𝑀
𝐹2𝑛,𝐻 = 𝑇2𝑛,𝐻 + (𝐹2𝑤,𝑀 − 𝐶𝑤,𝑀 )

Ökutæki L:
𝐹0𝑛,𝐿 = 𝑇0𝑛,𝐿 + (𝐹0𝑤,𝑀 − 𝐴𝑤,𝑀 )
𝐹1𝑛,𝐿 = 𝐹1𝑤,𝑀 − 𝐵𝑤,𝑀
𝐹2𝑛,𝐿 = 𝑇2𝑛,𝐿 + (𝐹2𝑤,𝑀 − 𝐶𝑤,𝑀 )
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þar sem:
F0n,i, F1n,i, F2n,i, með i = H,L

eru NEDC-ökumótstöðustuðlarnir fyrir ökutæki H eða L,

T0n,i, T2n,i með i = H,L

eru NEDC-stuðlarnir fyrir vegkefli fyrir ökutæki H eða L, ákvarðaðir í samræmi
við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 83,

AW,M, BW,M, CW,M

eru stuðlarnir fyrir vegkefli ökutækis sem notað er til að undirbúa vegkeflið í
samræmi við 7. og 8. lið í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB)
2017/1151.

b) Ef stöðluð ökumótstaða hefur verið reiknuð út, í samræmi við lið 5.2 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151, skal reikna út NEDC-ökumótstöðuna með eftirfarandi hætti:
Ökutæki H:
𝐹0𝑛,𝐻 = 𝑇0𝑛,𝐻 + (𝐹0𝑤,𝐻 − 𝐴𝑤,𝐻 )
𝐹1𝑛,𝐻 = 𝐹1𝑤,𝐻 − 𝐵𝑤,𝐻
𝐹2𝑛,𝐻 = 𝑇2𝑛,𝐻 + (𝐹2𝑤,𝐻 − 𝐶𝑤,𝐻 )

Ökutæki L:
𝐹0𝑛,𝐿 = 𝑇0𝑛,𝐿 + (𝐹0𝑤,𝑀 − 𝐴𝑤,𝑀 )
𝐹1𝑛,𝐿 = 𝐹1𝑤,𝑀 − 𝐵𝑤,𝑀
𝐹2𝑛,𝐿 = 𝑇2𝑛,𝐿 + (𝐹2𝑤,𝑀 − 𝐶𝑤,𝑀 )

þar sem:

2.4.

F0n,i, F1n,i, F2n,i, með i = H,L

eru NEDC-ökumótstöðustuðlarnir fyrir ökutæki H eða L,

T0n,i, T2n,i með i = H,L

eru NEDC-stuðlarnir fyrir vegkefli fyrir ökutæki H eða L, ákvarðaðir í samræmi
við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 83,

AW,i, BW,i, CW,i, með i = H,L

eru stuðlarnir fyrir vegkefli ökutækis H eða L, sem ákvarðast til að undirbúa
vegkeflið í samræmi við 7. og 8. lið í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151.

Ílagsgagnafylki
Framleiðandi skal ákvarða ílagsgögnin fyrir hvert ökutæki H og ökutæki L, í samræmi við lið 2.2, og senda
gerðarviðurkenningaryfirvaldinu eða, eftir atvikum, tækniþjónustunni, sem tilnefnd er til að framkvæma prófunina,
útfyllt gagnafylki, sem sett er fram í töflu 1, að undanskildum 31., 32. og 33. lið (NEDC-ökumótstaða) sem
gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tækniþjónustan skal reikna út í samræmi við reiknireglurnar sem tilgreindar eru
í lið 2.3.8.
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tækniþjónustan skal framkvæma óháða sannprófun og staðfestingu á réttleika
þeirra ílagsgagna sem framleiðandinn leggur fram. Ef um einhvern vafa er að ræða skal
gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tækniþjónustan ákvarða viðeigandi ílagsgögn, óháð þeim upplýsingum sem
framleiðandinn veitir, eða, ef við á, fara að liðum 3.2.7 og 3.2.8.
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Tafla 1
Ílagsgagnafylki fyrir fylgnitólið
Nr.

Ílagsþættir fyrir fylgnitólið

Eining

Heimild

Athugasemdir

1

Tegund eldsneytis

—

Liður 3.2.2.1 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

2

Lægra varmagildi
eldsneytis

kJ/kg

Yfirlýsing framleiðanda
og/eða tækniþjónustu

3

Kolefnisinnihald
eldsneytis

%

Sama og hér að framan

Massahlutfall kolefnis (%) í
eldsneytinu, t.d. 85,5%.

4

Gerð hreyfils

Liður 3.2.1.1 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Rafkveikja eða þjöppukveikja

5

Slagrými hreyfils

cc

6

Slaglengd hreyfils

mm

7

Málafl hreyfils

8

Dísilolía/bensín/fljótandi
jarðolíugas/jarðgas eða
lífmetan/etanól(E85)/lífdísilolía

Liður 3.2.1.3 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151
Liður 3.2.1.2.2 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

kW…min–1

Liður 3.2.1.8 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Snúningshraði hreyfils
við málafl

min–1

Liður 3.2.1.8 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

9

Mikill snúningshraði
hreyfils í lausagangi (*)

min–1

Liður 3.2.1.6.1 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

10

Hámarkssnúningsvægi
(nettó) (*)

Nm við…
min–1

Liður 3.2.1.10 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

11

T1-hreyfilferill,
snúningshraði (*)

snún./mín.

2. undirviðauki XXI.
viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Mörg gildi (e. array)

12

T1-hreyfilferill,
snúningsvægi (*)

Nm

2. undirviðauki XXI.
viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Mörg gildi

13

T1-hreyfilferill,
hreyfilafl (*)

kW

2. undirviðauki XXI.
viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Mörg gildi

Snúningshraði hreyfils við
hámarksnettóafl
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Nr.

Ílagsþættir fyrir fylgnitólið

14

Lausagangshraði
hreyfils

15

Eldsneytiseyðsla
hreyfils í lausagangi

g/s

Yfirlýsing framleiðanda

Eldsneytiseyðsla í lausagangi
við heit skilyrði

16

Endanleg drifhlutföll

—

Liður 4.6 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Endanlegt drifhlutfall

17

Hjólbarðamerking (**)

—

6. liður í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Merking (t.d. P195/55R1685H)
hjólbarðanna sem notaðir eru í
WLTP-prófuninni

18

Tegund gírkassa

—

Liður 4.5 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

sjálfskiptur/beinskiptur/
samfelld stiglaus skipting
(CVT)

19

Snúningsvægisbreytir

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei, 1 = já. Notar ökutækið
snúningsvægisbreyti?

20

Eldsneytissparnaðargír
fyrir sjálfskiptingu

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei, 1 = já
Ef 1 er ákvarðaður fyrir þetta
gildi getur fylgnitólið notað
hærri gír við stöðugan
aksturshraða heldur en þegar
um er að ræða svipul skilyrði

21

Drifhamur

—

Liður 2.3.1 í 5. undirTvíhjóladrif, fjórhjóladrif
viðauka XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151

22

Virkjunartími
stöðvunar-/
ræsingarkerfis

sek.

Yfirlýsing framleiðanda

23

Nafnspenna
riðstraumsrafala

V

Liður 3.4.4.5 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

24

Rýmd rafgeymis

Ah

Liður 3.4.4.5 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

snún./mín.

Heimild

Nr. 33/329

Athugasemdir

2. undirviðauki
Lausagangshraði við heit
XXI. viðauka við reglugerð skilyrði
(ESB) 2017/1151

Virkjunartími stöðvunar-/
ræsingarkerfis sem liðinn er frá
upphafi prófunar
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Nr.

Ílagsþættir fyrir fylgnitólið

Eining

Athugasemdir

25

Umhverfishiti við
upphaf WLTP-prófunar

°C

26

Hámarksafl
riðstraumsrafala

kW

Yfirlýsing framleiðanda

27

Nýtni riðstraumsrafala

—

Yfirlýsing framleiðanda

Staðalgildi = 0,67

28

Gírhlutföll

—

Liður 4.6 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Fleiri gildi: gírhlutfall 1. gír,
gírhlutfall 2. gír o.s.frv.

29

Hlutfall milli hraða
ökutækis og snúningshraða hreyfils (**)

(km/klst.)/
snún./mín.

Yfirlýsing framleiðanda

Mörg gildi: [stöðugt hlutfall
milli hraða/snúningshraða
1. gír, stöðugt hlutfall milli
hraða/snúningshraða 2. gír...].
Annar möguleiki varðandi
gírhlutföll

30

Tregða ökutækis
(NEDC)

kg

Liður 2.6 í 3. viðbæti
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Reiknast út í samræmi við lið
2.3.1 í þessum viðauka.

31

F0 NEDC

N

Liður 2.3.8 í þessum
viðauka. Fyllist út af
gerðarviðurkenningaryfirvaldinu eða tækniþjónustunni

F0 ökumótstöðustuðull

32

F1 NEDC

N/(km/klst.) Sama og hér að framan

F1 ökumótstöðustuðull

33

F2 NEDC

N/(km/klst.)2 Sama og hér að framan

F2 ökumótstöðustuðull

34

Prófunarmassi WLTP

kg

Liður 2.4.6 í viðbætinum
Engin leiðrétting fyrir hluti sem
við upplýsingaskjalið í
snúast
3. viðbæti I. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151

35

F0 WLTP

N

Liður 2.4.8 í viðbætinum
F0 ökumótstöðustuðull
við upplýsingaskjalið í
3. viðbæti I. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151

36

F1 WLTP

N/(km/klst.) Sama og hér að framan

F1 ökumótstöðustuðull

37

F2 WLTP

N/(km/klst.)2 Sama og hér að framan

F2 ökumótstöðustuðull

Staðalgildi = 23 °C
Mæling við WLTP-prófun
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Heimild
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Nr.

Ílagsþættir fyrir fylgnitólið

Athugasemdir

38

WLTP-koltvísýringsgildi, 1. stig

gCO2/km

Liður 2.1.1 í prófunarskýrslunni í 8. viðbæti a í
I. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Lághraðastig, mæld pokagildi
samkvæmt WLTP, ekki rúnnuð
og ekki leiðrétt fyrir hleðslujafnvægi endurhlaðanlegs
raforkugeymslukerfis (RCB)

39

WLTP-koltvísýringsgildi, 2. stig

gCO2/km

Sama og hér að framan

Meðalhraðastig, mæld
pokagildi samkvæmt WLTP,
ekki rúnnuð og ekki leiðrétt
fyrir RCB

40

WLTP-koltvísýringsgildi, 3. stig

gCO2/km

Sama og hér að framan

Háhraðastig, mæld pokagildi
samkvæmt WLTP, ekki rúnnuð
og ekki leiðrétt fyrir RCB

41

WLTP-koltvísýringsgildi, 4. stig

gCO2/km

Sama og hér að framan

Hæsta háhraðastig, mæld
pokagildi samkvæmt WLTP,
ekki rúnnuð og ekki leiðrétt
fyrir RCB
Mæling við WLTP-prófun

42

Hverfilforþjappa eða
forþjappa

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er hreyfillinn
útbúinn einhvers konar
hleðslukerfi?

43

Ræsing-stöðvun

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið stöðvunar-/
ræsingarkerfi?

44

Endurheimt hemlaorku

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið tækni til að endurheimta
orku?

45

Breytileg ventilstýring

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er hreyfillinn
með breytilega ventilstýringu?

46

Hitastýring

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið tækni sem stýrir hitastigi
gírkassans með virkum hætti?

47

Bein innsprautun/
eldsneytisinnsprautun í
soggöng

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = eldsneytisinnsprautun í
soggöng | 1 = bein innsprautun

48

Hreinbruni

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er hreyfillinn
með hreinbruna?

49

Strokkur gerður óvirkur

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er hreyfillinn
með kerfi sem gerir strokk
óvirkan?
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Ílagsþættir fyrir fylgnitólið

50

Útblásturshringrás

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið ytri útblásturshringrás?

51

Agnasía

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið agnasíu?

52

Valvís afoxun með
hvata

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið kerfi fyrir valvísa afoxun
með hvata?

53

Hvati með NOxbindingu

—

Yfirlýsing framleiðanda

0 = nei | 1 = já — Er ökutækið
útbúið hvata með NOxbindingu?

54

WLTP – tími

sek.

WLTP-tímamælingar
(ákvarðað í samræmi við
lið 2.2 í þessum viðauka)

Mörg gildi: gögn frá innbyggðu
greiningarkerfi (OBD) og
vegkefli, 1 hz

55

WLTP – hraði
(fræðilegur)

km/klst.

Eins og skilgreint er í
1. undirviðauka XXI.
viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Mörg gildi: 1 hz, 0,1 km/klst.
nákvæmni. Ef ekki er gefið upp
neitt hraðasnið gildir
hraðasniðið, sem gefið er upp í
6. lið 1. undirviðauka XXI.
viðauka við reglugerð (ESB)
2017/1151, og einkum töflur
A1/7-A1/9, A1/11 og A1/12

56

WLTP – hraði
(raunverulegur)

km/klst.

WLTP-prófunarmæling
(ákvarðað í samræmi við
lið 2.2 í þessum viðauka)

Mörg gildi: gögn frá innbyggðu
greiningarkerfi (OBD) og
vegkefli, 1 hz, 0,1 km/klst.
nákvæmni

57

WLTP – gírar
(fræðilegir)

Eins og skilgreint er í
2. undirviðauka XXI.
viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

Mörg gildi: 1 hz. Ef útreikningar liggja ekki fyrir gilda
útreikningar samkvæmt
fylgnitólinu

58

WLTP – snúningshraði
hreyfils

WLTP-prófunarmæling
(ákvarðað í samræmi við
lið 2.2 í þessum viðauka)

Mörg gildi: 1 hz, 10 snún./mín.
nákvæmni frá innbyggðu
greiningarkerfi

59

WLTP – hitastig
kælivökva hreyfils

°C

Sama og hér að framan

Mörg gildi: gögn frá innbyggðu
greiningarkerfi, 1 hz, 0,5 °C
nákvæmni

60

WLTP – straumur
riðstraumsrafala

A

Eins og skilgreint er fyrir
Mörg gildi: 1 hz, 0,1 A
straum lágspennurafgeymis nákvæmni, ytri mælibúnaður
í 2. viðbæti 6. undirviðauka samstilltur við vegkeflið
XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

61

WLTP – straumur
lágspennurafgeymis

A

Eins og skilgreint er í
Mörg gildi: 1 hz, 0,1 A
2. viðbæti 6. undirviðauka nákvæmni, ytri mælibúnaður
XXI. viðauka við reglugerð samstilltur við vegkeflið
(ESB) 2017/1151

—

snún./mín.

Heimild
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Athugasemdir
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62

WLTP – reiknað álag

—

Eins og skilgreint er í
11. viðauka við reglugerð
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Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 83
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Formeðhöndlunartími
(WLTP)

sek.

Formeðhöndlunarprófunar Mörg gildi: gögn frá innbyggðu
mæling, liður 1.2.6 í
greiningarkerfi (OBD) og
6. undirviðauka
vegkefli, 1 hz
XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

64

Formeðhöndlunarhraði
(WLTP)

km/klst.

65

Straumur
riðstraumsrafala við
formeðhöndlun (WLTP)

A

Mælist í samræmi við
Mörg gildi: 1 hz, 0,1 A
aðferðina sem gefin er upp nákvæmni, ytri mælibúnaður
fyrir straum lágspennuraf- samstilltur við vegkeflið
geymis í lið 2.1 í 2. viðbæti
6. undirviðauka
XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151

66

Straumur lágspennurafgeymis við formeðhöndlun (WLTP)

A

Eins og skilgreint er í 2.
Mörg gildi: 1 hz, 0,1 A
viðbæti 6. undirviðauka
nákvæmni, ytri mælibúnaður
XXI. viðauka við reglugerð samstilltur við vegkeflið
(ESB) 2017/1151

Sama og hér að framan

Athugasemdir

Mörg gildi: gögn frá innbyggðu
greiningarkerfi, a.m.k 1 hz
(hærri tíðni möguleg, 1%
nákvæmni) WLTP-prófunarmæling

Mörg gildi: gögn frá innbyggðu
greiningarkerfi (OBD) og
vegkefli, 1 hz, 0,1 km/klst.
nákvæmni

(*) Nauðsynlegar upplýsingar þarf annaðhvort um eðlilegan snúningshraða hreyfils í lausagangi, mikinn snúningshraða hreyfils
í lausagangi og hámarkssnúningsvægi (nettó) eða um hraða, snúningsvægi og hreyfilafl samkvæmt T1-hreyfilferlinum (fyrir
gírskiptingu).
(**) Nauðsynlegar upplýsingar þarf annaðhvort um hjólbarðastærð eða hlutfall milli hraða/snúningshraða (fyrir gírskiptingu).
3.

ÁKVÖRÐUN NEDC-GILDA FYRIR KOLTVÍSÝRINGSLOSUN OG ELDSNEYTISEYÐSLU FYRIR ÖKUTÆKI H OG L

3.1.

Ákvörðun NEDC-gilda: viðmiðunargildi fyrir koltvísýring, fasatengd gildi og gildi fyrir eldsneytiseyðslu fyrir
ökutæki H og L
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal sjá til þess að NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir viðeigandi
ökutæki H og, eftir atvikum, ökutæki L sem tilheyra WLTP-brúunarhópi, sem og fasatengdu gildin og gildin fyrir
eldsneytiseyðslu, séu ákvörðuð í samræmi við liði 3.1.2 og 3.1.3.
Ef sú NEDC-ökumótstaða, sem er reiknuð út í samræmi við lið 2.3.8 fyrir ökutæki H og L, hefur sama gildið skal
aðeins ákvarða NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H.

3.1.1.

Ílagsgögn og niðurstöður fylgnitólsins
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tilnefnd tækniþjónusta skal tryggja að ílagsgagnaskráin fyrir fylgnitólið sé
fullgerð. Að lokinni prufukeyrslu fylgnitólsins skal sá einstaklingur sem tilnefndur er í samræmi við lið 2.1.1
undirrita eftirfarandi með rafrænum hætti:
a) upprunalegu frálagsskýrslu fylgnitólsins,
b) samantekt á textaskrá.
Frálagsskýrsla fylgnitólsins, sem um getur í a-lið, skal innihalda ílagsgögnin sem voru notuð, frálagsgögn frá
fylgnigreiningu, gildið sem framleiðandinn hefur tilgreint og, ef við á, niðurstöðurnar úr raunprófunum ökutækis.
Samantektin á textaskránni, sem um getur í b-lið, skal innihalda gildið sem framleiðandi hefur gefið upp,
losunargildið fyrir koltvísýring frá fylgnitólinu og viðeigandi kennimerki, t.d. kóðann fyrir viðkomandi brúunarhóp.
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NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H
Nota skal fylgnitólið til að framkvæma eftirfarandi hermiprófanir með því að nota viðeigandi ílagsgagnaskrá sem
um getur í lið 3.1.1.:
a) WLTP-prófun á ökutæki H,
b) NEDC-prófun á ökutæki H.
Fyrir ökutæki H ákvarðast NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring sem hér segir:
𝐶𝑂2,𝐻 = (𝑊𝐿𝑇𝑃𝐴𝐶𝐺𝑐𝑜𝑟𝑟,𝐻 + 𝑅𝐶𝐵𝑐𝑜𝑟𝑟,𝐻 − 𝐷𝐸𝑐,𝐻 ) · 𝐾𝑖,𝐻

þar sem:
CO2,H

er NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H,

WLTPACGcorr,H er meðaltal WLTP-koltvísýringsgilda fyrir ökutæki H, sem fengið er úr prófununum, sem um getur í
lið 2.2, leiðrétt fyrir hleðslujafnvægi endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis (e. REESS charge
balance (RCB)) samkvæmt þeirri aðferð sem sett er fram í 2. viðbæti í 6. undirviðauka XXI. viðauka
við reglugerð (ESB) 2017/1151; beita skal leiðréttingu fyrir RCB í þeim tilvikum þar sem RCB er
neikvætt (samsvarar afhleðslu endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins) og jákvætt (samsvarar
hleðslu endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins) sem og í þeim tilvikum þar sem
leiðréttingarviðmiðun c, sem tilgreind er í töflu A6.viðb.2/2 í þeim viðbæti, er minni en gildandi
vikmörk samkvæmt þessari töflu,

3.1.3.

RCBcorr,H

er leiðrétting á koltvísýringsgildinu fyrir RCB úr WLTP-prófuninni fyrir ökutæki H, sem valið er í
samræmi við lið 2.2, í þeim tilgangi að skilgreina þau ílagsgögn, í gCO 2/km, sem eru reiknuð út í
samræmi við aðferðina sem sett er fram í 2. viðbæti í 6. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151 með neikvætt RCB (samsvarar afhleðslu endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins) og jákvætt RCB (samsvarar hleðslu endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins),

DEc,H

er munurinn á niðurstöðu WLTP-prófunarinnar, sem um getur í a-lið, og niðurstöðu NEDCprófunarinnar, sem um getur í b-lið, fyrir ökutæki H,

Ki,H

er gildið sem ákvarðað er í samræmi við 1. viðbæti 6. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151 fyrir ökutæki H.

NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring fyrir ökutæki L
Ef við á skal framkvæma eftirfarandi hermiprófanir með því að nota fylgnitólið og viðeigandi ílagsgögn sem skráð
eru í fylkinu sem um getur í lið 2.4:
a) WLTP-prófun á ökutæki L,
b) NEDC-prófun á ökutæki L.
Fyrir ökutæki L ákvarðast NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring sem hér segir:
𝐶𝑂2,𝐿 = (𝑊𝐿𝑇𝑃𝐴𝐶𝐺𝑐𝑜𝑟𝑟,𝐿 + 𝑅𝐶𝐵𝑐𝑜𝑟𝑟,𝐿 − 𝐷𝐸𝑐,𝐿 ) · 𝐾𝑖,𝐿

þar sem:
CO2,L

er NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ökutæki L,

WLTPACGcorr,L er meðaltal WLTP-koltvísýringsgilda fyrir ökutæki L, sem fengið er úr prófununum, sem um getur í
lið 2.2, leiðrétt fyrir hleðslujafnvægi endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis (RCB) samkvæmt þeirri
aðferð sem sett er fram í 2. viðbæti í 6. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151;
beita skal leiðréttingu fyrir RCB í þeim tilvikum þar sem RCB er neikvætt (samsvarar afhleðslu
endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins) og jákvætt (samsvarar hleðslu endurhlaðanlega
raforkugeymslukerfisins) sem og í þeim tilvikum þar sem leiðréttingarviðmiðun c, sem tilgreind er í
töflu A6.viðb.2/2 í þeim viðbæti, er minni en gildandi vikmörk samkvæmt þessari töflu,
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RCBcorr,L

er leiðrétting á koltvísýringsgildinu fyrir RCB úr WLTP-prófuninni fyrir ökutæki L, sem valið er í
samræmi við lið 2.2, í þeim tilgangi að skilgreina þau ílagsgögn, í gCO2/km, sem eru reiknuð út í
samræmi við aðferðina sem sett er fram í 2. viðbæti í 6. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151 með neikvætt RCB (samsvarar afhleðslu endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins) og jákvætt RCB (samsvarar hleðslu endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins),

DEc,L

er munurinn á niðurstöðu WLTP-prófunarinnar, sem um getur í a-lið, og niðurstöðu NEDCprófunarinnar, sem um getur í b-lið, fyrir ökutæki L,

Ki,L

er gildið, sem ákvarðað er í samræmi við 1. viðbæti í 6. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151, fyrir ökutæki L.

Túlkun á NEDC-viðmiðunargildunum fyrir koltvísýring sem ákvörðuð eru fyrir ökutæki H og L
Fyrir hvern WLTP-brúunarhóp skal framleiðandinn gefa viðurkenningaryfirvaldinu upp NEDC-gildið fyrir massa
koltvísýringslosunar við blandaðan akstur fyrir ökutæki H og, eftir atvikum, ökutæki L. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal sjá til þess að NEDC-viðmiðunargildin fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H og, eftir atvikum,
ökutæki L, séu ákvörðuð í samræmi við lið 3.1.2 og 3.1.3 og að viðmiðunargildin fyrir viðeigandi ökutæki séu
túlkuð í samræmi við liði 3.2.1-3.2.5.

3.2.1.

NEDC-koltvísýringsgildið fyrir prófunarökutæki H eða L, sem nota skal fyrir útreikningana, sem um getur í 4. lið,
skal vera gildið sem framleiðandinn hefur gefið upp ef NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fer ekki meira en
4% yfir það gildi. Viðmiðunargildið má vera lægra án nokkurra takmarkana.

3.2.2.

Ef NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fer meira en 4% yfir uppgefið gildi framleiðanda má nota
viðmiðunargildið fyrir útreikningana, sem um getur í 4. lið fyrir prófunarökutæki H eða L, eða framleiðandi getur
óskað eftir því að gerð sé raunmæling á ábyrgð gerðarviðurkenningaryfirvaldsins, í samræmi við málsmeðferðina
sem um getur í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, að teknu tilliti til þeirra útskýringa sem settar eru fram
í 2. lið þessa viðauka.

3.2.3.

Ef raunmælingin, sem um getur í lið 3.2.2, margfölduð með Ki-stuðlinum, fer ekki meira en 4% yfir uppgefið gildi
framleiðanda skal nota uppgefna gildið fyrir útreikningana sem um getur í 4. lið.

3.2.4.

Ef raunmælingin, margfölduð með Ki-stuðlinum, fer meira en 4% yfir uppgefið gildi framleiðanda skal gera aðra
raunmælingu á sama ökutækinu og skulu niðurstöðurnar margfaldaðar með Ki-stuðlinum. Ef meðaltal þessara
tveggja mælinga fer ekki meira en 4% yfir uppgefið gildi framleiðanda skal nota uppgefna gildið fyrir útreikningana
sem um getur í 4. lið.

3.2.5.

Ef meðaltal mælinganna tveggja, sem um getur í lið 3.2.4, fer meira en 4% yfir uppgefið gildi framleiðanda skal
gera þriðju mælinguna og skulu niðurstöðurnar margfaldaðar með Ki-stuðlinum. Nota skal meðaltal mælinganna
þriggja fyrir útreikningana sem um getur í 4. lið.

3.2.6.

Ef NEDC-koltvísýringsgildið fyrir ökutæki H eða ökutæki L er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.1 skal
gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tilnefnd tækniþjónusta nota viðeigandi skipanir í fylgnitólinu til að senda
undirritaða samantekt á textaskránni á netþjón með tímastimplun og á eftirfarandi virkt pósthólf:
EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
Senda skal svar með tímastimplun sem inniheldur heila tölu sem valin er af handahófi á bilinu 1-100 og reiknuð út
af fylgnitólinu. Ef talan er á bilinu 91-100 skal ökutækið valið fyrir eina raunmælingu, í samræmi við
málsmeðferðina sem um getur í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, að teknu tilliti til þeirra útskýringa
sem settar eru fram í 2. lið þessa viðauka. Prófunarniðurstöðurnar skulu skráðar í samræmi við VIII. viðauka við
tilskipun 2007/46/EB.
Ef NEDC-koltvísýringsgildið fyrir ökutæki H og ökutæki L er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.1 skal sú tegund
ökutækis sem valin er fyrir raunmælingu vera ökutæki L ef talan, sem valin er af handahófi, er á bilinu 91-95 og
ökutæki H ef talan, sem valin er af handahófi, er á bilinu 96-100.
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3.2.7.

Þrátt fyrir það sem fram kemur í lið 3.2.6 skal gerðarviðurkenningaryfirvald, eftir atvikum, á grundvelli tillögu frá
tækniþjónustu, í þeim tilvikum þar sem NEDC-koltvísýringsgildið er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.1, óska eftir
því að gerð verði raunmæling á ökutæki ef yfirvaldið telur, á grundvelli óháðrar sérþekkingar sinnar, að rökstuddar
ástæður séu fyrir því að uppgefið NEDC-koltvísýringsgildi sé of lágt miðað við mælt NEDC-koltvísýringsgildi.
Prófunarniðurstöðurnar skulu skráðar í samræmi við VIII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

3.2.8.

Ef raunprófun fer fram í samræmi við lið 3.2.6 eða 3.2.7 skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið, fyrir hvern WLTPbrúunarhóp, skrá hlutfallslegt frávik (De) milli mæligildis og uppgefins gildis framleiðanda sem ákvarðað er sem hér
segir:
𝐷𝑒 =

𝑅𝑇𝑟 − 𝐷𝑉
𝐷𝑉

þar sem:
RTr er niðurstaða úr slembiprófun, margfölduð með Ki-stuðlinum,
DV er uppgefið gildi framleiðanda.
De-stuðullinn skal skráður í gerðarviðurkenningarvottorðið og í samræmisvottorðið.
Ef gerðarviðurkenningaryfirvaldið telur að niðurstöðurnar úr raunprófuninni staðfesti ekki ílagsgögnin, sem
framleiðandi lagði fram, og einkum gögnin, sem um getur í 20., 22. og 44. lið í töflu 1 í lið 2.4, skal fastsetja
sannprófunarstuðul við 1 og hann skráður í gerðarviðurkenningarvottorðið og samræmisvottorðið. Ef ílagsgögnin
eru staðfest eða ef skekkjan í ílagsgögnunum kemur framleiðanda ekki til góða skal fastsetja sannprófunarstuðulinn
við 0.
3.3.

Útreikningur á fasatengdum NEDC-koltvísýringsgildum og NEDC-gildum fyrir eldsneytiseyðslu fyrir
ökutæki H og L
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tækniþjónustan, eftir atvikum, skal ákvarða fasatengdu NEDC-gildin og gildin
fyrir eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki H og L í samræmi við liði 3.3.1-3.3.4.

3.3.1.

Útreikningur á fasatengdum NEDC-koltvísýringsgildum fyrir ökutæki H
𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐻 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐻,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐻

þar sem:

3.3.2.

p

er NEDC-fasinn „UDC“ (lota fyrir innanbæjarakstur) eða „EUDC“ (lota fyrir utanbæjarakstur),

NEDC CO2,p,H,c

er NEDC-prófunarniðurstaða koltvísýrings fyrir fasa p sem um getur í b-lið liðar 3.1.2,

NEDC CO2,p,H

er fasatengt NEDC-gildi fyrir ökutæki H fyrir viðeigandi fasa p, í gCO2/km,

CO2,AF,H

er leiðréttingarstuðull fyrir ökutæki H, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDCkoltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu fyrir
koltvísýring sem um getur í b-lið liðar 3.1.2.

Útreikningur á fasatengdum NEDC-koltvísýringsgildum fyrir ökutæki L
Fasatengdu NEDC-gildin skulu reiknuð út sem hér segir:
𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐿 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐶𝑂2,𝑝,𝐿,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐿

þar sem:
p

er NEDC-fasinn „UDC“ (lota fyrir innanbæjarakstur) eða „EUDC“ (lota fyrir utanbæjarakstur),

NEDC CO2,p,L,c

er NEDC-prófunarniðurstaða koltvísýrings fyrir fasa p sem er ákvörðuð í samræmi við b-lið liðar
3.1.3,

NEDC CO2,p,L

er fasatengt NEDC-gildi fyrir ökutæki L fyrir viðeigandi fasa p, í gCO2/km,
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er leiðréttingarstuðull fyrir ökutæki L, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDCkoltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu fyrir
koltvísýring sem um getur í b-lið liðar 3.1.3.

3.3.3.

Útreikningur á NEDC-eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki H

3.3.3.1.

Útreikningur á NEDC-eldsneytiseyðslu (blandaður akstur)
NEDC-eldsneytiseyðsla (blandaðan akstur) fyrir ökutæki H er reiknuð út sem hér segir:
𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝐻 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝐻,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐻

þar sem:
NEDC FCH,c er prófunarniðurstaða fyrir NEDC-eldsneytiseyðslu (blandaður akstur), sem er ákvörðuð í samræmi
við XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, með því að nota gildi fyrir koltvísýringslosun, sem
ákvarðast í samræmi við b-lið liðar 3.1.2, eða samkvæmt niðurstöðu úr raunmælingu eins og um
getur í lið 3.2.2; losun annarra mengunarefna, sem máli skipta við útreikning á eldsneytiseyðslu
(vetniskolefni, kolsýringur), skal teljast vera 0 (núll) g/km,

3.3.3.2.

NEDC FCH

er NEDC-eldsneytiseyðsla (blandaður akstur) fyrir ökutæki H, í l/100 km,

CO2,AF,H

er leiðréttingarstuðull fyrir ökutæki H, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDCkoltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu fyrir
koltvísýring sem um getur í b-lið liðar 3.1.2.

Útreikningur á fasatengdri NEDC-eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki H
Fasatengd NEDC-eldsneytiseyðsla fyrir ökutæki H skal reiknuð út sem hér segir:
𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝑝,𝐻 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝑝,𝐻,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐻

þar sem:
p

er NEDC-fasinn „UDC“ (lota fyrir innanbæjarakstur) eða „EUDC“ (lota fyrir utanbæjarakstur),

NEDC FCp,H,c er NEDC-eldsneytiseyðsla (blandaður akstur) fyrir fasa p, sem er ákvörðuð í samræmi við
XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, með því að nota gildi fyrir koltvísýringslosun, sem
ákvarðast í samræmi við b-lið liðar 3.1.2, eða samkvæmt niðurstöðu úr raunmælingu, eins og um
getur í lið 3.2.2; losun annarra mengunarefna, sem máli skipta við útreikning á eldsneytiseyðslu
(vetniskolefni, kolsýringur), skal teljast vera 0 (núll) g/km,
NEDC FCp,H

er fasatengd NEDC-eldsneytiseyðsla ökutækis H fyrir viðeigandi fasa p, í l/100 km,

CO2,AF,H

er leiðréttingarstuðull fyrir ökutæki H, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDCkoltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu fyrir
koltvísýring sem um getur í b-lið liðar 3.1.2.

3.3.4.

Útreikningur á NEDC-eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki L

3.3.4.1.

Útreikningur á NEDC-eldsneytiseyðslu (blandaður akstur) fyrir ökutæki L
NEDC-eldsneytiseyðsla við blandaðan akstur fyrir ökutæki L skal reiknuð út sem hér segir:
𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝐿 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝐿,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐿

þar sem:
NEDC FCL,c er prófunarniðurstaða fyrir NEDC-eldsneytiseyðslu (blandaður akstur), sem er ákvörðuð í samræmi
við XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, með því að nota gildi fyrir koltvísýringslosun, sem
ákvarðast í samræmi við b-lið liðar 3.1.2, eða samkvæmt niðurstöðu úr raunmælingu eins og um
getur í lið 3.2.3; losun annarra mengunarefna, sem máli skipta við útreikning á eldsneytiseyðslu
(vetniskolefni, kolsýringur), skal teljast vera 0 (núll) g/km,
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NEDC FCL

er NEDC-eldsneytiseyðsla (blandaður akstur) fyrir ökutæki L, í l/100 km,

CO2,AF,L

er leiðréttingarstuðull fyrir ökutæki L, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDCkoltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu fyrir
koltvísýring sem um getur í b-lið liðar 3.1.3.

Útreikningur á fasatengdri NEDC-eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki L
Fasatengd NEDC-eldsneytiseyðsla fyrir ökutæki L skal reiknuð út sem hér segir:
𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝑝,𝐿 = 𝑁𝐸𝐷𝐶 𝐹𝐶𝑝,𝐿,𝑐 · 𝐶𝑂2,𝐴𝐹,𝐿

þar sem:
p

er NEDC-fasinn „UDC“ (lota fyrir innanbæjarakstur) eða „EUDC“ (lota fyrir utanbæjarakstur),

NEDC FCp,L,c er prófunarniðurstaða fyrir NEDC-eldsneytiseyðslu (blandaður akstur) fyrir fasa p, sem er ákvörðuð í
samræmi við XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, með því að nota gildi fyrir
koltvísýringslosun, sem ákvarðast í samræmi við b-lið liðar 3.1.2, eða niðurstaða úr raunmælingu,
eins og um getur í lið 3.2.2; losun annarra mengunarefna, sem máli skipta við útreikning á
eldsneytiseyðslu (vetniskolefni, kolsýringur), skal teljast vera 0 (núll) g/km,

4.

NEDC FCp,L

er fasatengd NEDC-eldsneytiseyðsla ökutækis L fyrir viðeigandi fasa p, í l/100 km,

CO2,AF,L

er leiðréttingarstuðull fyrir ökutæki L, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDC-koltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu fyrir koltvísýring
sem um getur í b-lið liðar 3.1.3.

ÚTREIKNINGUR Á NEDC-KOLTVÍSÝRINGSGILDUM OG NEDC-GILDUM FYRIR ELDSNEYTISEYÐSLU SEM
ÚTHLUTA Á STÖKUM ÖKUTÆKJUM Í FLOKKI M1

Framleiðandi skal reikna út NEDC-koltvísýringsgildi og NEDC-gildi fyrir eldsneytiseyðslu (fasatengd og við
blandaðan akstur), sem úthluta á stökum fólksbifreiðum í samræmi við liði 4.1 og 4.2, og skrá þessi gildi í
samræmisvottorðin.
Ákvæðin um námundun, sem sett eru fram í lið 1.3 í 7. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151,
gilda.
4.1.

Ákvörðun NEDC-koltvísýringsgilda, ef um er að ræða WLTP-brúunarhóp, sem byggist á ökutæki H
Ef koltvísýringslosun frá WLTP-brúunarhóp ákvarðast eingöngu með vísun í ökutæki H, í samræmi við lið 1.2.3.1 í
6. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, skal NEDC-koltvísýringsgildið, sem á að skrá í
samræmisvottorð ökutækja, sem falla undir þennan hóp, vera það NEDC-gildi fyrir koltvísýringslosun sem
ákvarðast í samræmi við lið 3.2 í þessum viðauka og er skráð í gerðarviðurkenningarvottorðið fyrir það ökutæki H
sem um er að ræða.

4.2.

Ákvörðun NEDC-koltvísýringsgildis, ef um er að ræða WLTP-brúunarhóp, sem byggist á ökutæki L og
ökutæki H

4.2.1.

Útreikningur á ökumótstöðu fyrir einstakt ökutæki

4.2.1.1.

Massi viðkomandi ökutækis
NEDC-viðmiðunarmassi fyrir einstakt ökutæki (RMn,ind) skal ákvarðaður sem hér segir:
RM𝑛,𝑖𝑛𝑑 = (MROind − 75 + 100) [kg]

þar sem: þar sem MROind er massi einstaks ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, eins og það er skilgreint í d-lið 3. gr.
reglugerðar (EB) nr. 443/2009.
Sá massi sem nota á til að reikna út NEDC-koltvísýringsgildi fyrir einstakt ökutæki skal vera gildið fyrir tregðu, sem
sett er fram í töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, sem er
jafngilt viðmiðunarmassanum sem ákvarðaður er í samræmi við þennan lið og er nefndur TMn,ind.
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Snúningsmótstaða einstaks ökutækis
Snúningsmótstöðugildi hjólbarða, sem er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.3.2.2.2 í 7. undirviðauka XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151, skal notað í tengslum við brúun NEDC-koltvísýringsgildisins fyrir einstakt ökutæki.

4.2.1.3.

Loftnúningsviðnám einstaks ökutækis
Loftnúningsviðnám einstaks ökutækis skal reiknað út að teknu tilliti til mismunar á loftnúningsviðnámi á milli
einstaks ökutækis og ökutækis L, vegna mismunandi lögunar yfirbyggingar (m2):
Δ [𝐶𝑑 · 𝐴𝑓 ]𝑖𝑛𝑑− 𝐿,𝑛

þar sem:
Cd er loftnúningsviðnámsstuðullinn,
Af er framhlið ökutækisins, í m2.
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða, eftir atvikum, tækniþjónustan, skal sannreyna hvort vindgöngin, sem um getur
í lið 3.2.3.2.2.3 í 7. undirviðauka í XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, geti ákvarðað nákvæmlega Δ(Cd
×Af) fyrir lögun yfirbyggingar sem er mismunandi fyrir ökutæki L og H. Ef vindgöngin bjóða ekki upp á þennan
möguleika skal Δ [Cd · Af ]H− L,n fyrir ökutæki H gilda fyrir einstakt ökutæki.
Ef ökutæki L og H hafa sömu lögun yfirbyggingar skal gildið fyrir Δ [Cd · Af ]ind− L,n stillt á núll í tengslum við
brúunaraðferðina.
4.2.1.4.

Útreikningur ökumótstöðu fyrir einstakt ökutæki í WLTP-brúunarhópi
Ökumótstöðustuðlarnir F0,n, F1,n og F2,n fyrir prófunarökutækin H og L, sem eru ákvarðaðir í samræmi við lið 2.3.8,
eru nefndir annars vegar F0n,H, F1n,H og F2n,H og hins vegar F0n,L, F1n,L og F2n,L.
Ökumótstöðustuðlarnir f0n,ind, f1n,ind og f2n,ind fyrir einstakt ökutæki skulu reiknaðir út í samræmi við eftirfarandi
reiknireglu:
Reikniregla 1
𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − Δ𝐹0𝑛 ·

(𝑇𝑀𝑛,𝐻 · 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 · 𝑅𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑 )
(𝑇𝑀𝑛,𝐻 · 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿 · 𝑅𝑅𝑛,𝐿 )

eða ef (𝑇𝑀𝑛,𝐻 · 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿 · 𝑅𝑅𝑛,𝐿 ) = 0 gildir reikniregla 2:
Reikniregla 2
𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − 𝛥𝐹0𝑛
𝑓1𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹1𝑛,𝐻
𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 − Δ𝐹2𝑛 ·

(Δ[Cd × Af ]LH,n − Δ[Cd × Af ]ind,n )
(Δ[Cd × Af ]LH,n )

eða ef Δ[Cd × Af ]n,LH = 0 gildir reikniregla 3:
Reikniregla 3
𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 − Δ𝐹2𝑛

þar sem:
Δ𝐹0,n = 𝐹0n,H − 𝐹0n,L
Δ𝐹2,n = 𝐹2n,H − 𝐹2n,L
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Útreikningur á orkuþörf fyrir lotu
Orkuþörf fyrir viðeigandi NEDC-lotu Ek,n og orkuþörf fyrir alla viðeigandi lotufasa Ek,p,n, sem gilda fyrir einstök
ökutæki í WLTP-brúunarhópnum, skal reiknuð út í samræmi við málsmeðferðina í 5. lið 7. undirviðauka
XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, fyrir eftirfarandi samsetningu k fyrir ökumótstöðustuðla og massa:
k = 1:

𝐹0 = 𝐹0𝑛,𝐿 , 𝐹1 = 𝐹1𝑛,𝐻 , 𝐹2 = 𝐹2𝑛,𝐿 , 𝑚 = 𝑇𝑀𝑛,𝐿
(prófunarökutæki L)

k = 2:

𝐹0 = 𝐹0𝑛,𝐻 , 𝐹1 = 𝐹1𝑛,𝐻 , 𝐹2 = 𝐹2𝑛,𝐻 , 𝑚 = 𝑇𝑀𝑛,𝐻
(prófunarökutæki H)

k = 3:

𝐹0 = 𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 , 𝐹1 = 𝐹1𝑛,𝐻 , 𝐹2 = 𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 , 𝑚 = 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑
(einstakt ökutæki í WLTP-brúunarhópnum)

Ef notaðir eru stuðlar fyrir vegkefli, sem tilgreindir eru í töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, skal nota eftirfarandi reiknireglur:

4.2.1.6.

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − Δ𝐹0𝑛 ·

𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑
𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿

𝑓1𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹1𝑛,𝐻 − Δ𝐹1𝑛 ·

𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑
𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 − Δ𝐹2𝑛 ·

𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑
𝑇𝑀𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿

Útreikningur NEDC-koltvísýringsgildis fyrir einstakt ökutæki með notkun brúunaraðferðarinnar fyrir koltvísýring
Fyrir hvern fasa p í þeirri NEDC-lotu sem gildir fyrir einstök ökutæki í WLTP-brúunarhópnum skal reikna út
framlag hvers einstaks ökutækis til heildarmassa koltvísýrings sem hér segir:
E3,p,n − E1,p,n
MCO2− ind,p,n = MCO2− L,p,n + (
) · (MCO2− H,p,n − MCO2 − L,p,n )
E2,p,n − E1,p,n

Massi koltvísýringslosunar frá einstöku ökutæki í WLTP-brúunarhópnum, í g/km, MCO2 − ind,n skal reiknaður út sem
hér segir:
E3,n − E1,n
MCO2− ind,n = MCO2 − L,n + (
) · (MCO2− H,n − MCO2− L,n )
E2,n − E1,n

E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n og E1,n, E2,n, E3,n eru skilgreind í lið 4.2.1.5.
4.2.1.7.

Útreikningur NEDC-gildis fyrir eldsneytiseyðslu einstaks ökutækis með notkun brúunaraðferðarinnar
Fyrir hvern fasa p í þeirri NEDC-lotu sem gildir fyrir einstök ökutæki í WLTP-brúunarhópnum skal reikna út
eldsneytiseyðslu, í l/100 km, sem hér segir:
E3,p,n − E1,p,n
FCp,n = FCL,p,n + (
) · (FCH,p,n − FCL,p,n )
E2,p,n − E1,p,n

Eldsneytiseyðsla heillar lotu, í l/100 km, fyrir einstakt ökutæki í WLTP-brúunarhópnum skal reiknuð út sem hér
segir:
E3,n − E1,n
FCind,n = FCL,n + (
) · (FCH,n − FCL,n )
E2,n − E1,n

E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n og E1,n, E2,n, E3,n eru skilgreind í lið 4.2.1.5.
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SKRÁNING GAGNA

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tilnefnd tækniþjónusta skal sjá til þess að eftirfarandi upplýsingar séu skráðar:
a) frálagsskýrsla fylgnitólsins, sem um getur í lið 3.1.1, þ.m.t. NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring sem um
getur í liðum 3.1.2 og 3.1.3 og uppgefið gildi framleiðanda, sem er varðveitt sem prófunarskýrsla í samræmi við
VIII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB,
b) NEDC-koltvísýringsgildin úr raunmælingunum, sem um getur í lið 3.2 í þessum viðauka, í
gerðarviðurkenningarvottorðið, eins og tilgreint er í viðbætinum við viðbótina við gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 4. viðbæti I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151,
c) fráviksstuðullinn (De) og sannprófunarstuðullinn (ef slíkt liggur fyrir), sem ákvarðaðir eru í samræmi við lið
3.2.8 þessa viðauka, í gerðarviðurkenningarvottorðið, eins og tilgreint er í viðbætinum við viðbótina við
gerðarviðurkenningarvottorðið, sem sett er fram í 4. viðbæti I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 og í
færslu 49.1 í samræmisvottorðinu, eins og tilgreint er í IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB,
d) fasatengdu NEDC-gildin og gildin fyrir eldsneytiseyðslu (fasatengd og við blandaðan akstur), sem ákvarðast í
samræmi við lið 3.3, eins og tilgreint er í viðbætinum við viðbótina við gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett
er fram í 4. viðbæti I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151,
e) NEDC-koltvísýringsgildin (allir fasar og blandaður akstur) og gildi fyrir eldsneytiseyðslu (allir fasar og
blandaður akstur), sem ákvarðast í samræmi við lið 4.2 í þessum viðauka, í færslu 49.1 í samræmisvottorðinu,
eins og tilgreint er í IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.
_____
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II. VIÐAUKI
„I. VIÐAUKI

Gagnagjafar

Mæliþáttur

Framleiðandi

Samræmisvottorð
(fyrirmynd B í 1. hluta,
sem sett er fram í IX.
viðauka við tilskipun
2007/46/EB)

Liður 0.5

Gerðarviðurkenningarskjöl (tilskipun 2007/46/EB)

Liður 0.5 í I. hluta III. viðauka

Gerðarviðurkenningarnúmer ásamt rýmk- Liður 0.10
unarnúmeri þess

Gerðarviðurkenningarvottorð, eins og tilgreint er í
VI. viðauka

Gerð

Liður 0.2

Liður 0.2 í I. hluta III. viðauka (eftir atvikum)

Afbrigði

Liður 0.2

3. liður í VIII. viðauka (eftir atvikum)

Útgáfa (e. version)

Liður 0.2

3. liður í VIII. viðauka (eftir atvikum)

Tegund

Liður 0.1

Liður 0.1 í I. hluta III. viðauka

Verslunarheiti

Liður 0.2.1

Liður 0.2.1 í I. hluta III. viðauka

Flokkur viðurkenndrar ökutækjagerðar

Liður 0.4

Liður 0.4 í I. hluta III. viðauka

Flokkur skráðs ökutækis

Á ekki við

Á ekki við

Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs 13. liður
(kg)

Liður 2.6 í I. hluta III. viðauka (1)

Grunnflötur — Hjólhaf (mm)

4. liður

Liður 2.1 í I. hluta III. viðauka (2)

Grunnflötur — Sporvídd (mm)

30. liður

Liður 2.3.1 og 2.3.2 í I. hluta III. viðauka (3)

Sértæk NEDC-koltvísýringslosun (g/km) (4) Liður 49.1

3. liður í VIII. viðauka

Sértæk WLTP-koltvísýringslosun (g/km) (4) Liður 49.4

Á ekki við

Tegund eldsneytis

26. liður

Liður 3.2.2.1 í I. hluta III. viðauka

Eldsneytishamur

Liður 26.1

Liður 3.2.2.4 í I. hluta III. viðauka

Slagrými hreyfils (cm3)

25. liður

Liður 3.2.1.3 í I. hluta III. viðauka

Raforkunotkun (Wh/km)

Liður 49.2

3. liður í VIII. viðauka
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Mæliþáttur

Kóði fyrir vistvæna nýsköpun

Samræmisvottorð
(fyrirmynd B í 1. hluta,
sem sett er fram í IX.
viðauka við tilskipun
2007/46/EB)

Liður 49.3.1

Heildarsparnaður í losun koltvísýrings Liður 49.3.2.1
samkvæmt NEDC vegna vistvænnar
nýsköpunar
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Gerðarviðurkenningarskjöl (tilskipun 2007/46/EB)

4. liður í VIII. viðauka
4. liður í VIII. viðauka

Heildarsparnaður í losun koltvísýrings Liður 49.3.2.2
samkvæmt WLTP vegna vistvænnar
nýsköpunar
Verksmiðjunúmer ökutækis

Liður 0.10

Liður 9.17 í I. hluta III. viðauka

Prófunarmassi [WLTP]

Liður 47.1.1

Á ekki við

Fráviksstuðull De

Liður 49.1

Viðbætir við viðbótina við gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 4. viðbæti I. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151

Sannprófunarstuðull („1“ eða „0“)

Liður 49.1

Viðbætir við viðbótina við gerðarviðurkenningarvottorðið sem sett er fram í 4. viðbæti I. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151

(1)
(2)
(3)
(4)

Í samræmi við 8. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar.
Í samræmi við 8. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar.
Í samræmi við 7. og 8. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar.
Í samræmi við 3. og 4. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/1152.“
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/1231

17.5.2018

2018/EES/33/31

frá 6. júní 2017
um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 um aðferð til að ákvarða
nauðsynlegar fylgnibreytur til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni til skýringar á þáttum er
varða málsmeðferð og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1014/2010 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 frá 23. apríl 2009 um að setja staðla um
mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá
léttum ökutækjum (1), einkum fyrstu undirgrein 9. mgr. 8. gr. og fyrstu undirgrein 7. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Aðferðir til að ákvarða fylgnibreytur, sem eru nauðsynlegar til að endurspegla breytinguna á lögbundnu
prófunaraðferðinni, eru settar fram í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 (2) og, með
tilliti til léttra atvinnuökutækja, í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152 (3). Til að greiða
fyrir umskiptum yfir í nýju lögbundnu prófunaraðferðina til að mæla koltvísýringslosun og eldsneytiseyðslu léttra
ökutækja (prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu, WLTP) ætti að samræma, að því marki sem
unnt er, fylgniaðferðina, sem gildir um fólksbifreiðar, við aðferðina sem gildir um létt atvinnuökutæki.

2)

Útskýra ætti hvernig aðildarríki tilnefna tengiliði hjá gerðarviðurkenningaryfirvöldum og tækniþjónustu þannig að unnt
sé að afhenda rafrænu undirskriftarlyklana, sem nauðsynlegir eru fyrir formlega notkun fylgnitóls, með skilvirkum og
öruggum hætti.

3)

Ef um er að ræða ökutæki í flokki M1 með tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu sem er 3 000 kg eða meiri,
er viðeigandi að veita framleiðendum sama möguleika og fyrir ökutæki í flokki N1, þ.e. annaðhvort að leiða NEDCökumótstöðustuðlana út frá WLTP-prófunum eða nota töflusettu gildin sem sett eru fram í töflu 3 í 4. viðauka a í
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 (SÞ/EBE) (4). Þetta ætti að greiða fyrir
gerðarviðurkenningarprófunum á þessum tiltekna ökutækjahópi.

4)

Á grundvelli frekari þróunar fylgnitólsins er ekki lengur þörf á tilteknum breytum fyrir ílagsgögn og samfara því ætti að
bæta við tilteknum öðrum gögnum, sem eru stjórnsýslulegs eðlis, til að tryggja rekjanlegt og sannprófanlegt ferli.

5)

Einnig er við hæfi að innleiða notkun rafrænna tætikóða fyrir frálagsskrár fylgnitólsins. Framkvæmdastjórnin ætti að
hafa aðgang að tilteknum takmörkuðum frálagsgögnum úr fylgnitólinu, sem ekki hvílir trúnaður á, til að tryggja
áframhaldandi þróun og úrbætur á fylgnitólinu og til að gera kleift að gera frekari sannprófun á fylgniniðurstöðum.

6)

Einfalda ætti útreikninga á NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring þannig að ekki sé þörf á eftirvinnslu WLTPprófunarniðurstaðna og reikna út muninn á milli WLTP-koltvísýringsgildis úr hermiprófun með fylgnitóli og NEDCkoltvísýringsgildis. Nýja reikniaðferðin gefur tölulegt NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring og auðvelt ætti að vera
að reikna út hvers konar frávik í fylgnitólinu og sýna það í samantekt á frálagsskránni sem trúnaður hvílir ekki á. Þessi
aðferð dregur umtalsvert úr hættu á villum í útreikningum á viðmiðunargildunum.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/2018 frá
23. mars 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 1.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur
til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 (Stjtíð. L 175, 7.7.2017,
bls. 679).
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur
til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni með tilliti til léttra atvinnuökutækja og um breytingu á
framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 644).
(4) Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 — Samræmd ákvæði varðandi viðurkenningu á ökutækjum að því er
varðar losun mengunarefna samkvæmt kröfum um eldsneyti hreyfils [2015/1038] (Stjtíð ESB L 172, 3.7.2015, bls. 1).
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7)

Enn fremur er talið viðeigandi að einfalda útreikninga á gildum fyrir eldsneytiseyðslu við blandaðan akstur og fyrir
hvern fasa. Reikna ætti eldsneytiseyðslu út frá endanlegu NEDC-koltvísýringsgildi (gildi samkvæmt yfirlýsingu
framleiðanda, samkvæmt fylgnitólinu eða samkvæmt raunprófun) með því að nota reiknireglurnar sem tilgreindar eru í
XII. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 (1).

8)

Því ætti að breyta I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 til samræmis við það.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
2. gr.
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 (2) er breytt í samræmi við II. viðauka við
þessa reglugerð.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 6. júní 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 um framkvæmd og breytingu reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum
(Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1).
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 frá 10. nóvember 2010 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra
fólksbifreiða samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð ESB L 293, 11.11.2010, bls. 15).
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I. VIÐAUKI

Ákvæðum I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 er breytt sem hér segir:
1) í stað liðar 2.1.2 komi eftirfarandi:
„2.1.2. Tilnefning fylgnitólsnotenda
Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um viðeigandi tengiliði, sem bera ábyrgð á notkun fylgnitólsins
hjá viðurkenningaryfirvaldinu, og, eftir atvikum, hjá tækniþjónustunni. Aðeins skal tilnefna einn tengilið fyrir
hvert yfirvald eða þjónustu. Upplýsingarnar, sem eru veittar framkvæmdastjórninni, skulu fela í sér eftirfarandi:
heiti stofnunarinnar, nafn ábyrgs aðila, póstfang, tölvupóstfang og símanúmer. Þessar upplýsingar skulu sendar á
eftirfarandi virkt pósthólf (*):
EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
Rafrænir undirskriftarlyklar til að nota fylgnitólið skulu aðeins veittir ef tengiliðurinn óskar eftir því (**).
Framkvæmdastjórnin skal gefa út leiðbeiningar um verklagið sem fylgja skal í tengslum við slíkar beiðnir.
___________
(*) Hvers konar breytingar á tölvupóstfanginu verða gerðar aðgengilegar á vefsetrinu.
(**) Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnarinnar afhendir rafræna undirskriftalykla.“,
2) í stað a- og b-liðar liðar 2.2 komi eftirfarandi:
„a)

ef gerðar eru tvær gerðarviðurkenningarprófanir skal nota prófunarniðurstöðurnar með hæstu gildi koltvísýringslosunar við blandaðan akstur,

b)

ef gerðar eru þrjár gerðarviðurkenningarprófanir skal nota prófunarniðurstöðurnar með miðgildi koltvísýringslosunar
við blandaðan akstur.“,

3) í stað liðar 2.3.1 komi eftirfarandi:
„2.3.1. Ákvörðun tregðu ökutækis samkvæmt NEDC
NEDC-viðmiðunarmassi fyrir ökutæki H og, eftir atvikum, ökutæki L og R, skal ákvarðaður sem hér segir:
RMn,L = (MROL – 75 + 100) [kg]
RMn,H = (MROH – 75 + 100) [kg]
RMn,R = (MROR – 75 + 100) [kg]
þar sem:
ökutæki R er dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi, samkvæmt skilgreiningu í lið 5.1 í 4. undirviðauka XXI.
viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (*).
MRO er massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, samkvæmt skilgreiningu í a-lið 4. mgr. 2. gr. reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 (**) fyrir ökutæki H, L og R, eftir því sem við á.
Sá viðmiðunarmassi sem nota skal sem ílagsgögn fyrir hermun og, ef við á, raunprófun ökutækis, skal vera
tregðugildið, sem sett er fram í töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 83, og jafngildir viðmiðunarmassanum RM, sem er ákvarðaður í samræmi við þennan lið og nefnist
TMn,L, TMn,H og TMn,R.
___________
(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþegaog atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008
og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008
(Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1).
(**) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 frá 12. desember 2012 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar massa og mál
vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (Stjtíð.
ESB L 353, 21.12.2012, bls. 31).“,
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4) í stað liða 2.3.5 og 2.3.6 komi eftirfarandi:
„2.3.5. Ákvörðun mismunar á milli forskrifta fyrir hjólbarðaþrýsting
Samkvæmt lið 6.6.3 í 3. viðbæti I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 skal lægsti ráðlagður þrýstingur í
hjólbörðum fyrir prófunarmassa ökutækis notaður við fríhjólun til að ákvarða ökumótstöðu, jafnvel þótt slíkt sé
ekki tilgreint fyrir NEDC-prófunaraðferðina. Hjólbarðaþrýstingurinn, sem taka skal tillit til við mælingu á NEDCökumótstöðu, í samræmi við lið 2.3.8, skal vera meðaltal ásanna tveggja af reiknuðu meðaltali fyrir heimilaðan
lágmarks- og hámarksþrýsting í hjólbörðum fyrir valda hjólbarða á hvorum ás fyrir NEDC-viðmiðunarmassa
ökutækisins. Útreikningur skal gerður fyrir ökutæki H og, eftir atvikum, ökutæki L og R, með eftirfarandi
reiknireglum:
Fyrir ökutæki H: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻 = (
Fyrir ökutæki L: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿 = (

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐻 +𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻
2

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐿+𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿

Fyrir ökutæki R: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅 = (

2

)

)

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑅+𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑅 ′
2

)

þar sem:
Pmax,

er meðaltal hámarksþrýstings í hjólbarða fyrir valda hjólbarða á ásunum tveimur,

Pmin,

er meðaltal lágmarksþrýstings í hjólbarða fyrir valda hjólbarða á ásunum tveimur.

Reikna skal út samsvarandi áhrif í tengslum við þá mótstöðu sem beitt er á ökutækið með eftirfarandi
reiknireglum fyrir ökutæki H, L og R:
Fyrir ökutæki H: 𝑇𝑃𝐻 = (

𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻

Fyrir ökutæki L: 𝑇𝑃𝐿 = (

−0,4

𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿

Fyrir ökutæki R: 𝑇𝑃𝑅 = (

)

−0,4

𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑅

2.3.6.

−0,4

)

)

Ákvörðun mynsturdýptar hjólbarða (TTD)
Samkvæmt lið 4.2.2.2 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 er lágmarksmynsturdýpt
hjólbarða 80% fyrir WLTP-prófun en samkvæmt lið 4.2 í 7. viðbæti í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 er heimiluð lágmarksmynsturdýpt hjólbarða 50% af nafngildi fyrir
NEDC-prófun. Þetta gefur 2 mm meðalmun í mynsturdýpt milli aðferðanna tveggja. Ákvarða skal samsvarandi
áhrif í tengslum við þá mótstöðu sem beitt er á ökutækið í því skyni að reikna út NEDC-ökumótstöðuna í lið 2.3.8
í samræmi við eftirfarandi reiknireglur fyrir ökutæki H, L og R:
Fyrir ökutæki H: 𝑇𝑇𝐷𝐻 = (2 ∙

0,1∙𝑅𝑀𝑛,𝐻 ∙9,81
1 000

Fyrir ökutæki L: 𝑇𝑇𝐷𝐿 = (2 ∙

0,1∙𝑅𝑀𝑛,𝐿∙9,81

Fyrir ökutæki R: 𝑇𝑇𝐷𝑅 = (2 ∙

0,1∙𝑅𝑀𝑛,𝑅 ∙9,81

1 000

1 000

)

)
)

þar sem:
RMn,H, RMn,L og RMn,R eru viðmiðunarmassar fyrir ökutæki H, L og R, ákvarðaðir í samræmi við lið 2.3.1.“,

Nr. 33/348

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

17.5.2018

5) eftirfarandi tvær málsgreinar bætast við lið 2.3.8.1:
„Reikna skal út NEDC-ökumótstöðustuðlana í samræmi við reiknireglurnar sem tilgreindar eru í lið 2.3.8.1.1 (fyrir
ökutæki H) og í lið 2.3.8.1.2 (fyrir ökutæki L).
Nema annað sé tekið fram gilda reiknireglurnar bæði við hermun sem og við raunprófun ökutækis.“,
6) í stað liðar 2.3.8.2 komi eftirfarandi:
„2.3.8.2.

Ákvörðun ökumótstöðu þar sem ökumótstaðan hefur verið ákvörðuð fyrir WLTP-prófunina í samræmi við 5.
lið í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151.

2.3.8.2.1. Ökumótstöðufylkjahópur í samræmi við lið 5.1 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB)
2017/1151.
Ef ökumótstaða ökutækis hefur verið reiknuð út, í samræmi við lið 5.1 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151, skal ákvarða NEDC-ökumótstöðuna, sem nota skal fyrir hermun með fylgnitólinu,
með eftirfarandi hætti:
a) Töflusett gildi fyrir NEDC-ökumótstöðu í samræmi við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83
Ökutæki H:
F0n,H = T0n,H + (F0w,H – Aw,H)
F1n,H = F1w,H – Bw,H
F2n,H = T2n,H + (F2w,H – Cw,H)
Ökutæki L:
F0n,L

= T0n,L + (F0w,L – Aw,L)

F1n,L = F1w,L – Bw,L
F2n,L = T2n,L + (F2w,L – Cw,L)
þar sem:
F0n,i, F1n,i, F2n,i, með i = H,L, eru NEDC-ökumótstöðustuðlarnir fyrir ökutæki H eða L,
T0n,i, T2n,i, með i = H,L

eru NEDC-stuðlarnir fyrir vegkefli fyrir ökutæki H eða L, ákvarðaðir í
samræmi við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83,

AW,H/L, BW,H/L, CW,H/L

eru stuðlarnir fyrir vegkefli ökutækis sem notað er til að undirbúa vegkeflið
í samræmi við 7. og 8. lið í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð
(ESB) 2017/1151,

b) NEDC-ökumótstaða sem er leidd út frá dæmigerðu ökutæki
Ef um er að ræða ökutæki, sem eru hönnuð fyrir tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu sem er
3 000 kg eða meiri, má ákvarða NEDC-ökumótstöðuna, ef framleiðandi óskar eftir því, í samræmi við
eftirfarandi:
1) Ákvörðun ökumótstöðustuðla fyrir dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi
i.

Áhrif af mismunandi tregðu:
RMn,R
1
F0n,R
= F0w,R ∙ (
)
TMw,R

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.1, að eftirfarandi undanskildu:
F0w,R er sá ökumótstöðustuðull, F0, sem ákvarðaður er fyrir WLTP-prófun ökutækis R og TMw,R er sá
prófunarmassi sem notaður er fyrir WLTP-prófun ökutækis R.
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Áhrif af mismunandi hjólbarðaþrýstingi:
2
1
𝐹0𝑛,𝑅
= 𝐹0𝑛,𝑅
∙ 𝑇𝑃𝑅

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.5.
iii.

Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
3
2
𝐹0𝑛,𝑅
= 𝐹0𝑛,𝑅
∙(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
3
2
𝐹0𝑛,𝑅
= 𝐹0𝑛,𝑅
∙(
)
1,03

iv.

Áhrif af mismunandi mynsturdýpt hjólbarða:
4
3
𝐹0𝑛,𝑅
= 𝐹0𝑛,𝑅
− 𝑇𝑇𝐷𝑅

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.6.
v.

Áhrif vegna formeðhöndlunar:
4
𝐹0𝑛,𝑅 = 𝐹0𝑛,𝑅
−6

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis er leiðréttingunni vegna áhrifa af formeðhöndlun ekki beitt.
vi.

Fyrir ökutæki R skal ökumótstöðustuðullinn F1n ákvarðaður sem hér segir:

Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 ∙ (
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 ∙ (
)
1,03

vii. Fyrir ökutæki R skal ökumótstöðustuðullinn F2n ákvarðaður sem hér segir:
Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast:
1,015
∗
𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
∙(
)
1,03

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis:
1
∗
𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
∙(
)
1,03
∗
þar sem þátturinn 𝐹2𝑤,𝑅
er ökumótstöðustuðullinn F2, sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun ökutækis
R, að frádregnum áhrifum af öllum loftaflfræðilegum aukabúnaði.

2) Ákvörðun NEDC-ökumótstöðustuðla fyrir ökutæki H
Nota skal eftirfarandi reiknireglur til að reikna út NEDC-ökumótstöðuna fyrir ökutæki H:
i.

Fyrir ökutæki H ákvarðast F0n,H sem hér segir:

𝐹0𝑛,𝐻 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

𝑅𝑀𝑛,𝐻
𝑅𝑀𝑛,𝑅

+(

𝑅𝑅𝐻 −𝑅𝑅𝑟
1 000

) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐻 )) , (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝐻 )))

𝑅𝑀𝑛,𝐻
𝑅𝑀𝑛,𝑅

+(

𝑅𝑅𝐻 −𝑅𝑅𝑟
1 000

) ∙ 9,81 ∙

Nr. 33/350

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

þar sem:
F0n,R

er fastur ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N,

RMn,H

er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki H,

RMn,R

er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki R,

RRH

er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki H, gefin upp í kg/tonn,

RRR

er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki R, gefin upp í kg/tonn.

ii.

Fyrir ökutæki H ákvarðast F2n,H sem hér segir:
𝐹2𝑛,𝐻 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙

𝐴𝑓,𝐻
𝐴𝑓,𝐻
) , (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
))
𝐴𝑓,𝑅
𝐴𝑓,𝑅

þar sem:
F2n,R

er annars stigs ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N/(km/klst.)2,

Af,H

er framhlið ökutækis H í m2,

Af,R

er framhlið ökutækis R í m2.

iii. Fyrir ökutæki H skal F1n,H fastsett við 0.
3) Ákvörðun NEDC-ökumótstöðustuðulsins fyrir ökutæki L
Nota skal eftirfarandi reiknireglur fyrir útreikning á NEDC-ökumótstöðu fyrir ökutæki L:
i.

Fyrir ökutæki L ákvarðast F0n,L sem hér segir:

𝐹0𝑛,𝐿 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

𝑅𝑀𝑛,𝐿
𝑅𝑅𝐿 − 𝑅𝑅𝑟
+(
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐿 )) , (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8
𝑅𝑀𝑛,𝑅
1 000

𝑅𝑀𝑛,𝐿
𝑅𝑅𝐿 − 𝑅𝑅𝑟
+(
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐿 )))
𝑅𝑀𝑛,𝑅
1 000

þar sem:
F0n,R

er fastur ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N,

RMn,L

er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki L,

RMn,R

er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki R,

RR,L

er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki L, gefin upp í kg/tonn,

RRR

er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki R, gefin upp í kg/tonn.

ii.

Fyrir ökutæki L ákvarðast F2n,L sem hér segir:
𝐹2𝑛,𝐿 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙

𝐴𝑓,𝐿
𝐴𝑓,𝐿
) , (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
))
𝐴𝑓,𝑅
𝐴𝑓,𝑅

þar sem:
F2n,R

er annars stigs ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N/(km/klst.)2,

Af,L

er framhlið ökutækis L í m2,

Af,R

er framhlið ökutækis R í m2.

iii. Fyrir ökutæki L skal F1n,L fastsett við 0.
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2.3.8.2.2. Stöðluð ökumótstaða í samræmi við lið 5.2 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151
Ef stöðluð ökumótstaða hefur verið reiknuð út, í samræmi við lið 5.2 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151, skal reikna út NEDC-ökumótstöðuna í samræmi við a-lið liðar 2.3.8.2.1 þessa
viðauka.
Ef um er að ræða raunprófun ökutækis skal nota NEDC-vegkeflisstuðla við prófun ökutækis H eða L, sem
ákvarðaðir eru í samræmi við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 83.“,
7) töflu 1 í lið 2.4 er breytt sem hér segir:
a) í línunni með færslu 30 („Tregða ökutækis (NEDC)“) skal neðangreint koma í stað tilvísunarinnar í dálkinum
„Heimild“:
„Tafla 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. Útfyllist af
gerðarviðurkenningaryfirvaldinu eða tækniþjónustunni“,
b) í stað línunnar með færslu 34 komi eftirfarandi:
„34

Tregðustilling, WLTP

kg

Liður 2.5.3 í 4. undirviðauka XXI.
Tregða vegkeflis sem beitt er við
viðauka við reglugerð (ESB)
WLTP-prófun“,
2017/1151

c) í línunni með færslu 59 („WLTP – hitastig á kælivökva hreyfils“) skal neðangreint koma í stað tilvísunarinnar í
dálkinum „Athugasemdir“:
„Mörg gildi: gögn frá innbyggðu greiningarkerfi, 1 hz, 1 °C nákvæmni“,
d) línunum með færslum 63-66 er skipt út og línu 67 er bætt við:

„63

64

Uppgefin NEDCkoltvísýringslosun
(blandaður akstur)
fyrir ökutæki H og L

NEDC – hraði
(fræðilegur)

gCO2/km

Uppgefið gildi fyrir NEDC-prófun.
Að því er varðar ökutæki með kerfi
sem endurnýja sig reglubundið skal
nota leiðréttingargildið Ki

km/klst.

Mörg gildi: 1 hz, 0,1 km/klst.
nákvæmni. Ef ekki er gefið upp
Eins og skilgreint er í 6. lið í 4.
neitt hraðasnið gildir hraðasniðið
viðauka við reglugerð efnahagssem gefið er upp í 6. lið í 4.
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
viðauka við reglugerð efnahagsEvrópu nr. 83
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 83
Mörg gildi: 1 hz. Ef ekki er gefið
upp
neitt
hraðasnið
gildir
hraðasniðið sem gefið er upp í 6. lið
í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 83

65

NEDC – gírar
(fræðilegir)

—

Sama og hér að framan

66

Verksmiðjunúmer
ökutækjahóps

—

Liður 5.0 í XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151

—

Fyrir ökutæki, sem eru ekki með
kerfi sem endurnýjar sig reglu1. viðbætir 6. undirviðauka XXI. bundið, er þetta gildi jafnt og 1.
viðauka við reglugerð (ESB) Fyrir ökutæki, sem eru með kerfi
2017/1151
sem endurnýja sig reglubundið, er
þetta gildi, ef það er ekki gefið upp,
fastsett við 1,05.“,

67

Endurnýjunarstuðulli
nn Ki

8) í stað annarrar málsgreinar í lið 3.1 komi eftirfarandi:
„Ef munur á ökutæki H og ökutæki L skýrist eingöngu af mismunandi aukabúnaði (þ.e. þau hafa sama massa ökutækis
sem er tilbúið til aksturs (MRO), sömu yfirbyggingu og sömu ökumótstöðustuðla) skal NEDC-viðmiðunargildið fyrir
koltvísýring eingöngu ákvarðað fyrir ökutæki H.“,
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9) í stað liða 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 komi eftirfarandi:
„3.1.1.

Ílagsgögn og niðurstöður fylgnitólsins

3.1.1.1. Upprunaleg frálagsskýrsla fylgnitólsins
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tilnefnd tækniþjónusta skal tryggja að ílagsgagnaskráin fyrir fylgnitólið sé
fullgerð. Að lokinni prufukeyrslu fylgnitólsins skal gefa út upprunalega frálagsskýrslu fylgnitólsins og
skýrslunni úthlutaður tætikóði. Skýrslan skal innihalda eftirfarandi undirskrár:
a) ílagsgögnin sem tilgreind eru í lið 2.4,
b) frálagsgögnin úr hermuninni,
c) samantektarskrá þar sem eftirfarandi kemur fram:
i.

verksmiðjunúmer ökutækjahóps,

ii.

munurinn á koltvísýringsgildinu, sem framleiðandi gefur upp, og gildinu sem fæst með fylgnitólinu
(CO2, blandaður akstur),

iii. tæknigögn, sem eru ekki trúnaðargögn (t.d. eldsneytistegund, slagrými hreyfils, tegund gírkassa,
forþjappa).
3.1.1.2. Fullgerð fylgniskýrsla
Þegar upprunaleg frálagsskýrsla fylgnitólsins hefur verið gefin út í samræmi við lið 3.1.1.1 skal
gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða, ef við á, tilnefnd tækniþjónusta nota viðeigandi skipanir í fylgnitólinu til að
senda netþjóni með tímastimplun samantektarskrána sem sendir sendanda tímastimplað svar sem og heila tölu,
sem valin er af handahófi, á bilinu 1-99 (og afrit til viðeigandi þjónustusviða framkvæmdastjórnarinnar).
Fullgerð fylgniskrá skal búin til sem inniheldur svarið með tímastimplun og upprunalegu frálagsskýrslu
fylgnitólsins sem um getur í lið 3.1.1.1. Fullgerðu fylgniskránni skal úthlutaður tætikóði. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal geyma skrána sem prófunarskýrslu í samræmi við VIII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.
3.1.2.

NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H
Nota skal fylgnitólið til að framkvæma NEDC-hermiprófun á ökutæki H með því að nota viðeigandi ílagsgögn
sem um getur í lið 2.4.
Fyrir ökutæki H ákvarðast NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring sem hér segir:
CO2,H = NEDC CO2,C,H · Ki,H
þar sem:
CO2,H

er NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H,

NEDC CO2,C,H

er NEDC-koltvísýringsgildið við blandaðan akstur fyrir ökutæki H sem fæst með hermun með
því að nota fylgnitólið,

Ki,H

er gildið sem ákvarðað er í samræmi við 1. viðbæti 6. undirviðauka XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151 fyrir ökutæki H.

Til viðbótar við NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring skal fylgnitólið einnig láta í té fasatengd
koltvísýringsgildi fyrir ökutæki H.
3.1.3.

NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring fyrir ökutæki L
Ef við á skal NEDC-hermiprófun á ökutæki L framkvæmd með því að nota fylgnitólið og viðeigandi ílagsgögn
sem um getur í lið 2.4.
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Fyrir ökutæki L ákvarðast NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring sem hér segir:
CO2,L = NEDC CO2,C,L · Ki,L
þar sem:
CO2,L

er NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ökutæki L,

NEDC CO2,C,L

er NEDC-koltvísýringsgildið við blandaðan akstur fyrir ökutæki L sem fæst með hermun með
því að nota fylgnitólið,

Ki,L

er gildið, sem ákvarðað er í samræmi við 1. viðbæti 6. undirviðauka XXI. viðauka við
reglugerð (ESB) 2017/1151, fyrir ökutæki L.

Til viðbótar við NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring skal fylgnitólið einnig láta í té fasatengd
koltvísýringsgildi fyrir ökutæki L.“,
10) í stað liðar 3.2.6 komi eftirfarandi:
„3.2.6. Ef talan, sem um getur í lið 3.1.1.2 og sem valin er af handahófi, er á bilinu 90-99 skal ökutækið valið fyrir eina
raunmælingu, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, að
teknu tilliti til þeirra útskýringa sem settar eru fram í 2. lið þessa viðauka. Prófunarniðurstöðurnar skulu skráðar í
samræmi við VIII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.
Ef NEDC-koltvísýringsgildið fyrir ökutæki H og L er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.1 skal sú tegund ökutækis
sem valin er fyrir raunmælingu vera ökutæki L ef talan, sem valin er af handahófi, er á bilinu 90-94, og ökutæki H
ef talan, sem valin er af handahófi, er á bilinu 95-99.
Ef NEDC-koltvísýringsgildið er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.1, eingöngu fyrir ökutæki H eða ökutæki L í
brúunarhópnum, skal það ökutæki valið fyrir eina raunmælingu ef talan, sem valin er af handahófi, er á
bilinu 90-99.
Ef NEDC-koltvísýringsgildin eru ekki ákvörðuð í samræmi við lið 3.2.1 en gerð er raunprófun á ökutæki H og
L skal líta fram hjá tölunni sem valin er af handahófi.“,
11) í stað annarrar málsgreinar liðar 3.2.8 komi eftirfarandi:
„De-stuðullinn skal reiknaður út með þremur tugastöfum og skráður í gerðarviðurkenningarvottorðið og í
samræmisvottorðið.“,
12) í stað liða 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3 komi eftirfarandi:
„3.3.1.

Útreikningur á fasatengdum NEDC-koltvísýringsgildum fyrir ökutæki H
Fyrir ökutæki H ákvarðast fasatengdu NEDC-gildin sem hér segir:
NEDC CO2,p,H = NEDC CO2,p,H,c · CO2,AF,H
þar sem:
p

er NEDC-fasinn „UDC“ (lota fyrir innanbæjarakstur) eða „EUDC“ (lota fyrir utanbæjarakstur),

NEDC
CO2,p,H,c

er NEDC-koltvísýringsgildið, sem fengið er úr hermun með fylgnitólinu fyrir fasa p, sem um
getur í lið 3.1.2, eða, ef við á, niðurstaða úr raunmælingu eins og um getur í lið 3.2.2,

NEDC CO2,p,H

er fasatengt NEDC-gildi fyrir ökutæki H fyrir viðeigandi fasa p, í gCO2/km,

CO2,AF,H

er leiðréttingarstuðullinn fyrir ökutæki H, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDCkoltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu
fyrir koltvísýring, sem fengin er úr hermun með fylgnitólinu sem um getur í lið 3.1.2, eða, eftir
atvikum, niðurstöðu úr raunmælingu.
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Útreikningur á fasatengdum NEDC-koltvísýringsgildum fyrir ökutæki L
Fyrir ökutæki L ákvarðast fasatengdu NEDC-gildin sem hér segir:
NEDC CO2,p,L = NEDC CO2,p,L,c · CO2,AF,L
þar sem:

3.3.3.

„UDC“

(lota

fyrir

innanbæjarakstur)

eða

„EUDC“

(lota

fyrir

p

er NEDC-fasinn
utanbæjarakstur),

NEDC
CO2,p,L,c

er NEDC-koltvísýringsgildið, sem fengið er úr hermun með fylgnitólinu fyrir fasa p, sem um
getur í lið 3.1.2, eða, ef við á, samkvæmt niðurstöðu úr raunmælingu eins og um getur í lið
3.2.2,

NEDC CO2,p,L

er fasatengt NEDC-gildi fyrir ökutæki L fyrir viðeigandi fasa p, í gCO2/km,

CO2,AF,L

er leiðréttingarstuðullinn fyrir ökutæki L, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDCkoltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu
fyrir koltvísýring, sem fengin er úr hermun með fylgnitólinu sem um getur í lið 3.1.2, eða, eftir
atvikum, samkvæmt niðurstöðu úr raunmælingu.

Útreikningur á NEDC-eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki H og L

3.3.3.1. Útreikningur á NEDC-eldsneytiseyðslu (blandaður akstur)
Reikna skal út NEDC-eldsneytiseyðslu (blandaður akstur) fyrir ökutæki H og L með því að nota gildi fyrir
NEDC-koltvísýringslosun við blandaðan akstur sem ákvarðast í samræmi við lið 3.2 og ákvæðin sem tilgreind
eru í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008. Losun annarra mengunarefna, sem máli skipta við útreikning
á eldsneytiseyðslu (vetniskolefni, kolsýringur), skal teljast vera 0 (núll) g/km.
3.3.3.2. Útreikningur á fasatengdri NEDC-eldsneytiseyðslu
Reikna skal út fasatengda NEDC-eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki H og L með því að nota fasatengd NEDC-gildi
fyrir koltvísýringslosun sem ákvarðast í samræmi við lið 3.3 og ákvæðin sem tilgreind eru í XII. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 692/2008. Losun annarra mengunarefna, sem máli skipta við útreikning á eldsneytiseyðslu
(vetniskolefni, kolsýringur), skal teljast vera 0 (núll) g/km.“,
13) eftirfarandi liður 4.2.1.4a bætist við:
„4.2.1.4a NEDC-ökumótstaða sem er leidd út frá dæmigerðu ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi
Ef NEDC-ökumótstaða dæmigerðs ökutækis hefur verið reiknuð út frá dæmigerðu ökutæki samkvæmt WLTP,
í samræmi við b-lið liðar 2.3.8.2.1, skal reikna út ökumótstöðu einstaks ökutækis með eftirfarandi reiknireglu:
a) F0n,ind fyrir einstakt ökutæki skal ákvarðað sem hér segir:
𝐹0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑
𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 − 𝑅𝑅𝑟
+(
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 )) , (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8
𝑅𝑀𝑛,𝑅
1 000

𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑
𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 − 𝑅𝑅𝑟
+(
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 )))
𝑅𝑀𝑛,𝑅
1 000

þar sem:
F0n,R

er fastur ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N,

RMn,ind

er viðmiðunarmassinn fyrir einstakt ökutæki,

RMn,R

er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki R,

RR,ind

er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir hvert einstakt ökutæki, gefin upp í kg/tonn,

RRR

er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki R, gefin upp í kg/tonn.
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b) Gildið F2n,ind fyrir einstakt ökutæki skal ákvarðað sem hér segir:
𝐹2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙

𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑
𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑
) , (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
))
𝐴𝑓,𝑅
𝐴𝑓,𝑅

þar sem:
F2n,R

er annars stigs ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, gefinn upp í N/(km/klst.)2,

Af,ind

er framhlið einstaks ökutækis í m2,

Af,R

er framhlið ökutækis R í m2.

c) Gildið f1n,ind fyrir einstakt ökutæki skal stillt á 0.“,
14) í a-lið 5. liðar komi orðin „fullgerða fylgniskýrslan“ í stað orðanna „frálagsskýrsla fylgnitólsins“.
_____

II. VIÐAUKI

Eftirfarandi lína bætist við í töfluna „Gagnagjafar“ í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1014/2010:
„Verksmiðjunúmer ökutækjahóps

Liður 5.0 í XXI. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2017/1151 (*)

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og
Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um
niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1).“
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(ESB) 2016/1928
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2018/EES/33/32

frá 4. nóvember 2016
um ákvörðun á farmi sem fluttur er með skipum, sem falla undir aðra flokka en farþegaskip, ekjuskip og gámaskip,
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun
koltvísýrings frá sjóflutningum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 frá 29. apríl 2015 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun
á losun koltvísýrings frá sjóflutningum og um breytingu á tilskipun 2009/16/EB (1), einkum 2. mgr. A-hluta II. viðauka,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í II. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757 er mælt fyrir um reglur um vöktun á farmi sem fluttur er með skipum og
aðrar viðeigandi upplýsingar. Sér í lagi skal ákvörðun um farm sem fluttur er með skipum, sem falla undir aðra flokka
en farþegaskip, ekjuskip og gámaskip, vera í samræmi við breyturnar sem settar eru fram í g-lið 1. mgr. A-hluta í þeim
viðauka.

2)

Ef um er að ræða olíuflutningaskip, efnaflutningaskip, gasflutningaskip, búlkaskip, kæliflutningaskip og fjölnota skip,
þykir rétt að tryggja að ákvörðun á meðalorkunýtnivísum fyrir skip sé í samræmi við leiðbeiningar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um valfrjálsa notkun orkunýtnivísa í tengslum við rekstur skipa (EEOI) (2) þar sem þessar
leiðbeiningar endurspegla starfsvenjur innan atvinnugreinarinnar.

3)

Ef um er að ræða gasflutningaskip og gáma-/ekjuflutningaskip ætti breytan, sem er notuð til að reikna út umfang flutts
farms, að endurspegla starfsvenjur innan atvinnugreinarinnar og tryggja að upplýsingarnar, sem veittar eru, séu
nákvæmar og samanburðahæfar til lengri tíma.

4)

Ef um er að ræða lausavöruskip ætti ákvörðun á fluttum farmi að byggjast á sérstaklega þróaðri aðferð þar sem tillit er
tekið til frávika í þéttleika farms sem er mikilvægt fyrir þennan flokk skipa. Rétt þykir að valfrjálst sé hvort bæta eigi
þessum gögnum við viðbótargögnin í samræmi við leiðbeiningar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um valfrjálsa
notkun orkunýtnivísa í tengslum við rekstur skipa (EEOI).

5)

Ef um er að ræða skip til flutninga á ökutækjum ætti ákvörðun á fluttum farmi að byggjast á sveigjanlegri nálgun á
grundvelli tveggja mismunandi möguleika. Í þeim tilgangi að endurspegla betur þá sérstöku þýðingu sem rúmmál hefur
þykir rétt að valfrjálst sé hvort leggja eigi fram gögn á grunni annarrar breytu.

6)

Líta ætti á ekjufarþegaskip sem sértæk tilvik sem sérstök skilyrði ættu að gilda um. Í ljósi þeirrar blönduðu þjónustu sem
veitt er með rekstri ekjufarþegaskipa og til að endurspegla betur starfsvenjur innan atvinnugreinarinnar ætti að nota tvær
breytur til að gefa upp þann farm sem fluttur er.

7)

Að því er varðar önnur skip, sem falla hvorki undir einhverja framangreinda flokka né undir flokkana í d-, e- og f-lið í
1. mgr. A-hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757, ætti að leyfa sveigjanlega nálgun til að endurspegla að öllu
leyti þær ýmsu tegundir skipa sem flytja mjög ólíkar tegundir farms. Til að tryggja samræmi og samanburðarhæfi gagna
til lengri tíma, í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, ætti val útgerðarinnar á ákjósanlegustu
breytunni fyrir fluttan farm að vera skráð í vöktunaráætlun skipsins og notuð til samræmis við það.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 22. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2018 frá
23. mars 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 123, 19.5.2015, bls. 55.
(2) MEPC.1/ Circ.684.
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8)

Framkvæmdastjórnin hefur haft samráð við hlutaðeigandi aðila um bestu starfsvenjur í atvinnugreininni að því er varðar
málefnin sem fjallað er um í þessari reglugerð. Samráðið fór fram fyrir tilstuðlan „undirhóps fyrir vöktun, skýrslugjöf og
sannprófun (MRV) á sviði sjóflutninga“, sem komið var á fót innan vébanda evrópska samstarfsvettvangsins um
sjálfbæra sjóflutninga (e. European Sustainable Shipping Forum).

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar, sem
komið var á fót skv. 26. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 (1).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Viðfangsefni
Í þessari reglugerð er mælt fyrir um breytur sem gilda um ákvörðun á farmi, sem fluttur er með skipum sem falla undir aðra
flokka en farþegaskip, ekjuskip og gámaskip, í þeim tilgangi að vakta aðrar viðeigandi upplýsingar á grundvelli einstakra
sjóferða skv. 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757.
2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1) „olíuflutningaskip“: skip sem er smíðað eða því breytt til að annast aðallega búlkaflutninga á jarðolíu eða jarðolíuafurðum í
farmrýmum sínum, að undanskildum fjölnota skipum, flutningaskipum sem flytja fljótandi eiturefni (NLS) eða
gasflutningaskipum,
2) „efnaflutningaskip“: skip sem er smíðað eða því breytt til að annast búlkaflutninga á einhverjum þeim fljótandi afurða sem
taldar eru upp í 17. kafla alþjóðakóða um smíði og búnað skipa sem flytja búlkafarma af hættulegum efnum (2) eða skip
sem er smíðað eða því breytt til að annast búlkaflutninga á fljótandi eiturefnum,
3) „flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas“: flutningaskip sem annast búlkaflutninga á fljótandi jarðgasi (LNG) (aðallega metan)
í aðskildum, einangruðum tönkum,
4) „gasflutningaskip“: flutningaskip sem annast búlkaflutninga á fljótandi gastegundum, að undanskildu fljótandi jarðgasi,
5) „búlkaskip“: skip sem aðallega er ætlað að flytja fastan búlkafarm, þ.m.t. tegundir eins og málmgrýtisflutningaskip,
samkvæmt skilgreiningu í reglu 1 í XII. kafla alþjóðasamningsins um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS-samþykktin) frá
1998, en að undanskildum fjölnota skipum,
6) „lausavöruskip“: skip með mörg þilför eða stakt þilfar sem er fyrst og fremst hannað fyrir flutning á lausavöru, að
undanskildum sérhæfðum þurrflutningaskipum, sem eru ekki innifalin í útreikningi á viðmiðunarlínum fyrir lausavöruskip,
þ.e. búfjárflutningaskip, prammamóðurskip, þungaflutningaskip, snekkjuflutningaskip, kjarnorkueldsneytisflutningaskip,
7) „kæliflutningaskip“: skip sem er eingöngu hannað til að flytja kældan farm í lestarrýmum,
8) „skip til flutninga á ökutækjum“: flutningaskip með mörgum þilförum og ekjufarmrýmum sem er hannað til að flytja tóma
bíla og vörubifreiðar,
9) „fjölnota skip“: skip sem er hannað til að lesta bæði fljótandi farm og búlkafarm miðað við 100% þunga farms og birgða,
10) „ekjufarþegaskip“: skip sem flytur fleiri en 12 farþega og hefur ekjufarmrými um borð,
(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 frá 21. maí 2013 um fyrirkomulag við vöktun og skýrslugjöf að því er varðar
losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er varðar aðrar upplýsingar á landsvísu og á vettvangi Sambandsins sem varða
loftslagsbreytingar og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 280/2004/EB (Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 13).
(2) Með áorðnum breytingum samkvæmt MEPC.225(64) og MSC.340(91).
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11) „gáma-/ekjuflutningaskip“: blendingur af gámaskipi og ekjuflutningaskipi sem er hólfað niður í aðskilda hluta,
12) „þungi farms og birgða um borð“: særými, uppgefið í tonnum, við djúpristu hlaðins skips, margfaldað með eðlismassa
vatns við brottför, að frádregnum tómaþunga skipsins, og þyngd eldsneytis um borð sem ákvarðað er við upphaf
viðkomandi sjóferðar,
13) „mælt særými“: það magn vatns sem skipið ryður frá sér, mælt í rúmmetrum, miðað við ytra byrði skips, að undanskildum
útstæðum hlutum, og fyrir skip með málmklæðningu: það magn vatns sem skipið ryður frá sér miðað við ytra byrði
klæðningarinnar úr annars konar efni,
14) „tómaþungi“: raunveruleg þyngd skipsins í tonnum, án eldsneytis, farþega, farms, vatns og annarra rekstrarvara um borð.
3. gr.
Breytur til að ákvarða „fluttan farm“ miðað við flokk skips
Í þeim tilgangi að vakta aðrar viðkomandi upplýsingar miðað við hverja sjóferð, skv. 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757,
skal fluttur farmur ákvarðaður eins og hér segir:
a) fyrir olíuflutningaskip, sem massi farms um borð,
b) fyrir efnaflutningaskip, sem massi farms um borð,
c) fyrir flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas, sem rúmmál farms við losun eða ef farmurinn er losaður nokkrum sinnum meðan
á sjóferð stendur, summa farms sem er losaður meðan á sjóferð stendur og þess farms sem er losaður á öllum síðari
viðkomuhöfnum þar til nýr farmur er lestaður,
d) fyrir gasflutningaskip, sem massi farms um borð,
e) fyrir búlkaskip, sem massi farms um borð,
f) fyrir lausavöruskip, sem þungi farms og birgða í sjóferð þar sem farmur er um borð og núll í sjóferðum með kjölfestu,
g) fyrir kæliflutningaskip, sem massi farms um borð,
h) fyrir skip til flutninga á ökutækjum, sem massi farms um borð, ákvarðaður sem raunmassi eða fjöldi farmeininga eða
reinarmetrar, sem eru nýttir, margfaldaðir með sjálfgildum þyngdar sinnar,
i)

fyrir fjölnota skip, sem massi farms um borð,

j)

fyrir ekjufarþegaskip, sem fjöldi farþega og massi farms um borð, ákvarðaður sem raunmassi eða fjöldi farmeininga
(vörubifreiðar, bílar o.s.frv.) eða reinarmetrar, sem eru nýttir, margfaldaðir með sjálfgildum þyngdar sinnar,

k) fyrir gáma-/ekjuflutningaskip, sem rúmmál farms um borð, ákvarðað sem summa farmeininga (bílar, eftirvagnar,
vörubifreiðar og aðrar staðlaðar einingar), margfölduð með stöðluðu flatarmáli og hæð þilfarsins (fjarlægð milli gólfs og
burðarbita), fjöldi reinarmetra, sem eru nýttir, margfaldaður með hæð þilfarsins (fyrir önnur ekjuflutningaskip) og fjöldi
gámaeininga sem er margfaldaður með 38,3 m3,
l)

fyrir aðrar tegundir skipa, sem falla hvorki undir einhvern þeirra flokka sem tilgreindir eru í a- til k-lið né undir þá flokka
sem tilgreindir eru í d-, e- og f-lið í 1. mgr. A-hluta í II. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757, sem massi farms um borð
eða þungi farms og birgða um borð í sjóferðum þar sem farmur er um borð og núll í sjóferðum með kjölfestu.

Að því er varðar f-lið fyrstu málsgreinar er valfrjálst að nota massa farms um borð sem viðbótarbreytu.
Að því er varðar h-lið fyrstu málsgreinar er valfrjálst að nota þunga farms og birgða um borð í sjóferðum, þar sem farmur er um
borð, og núll í sjóferðum með kjölfestu, sem viðbótarbreytu.
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4. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 4. nóvember 2016.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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FRAMKVÆMDAREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2231

17.5.2018

2018/EES/33/33

frá 4. desember 2017
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/329 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir 6-fýtasa (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
3. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Kaesler Nutrition GmbH hefur lagt fram umsókn í samræmi við 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 þar sem
lögð er til breyting á nafni handhafa leyfisins sem tilgreint er í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 2016/329 (2).

2)

Lohmann Animal Nutrition GmbH, leyfishafi fyrir fóðuraukefnið 6-fýtasa, breytti firmaheiti sínu í „Kaesler Nutrition
GmbH“ frá og með 3. júlí 2017. Umsækjandinn hefur lagt fram viðeigandi gögn því til stuðnings.

3)

Tillögð breyting á leyfishafa er eingöngu stjórnsýslulegs eðlis og felur ekki í sér nýtt mat á viðkomandi aukefnum.
Matvælaöryggisstofnun Evrópu var upplýst um umsóknina.

4)

Til að gera Kaesler Nutrition GmbH kleift að nýta markaðssetningarrétt sinn er nauðsynlegt að breyta nafni leyfishafa í
leyfinu. Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/329 til samræmis við það.

5)

Þar eð ekki er gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingunum, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, af
öryggisástæðum þykir rétt að kveða á um umbreytingartímabil þar sem setja má aukefnið 6-fýtasa, sem og forblöndur og
fóðurblöndur sem innihalda aukefnið, sem eru í samræmi við ákvæðin sem giltu fyrir gildistökudag þessarar
reglugerðar, áfram á markað og nota þar til fyrirliggjandi birgðir eru uppurnar.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/329
Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/329 er breytt sem hér segir:
1) Í titlinum koma orðin „leyfishafi er Kaesler Nutrition GmbH“ í stað orðanna „leyfishafi er Lohmann Animal Nutrition
GmbH“.
2) Í öðrum dálki töflunnar í viðaukanum með fyrirsögninni „nafn leyfishafa“ koma orðin „Kaesler Nutrition GmbH“ í stað
orðanna „Lohmann Animal Nutrition GmbH“.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2017, bls. 28. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/329 frá 8. mars 2016 um leyfi fyrir 6-fýtasa sem fóðuraukefni fyrir allar
fuglategundir og fyrir fráfærugrísi, eldissvín, gyltur og aukategundir svína (leyfishafi er Lohmann Animal Nutrition GmbH) (Stjtíð. ESB
L 62, 9.3.2016, bls. 5).
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2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
Aukefnið 6-fýtasi, eins og sett er fram í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/329, sem og forblöndur og
fóðurblöndur sem innihalda aukefnið, sem eru framleidd og merkt fyrir 25. desember 2017 í samræmi við reglurnar sem voru í
gildi fyrir 25. desember 2017, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar.
3. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 4. desember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________

Nr. 33/362

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDAREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2233

17.5.2018

2018/EES/33/34

frá 4. desember 2017
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 900/2009 að því er varðar lýsingu á eiginleikum selenmeþíóníns sem er framleitt með
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Selenmeþíónín, sem er framleitt með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, var leyft sem fóðuraukefni með
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 900/2009 (2), eins og henni var breytt með framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2013 (3).

2)

Framkvæmdastjórninni barst umsókn með beiðni um breytingu á skilmálum leyfisins að því er varðar lýsingu á
eiginleikum fóðuraukefnisins. Umsókninni fylgdu viðeigandi gögn henni til stuðnings. Framkvæmdastjórnin framsendi
umsóknina til Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin).

3)

Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá 5. júlí 2017 (4) að umbeðin breyting myndi ekki hafa
áhrif á öryggi og verkun vörunnar og minnti á áhættu, að því er varðar öryggi notenda, í tengslum við vöruna. Gerðin
um núgildandi leyfi inniheldur ákvæði þar sem tekið er á þessari áhættu á fullnægjandi hátt. Matvælaöryggisstofnunin
leggur til selensysteíninnihald sé haft með í lýsingunni á eiginleikum aukefnisins en þar sem greiningaraðferð fyrir
selensysteín er ekki fyrir hendi er ekki hægt að fara að þeirri tillögu.

4)

Mat á breyttu efnablöndunni sýnir að hún uppfyllir skilyrðin fyrir leyfinu sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003.

5)

Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 900/2009 til samræmis við það.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 900/2009
Í stað textans milli fyrirsagnarinnar „Lýsing á eiginleikum aukefnisins“ og fyrirsagnarinnar „Lýsing á eiginleikum virka
efnisins“ í fjórða dálki viðaukans við reglugerð (EB) nr. 900/2009 komi eftirfarandi:
„Lífrænt selen, aðallega selenmeþíónín (63%) sem inniheldur 2 000–3 500 mg Se/kg (97–99% af lífrænu seleni)“.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 319, 5.12.2017, bls. 78. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 900/2009 frá 25. september 2009 um að leyfa selenmetíónín, framleitt með Saccharomyces
cerevisiae CNCM I-3399, sem fóðuraukefni (Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 12).
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2013 frá 8. maí 2013 um leyfi fyrir selenmeþíóníni, framleiddu með
Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1750/2006,
(EB) nr. 634/2007 og (EB) nr. 900/2009 að því er varðar hámarksviðbót selenauðgaðs gers (Stjtíð. ESB L 127, 9.5.2013, bls. 20).
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(7), 4937.

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 4. desember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2274

17.5.2018

2018/EES/33/35

frá 8. desember 2017
um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Komagataella pastoris (DSM
23036), sem fóðuraukefni fyrir fiska (leyfishafi er Huvepharma EOOD) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu.

2)

Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 var lögð fram umsókn um leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa (EC
3.1.3.26), sem er framleiddur með Komagataella pastoris (DSM 23036), sem fóðuraukefni fyrir fiska. Umsókninni
fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Umsóknin varðar leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Komagataella pastoris (DSM
23036), í aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, sem fóðuraukefni fyrir fiska.

4)

Notkun blöndunnar var leyfð til 10 ára fyrir eldiskjúklinga og eldiskalkúna, kjúklinga sem eru aldir til að verða
varphænur, kalkúna sem eru aldir til undaneldis, varphænur, aðrar fuglategundir til eldis og varps, fráfærugrísi, eldissvín
og gyltur með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 98/2012 (2).

5)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
21. mars 2017 (3) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með
Komagataella pastoris (DSM 23036), ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Hún komst að
þeirri niðurstöðu að aukefnið geti verið áhrifaríkt fyrir regnbogasilung og lax og þessar niðurstöður má yfirfæra á alla
uggfiska. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað.
Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á
stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

6)

Mat á blöndu með 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Komagataella pastoris (DSM 23036), sýnir að
skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það
ætti að leyfa notkun þessarar blöndu eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“ og virka hópnum „meltingarbætandi efni“ og er tilgreind í
viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 326, 9.12.2017, bls. 44. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 98/2012 frá 7. febrúar 2012 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem
framleiddur er með Pichia pastoris (DSM 23036), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og eldiskalkúna, kjúklinga sem eru aldir til að
verða varphænur, kalkúna sem eru aldir til undaneldis, varphænur, aðrar fuglategundir til eldis og varps, fráfærugrísi, eldissvín og gyltur
(leyfishafi er Huvepharma AD) (Stjtíð. ESB L 35, 8.2.2012, bls. 6).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(4), 4763.
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 8. desember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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VIÐAUKI

Lágmarksinnihald
Kenninúmer
aukefnis

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Fiskar

—

Hámarksinnihald

Virknieiningar/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina
geymsluskilyrði og stöðugleika við
hitameðhöndlun.

29.12.2027.

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: meltingarbætandi efni.
4a16

Huvepharma
EOOD

4 000 OTU (1)/g í föstu formi
8 000 OTU/g í fljótandi formi
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

6-fýtasi (EC 3.1.3.26), sem er
framleiddur með Komagataella
pastoris (DSM 23036)
Greiningaraðferð (2)
Til að magnákvarða 6-fýtasa í
fóðri:
Litmæling byggð á magnákvörðun á ólífrænu fosfati, sem
ensímið leysir úr natríumfýtati.

500 OTU

—

2. Til notkunar í fóður sem inniheldur
meira en 0,23% af fýtínbundnum
fosfór.
3. Að því er varðar notendur aukefnis og
forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að bregðast
við mögulegri áhættu sem hlýst af
notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að eyða þessari
áhættu eða draga úr henni þannig að
hún sé í lágmarki skal nota hlífðarbúnað við notkun á aukefninu og
forblöndunum, þ.m.t. öndunarvörn og
húðvörn.
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6-fýtasi
Samsetning aukefnis
(EC 3.1.3.26) Blanda með 6-fýtasa (EC
3.1.3.26), sem er framleiddur
með Komagataella pastoris
(DSM 23036), með virkni að
lágmarki:

(1) 1 OTU er það magn ensíms sem hvatar losun 1 míkrómóls af ólífrænu fosfati á mínútu úr 5,1 mM natríumfýtati í sítratjafnalausn við pH-gildið 5,5 og hitastigið 37 °C, mælt sem blár litur í P-mólýbdatflóka við 820 nm.
(2) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: http://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2275

Nr. 33/367

2018/EES/33/36

frá 8. desember 2017
um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga
(leyfishafi er Centro Sperimentale del Latte) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu.

2)

Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 var lögð fram umsókn um nýja notkun á blöndu með Lactobacillus
acidophilus (CECT 4529). Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003.

3)

Umsóknin varðar leyfi fyrir nýrri notkun blöndu með Lactobacillus acidophilus (CECT 4529), í aukefnaflokknum
„dýraræktaraukefni“, sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga.

4)

Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/38 (2) var blanda með Lactobacillus acidophilus
(CECT 4529), sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, leyfð til 10 ára sem fóðuraukefni fyrir varphænur.

5)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
21. mars 2017 (3) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) ekki skaðleg
áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Hún komst einnig að þeirri niðurstöðu að einungis tvær af þremur
rannsóknum, sem voru metnar, sýndu að aukefnið gæti mögulega bætt þyngdaraukningu/lokaþyngd. Tvær aðrar
rannsóknir voru útilokaðar vegna óvenjulega mikillar dánartíðni og lítils vaxtar hjá fuglum. Matvælaöryggisstofnunin
telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um
aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB)
nr. 1831/2003, lagði fram.

6)

Þessar vísbendingar hafa þó verið metnar sem fullnægjandi vísbendingar um framfarir að því er varðar dýraræktartengda
þætti sem varða þyngdaraukningu. Af þessum sökum var talið að framlögð gögn uppfylltu skilyrðin til að sýna fram á
verkun aukefnisins fyrir eldiskjúklinga.

7)

Mat á blöndu með Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessarar blöndu eins og
tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“ og virka hópnum „þarmaflórustöðgarar“ og er tilgreind í
viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 326, 9.12.2017, bls. 47. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/38 frá 13. janúar 2015 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus acidophilus
CECT 4529 sem fóðuraukefni fyrir varphænur og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1520/2007 (leyfishafi er Centro Sperimentale del
Latte) (Stjtíð. ESB L 8, 14.1.2015, bls. 4).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(4), 4762.
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 8. desember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Þyrpingamyndandi eining
(CFU)/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

1. Í notkunarleiðbeiningum með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina geymsluskilyrði og
stöðugleika við hitameðhöndlun.

29.12.2027.

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar
4b1715

Centro
Sperimentale
del latte

Lactobacillus
acidophilus
CECT 4529

Samsetning aukefnis:

Lýsing á
efnisins:

eiginleikum

virka

Lífvænlegar frumur Lactobacillus
acidophilus CECT 4529.
Greiningaraðferð (1)
Ákvörðun
á
heildarfjölda:
dreifingaraðferð með MRS-agar
(EN 15787).
Sanngreining: Rafdráttur á geli í
púlssviði (PFGE).

—

1 × 109

—

2. Að því er varðar notendur
aukefnis og forblandna skulu
stjórnendur fóðurfyrirtækja koma
á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu sem hlýst af
notkuninni. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að
eyða þessari áhættu eða draga úr
henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun
á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t.
augn-,
húðog
öndunarvörn.
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Blanda
með
Lactobacillus
acidophilus CECT 4529 sem
inniheldur að lágmarki: 5 × 1010
CFU/g aukefnis (fast form).

Eldiskjúklingar

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir fóðuraukefni: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2276

17.5.2018

2018/EES/33/37

frá 8. desember 2017
um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er
Kemin Europa N.V.) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri ( 1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu.

2)

Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 var lögð fram umsókn um nýja notkun á blöndu með Bacillus
subtilis (ATCC PTA-6737). Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003.

3)

Umsóknin varðar leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), í aukefnaflokknum
„dýraræktaraukefni“, sem fóðuraukefni fyrir gyltur í því skyni að hafa jákvæð áhrif á smágrísi.

4)

Blanda með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, var leyfð til 10
ára sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 107/2010 (2), fyrir
kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur, eldisendur, kornhænur, fasana, akurhænur, perluhænsn, dúfur, eldisgæsir
og strúta með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 885/2011 (3), fyrir fráfærugrísi og dýr af
svínaætt sem hafa verið vanin undan, þó ekki af tegundinni Sus scrofa domesticus, með framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 306/2013 (4), fyrir eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis með
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 787/2013 (5) og fyrir varphænur og aukategundir alifugla
með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1020 (6).

5)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
16. maí 2017 (7) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ekki skaðleg áhrif
á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Hún komst einnig að þeirri niðurstöðu að aukefnið geti bætt vöxt smágrísa
frá fæðingu til fráfæringar þegar því er bætt við fæði gyltna þremur vikum fyrir got þar til smágrísir eru færðir undan.
Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún
staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn
með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

6)

Mat á blöndu með Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessarar blöndu eins og
tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 326, 9.12.2017, bls. 50. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 107/2010 frá 8. febrúar 2010 um leyfi til að nota Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 sem
fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Kemin Europa NV) (Stjtíð. ESB L 36, 9.2.2010, bls. 1).
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 885/2011 frá 5. september 2011 um leyfi fyrir Bacillus subtilis (ATCC PTA6737) sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga, sem eru aldir til að verða varphænur, og fyrir eldisendur, kornhænur, fasana, akurhænur,
perluhænsn, dúfur, eldisgæsir og strúta (leyfishafi er Kemin Europa N.V.) (Stjtíð. ESB L 229, 6.9.2011, bls. 3).
(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 306/2013 frá 2. apríl 2013 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (ATCC
PTA-6737) fyrir fráfærugrísi og dýr af svínaætt sem hafa verið vanin undan, þó ekki af tegundinni Sus scrofa domesticus (leyfishafi er
Kemin Europa N.V.) (Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2013, bls. 5).
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 787/2013 frá 16. ágúst 2013 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis
(ATCC PTA-6737) sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis (leyfishafi er Kemin Europa N.V.) (Stjtíð.
ESB L 220, 17.8.2013, bls. 15).
(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1020 frá 29. júní 2015 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (ATCC
PTA-6737) sem fóðuraukefni fyrir varphænur og aukategundir alifugla til varps (leyfishafi er Kemin Europa NV) (Stjtíð. ESB L 163,
30.6.2015, bls. 22).
(7) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 17(5), 4855.

17.5.2018

7)
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Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“ og virka hópnum „þarmaflórustöðgarar“ og er tilgreind í
viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 8. desember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Lágmarks- Hámarksinnihald
innihald
Kenninúmer
aukefnis

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Gyltur

—

Þyrpingamyndandi
eining (CFU)/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

1. Í
notkunarleiðbeiningum
með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun.

29.12.2027.

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar
4b1823

Kemin
Europa NV

Fast form
Lýsing á eiginleikum virka efnisins:
Lífvænleg gró Bacillus subtilis (ATCC
PTA-6737)
Greiningaraðferð (1)
Ákvörðun á heildarfjölda: dreifingaraðferð þar sem notaður er trýptónsojaagar
og forhitun á fóðursýnum.
Sanngreining: með rafdrætti á geli í
púlssviði (PFGE-aðferð).

1 × 108

—

2. Til notkunar fyrir gyltur frá því
þremur vikum fyrir got og á öllu
mjólkurskeiðinu.
3. Að því er varðar notendur aukefnis
og forblandna skulu stjórnendur
fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til
að bregðast við mögulegri áhættu
sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er
unnt með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari áhættu
eða draga úr henni þannig að hún sé
í lágmarki skal nota persónuhlífar
við notkun á aukefninu og
forblöndunum, þ.m.t. öndunarvörn.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Bacillus subtilis Samsetning aukefnis:
ATCC PTA-6737 Blanda með Bacillus subtilis (ATCC
PTA-6737) sem inniheldur að lágmarki
1 × 1010 CFU/g aukefnis

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDAREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2299

Nr. 33/373

2018/EES/33/38

frá 12. desember 2017
um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir eldissvín, aukategundir
svína (fráfærugrísi og eldissvín), eldiskjúklinga, aukategundir alifugla til eldis og aukategundir alifugla til varps, um
leyfi fyrir notkun þessa fóðuraukefnis í drykkjarvatn og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2036/2005 og (EB)
nr. 1200/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 413/2013 (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi er
Lallemand SAS) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Blanda með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, var leyfð án tímamarka í samræmi við tilskipun 70/524/EBE
sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1200/2005 (3) og sem
fóðuraukefni fyrir eldissvín með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2036/2005 (4). Blandan var síðan færð inn
í skrána yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vara í samræmi við b-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.
Blandan var leyfð til notkunar í drykkjarvatn handa fráfærugrísum, eldissvínum, varphænum og eldiskjúklingum með
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 413/2013 (5).

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga
og eldissvín og, í samræmi við 7. gr. þeirrar reglugerðar, um leyfi fyrir notkun fyrir aukategundir svína (fráfærugrísi),
aukategundir svína til eldis, aukafuglategundir til eldis og aukafuglategundir sem eru aldar til varps og fyrir notkun í
drykkjarvatn, og óskað eftir að aukefnið yrði sett í aukefnaflokkinn „dýraræktaraukefni“. Umsókninni fylgdu
upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
20. apríl 2016 (6) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ekki
skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst enn fremur að þeirri
niðurstöðu að notkun blöndunnar í fóður og í drykkjarvatn geti bætt kynbótalegt gildi hjá eldissvínum og
eldiskjúklingum. Hún áleit að þar eð verkunarmáti aukefnisins er talinn vera sá sami hafi blandan einnig getu til að bæta
kynbótalegt gildi hjá aukategundum svína (fráfærugrísa), aukategundum svína til eldis, aukafuglategundum til eldis og

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 329, 13.12.2017, bls. 33. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1200/2005 frá 26. júlí 2005 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og
bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður (Stjtíð. ESB L 195, 27.7.2005, bls. 6).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2036/2005 frá 14. desember 2005 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og
bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður (Stjtíð. ESB L 328, 15.12.2005, bls. 13).
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 413/2013 frá 6. maí 2013 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici
CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni til notkunar í drykkjarvatn handa fráfærugrísum, eldissvínum, varphænum og eldiskjúklingum
(leyfishafi er Lallemand SAS) (Stjtíð. ESB L 125, 7.5.2013, bls. 1).
(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(6), 4483.
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aukafuglategundum sem eru aldar til varps. Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um
vöktun að lokinni setningu á markað. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem
tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.
5)

Mat á blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í
5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessarar blöndu eins og
tilgreint er í I. viðauka við þessa reglugerð.

6)

Af veitingu nýs leyfis samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1831/2003 leiðir að breyta ætti reglugerðum (EB) nr. 1200/2005,
(EB) nr. 2036/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 413/2013 til samræmis við það.

7)

Þar eð ekki er gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu af öryggisástæðum þykir rétt
að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla nýjar kröfur sem fylgja
leyfinu.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“ og virka hópnum „þarmaflórustöðgarar“ og er tilgreind í
I. viðauka, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 1200/2005
Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1200/2005 falli færsla E1712 um Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M brott.
3. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 2036/2005
Í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2036/2005 falli færsla E1712 um Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M brott.
4. gr.
Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 413/2013
Í stað viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 413/2013 komi II. viðauki við þessa reglugerð.
5. gr.
Umbreytingarráðstafanir
Blönduna, sem er tilgreind í I. viðauka, og fóður sem inniheldur blönduna, sem eru framleidd og merkt fyrir 2. júlí 2018 í
samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 2. janúar 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar.
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6. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 12. desember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar
4d1712

Pediococcus
acidilactici
CNCM MA
18/5M

Samsetning aukefnis

Eldissvín

Blanda með Pediococcus
acidilactici CNCM MA
18/5M sem inniheldur að
lágmarki 1 × 1010 CFU/g
aukefnis.

Aukategundir
svína, fráfærð
og til eldis

Fast óhjúpað
hjúpað form

form

Eldiskjúklingar
og aukafuglategog undir til eldis og
varps

Lýsing á eiginleikum virka
efnisins
Lífvænlegar frumur Pediococcus acidilactici CNCM
MA 18/5M
Greiningaraðferð (1)

—

1 × 109

—

5 × 108

—

1. Í notkunarleiðbeiningum með
aukefninu, forblöndunni og
fóðurblöndunni skal tilgreina
geymsluskilyrði, stöðugleika
við hitameðhöndlun og stöðugleika í drykkjarvatni.
2. Við notkun aukefnisins í
drykkjarvatn skal tryggja
einsleita dreifingu aukefnisins.
3. Heimilt að nota í fóður sem
inniheldur eftirfarandi leyfð
hníslalyf:
dekókínat,
halófúgínón, díklasúríl og
níkarbasín.
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Danstar
Ferment AG,
fulltrúi er
Lallemand
SAS

Ákvörðun á heildarmagni
virks efnis í fóðuraukefni,
forblöndum, fóðri og vatni:
dreifingaraðferð
(EN
15786:2009).
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5. Aukefnið má nota í drykkjarvatn.
(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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4. Að því er varðar notendur
aukefnis og forblandna skulu
stjórnendur
fóðurfyrirtækja
koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að
bregðast við mögulegri áhættu
sem hlýst af notkuninni. Ef
ekki er unnt með slíkum
reglum og ráðstöfunum að
eyða þessari áhættu eða draga
úr henni þannig að hún sé í
lágmarki skal nota persónuhlífar við notkun á aukefninu
og
forblöndunum,
þ.m.t.
öndunarvörn.

Leyfi rennur
út
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1. Í notkunarleiðbeiningum með
aukefninu skal tilgreina geymsluskilyrði, stöðugleika við hitameðhöndlun og stöðugleika í drykkjarvatni.
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CFU/l drykkjarvatns

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar
4d1712

Samsetning aukefnis
Blanda
með
Pediococcus
acidilactici CNCM MA 18/5M
sem inniheldur að lágmarki 1 ×
1010 CFU/g aukefnis

Fráfærugrísir
Varphænur

—

5 × 108

—

virka

2. Fyrir smágrísi (fráfæru-) allt að
35 kg.

Lífvænlegar frumur Pediococcus
acidilactici CNCM MA 18/5M

3. Varðandi öryggi: við meðhöndlun
skal nota öndunarvörn, gleraugu
og hlífðarhanska.

Lýsing á
efnisins

eiginleikum

Greiningaraðferðir (1)
Ákvörðun
á
heildarfjölda:
dreifingaraðferð með MRS-agar
(EN 15786:2009)

4. Blanda skal aukefninu saman við
önnur fóðuraukefni eða fóðurefni
til þess að tryggja dreifingu þess
og einsleitni í drykkjarvatninu.

Sanngreining: Rafdráttur á geli í
púlssviði (PFGE)
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Lallemand SAS Pediococcus
acidilactici
CNCM MA
18/5M

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports“
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2308

Nr. 33/379

2018/EES/33/39

frá 13. desember 2017
um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) sem fóðuraukefni fyrir
mjólkurgrísi (leyfishafi er Chr. Hansen A/S) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Blanda með Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) var leyfð án tímamarka, í samræmi við
tilskipun 70/524/EBE, sem fóðuraukefni fyrir eldissvín og smágrísi með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2148/2004 (3). Blandan var síðan færð inn í skrána yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vara í samræmi við 1. mgr.
10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Blandan var leyfð til 10 ára fyrir fráfærugrísi, eldissvín, gyltur, kálfa til eldis og
eldiskalkúna með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/447 (4).

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram
umsókn um endurmat á blöndu með Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) sem
fóðuraukefni fyrir smágrísi. Umsóknin var einnig um mat á þessari blöndu fyrir nýja notkun í drykkjarvatn.
Umsækjandinn óskaði eftir að aukefnið yrði sett í aukefnaflokkinn „dýraræktaraukefni“. Umsókninni fylgdu
upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
12. júlí 2016 (5) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis
(DSM 5749) ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin taldi að
aukefnið gæti mögulega bætt þyngdaraukningu hjá mjólkurgrísum þegar það er notað í fóður eða í drykkjarvatn.
Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún
staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn
með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

5)

Mat á blöndu með Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu,
sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun
þessarar blöndu eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 19. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2148/2004 frá 16. desember 2004 um varanleg leyfi og bráðabirgðaleyfi fyrir tilteknum
aukefnum og leyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður (Stjtíð. ESB L 370, 17.12.2004, bls. 24).
(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/447 frá 14. mars 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (DSM
5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) sem fóðuraukefni fyrir gyltur, fráfærugrísi, eldissvín, kálfa til eldis og eldiskalkúna og um
breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1453/2004, (EB) nr. 2148/2004 og (EB) nr. 600/2005 (leyfishafi er Chr. Hansen A/S) (Stjtíð. ESB L 69,
15.3.2017, bls. 19).
(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(9), 4558.
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Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“ og virka hópnum „þarmaflórustöðgarar“ og er tilgreind í
viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 13. desember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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út

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar
4b1700i

Samsetning aukefnis
Blanda með Bacillus subtilis
(DSM
5750)
og
Bacillus
licheniformis (DSM 5749), sem
inniheldur að lágmarki 3,2 × 1010
CFU/g aukefnis
(í hlutfallinu 1/1)
Fast form
Lýsing á
efnisins

eiginleikum

virka

Lífvænleg gró Bacillus subtilis
(DSM
5750)
og
Bacillus
licheniformis (DSM 5749)
Greiningaraðferð (1)
Sanngreining og ákvörðun á
heildarfjölda Bacillus subtilis
(DSM
5750)
og
Bacillus
licheniformis (DSM 5749) í
fóðuraukefni, forblöndum, fóðri
og vatni:

Mjólkurgr
ísir

—

1,3 × 109

—

6,5 × 108

—

1. Í notkunarleiðbeiningum með
aukefninu og forblöndunum
skal tilgreina geymsluskilyrði
og stöðugleika við hitameðhöndlun.
2. Aukefnið má nota í drykkjarvatn.
3. Við notkun aukefnisins í
drykkjarvatn skal tryggja
einsleita dreifingu aukefnisins.
4. Í
notkunarleiðbeiningum
komi fram:
„Aukefnið
skal
gefið
mjólkandi gyltum og mjólkurgrísum samtímis“

3. janúar
2028
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Chr.Hansen Bacillus
A/S
subtilis (DSM
5750) og
Bacillus
licheniformis
(DSM 5749)

— Sanngreining: Rafdráttur á
geli í púlssviði (PFGE)
Nr. 33/381

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

— Ákvörðun á heildarfjölda:
Dreifingaraðferð þar sem
notaður er trýptónsojaagar —
EN 15784.

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Þyrpingamyndandi eining
(CFU)/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald
Önnur ákvæði

CFU/l drykkjarvatns

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Að því er varðar notendur
aukefnis og forblandna skulu
stjórnendur fóðurfyrirtækja
koma á verklagsreglum og
skipulagsráðstöfunum til að
bregðast
við
mögulegri
áhættu
sem
hlýst
af
notkuninni. Ef ekki er unnt
með slíkum reglum og
ráðstöfunum að eyða þessari
áhættu eða draga úr henni
þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við
notkun á aukefninu og
forblöndunum, þ.m.t. öndunarvörn og húðvörn.

Leyfi rennur
út

Nr. 33/382

Kenninúmer
aukefnis

Tegund eða
flokkur
dýra

17.5.2018

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2312

Nr. 33/383

2018/EES/33/40

frá 13. desember 2017
um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir gyltur,
mjólkurgrísi og hunda (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, fulltrúi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe
Representative Office) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu.

2)

Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 voru lagðar fram umsóknir um nýja notkun á blöndu með Bacillus
subtilis C-3102 (DSM 15544). Umsóknunum fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003.

3)

Umsóknirnar vörðuðu leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), í aukefnaflokknum
„dýraræktaraukefni“, sem fóðuraukefni fyrir gyltur, mjólkurgrísi og hunda.

4)

Blanda með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“, var leyfð til 10
ára sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1444/2006 (2), fyrir
fráfærugrísi með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 333/2010 (3), fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða
varphænur, kalkúna, aukafuglategundir og aðra skraut- og veiðifugla með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 184/2011 (4) og fyrir varphænur og skrautfiska með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2016/897 (5).

5)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum
frá 21. mars 2017 (6) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blanda með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ekki
skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Hún komst einnig að þeirri niðurstöðu að aukefnið geti bætt
þætti kynbótalegs gildis hjá gyltum og mjólkurgrísum og aukið magn þurrefnis í saur hjá hundum.
Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Hún
staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn
með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

6)

Mat á blöndu með Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sýnir að skilyrðin fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessarar blöndu eins og
tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 41. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1444/2006 frá 29. september 2006 um leyfi til að nota Bacillus subtilis, C-1302, (Calsporin)
sem aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 271, 30.9.2006, bls. 19).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 333/2010 frá 22. apríl 2010 um leyfi fyrir nýrri notkun á Bacillus subtilis C-3102 (DSM
15544) sem fóðuraukefni fyrir smágrísi sem búið er að venja undan (leyfishafi: Calpis Co. Ltd. Japan, fulltrúi þess hjá Evrópusambandinu:
Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2010, bls. 19).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 184/2011 frá 25. febrúar 2011 um leyfi fyrir Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem
fóðuraukefni fyrir kjúklinga, sem eru aldir til að verða varphænur, kalkúna, aukafuglategundir og aðra skraut- og veiðifugla (leyfishafi er
Calpis Co. Ltd Japan, fulltrúi er Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (Stjtíð. ESB L 53, 26.2.2011, bls. 33).
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/897 frá 8. júní 2016 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (C-3102)
(DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir varphænur og skrautfiska (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) og um breytingu á
reglugerðum (EB) nr. 1444/2006, (ESB) nr. 333/2010 og (ESB) nr. 184/2011 að því er varðar leyfishafa (Stjtíð. ESB L 152, 9.6.2016,
bls. 7).
(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(4), 4760 og Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(4), 4761.

Nr. 33/384

7)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

17.5.2018

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“ og virka hópnum „þarmaflórustöðgarar“ og er tilgreind í
viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 13. desember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

Þyrpingamyndandi eining (CFU)/kg
heilfóðurs með 12% rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur
út

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: þarmaflórustöðgarar
4b1820

Samsetning aukefnis

Gyltur

—

3 × 108

Blanda með Bacillus subtilis Mjólkurgrísir
C-3102
DSM 15544 sem inniheldur að Hundar
lágmarki 1 × 1010 CFU/g
aukefnis í föstu formi
Lýsing á eiginleikum virka
efnisins
Lífvænlegar frumur Bacillus
subtilis
DSM 15544
Greiningaraðferð
Ákvörðun á heildarfjölda:
dreifingaraðferð með ræktun
sýna úr öllum markefniviði á
trýptónsojaagar (EN 15784
2009)
Sanngreining: rafdráttur á geli
í púlssviði (PFGE).

1 × 109

—

1. Í notkunarleiðbeiningum með
aukefninu og forblöndunum skal
tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun.
2. Í notkunarleiðbeiningum komi
fram:
„Aukefnið skal gefið mjólkandi
gyltum og mjólkurgrísum samtímis“
3. Að því er varðar notendur
aukefnis og forblandna skulu
stjórnendur fóðurfyrirtækja koma
á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við
mögulegri áhættu sem hlýst af
notkuninni. Ef ekki er unnt með
slíkum reglum og ráðstöfunum að
eyða þessari áhættu eða draga úr
henni þannig að hún sé í lágmarki
skal nota persónuhlífar við notkun
á aukefninu og forblöndunum,
þ.m.t. öndunarvörn.

3. janúar
2028
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Asahi Calpis
Bacillus
Wellness Co. Ltd,
subtilis
fulltrúi er Asahi
DSM 15544
Calpis Wellness Co.
Ltd Europe
Representative Office

Nr. 33/385

Nr. 33/386

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2325

17.5.2018

2018/EES/33/41

frá 14. desember 2017
um leyfi fyrir blöndum með fljótandi lesitínum, vatnsrofnum lesitínum og lesitínum sem olían hefur verið fjarlægð úr
sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1007 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum
2. mgr. 9. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og
málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð
samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).

2)

Lesitín voru leyfð án tímamarka, í samræmi við tilskipun 70/524/EBE, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessi
aukefni voru síðan færð inn í skrána yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur í samræmi við b-lið 1. mgr. 10. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 var lögð fram umsókn um endurmat á blöndum með
lesitínum sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn
„tæknileg aukefni“ og virka hópinn „ýruefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá
13. júlí 2016 (3) að við tillögð notkunarskilyrði hafi blöndur með lesitínum, vatnsrofnum lesitínum og lesitínum sem
olían hefur verið fjarlægð úr ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin
komst einnig að þeirri niðurstöðu að blöndurnar teljist áhrifaríkar til notkunar sem ýruefni í fóður.
Matvælaöryggisstofnunin telur að ekki sé þörf á sértækum kröfum um vöktun að lokinni setningu á markað. Í álitinu er
einnig staðfest skýrsla um aðferðir til að greina fóðuraukefnin í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á
stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

5)

Mat á fljótandi lesitínum, vatnsrofnum lesitínum og lesitínum sem olían hefur verið fjarlægð úr sýnir að skilyrðin fyrir
leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það ætti að leyfa
notkun þessara blandna eins og tilgreint er í I. viðauka við þessa reglugerð.

6)

Rétt þykir að samræma eiginleika lesitína, fljótandi lesitína, vatnsrofinna lesitína og lesitína sem olían hefur verið
fjarlægð úr og notkunarskilyrði til að koma í veg fyrir röskun á markaði og breyta ætti framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1007 (4) til samræmis við það.

7)

Þar eð ekki er gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu af öryggisástæðum þykir rétt
að heimila umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla nýjar kröfur sem fylgja
leyfinu.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 333, 15.12.2017, bls. 17. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1).
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(8), 4561.
(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1007 frá 15. júní 2017 um leyfi fyrir blöndu með lesitínum sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 153, 16.6.2017, bls. 13).

17.5.2018
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Nr. 33/387

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Leyfi
Aukefnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“ og virka hópnum „ýruefni“ og eru tilgreind í I. viðauka, eru leyfð
sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1007
Í stað viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1007 komi texti II. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.
Umbreytingarráðstafanir
1. Aukefnin, sem eru tilgreind í I. viðauka, og forblöndur sem innihalda þessi aukefni, sem eru framleidd og merkt fyrir
4. júlí 2018 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 4. janúar 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar.
2. Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda aukefnin, sem eru tilgreind í I. viðauka, sem eru framleidd og merkt fyrir
4. janúar 2019 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 4. janúar 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.
3. Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda aukefnin, sem eru tilgreind í I. viðauka, sem eru framleidd og merkt fyrir
4. janúar 2020 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir 4. janúar 2018, má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru
uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.
4. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 14. desember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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I. VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Tegund eða
flokkur dýra

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

mg lesitína/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: ýruefni
1c322i

—

fljótandi
lesitín

Samsetning aukefnis

Allar
dýrategundir

Blanda með lesitínum:

—

—

—

4. janúar 2028

fosfatíð ≥ 48%,

Vökvaform
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Fljótandi lesitín (CAS-númer 8002-43-5)
repjufræjum, sólblómum og/eða sojabaunum

dregin

út

úr

Greiningaraðferðir (1)
Til að greina eiginleika fóðuraukefnisins:
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 (2) og
samsvarandi prófanir í greinargerð Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu
þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í
matvælum, „Lecithin“ (3) (4).
1c322ii

Vatnsrofin
lesitín

Samsetning aukefnis
blanda með vatnsrofnum lesitínum:

Allar
dýrategundir

4. janúar 2028

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Raki ≤ 1%

fosfatíð ≥ 44%,
Raki ≤ 1%
Vökvaform
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
17.5.2018

Fljótandi vatnsrofin lesitín (CAS-nr. 8002-43-5) dregin út úr
sólblómum og/eða sojabaunum

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

mg lesitína/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

17.5.2018

Kenninúmer
aukefnis

Greiningaraðferðir (1)
Til að greina eiginleika fóðuraukefnisins:

1c322iii

—

Lesitín sem Samsetning aukefnis
olían hefur Blanda með lesitínum, sem olían hefur verið fjarlægð úr, sem
verið
inniheldur að lágmarki: fosfatíð ≥ 75%,
fjarlægð úr
Raki ≤ 2%

Allar
dýrategundir

—

—

—

4. janúar 2028

Fast form
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Föst lesitín sem olían hefur verið fjarlægð úr (CAS-nr. 8002-435) dregin út úr sólblómum og/eða sojabaunum og fitusneydd
með leysisútdrætti
Greiningaraðferðir (1)
Til að greina eiginleika fóðuraukefnisins:
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 (2) og
samsvarandi prófanir í greinargerð Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu
þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í
matvælum, „Lecithin“ (3) (4).

Nr. 33/389

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 frá 9. mars 2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1333/2008 (Stjtíð ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1).
(3) Sameiginlegt yfirlit Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um
aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum, „Lecithin“, greinargerð nr. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf
(4) Sameiginlegt yfirlit Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um
aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum – „Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications“, 4. bindi,
http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm
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Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 (2) og
samsvarandi prófanir í greinargerð Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu
þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í
matvælum, „Lecithin“ (3) (4).
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II. VIÐAUKI
„VIÐAUKI

Kenninúmer
aukefnis

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarksaldur

Lágmarksinnihald

Hámarksinnihald

mg lesitína/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

=

6. júlí 2027

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: ýruefni
1c322

—

Lesitín

Samsetning aukefnis

—

—

—

— fosfatíð ≥ 18%,
— lýsófosfatíð ≥ 11%,
Raki ≤ 1%
Lýsing á eiginleikum virka efnisins
Lesitín (CAS-nr. 8002-43-5) dregin út úr sojabaunum
Greiningaraðferðir (1)
Til að greina eiginleika fóðuraukefnisins:
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 (2) og
samsvarandi prófanir í greinargerð Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu
þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í
matvælum, „Lecithin“ (3) (4).

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Blanda með lesitínum sem inniheldur að lágmarki:

Allar
dýrategundir

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 frá 9. mars 2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1333/2008 (Stjtíð ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1).
(3) Sameiginlegt yfirlit Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar
um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum, „Lecithin“, greinargerð nr. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf
(4) Sameiginlegt yfirlit Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar
um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum – „Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications“, 4. bindi,
http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm“
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2273

Nr. 33/391

2018/EES/33/42

frá 8. desember 2017
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007
um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og til
niðurfellingar á reglugerð (EBE) nr. 2092/91 (1), einkum 1. mgr. 22. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Ákvæði 42. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 (2), eins og henni var breytt með
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 836/2014 (3), heimila í sérstökum undantekningartilvikum
fram til 31. desember 2017, við ákveðin skilyrði og ef lífrænt aldar unghænur standa ekki til boða, að flytja megi
ólífrænt aldar unghænur til eggjaframleiðslu, sem eru ekki eldri en 18 vikna, inn í lífræna framleiðslueiningu.

2)

Framleiðsla á lífrænt öldum unghænum til eggjaframleiðslu hefur ekki verið af nægum gæðum eða í nægu magni á
markaði Sambandsins til að uppfylla þarfir bænda með varphænur. Í því skyni að gefa meiri tíma til að þróa framleiðslu
á lífrænt öldum unghænum til eggjaframleiðslu ætti að framlengja gildistíma reglna um framleiðslu í sérstökum
undantekningartilvikum að því er varðar að nota ólífrænt aldar unghænur til eggjaframleiðslu, sem eru ekki eldri en 18
vikna, til 31. desember 2018.

3)

Ákvæði 43. gr. reglugerðar (EB) nr. 889/2008, eins og henni var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB)
nr. 836/2014, heimila í sérstökum undantekningartilvikum, fyrir almanaksárin 2015, 2016 og 2017, notkun á ólífrænu
prótínfóðri fyrir svín og alifugla sem nemur að hámarki 5%.

4)

Framboð á lífrænt ræktuðu prótíni í nægilegu magni og gæðum á markaði Sambandsins hefur ekki verið nægilegt til að
uppfylla næringarþarfir svína og alifugla sem eru alin á lífrænum býlum. Framleiðslan á lífrænt ræktuðum prótínjurtum
annar ennþá ekki eftirspurn. Því er rétt að framlengja tímabil undantekningarmöguleika, sem felst í notkun á
takmörkuðu hlutfalli af ólífrænu prótínfóðri, til 31. desember 2018.

5)

Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 889/2008 til samræmis við það.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um lífræna framleiðslu.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 889/2008 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „31. desember 2017“ í b-lið 42. gr. komi dagsetningin „31. desember 2018“.
2) Í stað annarrar undirgreinar 43. gr. komi eftirfarandi:
„Mesta leyfilega hlutfall af ólífrænu prótínfóðri á hverju 12 mánaða tímabili fyrir þessar tegundir skal vera 5% fyrir
almanaksárið 2018.“
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 326, 9.12.2017, bls. 42. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 frá 5. september 2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (Stjtíð. ESB
L 250, 18.9.2008, bls. 1).
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 836/2014 frá 31. júlí 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 um
ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er varðar
lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (Stjtíð. ESB L 230 1.8.2014, bls. 10).
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 8. desember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/97

Nr. 33/393

2018/EES/33/43

frá 22. janúar 2018
um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun
sætuefna í fínt kaffibrauð (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum (1),
einkum 3. mgr. 10. gr.,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega málsmeðferð
við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (2), einkum 5. mgr. 7. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem samþykkt
hafa verið til notkunar í matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra.

2)

Þessa skrá má uppfæra í samræmi við sameiginlegu málsmeðferðina sem um getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1331/2008, annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar.

3)

Framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu, á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin lögðu fram, að breyta ætti II.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á E 950 asesúlfami K, E 951 aspartami, E 952
sýklamínsýru og natríum- og kalsíumsöltum hennar, E 954 sakkaríni og natríum-, kalíum- og kalsíumsöltum þess, E 955
súkralósa, E 959 neóhesperidíni DC, E 961 neótami, E 962 aspartam- og asesúlfamsöltum og E 969 advantami í „fínt
kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi“.

4)

Notkun á sætuefnum í „fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi“ var leyfð með tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB (3). Matvælin „fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum
tilgangi“ ná yfir „matvæli fyrir þá sem eru með röskun á kolvetnaefnaskiptum (sykursýki)“ sem reglur voru settar um
með tilskipun ráðsins 89/398/EBE (4). Í þeirri tilskipun var fastsett sameiginleg skilgreining fyrir „matvæli til sérstakra,
næringarlegra nota“ og kveðið á um að hægt væri að samþykkja sértæk ákvæði að því er varðar „matvæli fyrir þá sem
eru með röskun á kolvetnaefnaskiptum (sykursýki)“, matvælaflokk sem fellur undir skilgreininguna á matvælum til
sérstakra, næringarlegra nota.

5)

Þó var vísindalegur grunnur fyrir því að setja sértækar kröfur varðandi samsetningu slíkra matvæla ekki til staðar, eins
og komist var að raun um í skýrslu framkvæmdastjórnarinnar (5) um matvæli fyrir þá sem eru með sykursýki. Enn
fremur var hugtakið „matvæli til sérstakra, næringarlegra nota“, þ.m.t. „matvæli fyrir þá sem eru með röskun á
kolvetnaefnaskiptum (sykursýki)“, afnumið með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013 (6).

6)

Þess vegna er leyfi fyrir þessum sætuefnum í „fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi“, í
samræmi við c-lið 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008, ekki lengur réttlætanlegt og ekki ætti að halda áfram að setja
þessar vörur á markað.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2018, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16.
(2) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1.
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB frá 30. júní 1994 um sætuefni til notkunar í matvælum (Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 3).
(4) Tilskipun ráðsins 89/398/EBE frá 3. maí 1989 um samræmingu laga aðildarríkjanna um sérfæði (Stjtíð. EB L 186, 30.6.1989, bls. 27).
(5) „Report from the Commission to the European Parliament and the Council on foods for persons suffering from carbohydrate metabolism
disorders (diabetes)“ (Skýrsla frá framkvæmdastjórninni til Evrópuþingsins og ráðsins um matvæli fyrir þá sem eru með röskun á
kolvetnaefnaskiptum (sykursýki)) frá 1. júlí 2008 (COM(2008) 392 lokagerð).
(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013 frá 12. júní 2013 um matvæli sem eru ætluð ungbörnum og smábörnum, matvæli
sem eru notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi og þyngdarstjórnunarfæði í stað alls annars fæðis og um niðurfellingu á tilskipun
ráðsins 92/52/EBE, tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB og 2006/141/EB, tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 2009/39/EB og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 41/2009 og (EB) nr. 953/2009 (Stjtíð. ESB L 181, 29.6.2013,
bls. 35).
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7)

Enn fremur myndi samræmd beiting skilyrða fyrir leyfi fyrir notkun sætuefna tryggja skýrleika og eðlilega starfsemi
innri markaðarins.

8)

Þess vegna ætti að fella brott færslurnar fyrir matvælaaukefnin E 950 asesúlfam K, E 951 aspartam, E 952 sýklamínsýru
og natríum- og kalsíumsölt hennar, E 954 sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt þess, E 955 súkralósa, E 959
neóhesperidín DC, E 961 neótam, E 962 aspartam- og asesúlfamsalt og E 969 advantam sem eiga við um notkun í
„Einungis fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi“ í matvælaflokki 07.2, fínt kaffibrauð.

9)

Því ætti að breyta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 til samræmis við það.

10)

Til að gera rekstraraðilum kleift að aðlagast nýju reglunum þykir rétt að kveða á um umbreytingartímabil þar sem
heimilt er að setja fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi, sem inniheldur einhver af
þessum sætuefnum, á markað.

11)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi, sem inniheldur E 950 asesúlfam K, E 951 aspartam,
E 952 sýklamínsýru og natríum- og kalsíumsölt hennar, E 954 sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt þess, E 955
súkralósa, E 959 neóhesperidín DC, E 961 neótam, E 962 aspartam- og asesúlfamsalt og/eða E 969 advantam, sem var sett á
markað á löglegan hátt fyrir gildistöku þessarar reglugerðar, má áfram setja á markað þar til birgðir eru uppurnar.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 22. janúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Ákvæðum E-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir:
1. Í matvælaflokki 07.2, „fínt kaffibrauð“, falli færslurnar fyrir matvælaaukefnin E 950 asesúlfam K, E 951 aspartam, E 952
sýklamínsýru og natríum- og kalsíumsölt hennar, E 954 sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt þess, E 955 súkralósa,
E 959 neóhesperidín DC, E 961 neótam, E 962 aspartam- og asesúlfamsalt og E 969 advantam, að því er varðar notkun í
„einungis fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi“, brott.
__________
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/98

17.5.2018

2018/EES/33/44

frá 22. janúar 2018
um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og á viðaukanum við
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar kalsíumsorbat (E 203) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum (1),
einkum 3. mgr. 10. gr. og 14. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem samþykkt
hafa verið til notkunar í matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra.

2)

Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem samþykkt
hafa verið til notkunar í matvælaaukefni, matvælaensím, matvælabragðefni, næringarefni og skilyrði fyrir notkun þeirra.

3)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 (2) er mælt fyrir um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í
matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008.

4)

Kalsíumsorbat (E 203) er efni sem er leyft sem rotvarnarefni í margs konar matvæli, sem og í matvælalitarefnablöndur
og matvælabragðefni, í samræmi við II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008.

5)

Í 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 er kveðið á um að Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin) skuli gera nýtt áhættumat á öllum matvælaaukefnum sem voru þegar leyfð í Sambandinu
fyrir 20. janúar 2009.

6)

Í því skyni er mælt fyrir um áætlun um endurmat á matvælaaukefnum í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 257/2010 (3). Samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 257/2010 verður endurmati á rotvarnarefnum að vera lokið eigi síðar
en 31. desember 2015.

7)

Hinn 30. júní 2015 skilaði Matvælaöryggisstofnunin vísindalegu áliti um endurmat á sorbínsýru (E 200), kalíumsorbati
(E 202) og kalsíumsorbati (E 203) sem matvælaaukefnum (4). Í álitinu kom fram að það vantaði gögn um erfðaeiturhrif
kalsíumsorbats. Af þessum sökum gat Matvælaöryggisstofnunin ekki staðfest öryggi kalsíumsorbats sem
matvælaaukefnis og komst að þeirri niðurstöðu að útiloka ætti efnið úr þeim flokki ásættanlegrar, daglegrar inntöku sem
er skilgreindur fyrir sorbínsýru (E 200) og kalíumsorbat (E 202). Í álitinu kom fram að það verði að gera rannsóknir á
erfðaeiturhrifum kalsíumsorbats svo hægt sé að taka til athugunar að fella kalsíumsorbat undir þennan flokk
ásættanlegar, daglegrar inntöku.

8)

Hinn 10. júní 2016 auglýsti Matvælaöryggistofnunin opinberlega eftir vísindalegum og tæknilegum gögnum um
sorbínsýru (E 200), kalíumsorbat (E 202) og kalsíumsorbat (E 203) (5) sem beint var að þeim gagnaþörfum sem voru
tilgreindar í vísindalega álitinu um endurmat á þessum efnum sem matvælaaukefnum. Þó var enginn rekstraraðili
reiðubúinn til að leggja fram umbeðin erfðaeiturhrifagögn um kalsíumsorbat (E 203). Matvælaöryggisstofnunin getur
ekki lokið við endurmat á öryggi kalsíumsorbats sem matvælaaukefni án þessara gagna og þar af leiðandi er ekki hægt
að ákvarða hvort efnið uppfyllir ennþá skilyrðin fyrir því, skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008, að vera
með í skrá Evrópusambandsins yfir samþykkt matvælaaukefni.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2018, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 frá 9. mars 2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru
tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (Stjtíð. ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 257/2010 frá 25. mars 2010 um að koma á fót áætlun um endurmat á samþykktum
aukefnum í matvælum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum (Stjtíð. ESB. L 80,
26.3.2010, bls. 19).
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2015 13(6), 4144.
(5) http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en
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9)

Því er rétt að fjarlægja kalsíumsorbat (E 203) úr skrá Evrópusambandsins yfir samþykkt matvælaaukefni.

10)

Samkvæmt 3. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 skal breyta skrá Evrópusambandsins yfir samþykkt
matvælaaukefni í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1331/2008 (1).

11)

Í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008 er kveðið á um að uppfæra megi skrá Evrópusambandsins yfir
matvælaaukefni, annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar.

12)

Af þeim sökum ætti að breyta II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð (ESB)
nr. 231/2012 með því að fella kalsíumsorbat (E 203) af skrá Evrópusambandsins yfir leyfð matvælaaukefni sökum þess
að ekki er lengur hægt að rökstyðja færslu þess í skránni vegna þess að viðeigandi gögn um erfðaeiturhrif liggja ekki
fyrir.

13)

Til þess að gera stjórnendum matvælafyrirtækja kleift að aðlagast nýju kröfunum eða finna staðgöngukosti fyrir
kalsíumsorbat (E 203) ætti þessi reglugerð að koma til framkvæmda sex mánuðum eftir gildistöku hennar.

14)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Færslan fyrir matvælaaukefnið E 203, kalsíumsorbat, í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 falli brott.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 12. ágúst 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 22. janúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir
aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1).
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VIÐAUKI

1) Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir:
a) Í töflu 3 í B-hluta: „Matvælaaukefni önnur en litarefni og sætuefni“, falli færslan fyrir matvælaaukefnið E 203,
kalsíumsorbat, brott.
b) Töflu 5 í C-hluta: Önnur aukefni sem leyfilegt er að hafi sameiginleg hámarksgildi, er breytt sem hér segir:
i.

Í stað a-liðar „E 200–203: Sorbínsýra — sorböt (SA)“ komi eftirfarandi:
„a)

E 200–202: Sorbínsýra — kalíumsorbat (SA)
E-númer

ii.

Heiti

E 200

Sorbínsýra

E 202

Kalíumsorbat“

Í c-lið „E 200–213: Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt (SA + BA)“ falli færslan fyrir matvælaaukefni E
203, kalsíumsorbat, brott.

iii. Í d-lið „E 200–219: Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt; p-hýdroxýbensóöt (SA + BA + PHB)“ falli
færslan fyrir matvælaaukefni E 203, kalsíumsorbat, brott.
iv. Í stað e-liðar „E 200–203; 214–219: Sorbínsýra — sorböt; p-hýdroxýbensóöt (SA + PHB)“ komi eftirfarandi:
„e)

E 200–202; 214–219: Sorbínsýra — kalíumsorbat; p-hýdroxýbensóöt (SA + PHB)
E-númer

Heiti

E 200

Sorbínsýra

E 202

Kalíumsorbat

E 214

Etýl-p-hýdroxýbensóat

E 215

Natríumetýl-p-hýdroxýbensóat

E 218

Metýl-p-hýdroxýbensóat

E 219

Natríummetýl-p-hýdroxýbensóat“

c) Ákvæðum E-hluta er breytt sem hér segir:
1. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 01.3 (Óbragðbættar gerjaðar
mjólkurafurðir sem eru hitameðhöndlaðar eftir gerjun) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Einungis hleypt mjólk“

2. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki 01.4
(Bragðbættar, gerjaðar mjólkurvörur, þ.m.t. hitameðhöndlaðar vörur) komi eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 300
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis eftirréttir, að stofni til úr
mjólkurafurðum, sem eru ekki
hitameðhöndlaðir“
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3. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 01.7.1 (Óþroskaður ostur að
undanskildum afurðum sem falla undir flokk 16) komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)“

4. Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 01.7.2 (Þroskaður ostur)
komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

eftir þörfum

(1) (2)

Einungis forpakkaður, sneiddur
og skorinn ostur; lagskiptur ostur
og
ostur
með
viðbættum
matvælum
Einungis til yfirborðsmeðferðar á
þroskuðum afurðum“

5. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 01.7.4 (Mysuostur) komi
eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Einungis forpakkaður og sneiddur
ostur; lagskiptur ostur og ostur
með viðbættum matvælum“

6. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 01.7.5 (Bræddur ostur) komi
eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

2 000

(1) (2)“

7. Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 01.7.6 (Ostaafurðir (að
undanskildum afurðum sem falla undir flokk 16)) komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

eftir þörfum

(1) (2)

Einungis óþroskaðar afurðir;
þroskaðar afurðir, forpakkaðar,
sneiddar; lagskiptar þroskaðar
afurðir og þroskaðar afurðir með
viðbættum matvælum
Einungis til yfirborðsmeðferðar á
þroskuðum afurðum“

8. Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–203
(Mjólkurvöruhliðstæður, þ.m.t. þurrmjólkurlíki) komi eftirfarandi:

(Sorbínsýra

–

sorböt)

í

flokki

01.8

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

2 000

(1) (2)

Einungis ostahliðstæður, að stofni
til úr prótínum

E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

eftir þörfum (1) (2)

Einungis ostahliðstæður (einungis
til yfirborðsmeðferðar)“
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9. Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 02.2.2 (Aðrar ýrðar fitu- og
olíulausnir, þ.m.t. smurálegg eins og skilgreint er í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007, og fljótandi ýrulausnir)
komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Einungis ýrðar fitulausnir (þó ekki
smjör) með 60% fituinnihaldi eða
meira

E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

2 000

(1) (2)

Einungis ýrðar fitulausnir með
minna en 60% fituinnihaldi“

10. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 04.1.1 (Heil fersk aldin og
grænmeti) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

20

Einungis til yfirborðsmeðferðar á
óflysjuðum
ferskum
sítrusávöxtum“

11. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 04.2.1 (Þurrkuð aldin og
grænmeti) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Einungis þurrkuð aldin“

12. Flokki 04.2.2 (Aldin og grænmeti í ediki, olíu eða saltlegi) er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) komi
eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 2 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis
grænmeti
undanskildum ólífum)“

(að

ii. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Einungis ólífur og blöndur, að
stofni til úr ólífum“

iii. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) komi
eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis ólífur og blöndur, að
stofni til úr ólífum“

13. Flokki 04.2.4.1 (Aldina- og grænmetisblöndur, að undanskildu ávaxtamauki) er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Einungis aldin- og grænmetisblöndur, þ.m.t. blöndur sem eru
að stofni til úr þangi og þara,
sósur sem eru að stofni til úr
aldinum, bragðbætt hlaup úr
kjöt- eða fisksoði, þó ekki
mauk, búðingar, ávaxtamauk,
salöt og áþekkar afurðir,
niðursoðnar
í
dósir
eða
krukkur“
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ii. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) komi
eftirfarandi:

„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis blöndur, að stofni til
úr ólífum“

14. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki
04.2.5.1 (Sultur í sérflokki og hlaup í sérflokki eins og skilgreint er í tilskipun 2001/113/EB) komi eftirfarandi:

„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis afurðir með lítið
sykurinnihald og svipaðar afurðir
sem eru hitaeiningasnauðar eða
sykurlausar, mermeladas“

15. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki
04.2.5.2 (Sultur, hlaup og marmelaði og sykrað kastaníuhnetumauk eins og skilgreint er í tilskipun 2001/113/EB)
komi eftirfarandi:

„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis afurðir með lítið
sykurinnihald og svipaðar afurðir
sem eru hitaeiningasnauðar eða
sykurlausar, smurálegg, mermeladas“

16. Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki
04.2.5.3 (Annað sambærilegt smurálegg úr aldinum eða grænmeti) komi eftirfarandi:

„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Annað smurálegg, að stofni til úr
aldinum, mermeladas

E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 500
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis marmelada“

17. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 04.2.6 (Unnar
kartöfluafurðir) komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

2 000

(1) (2)

Einungis kartöfludeig og forsteiktar kartöflusneiðar“

18. Flokki 05.2 (Annað sælgæti, þ.m.t. smátöflur sem gefa frískandi andardrátt) er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–219 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt; phýdroxýbensóöt) komi eftirfarandi:

„E 200–219

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 500
bensósýra – bensóöt; phýdroxýbensóöt

(1) (2) (5)

Að undanteknu sykruðum,
kristölluðum eða sykurgljáðum
aldinum og grænmeti“
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ii. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) komi
eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis sykruð, kristölluð eða
sykurgljáð aldin og grænmeti“

19. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki 05.3
(Tyggigúmmí) komi eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 500
bensósýra – bensóöt

(1) (2)“

20. Flokki 05.4 (Skreytingar, hjúpur og fyllingar, að undanskildum fyllingum sem eru að stofni til úr aldinum og falla
undir flokk 4.2.4) er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Einungis ofanálag (síróp á
pönnukökur, bragðbætt síróp í
mjólkurhristing og ís; svipaðar
vörur)“

ii. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–219 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt; phýdroxýbensóöt) komi eftirfarandi:
„E 200–219

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 500
bensósýra – bensóöt; phýdroxýbensóöt

(1) (2) (5)“

21. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 06.4.4 (Kartöflubollur (ít.
gnocchi)) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1)“

22. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 06.4.5 (Fyllingar í fylltu
pasta (ravioli (ít.) og svipað)) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)“

23. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 06.6 (Soppur) komi
eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

2 000

(1) (2)“

24. Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 06.7 (Forsoðnar eða unnar
kornvörur) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

200

(1) (2)

Einungis maísmjöl

E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

2 000

(1) (2)

Einungis Semmelknödelteig“
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25. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 07.1 (Brauð og smábrauð)
komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

2 000

(1) (2)

Einungis forpakkað, sneitt brauð
og rúgbrauð, hálfbakað og
forpakkað kaffibrauð til smásölu
og orkusnautt brauð ætlað til
smásölu“

26. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 07.2 (Fínt kaffibrauð) komi
eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

2 000

(1) (2)

Einungis fínt kaffibrauð
meira en 0,65 vatnsvirkni“

með

27. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–219 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt; phýdroxýbensóöt) í flokki 08.3.1 (Kjötafurðir sem ekki eru hitameðhöndlaðar) komi eftirfarandi:

„E 200–219

Sorbínsýra – kalíumsorbat; eftir þörfum (1) (2)
bensósýra – bensóöt; phýdroxýbensóöt

Einungis yfirborðsmeðferð
þurrkuðum kjötvörum“

á

28. Flokki 08.3.2 (Hitameðhöndlaðar kjötafurðir) er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203; 214–219 (Sorbínsýra – sorböt; p-hýdroxýbensóöt)
komi eftirfarandi:

„E
200–202; Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 000
214–219
p-hýdroxýbensóöt

(1) (2)

Einungis fínar kæfur“

ii. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Einungis bragðbætt hlaup úr
kjöt- eða fisksoði (e. aspic)“

iii. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–219 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt;
p-hýdroxýbensóöt) komi eftirfarandi:

„E 200–219

Sorbínsýra – kalíumsorbat; eftir
bensósýra – bensóöt; p- þörfum
hýdroxýbensóöt

(1) (2)

Einungis yfirborðsmeðferð
þurrkuðum kjötvörum“

á

29. Flokki 08.3.3 (Garnir og gervigarnir, þekjuefni og skraut fyrir kjöt) er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

eftir
þörfum

Einungis gervigarnir, sem eru að
stofni til úr kollageni, með
vatnsvirkni yfir 0,6“
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ii. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203; 214–219 (Sorbínsýra – sorböt; p-hýdroxýbensóöt)
komi eftirfarandi:

„E
200–202; Sorbínsýra – kalíumsorbat; p- 1 000
214–219
hýdroxýbensóöt

(1) (2)

Einungis hlaup yfir kjötafurðir
(soðnar, verkaðar eða þurrkaðar)“

30. Flokki 09.2 (Unninn fiskur og lagarfurðir, þ.m.t. lindýr og krabbadýr) er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Bragðbætt hlaup úr kjöt- eða
fisksoði“

ii. Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) komi
eftirfarandi:

„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 200
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis
fiskur

E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 2 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis niðurlagður fiskur og
lagarafurðir, þ.m.t. krabbadýr,
lindýr, súrímí og mauk úr
fiski/krabbadýrum;
soðin
krabbadýr og lindýr

E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 6 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis soðnar rækjur af
tegundunum Crangon crangon
og Crangon vulgaris“

saltaður,

þurrkaður

31. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki 09.3
(Fiskhrogn) komi eftirfarandi:

„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 2 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis niðurlagðar fiskafurðir,
þ.m.t. afurðir úr fiskhrognum“

32. Flokki 10.2 (Unnin egg og eggjaafurðir) er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Einungis vatnssneyddar og
þykktar, frystar og djúpfrystar
eggjaafurðir“

ii. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) komi
eftirfarandi:

„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 5 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis egg í fljótandi formi
(eggjahvíta, -rauða eða heilt
egg)“
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33. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–219 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt; phýdroxýbensóöt) í flokki 11.4.1 (Borðsætuefni í fljótandi formi) komi eftirfarandi:

„E 200–219

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 500
bensósýra – bensóöt; phýdroxýbensóöt

(1) (2)

Einungis ef vatnsinnihald er meira
en 75%“

34. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki 12.2.2
(Kryddblöndur og bragðbætar) komi eftirfarandi:

„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)“

35. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki 12.4
(Sinnep) komi eftirfarandi:

„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)“

36. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki 12.5
(Súpur og seyði) komi eftirfarandi:

„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 500
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis súpur og seyði í fljótandi
formi (ekki niðursoðin)“

37. Flokki 12.6 (Sósur) er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Einungis ýrðar sósur með 60%
fituinnihald eða meira

E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

2 000

(1) (2)

Einungis ýrðar sósur með
minna en 60% fituinnihald“

ii. Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) komi
eftirfarandi:

„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis ýrðar sósur með 60%
fituinnihald eða meira; óýrðar
sósur

E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 2 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis ýrðar sósur með
minna en 60% fituinnihald“
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38. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki 12.7
(Salöt og ósætt smurálegg) komi eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 500
bensósýra – bensóöt

(1) (2)“

39. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 12.9 (Prótínafurðir, að
undanskildum afurðum sem falla undir flokk 1.8) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

2 000

(1) (2)

Einungis kjöt-, fisk-, krabbadýra-,
smokka- og ostahliðstæður, að
stofni til úr prótíni“

40. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki 13.2
(Sérfæða sem er notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi eins og skilgreint er í tilskipun 1999/21/EB (að
undanskildum vörum í matvælaflokki 13.1.5)) komi eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 500
bensósýra – bensóöt

(1) (2)“

41. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki 13.3
(Sérfæða til að stýra þyngd sem á að koma í staðinn fyrir allan matarskammt dagsins eða stakar máltíðir (í heild
sinni eða hluta daglegrar fæðu)) komi eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 500
bensósýra – bensóöt

(1) (2)“

42. Flokki 14.1.2 (Aldinsafar eins og skilgreint er í tilskipun 2001/112/EB og grænmetissafar) er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

500

(1) (2)

Einungis Sød … saft og sødet
… saft“

ii. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) komi
eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 2 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis þrúgusafi, ógerjaður,
til notkunar við kirkjulegar
athafnir“

43. Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 14.1.3 (Aldinnektar eins og
skilgreint er í tilskipun 2001/112/EB og grænmetisnektar og svipaðar vörur) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

250

(1) (2)

Einungis
hefðbundin
sænsk
ávaxtasíróp, hámarkið gildir ef E
210–213, bensósýra — bensóöt,
eru einnig notuð“

E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

300

(1) (2)

Einungis hefðbundin sænsk og
finnsk ávaxtasíróp“
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44. Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 14.1.4 (Bragðbættar
drykkjarvörur) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

250

(1) (2)

Hámarkið gildir ef E 210–213,
bensósýra — bensóöt, eru einnig
notuð

E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

300

(1) (2)

Að undanskildum drykkjum sem
eru að stofni til úr mjólkurafurðum“

45. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki
14.1.5.2 (Annað) komi eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 600
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis teþykkni í fljótandi formi
og
fljótandi
ávaxtaog
jurtaseyðisþykkni“

46. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 14.2.1 (Bjór og maltdrykkir)
komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

200

(1) (2)

Einungis bjór á tunnum sem
inniheldur meira en 0,5% af
viðbættum, gerjanlegum sykri
og/eða ávaxtasafa eða -þykkni“

47. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 14.2.2 (Vín og aðrar afurðir
sem skilgreindar eru í reglugerð (EB) nr. 1234/2007, ásamt hliðstæðum óáfengum drykkjum) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

200

(1) (2)

Einungis óáfengar vörur“

48. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 14.2.3 (Eplasítri og perusítri)
komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

200

(1) (2)“

49. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 14.2.4 (Ávaxtavín og
gervivín (e. made wine)) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

200

(1) (2)“

50. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 14.2.5 (Mjöður) komi
eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

200

(1) (2)“

51. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 14.2.7.1 (Kryddvín) komi
eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

200

(1) (2)“
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52. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 14.2.7.2 (Drykkir, að stofni
til úr kryddvíni) komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

200

(1) (2)“

53. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 14.2.7.3 (Hanastél, blönduð
með kryddvíni) komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

200

(1) (2)“

54. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) í flokki 14.2.8 (Aðrir áfengir
drykkir, þ.m.t. blöndur úr áfengum og óáfengum drykkjum og brenndir drykkir með alkóhólinnihald undir 15%)
komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

200

(1) (2)

einungis áfengir drykkir með
alkóhólinnihald undir 15% og
nalewka na winie owocowym,
aromatyzowana nalewka na winie
owocowym, nalewka na winie z
soku
winogronowego,
aromatyzowana nalewka na winie z
soku winogronowego, napój winny
owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy
lub miodowy, wino owocowe
niskoalkoholowe og aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe“

55. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203; 214–219 (Sorbínsýra – sorböt; p-hýdroxýbensóöt) í flokki
15.1 (Nasl sem er að stofni til úr kartöflum, korni, hveiti eða sterkju) komi eftirfarandi:
„E 200–202; 214– Sorbínsýra – kalíumsorbat; p- 1 000
219
hýdroxýbensóöt

(1) (2) (5)“

56. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–203; 214–219 (Sorbínsýra – sorböt; p-hýdroxýbensóöt) í flokki
15.2 (Unnar hnetur) komi eftirfarandi:

„E 200–202; 214– Sorbínsýra – kalíumsorbat; p- 1 000
219
hýdroxýbensóöt

(1) (2) (5)

Einungis húðaðar hnetur“

57. Flokki 16 (Eftirréttir að undanskildum afurðum sem falla í flokk 1, 3 og 4) er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–203 (Sorbínsýra – sorböt) komi eftirfarandi:

„E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

1 000

(1) (2)

Einungis
frugtgrød,
Grütze og pasha

E 200–202

Sorbínsýra – kalíumsorbat

2 000

(1) (2)

Einungis ostkaka“

rote
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ii. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) komi
eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 300
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis eftirréttir, að stofni til
úr mjólkurafurðum, sem eru
ekki hitameðhöndlaðir“

58. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki 17.1
(Fæðubótarefni gefin í föstu formi, þ.m.t. hylki og töflur og svipuð form, að undanskildum tyggjanlegum formum)
komi eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 1 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)

Einungis þegar seld í þurrkuðu
formi og innihalda tilreitt Avítamín og samsetningar af A- og
D-vítamíni“

59. Í stað færslunnar sem varðar matvælaaukefni E 200–213 (Sorbínsýra – sorböt; bensósýra – bensóöt) í flokki 17.2
(Fæðubótarefni gefin í fljótandi formi) komi eftirfarandi:
„E 200–213

Sorbínsýra – kalíumsorbat; 2 000
bensósýra – bensóöt

(1) (2)“

2) Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir:
a) Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–203, E 210, E 211 og E 212 í 2. hluta (Matvælaaukefni, önnur en
burðarefni í matvælaaukefni) komi eftirfarandi:
„E 200–202

E 210

Sorbínsýra – kalíumsorbat 1 500 mg/kg af hverju efni fyrir Litarefnablöndur“
(tafla 2 í 6. hluta)
sig eða í samsetningum í
efnablöndunni 15 mg/kg í
fullunnu vörunni, gefið upp sem
Bensósýra
óbundin sýra

E 211

Natríumbensóat

E 212

Kalíumbensóat

b) Í stað færslnanna sem varða matvælaaukefni E 200–203, E 210, E 211, E 212 og E 213 í 4. hluta (Matvælaaukefni,
þ.m.t. burðarefni í matvælabragðefni) komi eftirfarandi:
„E 200–202

Sorbínsýra og kalíumsorbat Öll bragðefni
(tafla 2 í 6. hluta)

E 210

Bensósýra

E 211

Natríumbensóat

E 212

Kalíumbensóat

E 213

Kalsíumbensóat

1 500 mg/kg (af hverju efni fyrir
sig eða í samsetningum, gefið upp
sem óbundin sýra) í bragðefnum“
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c) Í stað töflu 2 (tafla 2: sorbínsýra – sorböt) í 6. hluta (Skilgreiningar á flokkum matvælaaukefna að því er varðar 1. til
5. hluta) komi eftirfarandi:
„Tafla 2
Sorbínsýra – kalíumsorbat
E-númer

Heiti

E 200

Sorbínsýra

E 202

Kalíumsorbat“
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2018/EES/33/45

frá 18. október 2017
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 658/2014 að því er varðar leiðréttingu á gjöldum, með
tilliti til verðbólgu, sem greiða ber til Lyfjastofnunar Evrópu vegna framkvæmdar á lyfjagátarstarfsemi að því er
varðar mannalyf (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 658/2014 frá 15. maí 2014 um gjöld sem greiða ber til
Lyfjastofnunar Evrópu vegna framkvæmdar á lyfjagátarstarfsemi að því er varðar mannalyf (1), einkum 6. mgr. 15. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í samræmi við 3. mgr. 67. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (2) samanstanda tekjur
Lyfjastofnunar Evrópu af framlagi frá Sambandinu og gjöldum sem fyrirtæki greiða fyrir að fá og halda markaðsleyfum
í Sambandinu og fyrir aðra þjónustu sem Lyfjastofnun Evrópu veitir eða sem samræmingarhópurinn veitir að því er
varðar úrlausn verkefna hans í samræmi við 107. gr. c, 107. gr. e, 107. gr. g, 107. gr. k og 107. gr. q í tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB (3).

2)

Verðbólgustigið í Sambandinu, eins og Hagstofa Evrópusambandsins birti það, var 0,2% fyrir árið 2015 og 1,2% fyrir
árið 2016. Að teknu tilliti til mjög lágs verðbólgustigs árið 2015 var ekki talið réttlætanlegt að leiðrétta gjöld, í samræmi
við 6. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 658/2014, sem greiða ber til Lyfjastofnunar Evrópu vegna framkvæmdar á
lyfjagátarstarfsemi að því er varðar mannalyf. Í ljósi verðbólgustigsins í Sambandinu árið 2016 er talið réttlætanlegt að
leiðrétta þessar upphæðir. Beita ætti uppsafnaðri leiðréttingu þar sem tekið er tillit til verðbólgustigs fyrir árin 2015 og
2016.

3)

Til einföldunar ætti að námunda leiðréttar fjárhæðir að næstu 10 evrum, að undanskildu árgjaldi fyrir
upplýsingatæknikerfi og eftirlit með fræðiritum en þar ætti að námunda leiðréttinguna að næstu 1 evru.

4)

Gjöld, sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 658/2014, eiga annaðhvort að greiðast þann dag sem viðkomandi
málsmeðferð hefst eða, ef um er að ræða árgjald fyrir upplýsingatæknikerfi og eftirlit með fræðiritum, 1. júlí ár hvert. Af
þessum sökum verður viðeigandi fjárhæð ákvörðuð miðað við þann dag sem ber að greiða gjaldið og það er engin þörf á
að fastsetja sértæk umbreytingarákvæði fyrir mál sem eru til meðferðar.

5)

Samkvæmt 6. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 658/2014, ef framseld gerð, þar sem upphæðir gjaldanna sem mælt er
fyrir um í I. til IV. hluta viðaukans við þá reglugerð eru leiðréttar, tekur gildi fyrir 1. júlí eiga leiðréttingarnar að taka
gildi frá og með 1. júlí en ef hún tekur gildi eftir 30. júní eiga leiðréttingarnar að taka gildi frá og með gildistökudegi
framseldu gerðarinnar.

6)

Því ætti að breyta viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 658/2014 til samræmis við það.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2018, bls. 2. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 87/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 189, 27.6.2014, bls. 112.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir mannaog dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu (Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1).
(3) 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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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 658/2014 er breytt sem hér segir:
1) Í I. hluta er 1. lið breytt sem hér segir:
a) Í stað „19 500 evrur“ komi „19 770 evrur“.
b) Í stað „13 100 evrur“ komi „13 290 evrur“.
2) Í II. hluta er 1. lið breytt sem hér segir:
a) Í stað „43 000 evrur“ í inngangsmálslið komi „43 600 evrur“.
b) Ákvæðum a-liðar er breytt sem hér segir:
i.

Í stað „17 200 evrur“ komi „17 440 evrur“.

ii. Í stað „7 280 evrur“ komi „7 380 evrur“.
c) Ákvæðum b-liðar er breytt sem hér segir:
i.

Í stað „25 800 evrur“ komi „26 160 evrur“.

ii. Í stað „10 920 evrur“ komi „11 070 evrur“.
3) Í III. hluta er 1. lið breytt sem hér segir:
a) Fyrsta undirlið er breytt sem hér segir:
i.

Í stað „179 000 evrur“ komi „181 510 evrur“.

ii. Í stað „38 800 evrur“ komi „39 350 evrur“.
iii. Í stað „295 400 evrur“ komi „299 560 evrur“.
b) Öðrum undirlið er breytt sem hér segir:
i.

Í stað „119 333 evrur“ í a-lið komi „121 000 evrur“.

ii. Í stað „145 200 evrur“ í b-lið komi „147 240 evrur“.
iii. Í stað „171 066 evrur“ í c-lið komi „173 470 evrur“.
iv. Í stað „196 933 evrur“ í c-lið komi „199 700 evrur“.
c) Í fjórða undirlið er b-lið breytt sem hér segir:
i.

Í stað „1 000 evrur“ komi „1 010 evrur“.

ii. Í stað „2 000 evrur“ komi „2 020 evrur“.
iii. Í stað „3 000 evrur“ komi „3 050 evrur“.
4) Í stað „67 evrur“ í 1. lið IV. hluta komi „68 evrur“.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Hún kemur til
framkvæmda frá og með 12. febrúar 2018.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 18. október 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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FRAMKVÆMDAREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2065
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2018/EES/33/46

frá 13. nóvember 2017
um staðfestingu skilyrða fyrir samþykki fyrir virka efninu 8-hýdroxýkínólíni, eins og sett er fram í
framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, og breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að því er varðar
færslu virka efnisins 8-hýdroxýkínólíns á skrána yfir efni sem ráðgert er að skipta út (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum 13. gr. (c-liður 2. mgr.), 78. gr. (2.
mgr.) og 80. gr. (7. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Virka efnið 8-hýdroxýkínólín var samþykkt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 með framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 993/2011 (2) og er tilgreint í B-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (3). Í samræmi við 18. línu B-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð
(ESB) nr. 540/2011 má einungis leyfa að efnið sé notað sem sveppaeyðir og bakteríueyðir í gróðurhúsum.

2)

Hinn 31. janúar 2014 lagði Probelte S.A.U, sem fór fram á að 8-hýdroxýkínólín yrði samþykkt, fram umsókn í samræmi
við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 um breytingu á skilyrðunum fyrir samþykki fyrir virka efninu 8hýdroxýkínólíni í því skyni að afnema takmörkunina varðandi notkun í gróðurhúsum og leyfa notkun plöntuverndarvara
sem innihalda 8-hýdroxýkínólín á akra. Málsskjöl, sem innihalda upplýsingar sem tengjast þeirri rýmkun á notkun sem
farið var fram á, voru lögð fyrir Spán sem hafði verið tilnefnt sem skýrslugjafaraðildarríki samkvæmt reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1490/2002 (4).

3)

Spánn mat upplýsingarnar sem umsækjandinn lagði fram og tók saman viðbót við drögin að matsskýrslunni. Spánn
lagði viðbótina fyrir framkvæmdastjórnina 25. mars 2015 ásamt afriti fyrir Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir
nefnd Matvælaöryggisstofnunin).

4)

Matvælaöryggisstofnunin dreifði viðbótinni til umsækjandans og hinna aðildarríkjanna, gerði hana aðgengilega
almenningi og veitti 60 daga frest til að leggja fram skriflegar athugasemdir.

5)

Hinn 29. apríl 2016, með tilliti til viðbótarinnar við drögin að matsskýrslunni, samþykkti Matvælaöryggisstofnunin
niðurstöðu sína um 8-hýdroxýkínólín (5) að því er varðar notkun þess utandyra án takmarkana.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 40. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 993/2011 frá 6. október 2011 um samþykki fyrir virka efninu 8hýdroxýkínólíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um
breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 263, 7.10.2011, bls. 1).
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1490/2002 frá 14. ágúst 2002 um nánari reglur varðandi framkvæmd þriðja áfanga
vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins 91/414/EBE og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 451/2000 (Stjtíð.
EB L 224, 21.8.2002, bls. 23).
(5) „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 8-hydroxyquinoline“. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016 14(6), 4493. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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6)

Samhliða lagði Spánn tillögu um samræmda flokkun og merkingu 8-hýdroxýkínólíns fyrir Efnastofnun Evrópu skv.
37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (1). Áhættumatsnefnd Efnastofnunar Evrópu gaf út
álit (2) um tillöguna þar sem hún komst að þeirri niðurstöðu að flokka ætti þetta virka efni sem efni sem hefur eiturhrif á
æxlun í undirflokki 1B.

7)

Matvælaöryggisstofnunin tilgreindi í niðurstöðum sínum að vart hafi orðið eiturhrifa á innkirtlalíffæri. Því ætti einnig að
líta svo á að 8-hýdroxýkínólín hafi innkirtlatruflandi eiginleika. Matvælaöryggisstofnunin sendi niðurstöðu sína til
umsækjandans, aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar og gerði hana aðgengilega almenningi.

8)

Að teknu tilliti til viðbótarinnar við drögin að matsskýrslunni frá skýrslugjafaraðildarríkinu, álits áhættumatsnefndar
Efnastofnunar Evrópu og niðurstöðu Matvælaöryggisstofnunarinnar lagði framkvæmdastjórnin viðbót við
endurskoðunarskýrsluna og drög að reglugerð fyrir fastanefndina um plöntur, dýr, matvæli og fóður 6. október 2017.

9)

Umsækjandanum var gefinn kostur á því að leggja fram athugasemdir við viðbótina við endurskoðunarskýrsluna að því
er varðar 8-hýdroxýkínólín. Umsækjandinn lagði fram athugasemdir sínar sem hafa verið athugaðar vandlega. Þrátt fyrir
þau rök sem umsækjandinn setti fram var þó ekki hægt að eyða þeim áhyggjuefnum sem um getur í 6. og 7. forsendu.

10)

Af þessum sökum hefur ekki verið sýnt fram á að búast megi við að plöntuverndarvörur sem innihalda 8-hýdroxýkínólín
uppfylli að jafnaði kröfurnar sem mælt er fyrir um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 nema farið sé að núgildandi
takmörkunum fyrir þetta virka efni.

11)

Ekki er hægt að líta á matið á beiðni umsækjandans um að breyta skilyrðum samþykkis sem endurskoðun á samþykki
fyrir 8-hýdroxýkínólíni. Því ættu skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu 8-hýdroxýkínólíni, eins og fram kemur í
18. línu B-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, að haldast óbreytt og ætti að staðfesta þau.

12)

Samkvæmt 7. mgr. 80. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 er í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/408 (3) kveðið á um skrá yfir efni, sem tilgreind eru í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EEC (4) eða samþykkt
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009 samkvæmt umbreytingarákvæðum 1. mgr. 80. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1107/2009, sem uppfylla viðmiðanirnar sem settar eru fram í 4. lið II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009
(„skráin yfir efni sem ráðgert er að skipta út“). Þar eð 8-hýdroxýkínólín, sem er samþykkt skv. 1. og 2. mgr. 80. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, uppfyllir einnig viðmiðanirnar sem settar eru fram í sjötta og sjöunda undirlið 4. liðar
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 er rétt að færa þetta virka efni á þá skrá. Því ætti að breyta
framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 til samræmis við það.

13)

Aðildarríkin ættu að fá hæfilegan frest til að aðlagast ákvæðum þessarar reglugerðar þar eð nokkrar umsóknir um leyfi
fyrir plöntuverndarvörum, sem innihalda 8-hýdroxýkínólín, kunna að vera nánast fullgerðar án þess að mögulegt sé að
vinna samanburðarmat innan frestsins sem kveðið er á um í 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. Í 4. mgr. 50. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 er kveðið á um þá skyldu að vinna samanburðarmat á plöntuverndarvörum sem
innihalda efni sem ráðgert er að skipta út.

14)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

(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).
(2) „Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of Quinolin-8-ol; 8-hydroxyquinoline“. Efnastofnun Evrópu, 2015.
Aðgengilegt á Netinu: www.echa.europa.eu
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408 frá 11. mars 2015 um framkvæmd 7. mgr. 80. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um að koma á skrá yfir efni sem ráðgert er að
skipta út (Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2015, bls. 18).
(4) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Staðfesting skilyrða fyrir samþykki
Skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu 8-hýdroxýkínólíni, eins og fram kemur í 18. línu B-hluta viðaukans við
framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, eru staðfest.
2. gr.
Breyting á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408
Heitið „8-hýdroxýkínólín“ bætist við milli færslunnar „1-metýlsýklóprópen“ og færslunnar „aklónífen“.
3. gr.
Frestun beitingar 2. gr.
Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408, eins og henni er breytt með 2. gr., skal, að því er varðar 1. mgr. 50. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1107/2009, einungis gilda um umsóknir um leyfi fyrir plöntuverndarvörum, sem innihalda 8-hýdroxýkínólín, sem
lagðar eru fram eftir 4. apríl 2018.
4. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 13. nóvember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2067

Nr. 33/417

2018/EES/33/47

frá 13. nóvember 2017
um að samþykkja ekki paprikukjarna (kapsantín, kapsórúbín E 160 c) sem grunnefni í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum 5. mgr. 23. gr. í tengslum við
2. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í samræmi við 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 barst framkvæmdastjórninni umsókn frá Group Peyraud
Nature 19. júní 2015 um samþykki fyrir kryddi af tegundinni Capsicum spp. sem grunnefni. Umsókninni fylgdu
upplýsingarnar sem krafist er samkvæmt annarri undirgrein 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.

2)

Framkvæmdastjórnin bað Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) um vísindalega
aðstoð. Matvælaöryggisstofnunin lagði tæknilega skýrslu sína um viðkomandi efni fyrir framkvæmdastjórnina
10. október 2016 (2). Hinn 24. janúar 2017 lagði framkvæmdastjórnin endurskoðunarskýrslu (3) og drög að þessari
reglugerð um að samþykkja ekki paprikukjarna (kapsantín, kapsórúbín E 160 c) fyrir fastanefndina um plöntur, dýr,
matvæli og fóður og lauk við þau fyrir fund nefndarinnar 6. október 2017.

3)

Við samráðið, sem Matvælaöryggisstofnunin skipulagði, samþykkti umsækjandinn að breyta heiti grunnefnisins í
paprikukjarna (kapsantín, kapsórúbín E 160 c).

4)

Gögnin sem umsækjandinn lagði fram sýna að paprikukjarni (kapsantín, kapsórúbín E 160 c) uppfyllir viðmiðanirnar
fyrir matvæli eins og þau eru skilgreind í 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (4) og hann er
ekki notaður að mestu í þeim tilgangi að verja plöntur.

5)

Í tæknilegu skýrslunni voru tilgreind sértæk áhyggjuefni Matvælaöryggisstofnunarinnar varðandi váhrif af
efnisþættinum kapsaísíni og að váhrifamat fyrir paprikukjarna (kapsantín, kapsórúbín E 160 c) lægi ekki fyrir, einkum
með notkun sem varnarefni, og því var ekki hægt að ljúka mati á áhættu fyrir notendur, starfsmenn, vegfarendur og
lífverur utan markhóps.

6)

Framkvæmdastjórnin gaf umsækjandanum færi á að leggja fram athugasemdir sínar varðandi drögin að
endurskoðunarskýrslunni. Umsækjandinn lagði fram athugasemdir sínar sem hafa verið athugaðar vandlega.

7)

Þrátt fyrir þau rök sem umsækjandinn setti fram var þó ekki hægt að eyða áhyggjuefnunum varðandi efnið.

8)

Af þessum sökum, eins og mælt er fyrir um í endurskoðunarskýrslu framkvæmdastjórnarinnar, hefur ekki verið sýnt
fram á að kröfurnar sem mælt er fyrir um í 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 séu uppfylltar. Því er rétt að
samþykkja ekki paprikukjarna (kapsantín, kapsórúbín E 160 c) sem grunnefni.

9)

Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á framlagningu frekari umsókna um samþykki fyrir paprikukjarna (kapsantín,
kapsórúbín E 160 c) sem grunnefni í samræmi við 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 47. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) „Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for paprika extract,
capsanthin, capsorubin E 160 c (admissibility accepted when named Capsicum spp. spice) for use in plant protection as repellent various
invertebrates, mammals and birds“ (Tæknileg skýrsla um niðurstöður samráðs við aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnun Evrópu um
umsókn vegna grunnefnanna paprikukjarna, kapsantíns, kapsórúbíns E 160 c (tæk til samþykkis undir heitinu krydd af tegundinni
Capsicum spp.) til notkunar við plöntuvernd sem fæliefni gegn ýmiss konar hryggleysingjum, spendýrum og fuglum). EFSA supporting
publication 2016:EN-1096. 54 bls.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um
matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1).
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Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Efnið paprikukjarni (kapsantín, kapsórúbín E 160 c) er ekki samþykkt sem grunnefni.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 13. nóvember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2069

Nr. 33/419

2018/EES/33/48

frá 13. nóvember 2017
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum
fyrir virku efnin flóníkamíð (IKI-220), metalaxýl, penoxsúlam og prókínasíð (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum fyrstu málsgrein 17. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (2) eru skráð virk efni
sem teljast samþykkt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009.

2)

Umsóknir um endurnýjun á samþykki fyrir virku efnunum, sem falla undir þessa reglugerð, voru lagðar fram í samræmi
við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (3). Samþykki fyrir þessum efnum getur þó
runnið út, af ástæðum sem umsækjandinn fær ekki ráðið við, áður en ákvörðun hefur verið tekin um að endurnýja
viðkomandi samþykki. Því er nauðsynlegt að framlengja samþykkistímabil þeirra í samræmi við 17. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1107/2009.

3)

Með hliðsjón af þeim tíma og úrræðum sem þarf til að ljúka mati á umsóknum um endurnýjun á samþykkjum fyrir
fjölda virkra efna, sem samþykki fyrir renna út á árunum 2019 til 2021, var komið á fót vinnuáætlun, með
framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2016)6104 (4), þar sem svipuð, virk efni eru flokkuð saman og
forgangsröð ákveðin út frá verndarsjónarmiðum fyrir heilbrigði manna, dýra eða fyrir umhverfið, eins og kveðið er á um
í 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.

4)

Þar eð virku efnin í þessari reglugerð falla ekki undir forgangsröðuðu flokkana í framkvæmdarákvörðun C(2016)6104
ætti að framlengja samþykkistímabilið um annaðhvort tvö eða þrjú ár, að teknu tilliti til núgildandi loka gildistíma,
þeirrar staðreyndar að skv. 3. mgr. 6. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 844/2012 skal leggja fram
viðbótarmálsskjöl fyrir virkt efni eigi síðar en 30 mánuðum áður en samþykkið fellur úr gildi, nauðsynjar þess að
tryggja jafna skiptingu ábyrgðar og vinnu milli aðildarríkja, sem gegna hlutverki skýrslugjafa og meðskýrslugjafa, og
tiltækra úrræða sem eru nauðsynleg til að vinna mat og taka ákvarðanir. Því er rétt að framlengja samþykkistímabilið
fyrir virka efnið prókínasíð um tvö ár og framlengja samþykkistímabilin fyrir virku efnin flóníkamíð (IKI-220),
metalaxýl og penoxsúlam um þrjú ár.

5)

Með tilliti til markmiðs fyrstu málsgreinar 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, að því er varðar tilvik þar sem engin
viðbótarmálsskjöl, í samræmi við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012, eru lögð fram í síðasta lagi 30 mánuðum
fyrir viðkomandi gildislokadag, sem mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð, mun framkvæmdastjórnin
fastsetja gildislokadaginn sem sömu dagsetningu og var í gildi fyrir gildistöku þessarar reglugerðar eða eins fljótt og
unnt er eftir það.

6)

Með tilliti til markmiðs fyrstu málsgreinar 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, að því er varðar tilvik þar sem
framkvæmdastjórnin mun samþykkja reglugerð þar sem kveðið er á um að samþykki fyrir virku efni, sem um getur í
viðaukanum við þessa reglugerð, sé ekki endurnýjað vegna þess að viðmiðanir fyrir samþykki eru ekki uppfylltar mun
framkvæmdastjórnin fastsetja lokadagsetningu gildistíma sem sömu dagsetningu og var í gildi fyrir gildistöku þessarar

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 51. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1.
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 frá 18. september 2012 um ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma
málsmeðferð við endurnýjun í framkvæmd að því er varðar virk efni eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 26).
(4) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2016 um að koma á fót vinnuáætlun til að meta umsóknir um
endurnýjun á samþykkjum fyrir virkum efnum, sem renna út 2019, 2020 og 2021, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 (Stjtíð. ESB C 357, 29.9.2016, bls. 9).
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reglugerðar eða þann dag sem reglugerðin tekur gildi, ef sá dagur er síðar, að því tilskildu að samþykki fyrir virka efninu
sé ekki endurnýjað. Að því er varðar tilvik þar sem framkvæmdastjórnin mun samþykkja reglugerð þar sem kveðið er á
um endurnýjun á virku efni, sem um getur í viðaukanum við þessa reglugerð, mun framkvæmdastjórnin leitast við, eins
og við á með tilliti til aðstæðna, að fastsetja gildistökudag eins fljótt og unnt er.
7)

Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 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.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 13. nóvember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt sem hér segir:
1) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 301, penoxsúlam, komi „31. júlí 2023“.
2) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 302, prókínasíð, komi „31. júlí 2022“.
3) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 304, metalaxýl, komi „30. júní 2023“.
4) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 305, flóníkamíð (IKI-220), komi „31. ágúst 2023“.
__________
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2018/EES/33/49

frá 31. janúar 2018
um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum
vatnaleiðum til að laga I.1. þátt I. viðauka hennar að framförum á sviði vísinda og tækni (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB frá 24. september 2008 um flutning á hættulegum farmi á
landi og skipgengum vatnaleiðum (1), einkum 1. mgr. 8. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB er vísað til ákvæða, sem sett eru fram í alþjóðasamningi um flutninga á
hættulegum farmi á vegum, eins og skilgreint er í 2. gr. þeirrar tilskipunar.

2)

Uppfæra á ákvæði þessa alþjóðasamnings með reglubundnum hætti í samræmi við 14. gr. Evrópusamningsins um
millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR-samningurinn). Síðasta breytta útgáfan af alþjóðasamningnum á
að gilda frá og með 3. janúar 2018.

3)

Því ætti að breyta þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB til samræmis við það.

4)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndarinnar um flutning á hættulegum
farmi.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Í stað þáttar I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB komi eftirfarandi:
„I.1.ADR-samningurinn
Viðaukar A og B við ADR-samninginn, í útgáfunni sem öðlaðist gildi 3. janúar 2018, þar sem gengið er út frá því að orðið
„aðildarríki“ komi í stað orðsins „samningsaðili“, eftir því sem við á.“
2. gr.
1. Aðildarríki skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
3. júlí 2018. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru
birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.
2
Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 42, 15.2.2018, bls. 52. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 13.
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3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 31. janúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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2018/EES/33/50

frá 12. febrúar 2018
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 389/2013 um stofnun skrár Sambandsins (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti
með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB (1), einkum
12. gr. og 19. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Nákvæmt bókhald yfir færslur samkvæmt viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, sem komið var á fót með tilskipun
2003/87/EB, Kýótóbókuninni og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 406/2009/EB (2), er tryggt með
skráningarkerfi. Skrár eru staðlaðir og öruggir, rafrænir gagnagrunnar sem geyma sameiginleg gagnastök til að rekja
útgáfu, handhöfn, millifærslu og ógildingu viðkomandi eininga, til að veita almennan aðgang og að trúnaðarkvöð sé virt
eins og við á og til að tryggja að millifærslur brjóti aldrei í bága við skuldbindingar.

2)

Til að vernda umhverfislegan heilleika viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir mega flugrekendur og aðrir
rekstraraðilar í viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, ef nauðsyn krefur og eins lengi og nauðsyn krefur, ekki nota
losunarheimildir sem gefnar eru út af aðildarríki sem hefur tilkynnt leiðtogaráðinu að það hyggist segja sig úr
Sambandinu skv. 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í ljósi samningaviðræðnanna skv. 50. gr. sáttmálans um
Evrópusambandið og skv. 3. mgr. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB ætti framkvæmdastjórnin að meta reglulega hvort enn
sé nauðsynlegt að banna notkun losunarheimilda, einkum ef lög Sambandsins hafa enn ekki fallið úr gildi í viðkomandi
aðildarríki eða ef tryggt er á fullnægjandi hátt að innskil losunarheimilda fari fram með hætti sem unnt er að framfylgja
samkvæmt lögum áður en sáttmálarnir falla úr gildi.

3)

Brýnt er að þessi reglugerð öðlist gildi sem fyrst og komi til framkvæmda frá og með 1. janúar 2018 í því skyni að
ráðstafanirnar taki gildi með tilliti til losunarheimilda, sem á að úthluta án endurgjalds, sem fást í skiptum fyrir
alþjóðlegar inneignir eða sem á að bjóða upp á árinu 2018. Ákvæðin í henni hafa ekki áhrif á hugsanlega samninga við
slíkt aðildarríki í framtíðinni.

4)

Fastsetja ætti viðeigandi tæknilegar ráðstafanir til að tryggja skilvirkni þessarar reglugerðar þegar hún öðlast gildi.

5)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013 (3) er breytt sem hér segir:
1) Í 41. gr. bætist eftirfarandi 4. mgr. við:
„4. Losunarheimildir, sem eru stofnaðar frá og með 1. janúar 2018 samkvæmt töflunni yfir landsbundna úthlutun eða
töflunni yfir alþjóðleg réttindi til inneignar í aðildarríki sem hefur tilkynnt leiðtogaráðinu að það hyggist
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2018, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2018 frá
27. apríl 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 406/2009/EB frá 23. apríl 2009 um átak aðildarríkjanna til að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda til að uppfylla skuldbindingar Bandalagsins um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda fram til ársins 2020 (Stjtíð.
ESB L 140, 5.6.2009, bls. 136).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013 frá 2. maí 2013 um stofnun skrár Sambandsins samkvæmt tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB og ákvörðunum Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/EB og nr. 406/2009/EB og um
niðurfellingu reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011 (Stjtíð. ESB L 122, 3.5.2013, bls. 1).
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segja sig úr Sambandinu skv. 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, eða sem á að bjóða upp á uppboðsvettvangi sem
slíkt aðildarríki hefur tilnefnt, skulu auðkenndar með landskóða og aðgreindar eftir stofnunarári. Losunarheimildir, sem eru
stofnaðar fyrir 2018, skulu ekki auðkenndar með landskóða þar sem lög Sambandsins falla ekki úr gildi í viðkomandi
aðildarríki fyrr en 30. apríl 2019, eða ef tryggt er á fullnægjandi hátt að innskil losunarheimilda verði að fara fram eigi síðar
en 15. mars 2019 með hætti sem unnt er að framfylgja samkvæmt lögum áður en sáttmálarnir falla úr gildi í viðkomandi
aðildarríki. Viðkomandi aðildarríki skal án tafar eftir 15. mars 2019 gefa aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni skýrslu
um framfylgdina.“
2) Í 67. gr. bætist eftirfarandi 4. mgr. við:
„4.

Ekki má skila inn losunarheimildum sem hafa landskóða skv. 4. mgr. 41. gr.“

3) Í 99. gr. bætast eftirfarandi 4. og 5. mgr. við:
„4. Framkvæmdastjórnin getur gefið miðlæga stjórnandanum fyrirmæli um að stöðva tímabundið staðfestingu
viðskiptadagbókar ESB á viðkomandi ferlum í viðskiptadagbók ESB frá 1. janúar 2018 þar til að ráðstafanirnar, sem gert er
ráð fyrir í 41. gr. (4. mgr.), 67. gr. (4. mgr.) og XIV. viðauka (c-liður 4. liðar og a-liður 5. liðar), hafa verið gerðar.
5. Framkvæmdastjórnin getur, m.a. að beiðni aðildarríkis sem hefur tilkynnt leiðtogaráðinu að það hyggist segja sig úr
Sambandinu skv. 50. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, gefið miðlæga stjórnandanum fyrirmæli um að stöðva
tímabundið staðfestingu viðskiptadagbókar ESB á viðkomandi ferlum, í tengslum við fyrrgreint aðildarríki, sem varða
úthlutun án endurgjalds, uppboð og skipti á alþjóðlegum inneignum.“
4) Í stað c-liðar 4. liðar í XIV. viðauka komi eftirfarandi:
„c)

magn losunarheimilda eða Kýótóeininga, sem tengdust viðskiptunum, með landskóða en án sérstaka
einingarauðkenniskóða losunarheimildanna og sérstaka einingarauðkenniskóðans fyrir einingarraðnúmer
Kýótóeininganna“.

5) Í stað a-liðar 5. liðar í XIV. viðauka komi eftirfarandi:
„a)

núverandi handhöfn losunarheimilda og Kýótóeininga með landskóða en án sérstaka einingarauðkenniskóða
losunarheimildanna og sérstaka einingarauðkenniskóðans fyrir einingarraðnúmer Kýótóeininganna“.
2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 12. febrúar 2018.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________
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2018/EES/33/51

frá 6. nóvember 2017
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal,
IAS-staðal 7 (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra
reikningsskilastaðla (1), einkum 1. mgr. 3. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 (2) voru innleiddir tilteknir alþjóðlegir staðlar og túlkanir
sem voru fyrir hendi 15. október 2008.

2)

Hinn 29. janúar 2016 birti Alþjóðareikningsskilaráðið breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IAS-staðli 7, yfirlit
um sjóðstreymi. Breytingunum er ætlað að skýra IAS-staðal 7 til að bæta upplýsingar sem veittar eru notendum
reikningsskila um fjármögnunarhreyfingar einingar.

3)

Með samráði við evrópsku ráðgjafarnefndina um reikningsskil er staðfest að breytingar á IAS-staðli 7 uppfylli skilyrðin
fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1606/2002.

4)

Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1126/2008 til samræmis við það.

5)

Alþjóðareikningsskilaráðið ákvað að gildistökudagur breytinganna yrði 1. janúar 2017. Því ættu ákvæði þessarar
reglugerðar að gilda frá 1. janúar 2017. Ákvæðið um afturvirkni er nauðsynlegt til að tryggja réttarvissu viðkomandi
útgefenda og samræmi við aðra reikningsskilastaðla sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1126/2008.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um reikningsskil.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 er alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IAS-staðli 7, yfirlit um sjóðstreymi, breytt
eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.
2. gr.
Félög skulu beita breytingunum, sem um getur í 1. gr., eigi síðar en frá og með upphafsdegi fyrsta fjárhagsárs þeirra sem hefst
1. janúar 2017 eða síðar.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 89. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2018
frá 27. apríl 2018 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1).
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 6. nóvember 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____

Nr. 33/427

Nr. 33/428

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

17.5.2018

VIÐAUKI

Framtaksverkefni um upplýsingagjöf
(Breytingar á IAS-staðli 7)
Breytingar á IAS-staðli 7, yfirlit um sjóðstreymi
Ákvæðum liða 44A–44E og tengdum fyrirsögnum er bætt við. Ákvæðum 60. liðar er einnig bætt við.
BREYTINGAR Á SKULDBINDINGUM SEM MYNDAST VEGNA FJÁRMÖGNUNARHREYFINGA

44A

Eining skal láta í té upplýsingar sem gera notendum reikningsskila kleift að meta breytingar á skuldbindingum
sem myndast vegna fjármögnunarhreyfinga, m.a. bæði breytingar sem orðið hafa vegna sjóðstreymis og
breytingar sem ekki eru í handbæru fé.

44B

Að svo miklu leyti sem nauðsynlegt er til að uppfylla kröfurnar í lið 44A skal eining greina frá eftirfarandi breytingum á
skuldbindingum sem myndast vegna fjármögnunarhreyfinga:
a)

breytingum á fjármögnun sjóðstreymis,

b) breytingum sem stafa af því að yfirráð yfir dótturfélögum eða öðrum fyrirtækjum nást eða tapast,
c)

áhrifum af gengisbreytingum erlendra gjaldmiðla,

d) breytingum á gangvirði og
e)

öðrum breytingum.

44C

Skuldbindingar sem myndast vegna fjármögnunarhreyfinga eru skuldbindingar þar sem sjóðstreymi var, eða
framtíðarsjóðstreymi verður, flokkað í yfirliti um sjóðstreymi sem sjóðstreymi vegna fjármögnunarhreyfinga. Auk þess á
krafan um birtingu upplýsinga í lið 44A einnig við um breytingar á fjáreignum (t.d. eignum sem áhættuverja
skuldbindingar vegna fjármögnunarhreyfinga) ef sjóðstreymi frá þeim fjáreignum var, eða framtíðarsjóðstreymi verður,
innifalið í sjóðstreymi vegna fjármögnunarhreyfinga.

44D

Ein leið til að mæta kröfunni í lið 44A um birtingu upplýsinga er að leggja fram afstemmingu á upphafs- og lokastöðu í
efnahagsreikningi fyrir skuldbindingar sem myndast vegna fjármögnunarhreyfinga, þ.m.t. vegna breytinga sem
tilgreindar eru í lið 44B. Þegar eining lætur í té upplýsingar um slíka afstemmingu skal hún veita notendum
reikningsskila nægilegar upplýsingar svo að þeim sé gert kleift að tengja liði sem fram koma í afstemmingunni við
efnahagsreikninginn og yfirlitið um sjóðsteymið.

44E

Ef eining lætur í té upplýsingarnar sem krafist er í lið 44A, ásamt upplýsingum um breytingar á öðrum eignum og
skuldum, skal hún greina frá breytingum á skuldbindingum sem myndast vegna fjármögnunarhreyfinga aðskilið frá
breytingum á þessum öðrum eignum og skuldum.

GILDISTÖKUDAGUR

…
60

Framtaksverkefni um upplýsingagjöf (breytingar á IAS-staðli 7), útgefið í janúar 2016, bætti við liðum 44A–44E. Eining
skal beita þessum breytingum að því er varðar árleg tímabil sem hefjast 1. janúar 2017 eða síðar. Fyrri beiting er heimil.
Þegar einingin beitir þessum breytingum í fyrsta sinn er þess ekki krafist að hún leggi fram samanburðarupplýsingar fyrir
næstliðin tímabil.

__________

17.5.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2016/467

Nr. 33/429

2018/EES/33/52

frá 30. september 2015
um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 að því er varðar útreikninginn á
lögbundnum gjaldþolskröfum fyrir nokkra eignaflokka í eigu vátrygginga- og endurtryggingafélaga (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á
sviði vátrygginga og endurtrygginga (1), einkum 31. gr. (4. mgr.), 75. gr. (2. og 3. mgr.), 92. gr. (1. mgr. a), 111. gr. (b-, c- og
m-liður 1. mgr.) og 308. gr. b (13. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fjárfestingaráætlunin fyrir Evrópu, sem framkvæmdastjórnin samþykkti í nóvember 2014, miðast að því að ryðja úr
vegi viðskiptahindrunum, veita tækniaðstoð, gera fjárfestingarverkefni sýnilegri og ýta undir skynsamlegri nýtingu á
nýju sem og fyrirliggjandi fjármagni. Sem hluti af þessari áætlun miðar stofnun Evrópusjóðs fyrir stefnumiðaðar
fjárfestingar (EFSI), með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1017 (2), að því að brúa núverandi
fjárfestingargjá í ESB með því að virkja einkafjármögnun fyrir stefnumiðaðar fjárfestingar sem markaðurinn getur ekki
fjármagnað einn. Hann mun styðja stefnumiðaðar fjárfestingar í innviðum sem og áhættufjármögnun hjá litlum
fyrirtækjum. Samtímis mun vinna við stofnun sambands fjármagnsmarkaða dýpka fjármálalega samþættingu og hjálpa
til við að auka vöxt og samkeppnishæfni í Evrópusambandinu.

2)

Til að vinna að þessum markmiðum, sem og markmiðum Sambandsins um sjálfbæran vöxt til langs tíma, ætti að
auðvelda fjárfestingar vátryggjenda, sem eru stórir stofnanafjárfestar, í innviðum eða í gegnum Evrópusjóð fyrir
stefnumiðaðar fjárfestingar. Til að liðka fyrir slíkum fjárfestingum ætti að koma upp nýjum eignaflokki fyrir
innviðafjárfestingar innan rammans sem komið er á með tilskipun 2009/138/EB. Samhliða innleiðing á þessari gerð af
framtaksverkefni með Evrópusjóðnum fyrir stefnumiðaðar fjárfestingar ætti að auka heildaráhrifin á vöxt og störf í
Sambandinu.

3)

Framkvæmdastjórnin fór fram á og fékk tækniráðgjöf frá Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni að
því er varðar viðmiðunina og kvörðunina á nýja eignaflokknum fyrir innviðafjárfestingar.

4)

Í samræmi við markmið fjárfestingaráætlunarinnar fyrir Evrópu um að styðja fjárfestingu sem stuðlar að því að styrkja
innviði Evrópu, með sérstakri áherslu á að byggja upp samtengdari innri markað, ætti nýi innviðaeignaflokkurinn ekki
að takmarkast við tiltekinn geira eða áþreifanleg mannvirki, heldur innihalda öll kerfi og net sem veita og styðja við
nauðsynlega opinbera þjónustu.

5)

Til að tryggja að flokkur innviðaeigna sé raunverulega afmarkaður við innviðafjárfestingar ættu viðurkenndar
innviðaeignir að vera í eigu, fjármagnaðar, þróaðar eða reknar af fyrirtæki í innviðafjárfestingum sem ekki gegnir öðru
hlutverki.

6)

Afmarka ætti nýja innviðaeignaflokkinn með viðmiðunum sem tryggja að innviðafjárfestingar séu með traust áhættusnið
að því er varðar álagsviðnámsþrótt þeirra, fyrirsjáanleika flæðis fjár og verndar sem samningsramminn veitir. Ef hægt er
að sannreyna að innviðafjárfestingar hafi betra áhættusnið en aðrar fyrirtækjafjárfestingar, ætti að lækka áhættukröfuna í
undireiningum vikáhættu og hlutabréfaáhættu í staðalreglunni.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 85, 1.4.2016, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2018 frá
23. mars 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1017 frá 25. júní 2015 um evrópusjóð fyrir stefnumiðaðar fjárfestingar, evrópumiðstöð
fyrir fjárfestingarráðgjöf og evrópugátt fyrir fjárfestingarverkefni og um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1291/2013 og (EEB)
nr. 1316/2013 — Evrópusjóður fyrir stefnumiðaðar fjárfestingar (Stjtíð. ESB L 169, 1.7.2015, bls. 1).
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7)

Fyrirtæki í innviðafjárfestingum ætti að veita samningsbundinn ramma sem tryggir hátt verndarstig fyrir fjárfesta
hennar, þ.m.t. ákvæði gegn tapi vegna slita á verkefninu af hálfu aðilans sem samþykkt hefur að kaupa vörur og
þjónustu, og virkja mætti með niðurfellingu á kaupsamningi. Fullnægjandi fjárhagsráðstöfun ætti að vera til staðar til að
ná utan um óvænta fjármögnun og rekstrarfjárþörf.

8)

Til að draga úr áhættunni fyrir lánveitendur ætti að koma á fullnægjandi eftirliti með fyrirtækinu í innviðafjárfestingum,
þ.m.t. baktryggingu í formi eigna og hlutafjár, sem og með því að takmarka notkunina á flæði fjár og starfsemina.

9)

Ef kvörðunin fyrir fjárfestingar í skuldabréfum og lánum er lækkuð út frá þeirri forsendu að flestum
innviðafjárfestingum sé haldið til uppgreiðslu, ætti vátrygginga- eða endurtryggingafélag að geta sýnt fram á að það sé
fært um það.

10)

Til að hvetja til innviðafjárfestinga með háu endurnýtingarhlutfalli ætti nýi eignaflokkurinn að takmarkast við
fjárfestingarflokk lána, og eingöngu við forgangslán þegar ekkert utanaðkomandi mat er tiltækt. Engu að síður, til að
halda samkvæmni við rammann fyrir hlutabréf sem komið er á með tilskipun 2009/138/EB, ætti innfelling
innviðahlutafjár í þennan nýja eignaflokk ekki að vera háð því að til sé eitthvert utanaðkomandi mat, eða af stigi þess, á
fyrirtækinu á sviði innviða.

11)

Ef ekkert ytra mat tilnefnds utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis (ECAI) er tiltækt fyrir fjárfestingu í viðurkenndum
innviðum, ættu viðbótarviðmiðanir að gilda til að tryggja að fjárfestingin falli undir takmarkaða áhættu. Þessar
viðmiðanir ættu að kveða á um faglega stjórnun verkefnisins á uppbyggingarstigi, tryggja fullnægjandi ráðstafanir til að
draga úr uppbyggingaráhættu, takmarka rekstrar- og endurfjármögnunaráhættu, og koma í veg fyrir að verkefnið sé
notað í tengslum við spákaupmennsku með afleiðustöður.

12)

Ef ekkert ytra mat tilnefnds utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis er tiltækt fyrir fjárfestingu í viðurkenndum
innviðum, ætti að tryggja að innviðaverkefnið sé framkvæmt í umhverfi þar sem stöðugleiki ríkir í stjórnmálum.

13)

Verkefni sem byggjast á nýsköpunartækni eða -hönnun ættu að vera hæf til að falla innan þessa nýja eignaflokks, til að
tryggja að Evrópusambandið geti áfram stefnt að því að vera leiðandi afl í tækniþróun. Til að tryggja að verkefni sem
byggja á nýsköpun séu örugg, ættu vátryggjendur að framkvæma viðeigandi áreiðanleikakönnun til að staðfesta að
tæknin sé prófuð. Þetta getur falið í sér prófun á frumgerð, tilraunaprófun og annað form af prófun til að sýna fram á að
verkefnið byggist á traustri tækni og hönnun.

14)

Samsetningin á þessum viðmiðunum í heild, byggðum á tækniráðgjöf Evrópsku vátrygginga- og
lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar, tryggir að varfærið og traust kerfi sé til staðar, þar sem þessar innviðaeignir sem
njóta góðs af lækkun gjaldþolskrafna eru öruggari og stöðugri en sambærilegar fyrirtækjafjárfestingar.

15)

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur greint vísitölugögn um innviðahlutabréf, skráð
innviðahlutabréf og fyrirtæki sem taka þátt í einkaframtaksfjármögnun. Niðurstaðan er að ráðlegt bil álags fyrir innviði
sé 30–39%. Í samræmi við markmið fjárfestingaráætlunar fyrir Evrópu um að ýta undir fjárfestingu í raunhagkerfinu, er
kvörðun um 30% valin fyrir nýja innviðaeignaflokkinn, þar sem þessi kvörðun stuðlar að verulega mikilli hvatningu til
að fjárfesta í innviðum.

16)

Í samræmi við ráðleggingar Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar ætti að beita samhverfu
aðlögun kröfunnar vegna hlutabréfaáhættu á álagsþættina fyrir innviðhlutabréf í réttu hlutfalli.

17)

Lækkun áhættukrafna í undireiningu vikáhættu ætti að taka mið af þeirri staðreynd að sönnun er tiltæk sem sýnir að
innviðafjárfestingar skila betri endurnýtingarhlutföllum en skuldir fyrirtækja og eru ekki jafn næmar fyrir víðtækari
efnahagslegum þáttum. Af þessum sökum, fyrir nýja eignaflokkinn, ætti að lækka álagið á lánaþætti áhættuálagsins í
samræmi við kvörðunina sem Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin gefur upp. Til að hafa hliðsjón af
viðurkenndri viðmiðun um að innviðafjárfestingum geti verið haldið til uppgreiðslu, ætti einnig að lækka álagið á
lausafjárþætti áhættuálagsins.

18)

Ef álagið á lausafjárþætti áhættuálagsins er lækkað fyrir viðurkenndar innviðafjárfestingar ætti þessi lækkun einnig að
gilda um eignir í aðlögunareignasafninu vegna samræmingar, þó án tvítalningar á lækkuðu lausafjáráhættunni. Af
þessum sökum ætti áhættuálagið sem beitt er á viðurkenndar innviðaeignir í aðlögunareignasafninu vegna samræmingar
annaðhvort að vera lækkaða álagið sem gildir um aðlagaðar eignir vegna samræmingar eða áhættuálagið fyrir
viðurkenndar innviðaeignir, eftir því hvort er lægra.
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19)

Tryggja ætti hentugri meðferð á fjárfestingu vátrygginga- og endurtryggingafélaga í sjóðum sem komið er á með
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/760 (1), í samræmi við meðferð fjárfestinga í Evrópska
áhættufjármagnssjóðnum og Evrópska félagslega framtakssjóðnum sem þegar er kveðið á um í 168. gr. framseldar
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 (2).

20)

Viðskipti með fjármálagerninga hafa í auknum mæli á undanförnum árum farið fram á markaðstorgum fjármálagerninga
(e. multilateral trading facilities (MTFs)). Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (3) tryggir að markaðstorg
fjármálagerninga falli undir svipaðar kröfur og skipulegir verðbréfamarkaðir, með tilliti til þess hverjum þeir geta
heimilað aðgang að sem aðilum eða þátttakendum. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 (4) leggur
einnig svipaðar gagnsæiskröfur á markaðstorg fjármálagerninga og skipulega verðbréfamarkaði. Til að taka tillit til
aukins mikilvægis markaðstorga fjármálagerninga og samleitni reglna sem gilda jafnt um markaðstorg fjármálagerninga
og skipulega verðbréfamarkaði, ættu viðskipti með áhættuskuldbindingar á markaðstorgi fjármálagerninga að vera talin
sem hlutabréf af gerð 1 í undireiningu hlutabréfaáhættu.

21)

Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/51/ESB (5) er innleidd umbreytingarráðstöfun sem gildir um
hlutabréfafjárfestingar sem keyptar voru fyrir 1. janúar 2016. Til að forðast hvatningu til verulegrar sölu á einstökum
eignum í óskráðum hlutabréfum áður en ramminn sem komið var á með tilskipun 2009/138/EB tekur gildi, ætti
gildissvið umbreytingarráðstöfunarinnar ekki að takmarkast við skráð hlutabréf.

22)

Til að gera mögulega hlutfallslega meðferð á hlutabréfum sem haldið er innan sjóðs um sameiginlega fjárfestingu eða
fjárfestinga sem pakkaðar eru sem sjóðir, þegar gegnsæisaðferðin er ekki möguleg, tilgreinir þessi reglugerð frekar á um
að umbreytingarráðstöfunin sem sett er fram í 13. mgr. 308. gr. b tilskipunar 2009/138/EB, skuli gilda um hlutfallið á
hlutabréfum sem haldið er innan sjóðs um sameiginlega fjárfestingu eða fjárfestinga sem pakkaðar eru sem sjóðir í
samræmi við markmiðið sem er undirliggjandi eignaskiptingu þann 1. janúar 2016, að því tilskildu að markmiðið um
skiptinguna sé tiltækt félaginu. Þetta gerir félögum kleift að meta hlutfallið á hlutabréfum sem sjóðsstjóri kaupir fyrir
1. janúar 2016, þegar ekki er hægt að rekja þessi kaup vegna takmarkana sem reglur um upplýsingagjöf leggja á, eða
vegna óheyrilegs kostnaðar. Þar á eftir skal hlutfallið á hlutabréfum sem umbreytingarráðstöfunin gildir um lækkað
árlega í hlutfalli við eignaveltuhlutfall sjóðsins um sameiginlega fjárfestingu eða fjárfestingar sem pökkuð er sem sjóðir.

23)

Framseld reglugerð (ESB) 2015/35 inniheldur nokkrar minniháttar villur sem ætti að breyta.

24)

Framseld reglugerð (ESB) 2015/35 setur einkum fram matsaðferð fyrir eignarhluti í tengdum félögum sem eru
undanskilin gildissviði samstæðueftirlits eða dregin frá gjaldþolinu sem hæft er fyrir gjaldþolsstöðu samstæðunnar.
Afleiðingarnar með tilliti til virðismats fyrir eignarhluti í tengdum félögum ættu að vera þær sömu, án tillits til
ástæðnanna fyrir að undanskilja ákveðin tengd félög frá gildissviði samstæðueftirlits og þar af leiðandi ætti að nást yfir
allar aðstæður þar sem undanskilja má tengd félög frá gildissviði samstæðueftirlits. Því ætti að breyta 13. gr.

25)

Að því er varðar stefnumiðaða þátttöku í fjármála- og lánastofnunum, þegar vísað er til aðferðar 1 í tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB (6), ætti það ekki að þýða að samstæðan verði einnig að vera viðurkennd sem
fjármálasamsteypa og falla undir viðbótareftirlit samkvæmt þeirri tilskipun. Til að beita undanþágunni nægir að
fjármála- eða lánastofnunin sé tekin með í útreikninginn á gjaldþolsstöðu samstæðu samkvæmt tilskipun 2009/138/EB.
Bæði samstæðureikningsskilin í tilskipun 2002/87/EB og í tilskipun 2009/138/EB eru talin jafngild, eins og tilgreint er í

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/760 frá 29. apríl 2015 um evrópska áhættufjármagnssjóði (Stjtíð. ESB L 123, 25.4.2013,
bls. 98).
(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 frá 10. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 12.17.2015.
bls. 1).
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun
2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).
(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð
ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84).
(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/51/ESB frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipunum 2003/71/EB og 2009/138/EB og
reglugerðum (EB) nr. 1060/2009, (ESB) nr. 1094/2010 og (ESB) nr. 1095/2010 að því er varðar valdsvið Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar
(Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) og Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) (Stjtíð. ESB L 153, 22.5.2014, bls. 1)
(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB frá 16. desember 2002 um viðbótareftirlit með lánastofnunum, vátryggingafélögum og
fyrirtækjum í verðbréfaþjónustu sem eru hluti af samsteypu fjármálafyrirtækja og um breytingu á tilskipunum ráðsins 73/239/EBE,
79/267/EBE, 92/49/EBE, 92/96/EBE, 93/6/EBE og 93/22/EBE og á tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/78/EB og 2000/12/EB
(Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2003, bls. 1).
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8. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 342/2014 (1). Því ætti að breyta 3. mgr. 68. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.
26)

Að því er varðar samantekin tölfræðileg gögn skal gagnaskilatímabilið aðlagað og því skulu upplýsingar sem birtar eru
fyrir 31. desember 2020 innihalda gögn um öll undangengin ár frá og með 1. janúar 2016. Því ætti að breyta 2. mgr.
316. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.

27)

Framseld reglugerð (ESB) 2015/35 inniheldur einnig fjölda prentvillna eins og rangar innri millivísanir, sem ætti að
leiðrétta.

28)

Við beitingu á kröfunum sem settar eru fram í þessari reglugerð ætti að taka tillit til eðlis, stærðar og margbreytileika
áhættanna sem eru innbyggðar í rekstur vátrygginga- eða endurtryggingafélags. Fyrirhöfnin og flækjustigið sem lagt er á
vátryggingafélög ætti að vera í réttu hlutfalli við áhættusnið þeirra. Við beitingu á kröfunum sem settar eru fram í
þessari reglugerð ættu upplýsingar að vera taldar mikilvægar ef þær gætu haft áhrif á ákvarðanatöku eða mat ætlaðra
notanda þeirra upplýsinga.

29)

Til að auka réttarvissu um eftirlitsreglurnar áður en gjaldþolsreglurnar (e. Solvency II regime) koma að fullu til
framkvæmda 1. janúar 2016, er mikilvægt að tryggja að þessi reglugerð öðlist gildi eins fljótt og mögulegt er.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Breytingaákvæði
Framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 er breytt sem hér segir:
1) Eftirfarandi liðir 55a og 55b bætast við í 1. gr.:
„55a. „Innviðaeignir“: áþreifanlegar byggingar eða búnaður, kerfi og net sem veita eða styðja við nauðsynlega opinbera
þjónustu.
55b. „Fyrirtæki í innviðafjárfestingum“: fyrirtæki sem má ekki hafa aðra starfsemi en að eiga, fjármagna, þróa eða reka
innviðaeignir, þar sem greiðslur til lánardrottna og hlutabréfafjárfesta eru að mestum hluta fengnar með þeim eignun
sem eru fjármagnaðar.“
2) Ákvæðum 13. gr. er breytt sem hér segir:
a) í stað a-liðar 2. mgr. komi eftirfarandi:
„a) félög sem eru undanskilin gildissviði samstæðueftirlits skv. 2. mgr. 214. gr. tilskipunar 2009/138/EB,“
b) í stað 6. mgr. komi eftirfarandi:
„6. Þegar viðmiðunin sem um getur í 4. mgr. 9. gr. þessar reglugerðar er uppfyllt, og ef notkunin á matsaðferðunum
sem um getur í a- og b-lið 1. mgr. er ekki möguleg, má verðleggja eignarhluti í tengdum félögum á grundvelli
matsaðferðarinnar sem vátrygginga- eða endurtryggingafélögin nota fyrir undirbúning árs- eða samstæðureikningsskila
sinna. Í slíkum tilvikum skal hluteignarfélagið draga virðið á viðskiptavildinni og öðrum óefnislegum eignum sem
verðlagðar yrðu á núll í samræmi við 2. mgr. 12. gr. þessarar reglugerðar, frá virði tengda félagsins.“
(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 342/2014 of 21. janúar 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2002/87/EB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir beitingu
reikningsaðferðanna á eiginfjárkröfur fyrir fjármálasamsteypur (Stjtíð. ESB L 100, 3.4.2014, bls. 1).
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3) Í stað 3. mgr. 68. gr. komi eftirfarandi:
„3. Þrátt fyrir 1. og 2. mgr., skulu vátrygginga- og endurtryggingafélög ekki draga frá stefnumiðaða hlutdeild eins og um
getur í 171. gr., sem er innifalin í útreikningnum á gjaldþolsstöðu samstæðunnar á grundvelli aðferðar 1 eins og sett er fram
í I. viðauka tilskipunar 2002/87/EB eða á grundvelli aðferðar 1 eins og sett er fram í 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB.“
4) Eftirfarandi undirþáttur 1a bætist við I bálk, V kafla, 5. þátt:
„Undirþáttur 1a
Viðurkenndar innviðafjárfestingar
164. gr. a
Viðurkenndar innviðafjárfestingar
1. Að því er varðar þessa reglugerð skal viðurkennd innviðafjárfesting ná yfir fjárfestingu í fyrirtæki í innviðaverkefni sem
uppfyllir eftirfarandi viðmiðanir:
a) fyrirtækið í innviðafjárfestingum getur uppfyllt fjárskuldbindingar sínar í viðvarandi álagsaðstæðum sem skipta máli
fyrir áhættuna af verkefninu,
b) flæði fjár sem fyrirtækið í innviðafjárfestingum býr til fyrir lánveitendur og hlutabréfafjárfesta er fyrirsjáanlegt,
c) samningsbundinn rammi gildir um innviðaeignirnar og fyrirtækið í innviðafjárfestingum, sem veitir lánveitendum og
hlutabréfafjárfestum hátt verndarstig ásamt eftirfarandi:
a) Ef tekjur fyrirtækisins í innviðafjárfestingum koma ekki sem greiðslur frá miklum fjölda notenda, skal
samningsbundni ramminn innihalda ákvæði sem á skilvirkan hátt verndar lánveitendur og hlutabréfafjárfesta gegn
tapi sem orsakast af slitum verkefnisins af hálfu aðilans sem samþykkt hefur að kaupa vörurnar eða þjónustuna sem
fyrirtækið í innviðafjárfestingum veitir,
b) fyrirtækið í innviðafjárfestingum hefur nægjanlega varasjóði eða annað fjármögnunarfyrirkomulag til að mæta
ófyrirséðum útgjöldum og rekstrarfjárþörf verkefnisins,
Ef fjárfestingar eru í skuldabréfum eða lánum skal þessi samningsbundni rammi einnig innihalda eftirfarandi:
i.

lánveitendur eru með tryggingu, að því marki sem heimilað er í gildandi lögum, í öllum eignum og samningum sem
nauðsynlegir eru til að starfrækja verkefnið,

ii.

hlutafé er veðsett lánveitendum þannig að þeir geta tekið yfir stjórn fyrirtækis í innviðafjárfestingum áður en kemur
til gjaldþrots,

iii. notkunin á nettó flæði fjár frá rekstrinum eftir lögboðnar greiðslur frá verkefninu í öðrum tilgangi en til að standa
undir lánaskuldbindingum er takmörkuð,
iv. samningsbundnar takmarkanir á getu fyrirtækisins í innviðafjárfestingum til að framkvæma aðgerðir sem geta
valdið lánveitendum skaða, þ.m.t. að ekki sé hægt að veita ný lán án samþykkis lánveitenda sem fyrir eru,
d) ef fjárfestingar eru í skuldabréfum eða lánum getur vátrygginga- eða endurtryggingafélagið sýnt eftirlitsyfirvaldinu fram
á að það geti átt fjárfestinguna fram að gjalddaga,
e) ef fjárfestingar eru í skuldabréfum sem lánshæfismat frá tilnefndu utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki er ekki tiltækt
fyrir, er fjárfestingargerningurinn með forgang á allar aðrar kröfur aðrar en lögbundnar kröfur og kröfur frá mótaðilum
afleiða,
f) ef fjárfestingar eru í hlutabréfum, eða skuldabréfum eða lánum sem lánshæfismat tilnefnds utanaðkomandi
lánshæfismatsfyrirtækis er ekki tiltækt fyrir, skulu eftirfarandi viðmið uppfyllt:
i.

innviðaeignirnar og fyrirtækið í innviðafjárfestingum eru staðsett á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) eða innan
Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD),
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ef fyrirtækið í innviðafjárfestingum er á uppbyggingarstigi skal hlutabréfafjárfestirinn uppfylla eftirfarandi
viðmiðanir, eða ef það eru fleiri en einn hlutabréfafjárfestir, skal hópur hlutabréfafjárfesta í heild uppfylla
eftirfarandi viðmiðanir:
— hlutabréfafjárfestarnir hafa áður haft árangursríka tilsjón með innviðaverkefnum með höndum og hafa
viðeigandi sérfræðikunnáttu,
— hlutabréfafjárfestarnir eru með lága gjaldþrotsáhættu, eða það er lítil áhætta á umtalsverðum töpum vegna
gjaldþrots þeirra fyrir fyrirtækið í innviðafjárfestingum,
— hlutabréfafjárfestarnir hafa hvata til að vernda hagsmuni fjárfesta,

iii.

fyrirtækið í innviðafjárfestingum hefur gert öryggisráðstafanir til að tryggja verklok verkefnisins samkvæmt
samþykktri forskrift, fjárhagsáætlun eða lokadegi,

iv.

ef rekstraráhætta er umtalsverð, er henni stjórnað á tilhlýðilegan hátt,

v.

fyrirtækið í innviðafjárfestingum notar gæðaprófaða tækni og hönnun,

vi.

fjármagnsuppbygging fyrirtækisins í innviðafjárfestingum gerir því kleift að standa skil á skuldum sínum,

vii.

endurfjármögnunaráhættan fyrir fyrirtækið í innviðafjárfestingum er lág,

viii. fyrirtækið í innviðafjárfestingum notar afleiður eingöngu í áhættuvarnartilgangi.
2. Að því er varðar 1. mgr. b skal flæði fjár sem myndast fyrir lánveitendur og hlutabréfafjárfesta ekki vera talið
fyrirsjáanlegt nema allar tekjurnar, að undanskildum óverulegum hluta, uppfylli eftirfarandi skilyrði:
a) ein af eftirfarandi viðmiðunum er uppfyllt:
i.

tekjurnar byggja á tiltækileika,

ii. tekjurnar falla undir reglur um arðsemi,
iii. tekjurnar falla undir algreiðslusamning,
iv. framleiðslustigið eða notkunin og verðið skulu, óháð hvort öðru, uppfylla eftirfarandi viðmiðanir:
— reglur hafa verið settar um það,
— það er bundið í samningi,
— það er nægjanlega fyrirsjáanlegt vegna lágrar eftirspurnaráhættu,
b) ef tekjur fyrirtækisins í innviðafjárfestingum koma ekki sem greiðslur frá miklum fjölda notenda, skal aðilinn sem
samþykkir að kaupa vörurnar eða þjónustuna sem fyrirtækið í innviðafjárfestingum veitir vera einn af eftirfarandi:
i.

fyrirtæki sem skráð er í 2. mgr. 180. gr. þessarar reglugerðar,

ii. héraðsstjórn eða staðaryfirvald sem skráð er í reglugerðina sem sett var skv. a-lið 2. mgr. 109. gr. a tilskipunar
2009/138/EB,
iii. eining með lánshæfismat frá utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki sem er með a.m.k útlánagæðaþrep 3,
iv. eining sem er útskiptanleg án verulegrar breytingar á tekjustigi eða tímaplani tekna.“
5) Ákvæðum 168. gr. er breytt sem hér segir:
a) Í stað 1., 2. og 3. mgr. komi eftirfarandi:
„1.
Í undireiningu hlutabréfaáhættu sem um getur í b-lið 2. undirgreinar 5. mgr. 105. gr. tilskipunar 2009/138/EB,
skal taka með undireiningu áhættu vegna hlutabréfa af gerð 1, undireiningu áhættu vegna hlutabréfa af gerð 2 og
undireiningu áhættu fyrir viðurkennd innviðahlutabréf.
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2.
Hlutabréf af gerð 1 skulu samanstanda af hlutabréfum sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði í löndum
sem eru aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) eða Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD), eða viðskipti eru
höfð með á markaðstorgum fjármálagerninga eins og um getur í 22. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, sem eru
með skráða skrifstofu eða höfuðstöðvar í aðildarríki Evrópusambandsins.
3.
Hlutabréf af gerð 2 skulu samanstanda af öðrum hlutabréfum en þeim sem um getur í 2. mgr., hrávörum og
öðrum fjárfestingum. Þau skulu einnig samanstanda af öllum eignum, öðrum en þeim sem undireining vaxtaáhættu,
undireining fasteignaáhættu eða undireining vikáhættu ná yfir, þ.m.t. eignum og óbeinum áhættuskuldbindingum sem
um getur í 1. og 2. mgr. 84. gr. þegar ekki er mögulegt að beita gegnsæisaðferðinni og vátrygginga- eða
endurtryggingafélagið nýtir sér ekki ákvæðin í 3. mgr. 84. gr.“
b) Eftirfarandi 3. mgr. a bætist við:
„3a. Viðurkennd innviðahlutabréf skulu samanstanda af hlutabréfafjárfestingum í fyrirtækjum í innviðafjárfestingum
sem uppfylla viðmiðunina sem sett er fram í 164. gr. a.“
c) Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi:
„4.

Gjaldþolskrafan fyrir hlutabréfaáhættu skal vera jöfn eftirfarandi:
2
SC𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦) = √𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒1𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
+ 2 ∙ 0,75 ∙ 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒1𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 ∙ (𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑆𝐶𝑅𝑞𝑢𝑖𝑛𝑓 ) + (𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑆𝐶𝑅𝑞𝑢𝑖𝑛𝑓 )2

þar sem:
a) SCRtype 1 equities táknar gjaldþolskröfuna fyrir hlutabréf af gerð 1,
b) SCRtype 2 equities táknar gjaldþolskröfuna fyrir hlutabréf af gerð 2,
c) SCRtype 2 equities táknar gjaldþolskröfuna fyrir viðurkennd innviðahlutabréf.“
d) ákvæðum 6. mgr. er breytt sem hér segir:
i.

í stað a- og b-liðar komi eftirfarandi:
„a) hlutabréf, önnur en viðurkennd innviðahlutabréf, sem haldið er í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu sem
eru viðurkenndir félagslegir framtakssjóðir, eins og um getur í b-lið 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 346/2013 (*), þegar mögulegt er að beita gegnsæisaðferðinni sem sett er fram í 84. gr.
þessarar reglugerðar fyrir allar áhættuskuldbindingar innan sjóðsins um sameiginlega fjárfestingu, eða
einingar eða hluta í þessum sjóðum þegar ekki er mögulegt að beita gegnsæisaðferðinni fyrir allar
áhættuskuldbindingar innan sjóðsins um sameiginlega fjárfestingu,
b) hlutabréf, önnur en viðurkennd innviðahlutabréf, sem haldið er í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu sem eru
viðurkenndir áhættufjármagnssjóðir eins og um getur í b-lið 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 345/2013 (**), þegar mögulegt er að beita gegnsæisaðferðinni sem sett er fram í 84. gr. þessarar
reglugerðar fyrir allar áhættuskuldbindingar innan sjóðsins um sameiginlega fjárfestingu, eða einingar eða
hluta í þessum sjóðum þegar ekki er mögulegt að beita gegnsæisaðferðinni fyrir allar áhættuskuldbindingar
innan sjóðsins um sameiginlega fjárfestingu,“
_____________
(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 346/2013 frá 17. apríl 2013 um evrópska félagslega
framtakssjóði (Stjtíð. ESB L 115, 25.4.2013, bls. 18).
(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 345/2013 frá 17. apríl 2013 um evrópska
áhættufjármagnssjóði (Stjtíð. ESB L 115, 25.4.2013, bls. 1).“

ii.

í stað i. liðar í c-lið komi eftirfarandi:
„i. hlutabréf, önnur en viðurkennd innviðahlutabréf, sem haldið er í slíkum sjóðum þegar mögulegt er að beita
gegnsæisaðferðinni sem sett er fram í 84. gr. þessarar reglugerðar fyrir allar áhættuskuldbindingar innan
sérhæfða sjóðsins,“
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iii. eftirfarandi d-liður bætist við:
„d) hlutabréf, önnur en viðurkennd innviðahlutabréf, sem haldið er í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu sem
eru með starfsleyfi sem evrópskir langtímafjárfestingarsjóðir samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/760, ef
mögulegt er að beita gegnsæisaðferðinni sem sett er fram í 84. gr. þessarar reglugerðar fyrir allar
áhættuskuldbindingar innan sjóðsins um sameiginlega fjárfestingu, eða einingar eða hluta í þessum sjóðum
þegar ekki er mögulegt að beita gegnsæisaðferðinni fyrir allar áhættuskuldbindingar innan sjóðsins um
sameiginlega fjárfestingu.“
6) Eftirfarandi 3. mgr. bætist við 169. gr.:
„3. Gjaldþolskrafan fyrir viðurkennd innviðahlutabréf, sem um getur í 168. gr. þessarar reglugerðar, skal vera jöfn tapinu í
kjarnagjaldþolinu sem myndi leiða af eftirfarandi skyndilegum lækkunum:
a) skyndilegri lækkun sem er jöfn 22% í virðinu á fjárfestingum í viðurkenndum innviðahlutabréfum í tengdum félögum í
skilningi b-liðar 1. mgr. og 2. mgr. 212. gr. tilskipunar 2009/138/EB, ef þessar fjárfestingar eru að eðli til
stefnumarkandi,
b) skyndilegri lækkun sem er jöfn alls 30% og 77% af samhverfu aðlöguninni eins og um getur í 172. gr. þessarar
reglugerðar, í virðinu á viðurkenndum innviðahlutabréfum öðrum en þeim sem um getur í a-lið.“
7) Eftirfarandi 3. mgr. bætist við 170. gr.:
„3. Ef vátrygginga- eða endurtryggingafélag hefur fengið samþykki eftirlitsyfirvalda til að beita ákvæðunum sem sett eru
fram í 304. gr. tilskipunar 2009/138/EB, skal gjaldþolskrafan fyrir viðurkennd innviðahlutabréf vera jöfn tapinu í
kjarnagjaldþolinu sem myndi leiða af skyndilegri lækkun:
a) sem er jöfn 22% í virðinu á viðurkennda innviðahlutabréfinu sem samsvarar rekstrinum sem um getur í i-lið 1. mgr.
304. gr. tilskipunar 2009/138/EB,
b) sem er jöfn 22% í virðinu á fjárfestingum í viðurkenndum innviðahlutabréfum í tengdum félögum í skilningi b-liðar
1. mgr. og 2. mgr. 212. gr. tilskipunar 2009/138/EB, ef þessar fjárfestingar eru að eðli til stefnumarkandi,
c) sem er jöfn alls 30% og 77% af samhverfu aðlöguninni eins og um getur í 172. gr. þessarar reglugerðar, í virðinu á
viðurkenndum innviðahlutabréfum öðrum en þeim sem um getur í a- eða b-lið.“
8) Í 171. gr. komi eftirfarandi í stað inngangsmálsliðarins:
„Að því er varðar a-lið 1. mgr., a-lið 2. mgr. og a-lið 3. mgr. 169. gr. og b-lið 1. mgr., b-lið 2. mgr. og b-lið 3. mgr. 170. gr.
skulu hlutabréfafjárfestingar sem eru að eðli til stefnumarkandi tákna hlutabréfafjárfestingar þar sem hluteignarfélög á
vátrygginga- eða endurtryggingasviði sýna fram á eftirfarandi:“
9) Í stað 173. gr. komi eftirfarandi:
„173. gr.
Viðmiðanir fyrir notkun á umbreytingarráðstöfun fyrir staðlaða hlutabréfaáhættu
1. Umbreytingarráðstöfunin fyrir staðlaða hlutabréfaáhættu, sem sett er fram í 13. mgr. 308. gr. b tilskipunar
2009/138/EB, skal eingöngu gilda um hlutabréf sem voru keypt 1. janúar 2016 eða fyrr og sem falla ekki undir
hlutabréfaáhættu sem byggist á líftíma skv. 304. gr. þeirrar tilskipunar.
2. Ef hlutabréfum er haldið innan sjóðs um sameiginlega fjárfestingu eða fjárfestinga sem pakkaðar eru sem sjóðir, og
þegar gegnsæisaðferðin er ekki möguleg, skal umbreytingarráðstöfunin sem sett er fram í 13. mgr. 308. gr. b tilskipunar
2009/138/EB, beitt á hlutfallið á hlutabréfum sem haldið er innan sjóðs um sameiginlega fjárfestingu eða fjárfestinga sem
pakkaðar eru sem sjóðir í samræmi við markmiðið sem er undirliggjandi eignaskiptingu 1. janúar 2016, að því tilskildu að
markmiðið um skiptinguna sé tiltækt félaginu. Hlutfallið á hlutabréfum sem umbreytingarráðstöfuninni er beitt á skal
lækkað árlega í hlutfalli við eignaveltuhlutfall sjóðsins um sameiginlega fjárfestingu eða fjárfestingar sem pakkaðar eru sem
sjóðir. Ef markmiðið um skiptinguna fyrir hlutabréfafjárfestingar sjóðs um sameiginlega fjárfestingu eða fjárfestinga sem
pakkaðar eru sem sjóðir hækkar, skal ekki hækka hlutfall hlutabréfanna sem umbreytingarráðstöfuninni er beitt á.“
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10) Eftirfarandi 11., 12. og 13. mgr. bætast við 180. gr.:
„11. Áhættuskuldbindingar í formi skuldabréfa og lána sem uppfylla viðmiðunina sem sett er fram í 12. mgr. skal
úthlutað áhættuþætti stressi með hliðsjón af útlánagæðaþrepi og líftíma áhættuskuldbindingarinnar samkvæmt eftirfarandi
töflu:
Þrep útlánagæða

Tímalengd
(duri)

stressi

0

1

2

3

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

—

0,64%

—

0,78%

—

1,0%

—

1,67%

allt að 5

bi · duri

Meira en 5 og
allt að 10

ai + bi · (duri – 5)

3,2%

0,36%

3,9%

0,43%

5,0%

0,5%

8,35%

1,0%

Meira en 10
og allt að 15

ai + bi ∙ (duri – 10)

5,0%

0,36%

6,05%

0,36%

7,5%

0,36%

13,35%

0,67%

Meira en 15
og allt að 20

ai + bi ∙ (duri – 15)

6,8%

0,36%

7,85%

0,36%

9,3%

0,36%

16,7%

0,67%

Meira en 20

min[ai + bi · (duri –
20);1]

8,6%

0,36%

9,65%

0,36%

11,1%

0,36%

20,05%

0,36%

12.

Viðmiðunin fyrir áhættuskuldbindingar sem er úthlutað áhættuþætti í samræmi við 11. mgr. skal vera:

a) áhættuskuldbindingin tengist viðurkenndri innviðafjárfestingu sem uppfyllir viðmiðunina sem sett er fram í 164. gr. a,
b) áhættuskuldbindingin er ekki eign sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:
— henni er úthlutað á aðlögunareignasafn vegna samræmingar í samræmi við 2. mgr. 77. gr. b tilskipunar
2009/138/EB,
— henni hefur verið úthlutað útlánagæðaþrepi milli 0 og 2,
c) lánshæfismat tilnefnds utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis er tiltækt fyrir áhættuskuldbindinguna,
d) áhættuskuldbindingunni hefur verið úthlutað útlánagæðaþrepi milli 0 og 3.
13.
Áhættuskuldbindingum í formi skuldabréfa og lána sem uppfylla viðmiðunina sem sett er fram í a- og b-lið 12.
mgr., en uppfylla ekki viðmiðunina sem sett er fram í c-lið 12. mgr., skal úthlutað áhættuþætti jafngildum útlánagæðaþrepi
3 og líftíma áhættuskuldbindingarinnar í samræmi við töfluna sem sett er fram í 11. mgr.“
11) Í stað síðasta málsliðar b-liðar 181. gr. komi eftirfarandi:
„Fyrir eignir í úthlutaða eignasafninu sem lánshæfismat tilnefnds utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis er ekki tiltækt
fyrir, og fyrir viðurkenndar innviðaeignir sem hefur verið úthlutað útlánagæðaþrepi 3, skal lækkunarþátturinn vera 100%.“
12) Eftirfarandi 261. gr. a bætist við:
„261. gr. a
Áhættustýring við fjárfestingar í viðurkenndum innviðaverkefnum
1. Vátrygginga- og endurtryggingafélög skulu gera fullnægjandi áreiðanleikakönnun áður fjárfest er í viðurkenndum
innviðaverkefnum, sem fela í sér allt eftirfarandi:
a) skjalfest mat á því að verkefnið fullnægi viðmiðunum skv. 164. gr. a, og sem hefur farið í gegnum staðfestingarferli
sem framkvæmt er af aðilum sem eru óháðir þeim aðilum sem framkvæma áreiðanleikakönnunina, og án mögulegra
hagsmunaárekstra milli þeirra,
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b) staðfestingu á því að skipulag flæði fjár í verkefninu hafi verið metið af aðilum sem eru óháðir þeim aðilum sem þróa
skipulag fjárfestingarinnar, og án mögulegra hagsmunaárekstra milli þeirra.
2. Vátrygginga- og endurtryggingafélög sem hafa fjárfest í viðurkenndum innviðaverkefnum skulu reglulega vakta og
framkvæma álagspróf á flæði og virði veða sem styðja fyrirtækið vegna innviðafjárfestinga. Álagspróf skal vera í
samræmi við eðli, umfang og margbreytileika áhættunnar sem felst í innviðaverkefninu.
3. Þegar vátrygginga- eða endurtryggingafélög hafa fjárfest í viðurkenndu innviðaverkefni skulu þau koma á skriflegri
málsmeðferð, sem um getur í 3. mgr. 41. gr. tilskipunar 2009/138/EB, þar sem kveðið er á um hvernig innviðaverkefni eru
vöktuð meðan þau eru byggð upp og hvernig endurheimt fjármagns er hámörkuð ef verkefnið gengur ekki upp.
4. Vátrygginga- eða endurtryggingafélög sem hafa fjárfest í viðurkenndu innviðaverkefni með fjárfestingu í
skuldabréfum eða lánum skulu hafa eigin eigna- og skuldastýringu til að tryggja að þau geti átt fjárfestinguna meðan
verkefnið varir.“
13) Í stað 2. mgr. 316. gr. komi eftirfarandi:
„2. Frá og með 31. desember 2020 skal birta gögn fjögurra undangenginna ára. Þegar gögn verða birt vegna stöðu
31. desember 2020 skal birta gögn allra undangenginna ára frá og með 1. janúar 2016.“
2. gr.
Leiðréttingarákvæði
Framseld reglugerð (ESB) nr. 2015/35 er leiðrétt sem hér segir:
1. Í stað fyrsta málsliðar 1. mgr. 73 gr. komi eftirfarandi:
„Eiginleikarnir sem um getur í 72. gr. skulu annaðhvort vera þeir sem settir eru fram í a- til i-liðar eða þeir sem settir eru
fram í j-lið:“
2. Ákvæði 170. gr. eru leiðrétt sem hér segir:
a) í stað a-liðar 1. mgr. komi eftirfarandi:
„a) skyndilegri lækkun sem er jöfn 22% á virðinu á hlutabréfum af gerð 1 sem samsvara rekstrinum sem um getur í i-lið
1. mgr. 304. gr. tilskipunar 2009/138/EB,“
b) í stað a-liðar 2. mgr. komi eftirfarandi:
„a) sem er jöfn 22% í virðinu á hlutabréfum af gerð 2 sem samsvara rekstrinum sem um getur í i-lið 1. mgr. 304. gr.
tilskipunar 2009/138/EB.“
3. Ákvæði 176. gr. eru leiðrétt sem hér segir:
a) Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi:
„3. Skuldabréfum og lánum sem lánshæfismat tilnefnds utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis er tiltækt fyrir, skal
úthlutað áhættustuðul stressi með hliðsjón af útlánagæðaþrepi og leiðréttum líftíma duri skuldabréfsins eða lánsins i
samkvæmt eftirfarandi töflu:
Útlánagæðaþrep

Líftími
(duri)

stressi

allt að 5

bi · duri

Meira en 5
og allt að 10

ai + bi · (duri – 5)

0

1

2

3

4

5 og 6

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

—

0,9%

—

1,1%

—

1,4%

—

2,5%

—

4,5%

—

7,5%

4,5%

0,5%

5,5%

0,6%

7,0%

0,7% 12,5% 1,5% 22,5% 2,5% 37,5% 4,2%
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Líftími
(duri)

0

stressi

1

2

bi

ai
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3

bi

ai

4

bi

ai

5 og 6

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Meira en 10 ai + bi · (duri – 10)
og allt að 15

7,0%

0,5%

8,5%

0,5% 10,5% 0,5% 20,0% 1,0% 35,0% 1,8% 58,5% 0,5%

Meira en 15 ai + bi · (duri – 15)
og allt að 20

9,5%

0,5%

11%

0,5% 13,0% 0,5% 25,0% 1,0% 44,0% 0,5% 61,0% 0,5%

Meira en 20 min[ai + bi · (duri – 12,0% 0,5% 13,5% 0,5% 15,5% 0,5% 30,0% 0,5% 46,6% 0,5% 63,5% 0,5%“
20);1]

b) Í stað 4. mgr. komi eftirfarandi:
„4. Skuldabréfum og lánum sem lánshæfismat tilnefnds utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis er ekki tiltækt fyrir
og sem skuldarar hafa ekki lagt fram veð fyrir sem uppfyllir viðmiðunina sem sett er fram í 214. gr., skal úthlutað
áhættustuðli stressi með hliðsjón af líftímanum duri á skuldabréfinu eða láninu i samkvæmt eftirfarandi töflu:
Líftími (duri)

stressi

allt að 5

3 % ∙ duri

Meira en 5 og allt að 10

15 % + 1,7 % · (duri – 5)

Meira en 10 og allt að 20

23,5 % + 1,2 % · (duri – 10)

Meira en 20

min(35,5 % + 0,5 % ∙ (duri - 20); 1)“

4. Ákvæði 1. mgr. 179. gr. eru leiðrétt sem hér segir:
a) Í stað inngangsmálsliðarins komi eftirfarandi:
„Gjaldþolskrafan SCRcd fyrir vikáhættu á lánaafleiður aðrar en þær sem um getur í 3. mgr. skal vera jöfn þeirri hærri af
eftirfarandi gjaldþolskröfum:“
b) Í stað a-liðar komi eftirfarandi:
„a) tapinu í kjarnagjaldþoli sem myndi leiða af skyndilegri hækkun að raungildi á skuldatryggingarálagi gerninganna
sem eru undirliggjandi skuldaafleiðunum.“
5. Í stað formúlunnar í 5. undirgrein 2. mgr. 192. gr. komi eftirfarandi:
„LGD = max(90 % · (Recoverables + 50 % · RMre) – F′ · Collateral;0)“,
6. Í stað 3. mgr. 218. gr. komi eftirfarandi:
„3. Ef vátrygginga- eða endurtryggingafélög hafa komið á mörgum endurtryggingarsamningum vegna umframtaps sem
hver um sig uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í d-lið 2. mgr., og í sameiningu uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í
a-, b- og c-lið 2. mgr., skal samsetning þeirra talin sem einn færanlegur endurtryggingarsamningur vegna umframtaps.“
7. Í stað 4. mgr. 296. gr. komi eftirfarandi:
„4. Skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu skal innihalda upplýsingar um svið, sem sett eru fram í 263. gr. til að fara
að kröfum um upplýsingagjöf vátrygginga- eða endurtryggingafélags eins og mælt er fyrir um í 1. og 3. mgr. þessarar
greinar.“
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8. Í stað 3. mgr. 317. gr. komi eftirfarandi:
„3. Árleg samantekin töluleg gögn vegna eftirlitsskyldra félaga og samstæðna í samræmi við 316. gr., skulu birt, að því er
varðar hvert almanaksár, innan þriggja mánaða eftir dagsetninguna sem félög, sem eru með lok fjárhagsárs 31. desember,
eiga skv. c-lið 1. mgr. 312. gr. að leggja fram árleg megindleg sniðmát. Upplýsingar um eftirlitsyfirvöldin skulu gerðar
aðgengilegar innan fjögurra mánaða eftir 31. desember hvers almanaksárs.“
9. Í stað 1. mgr. 330. gr. komi eftirfarandi:
„1. Þegar eftirlitsyfirvöld meta hvort ákveðið gjaldþol sem hæft er til að ná yfir gjaldþolskröfu tengds vátrygginga- eða
endurtryggingafélags, tengds vátrygginga- eða endurtryggingafélags í þriðja landi eða eignarhaldsfélags á vátryggingasviði
eða blandaðs eignarhaldsfélags í fjármálastarfsemi sé í reynd ekki tiltækt til að mæta samstæðugjaldþolskröfu skulu þau
taka til athugunar alla eftirfarandi þætti:
a) hvort gjaldþolsliðurinn falli undir laga- eða reglugerðakröfur sem takmarka getu þess liðar til að mæta hvers konar tapi
hvar sem það verður í samstæðunni,
b) hvort laga- eða reglugerðakröfur takmarki framsalshæfi eigna til annars vátrygginga- eða endurtryggingafélags,
c) hvort það að gera þetta gjaldþol aðgengilegt til að ná yfir samstæðugjaldþolskröfuna væri ekki mögulegt innan
9 mánaða að hámarki,
d) þegar aðferð 2 er notuð, hvort gjaldþolsliðurinn uppfylli ekki kröfurnar sem settar eru fram í 71., 73. og 77. gr. Í þessum
tilgangi skal hugtakið „gjaldþolskrafa“ í þeim greinum ná bæði yfir gjaldþolskröfu tengda félagsins sem gefið hefur út
gjaldþolsliðinn og samstæðugjaldþolskröfuna.“
10. Í stað 2. mgr. 375. gr. komi eftirfarandi:
„2. Hluteignarfélög á vátrygginga- og endurtryggingasviði, eignarhaldsfélög á vátryggingasviði eða blönduð
eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi skulu leggja fyrir eftirlitsyfirvald samstæðu upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr.,
eigi síðar en 26 vikum eftir viðmiðunardagsetningu upphafsreikningsskilanna eins og um getur í a-lið 1. mgr. 314. gr.“
11. Ákvæði XVII. viðauka eru leiðrétt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
12. Ákvæði XVIII. viðauka eru leiðrétt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
13. Ákvæði XXI. viðauka eru leiðrétt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 30. september 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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I. VIÐAUKI

Ákvæðum XVII. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum B-hluta er breytt sem hér segir:
a) í stað c-liðar 2. liðar komi eftirfarandi:
„c) ef iðgjaldaáhættuaðferðinni er beitt til að koma í staðinn fyrir staðalstikana sem um getur í ii. undirlið a-liðar og ii.
undirlið c-liðar 1. mgr. 218. gr., eru samanlögð töp og iðgjaldatekjur ekki aðlagaðar fyrir fjárhæð sem er
endurheimtanleg frá endurtryggingarsamningum og félögum með sérstakan tilgang eða endurtryggingaiðgjöldum,“
b) í stað fyrsta málsliðar d-liðar 2. liðar komi eftirfarandi:
„ef iðgjaldaáhættuaðferðinni er beitt til að koma í staðin fyrir staðalstikana sem um getur í i. undirlið a-liðar og
i. undirlið c-liðar 1. mgr. 218. gr.:“
2) Í stað fyrsta málsliðar og fyrstu formúlu 5. liðar D-hluta komi eftirfarandi:
„Kvaðratmeðaltal spáskekkjunnar skal vera jafnt eftirfarandi:

“.
3) Í stað f-liðar 3. liðar F-hluta komi eftirfarandi:
„f) þegar viðurkenndur endurtryggingarsamningur vegna umframtaps sem um getur í 2. gr. 218. gr. veitir bætur eingöngu
upp að ákveðnu marki, táknar b2 upphæðina á því marki.“
_____
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II. VIÐAUKI

Ákvæðum XVIII. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35 er breytt sem hér segir:
1) Í stað fyrsta málsliðar b-liðar 2. liðar í hluta C komi eftirfarandi:
„þau innihalda hverja af eftirfarandi undireiningunum í staðalreglunni, að undanskildum þeim sem eru innan gildissviðs
hlutalíkansins:“
2) Í stað c-liðar 2. liðar C-hluta komi eftirfarandi:
„c) „þau innihalda mótaðilaáhættueininguna í staðalreglunni, nema hún sé innan gildissviðs hlutalíkansins:“

_____

III. VIÐAUKI

Ákvæðum XXI. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35 er breytt sem hér segir:
1) Í stað síðasta málsliðar A-hluta komi eftirfarandi:
„Upplýsingarnar sem settar eru fram í 1.–32. mgr. skulu veittar í tengslum við lok síðasta almanaksárs. Í tengslum við 12.–
21., 23., 24. og 29.–31. mgr. skulu upplýsingarnar vísa til loka fjárhagsárs vátrygginga- og endurtryggingafélaga og
vátryggingasamstæðna sem lauk á síðasta almanaksári.“
2) Í stað síðasta málsliðar B-hluta komi eftirfarandi:
„Upplýsingarnar sem settar eru fram í 2.–18. mgr. skulu veittar í tengslum við síðasta almanaksár.
__________

