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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
2014/EES/23/01

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 23. janúar 2013
um mat á regluramma þriðja lands sem gildir um virk efni í mannalyf og tilheyrandi
starfsemi á sviði eftirlits og framfylgdar samkvæmt 111. gr. b í tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 2001/83/EB
(2013/51/ESB) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/
EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem
ætluð eru mönnum (1), einkum 2. mgr. 111. gr. b,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með ákvæðum 1. mgr. 111. gr. b í tilskipun 2001/83/EB
eru tilgreindir þeir þættir sem framkvæmdastjórnin ætti
að taka sérstakt tillit til við mat á því á hvort reglurammi
þriðja lands, sem gildir fyrir virk efni sem eru flutt út til
Sambandsins og tilheyrandi starfsemi á sviði eftirlits og
framfylgdar, tryggi lýðheilsuvernd sem er jafngild þeirri
sem er við lýði í Sambandinu.

2)

Setja ætti fram með ítarlegri hætti til hvaða þátta og
viðeigandi ESB skjala er tekið tillit við framkvæmd
jafngildismats í samræmi við 1. mgr. 111. gr. b í tilskipun
2001/83/EB.

3)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mannalyf.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Með þessari ákvörðun er tilgreint hvernig meta skuli þættina,
sem um getur í a- til d-lið 1. mgr. 111. gr. b í tilskipun 2001/83/
EB, í þeim tilgangi að ákvarða hvort reglurammi þriðja lands,
sem gildir fyrir virk efni sem eru flutt út til Sambandsins
og tilheyrandi starfsemi á sviði eftirlits og framfylgdar,
tryggi lýðheilsuvernd sem er jafngild þeirri sem er við lýði í
Sambandinu.
2. gr.

eftirlits og framfylgdar, skv. 111. gr. b í tilskipun 2001/83/EB
skal beita kröfunum, sem eru settar fram í a- til d lið í 1. mgr.
111. gr. b, sem og hér segir:
a) þegar framkvæmdastjórnin beitir a-lið 1. mgr. 111. gr. b
skal hún taka tillit til þeirra viðmiðunarreglna sem við eiga
og um getur í annarri mgr. 47. gr. tilskipunar 2001/83/EB,
b) þegar framkvæmdastjórnin beitir b-lið 1. mgr. 111. gr. b
skal hún taka tillit til þeirra viðmiðunarreglna sem við
eiga og um getur í 1. mgr. 3. gr. tilskipunar framkvæmda
stjórnarinnar 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(2),
c) þegar framkvæmdastjórnin beitir c-lið 1. mgr. 111. gr. b
skal hún meta tilföng vegna eftirlitsúttekta, menntun og
hæfi eftirlitsmanna, málsmeðferð vegna eftirlitsúttekta,
áætlanir um eftirlitsúttekt og tilhögun við umfjöllun
hagsmuna
árekstra, kröfur um nothæfi eftirlitsúttekta,
framkvæmdarheimildir, tilhögun vegna viðvarana og
hættuástands og greiningargetu, með tilliti til þeirra
viðmiðunarreglna sem við eiga og um getur í 1. mgr. 3. gr.
tilskipunar 2003/94/EB,
d) þegar framkvæmdastjórnin beitir d-lið 1. mgr. 111. gr. b
skal hún meta fyrirkomulag þriðja landsins við að tryggja
að ESB séu veittar upplýsingar reglubundið og hratt í
tengslum við framleiðendur virkra efna sem fara ekki að
tilskildum ákvæðum.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Gjört í Brussel 23. janúar 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Í þeim tilgangi að meta jafngildi lýðheilsuverndar, sem er
tryggt í þeim regluramma þriðja lands sem gildir um virk efni
sem eru flutt út til Sambandsins og tilheyrandi starfsemi á sviði

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 21, 24.1.2013, bls. 36. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2013 frá 8. október
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins nr. 13, 27.2.2014, bls. 16.
1
( ) Stjtíð. ESB L 311, 28.11.2001, bls. 67.

forseti.
José Manuel BARROSO

(2)

Stjtíð. ESB L 262, 14.10.2003, bls. 22.
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2014/EES/23/02

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 22. nóvember 2012
um skrá yfir þriðju lönd með regluramma sem gildir um virk efni í mannalyf og
tilheyrandi starfsemi á sviði eftirlits og framfylgdar sem tryggir lýðheilsuvernd sem er
jafngild þeirri sem er við lýði í Sambandinu, í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins á
ráðsins 2001/83/EB
(2012/715/ESB) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,

staðfesti að kröfunum í þeirri grein væri fullnægt.
Við framkvæmd jafngildismatsins var tekið tillit til
samningsins um gagnkvæma viðurkenningu(2) milli
Sviss og Sambandsins, eins og um getur í 2. mgr. 51. gr.
þeirrar tilskipunar.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf
sem ætluð eru mönnum (1), einkum 1. mgr. 111. gr. b,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Þriðja landi er heimilt að óska eftir því við framkvæmda
stjórnina, í samræmi við 1. mgr. 111. gr. b í tilskipun
2001/83/EB, að hún meti hvort reglurammi þess lands
fyrir virk efni, sem eru flutt út til Sambandsins, og
tilheyrandi starfsemi á sviði eftirlits og framfylgdar
tryggi lýðheilsuvernd sem er jafngild þeirri sem er við
lýði í Sambandinu, í því skyni að vera fært á skrá yfir
þriðju lönd sem tryggja jafngilda lýðheilsuvernd.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Skráin yfir þriðju löndin, sem um getur í 1. mgr. 111. gr. b
tilskipunar 2001/83/EB, er sett fram í viðaukanum við þessa
ákvörðun.
2. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 22. nóvember 2012.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

2)

Í bréfi dagsettu 4. apríl 2012 óskaði Sviss eftir að vera
fært á skrá í samræmi við 1. mgr. 111. gr. b í tilskipun
2001/83/EB. Jafngildismat framkvæmdastjórnarinnar

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 325, 23.11.2012, bls. 15. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 162/2013 frá
8. október 2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 13, 27.2.2014, bls. 17.
(1) Stjtíð. ESB L 311, 28.11.2001, bls. 67.

forseti.
José Manuel BARROSO

(2)

Stjtíð. EB L 114, 30.4.2002, bls. 369.
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 654/2013

2014/EES/23/03

frá 10. júlí 2013
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 að því er varðar gátlista fyrir einingar frá þriðja landi með
ESB-fullgildingu flugverndar (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

Nauðsynlegt er að bæta tveimur gátlistum til viðbótar
við þá sem fyrir eru til að framkvæma ESB-fullgildingu
flugverndar til fulls.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 300/2008 frá 11. mars 2008 um sameiginlegar reglur um
flugvernd í almenningsflugi og um niðurfellingu reglugerðar
(EB) nr. 2320/2002 (1), einkum 3. mgr. 4. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 185/2010 til
samræmis við það.

4)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um flugvernd í
almenningsflugi sem komið var á fót með 1. mgr. 19. gr.
reglugerðar (EB) nr. 300/2008.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 185/2010
frá 4. mars 2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja
sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd (2) er að finna
ítarlegar reglur um ESB-fullgildingu flugverndar.

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er breytt í
samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.

Gátlistar eru stjórntæki sem ESB-matsmenn fyrir
flugvernd eiga að nota til að meta verndarstig farms eða
pósts sem fluttur er með flugi til ESB/EES.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 10. júlí 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 190, 11.7.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2014 frá 14. febrúar 2014
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 97, 9.4.2008, bls. 72.
2
( ) Stjtíð. ESB L 55, 5.3.2010, bls. 1.

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

VIÐAUKI
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010:
1) Eftirfarandi fylgiskjal bætist við á eftir fylgiskjali 6-C:
„FYLGISKJAL 6-C2
GÁTLISTI FYRIR FULLGILDINGU AÐ ÞVÍ ER VARÐAR VIÐURKENNDA UMBOÐSAÐILA FRÁ
ÞRIÐJA LANDI MEÐ ESB-FULLGILDINGU FLUGVERNDAR
Einingar frá þriðja landi eiga kost á að verða hluti af verndaðri aðfangakeðju flugrekanda, sem flytur farm eða
póst með flugi til Sambandsins frá flugvelli í þriðja landi (ACC3-flugrekandi), með því að óska eftir því að vera
tilnefndar sem viðurkenndur umboðsaðili frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (RA3-umboðsaðili).
RA3-umboðsaðili er eining sem sér um afgreiðslu farms í þriðja landi, sem hefur fengið fullgildingu og verið
samþykkt sem slík á grundvelli ESB-fullgildingar flugverndar.
RA3-umboðsaðili skal tryggja að viðeigandi flugverndareftirlit sé haft með öllum sendingum til Evrópusambandsins,
þ.m.t. skimun eftir atvikum, og að sendingarnar hafi verið varðar gegn óheimilum aðgangi frá því að flugverndar
eftirlit hófst og þar til sendingarnar hafa verið settar um borð í loftfar eða afhentar á annan hátt ACC3-flugrekanda
eða öðrum RA3-umboðsaðila.
Í reglugerð (ESB) nr. 185/2010 er mælt fyrir um forsendur fyrir því að geta flutt farm eða póst með flugi til
Evrópusambandsins (*) eða Íslands, Noregs og Sviss.
Gátlistinn er stjórntæki sem ESB-matsmaður fyrir flugvernd á að nota til að meta verndarstigið fyrir farm eða
póst, sem RA3-umboðsaðili, sem sækir um tilnefningu, flytur með flugi til ESB/EES(**) eða er ábyrgur fyrir.
Gátlistann á aðeins að nota í tilvikunum sem eru tilgreind í b-lið liðar 6.8.4.1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr.
185/2010. Í tilvikunum, sem eru tilgreind í a-lið liðar 6.8.4.1 í þeim viðauka, skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd
nota ACC3-gátlistann.
Ef ESB-matsmaður fyrir flugvernd kemst að þeirri niðurstöðu að einingu hafi tekist að ná markmiðunum, sem
um getur á þessum gátlista, skal hann afhenda einingunni, sem hefur fengið fullgildingu, fullgildingarskýrslu.
Í fullgildingarskýrslunni skal greina frá því að einingin sé tilnefnd sem viðurkenndur umboðsaðili frá þriðja
landi með ESB-fullgildingu flugverndar (RA3-umboðsaðili). RA3-umboðsaðilinn skal geta notað skýrsluna í
viðskiptatengslum sínum við alla ACC3-flugrekendur. Óaðskiljanlegir hlutar fullgildingarskýrslu skulu a.m.k.
vera eftirfarandi:
a) fullgerður gátlisti (fylgiskjal 6-C2 sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010), sem er
undirritaður af ESB-matsmanni fyrir flugvernd og, eftir atvikum, ásamt athugasemdum frá einingunni sem
hefur fengið fullgildingu,
b) yfirlýsing um skuldbindingar (fylgiskjal 6-H2 sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB)
nr. 185/2010), sem eingingin, sem hefur fengið fullgildingu, hefur undirritað,
c) yfirlýsing um óhæði (fylgiskjal 11-A sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010) að því
er varðar eininguna, sem hefur fengið fullgildingu, sem ESB-matsmaður fyrir flugvernd hefur undirritað.
Númeraröð blaðsíðna, dagsetning ESB-fullgildingar flugverndar og merking hverrar blaðsíðu með upphafsstöfum
matsmanns og einingarinnar, sem hefur fengið fullgildingu, skulu sanna heildstæði fullgildingarskýrslunnar.
Skýrslan skal vera á ensku.
Meta skal 5. hluta — Skimun og 6. hluta — Farmur eða póstur sem mikil áhætta fylgir (HRCM), miðað við
kröfurnar í liðum 6.7 og 6.8 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010. Að því er varðar þá hluta sem ekki
er hægt að meta samkvæmt kröfunum í reglugerð (ESB) nr. 185/2010, fela grunnkröfur í sér kröfur og ráðlagðar
starfsvenjur í 17. viðauka við Chicago-samninginn um alþjóðlegt almenningsflug og leiðbeiningar sem finna má í
handbók Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um flugvernd (skjal 8973-takmarkað).
Ef ESB-matsmaður fyrir flugvernd kemst að þeirri niðurstöðu að einingu hafi ekki tekist að ná markmiðunum,
sem um getur á þessum gátlista, skal einingin fá eintak af fullgerðum gátlista þar sem annmarkarnir koma fram.
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Athugasemdir til útskýringar:
1) Fylla skal út alla hluta gátlistans. Ef engar upplýsingar eru fáanlegar verður að gera grein fyrir því.
2) Að loknum hverjum hluta skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd komast að niðurstöðu um það hvort og að hve miklu
leyti markmið þessa hluta hafa náðst.
1. HLUTI
Auðkenning einingarinnar, sem hefur fengið fullgildingu, og deili á matsmanni
1.1. Dagsetning eða dagsetningar fullgildingar
Nota skal nákvæmt snið fyrir dagsetningar, s.s. 01.10.2012–02.10.2012
dd/mm/áááá
1.2. Dagsetning fyrri fullgildingar, eftir atvikum
dd/mm/áááá
Fyrra skráningarnúmer RA3-umboðsaðila, ef
mögulegt
Skírteini fyrir viðurkenndan rekstraraðila (e. AEO
certificate)/C-TPAT-staða/útgáfa annarra skírteina, ef
mögulegt
1.3. Upplýsingar um matsmann fyrir flugvernd
Nafn
Fyrirtæki/stofnun/yfirvald
Alstafakennimerki (UAI)
Tölvupóstfang
Símanúmer (þ.m.t. alþjóðakóðar)
1.4. Nafn einingar
Nafn
Númer fyrirtækis (t.d. kenninúmer í fyrirtækjaskrá,
ef við á)
Númer/Deild/Bygging
Gata
Bæjarfélag
Póstnúmer
Ríki (ef við á)
Land
Heimilisfang pósthólfs, ef við á
1.5. Aðalheimilisfang stofnunar (ef það er annað en staðurinn sem á að fullgilda)
Númer/Deild/Bygging
Gata
Bæjarfélag
Póstnúmer
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Ríki (ef við á)
Land
Heimilisfang pósthólfs, ef við á
1.6. Eðli viðskipta — Það getur verið um að ræða fleiri en eina tegund viðskipta.
a) eingöngu flugfarmur
b) flutningar í lofti og annar flutningsmáti
c) farmmiðlari með athafnasvæði fyrir farm
d) farmmiðlari sem hefur ekki athafnasvæði fyrir
farm
e) afgreiðsluaðili
f) annað
1.7. Tekur umsækjandi?
a) á móti farmi frá öðrum viðurkenndum
umboðsaðila frá þriðja landi?
b) á móti farmi frá þekktum sendendum frá þriðja
landi?
c) á móti farmi frá skráðum sendendum frá þriðja
landi?
d) á móti farmi sem fellur undir undanþágu?
e) á móti farmi sem hann skimar?
f) á móti farmi sem hann setur í geymslu?
g) á móti öðru (tilgreina skal hvað).
1.8. Áætlaður fjöldi starfsmanna á staðnum
Fjöldi
1.9. Nafn og titill einstaklings sem ber ábyrgð á vernd farms eða pósts sem fluttur er með flugi frá þriðja landi.
Nafn
Starfsheiti
Tölvupóstfang
Símanúmer, þ.m.t. alþjóðakóðar
2. HLUTI
Skipulag og ábyrgð viðurkennds umboðsaðila frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar
Markmið: Hvorki skal flytja farm né póst með flugi til ESB/EES án þess að hann sæti flugverndareftirliti. Aðeins
má samþykkja farm og póst, sem RA3-umboðsaðili afhendir ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila, sem
verndaðan farm eða póst ef RA3-umboðsaðilinn hefur viðhaft slíkt flugverndareftirlit. Nánari upplýsingar um slíkt
eftirlit er að finna í eftirfarandi hlutum þessa gátlista.
RA3-umboðsaðilinn skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að viðeigandi flugverndareftirlit sé haft með öllum
farmi og pósti, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, og að verndaður farmur eða póstur sé varinn þar til hann er
afhentur ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila. Flugverndareftirlit skal samanstanda af einu af eftirfarandi:
a) handleit sem skal vera fullnægjandi svo hægt sé að tryggja, með nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir
í sendingunni,
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b) öðru flugverndareftirliti, sem er hluti af verndarferli birgðakeðju, þannig að hægt sé að tryggja, með nokkurri vissu,
að engir bannaðir hlutir séu faldir í sendingunni og sem annar RA3-umboðsaðili, þekktur sendandi frá þriðja landi
(KC3-sendandi) eða skráður sendandi frá þriðja landi (AC3-sendandi), sem RA3-umboðsaðilinn tilnefnir, hefur
beitt.
Tilvísun: liður 6.8.3.
2.1. Hefur einingin komið á fót flugverndaráætlun?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal fara beint í lið 2.5.
2.2. Flugverndaráætlun einingar
Dagsetning – nota skal nákvæmt snið fyrir
dagsetningar dd/mm/áááá
Útgáfa
Hefur flugverndaráætlun verið lögð fram og/
eða samþykkt af hlutaðeigandi yfirvaldi í ríki
einingarinnar? Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu:
2.3. Tekur flugverndaráætlunin nægilega vel til þáttanna sem eru tilgreindir á gátlistanum (3. – 9. hluti)?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal útskýra það og tilgreina
ástæður.
2.4. Er flugverndaráætlunin áreiðanleg, traust og fullgerð?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
2.5. Hefur einingin komið á ferli til að tryggja að flugfarmur eða flugpóstur sæti viðeigandi flugverndareftirliti áður
en hann er afhentur ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu.
2.6. Er stjórnunarkerfi til staðar hjá einingunni (t.d. stjórntæki, leiðbeiningar) til að tryggja að flugverndareftirlitið,
sem krafist er, sé framkvæmt?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa stjórnunarkerfinu og skýra
hvort það sé viðurkennt, hvort eftirlit sé haft með
því og hvort hlutaðeigandi yfirvald eða önnur eining
lætur það í té.
Ef svarið er NEI, skal útskýra hvernig einingin
tryggir að flugverndareftirliti sé beitt samkvæmt
kröfum.
2.7. Niðurstöður og almennar athugasemdir um það hvort ferlið sé áreiðanlegt, afdráttarlaust og traust.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
3. HLUTI
Ráðning og þjálfun starfsfólks
Markmið: Til að tryggja að tilskildu flugverndareftirliti sé beitt skal RA3-umboðsaðili fela ábyrgu og hæfu starfsfólki
að tryggja vernd flugfarms eða flugpósts. Starfsfólk, sem hefur aðgang að vernduðum flugfarmi, verður að hafa
tilskilda hæfni til að gegna skyldustörfum sínum sem og viðeigandi þjálfun.
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Til að ná því markmiði skal RA3-umboðsaðili hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að allt starfsfólk (fastráðið,
í tímabundnu starfi, afleysingafólk, bílstjórar o.s.frv.), sem hefur beinan aðgang án fylgdar að flugfarmi eða flugpósti
sem er eða hefur verið undir flugverndareftirliti:
a) hafi verið látið sæta grunn- og reglubundnu eftirliti áður en það var ráðið og/eða bakgrunnsskoðun, sem er a.m.k.
í samræmi við kröfur, sem staðaryfirvöld gera til RA3-umboðsaðilans, sem hefur fengið fullgildingu, og
b) hafi lokið grunn- og reglubundinni verndarþjálfun til að vera meðvitað um verndarábyrgð sína í samræmi við
kröfur, sem staðaryfirvöld gera til RA3-umboðsaðilans, sem hefur fengið fullgildingu.
Athugasemd:
–

Bakgrunnsskoðun felur í sér athugun á deili einstaklings og fyrri reynslu hans, þ.m.t., ef lög heimila það, á
mögulegum afbrotaferli hans sem er hluti af mati á hæfi einstaklingsins til að framkvæma flugverndareftirlit
og/eða varðandi aðgang án fylgdar að haftasvæðum flugverndar (skilgreining Alþjóðaflugmálastofnunarinnar,
17. viðauki).

–

Við athugun áður en ráðning fer fram skal staðfesta deili á einstaklingnum á grundvelli skjalfestra sönnunargagna,
fara yfir ráðningarsögu, menntun og hvers konar rof þar á a.m.k. næstliðin fimm ár, ásamt því að fara fram á að
einstaklingurinn undirriti yfirlýsingu um mögulegan afbrotaferil í öllum búseturíkjum a.m.k. næstliðin fimm ár
(skilgreining Sambandsins).

Tilvísun: liður 6.8.3.1.
3.1. Er til staðar verklagsregla, sem tryggir að allt starfsfólk, sem hefur beinan aðgang án fylgdar að vernduðum
flugfarmi eða flugpósti, sæti athugun, áður en það er ráðið þar sem lagt er mat á bakgrunn þess og hæfni?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina þann fjölda næstliðinna
ára sem tekið er tillit til við athugun áður en ráðning
fer fram og tilgreina hvaða eining framkvæmir
skoðunina.
3.2. Felur þessi verklagsregla í sér?

□
□
□
□
□

bakgrunnsskoðun,
athugun áður en ráðning fer fram,
athugun á sakaskrá,
viðtöl,
annað (nánari upplýsingar).

Gera skal grein fyrir framangreindum þáttum,
tilgreina skal hvaða eining framkvæmir þessa þætti
og, eftir atvikum, næstliðið tímabil sem tekið er til
athugunar.
3.3. Er til staðar verklagsregla, sem tryggir að einstaklingur, sem ber ábyrgð á beitingu og eftirliti með framkvæmd
flugverndareftirlits á staðnum, sæti athugun áður en hann er ráðinn þar sem lagt er mat á bakgrunn hans og
hæfni?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina þann fjölda næstliðinna
ára sem tekið er tillit til við athugun áður en ráðning
fer fram og tilgreina hvaða eining framkvæmir
skoðunina.
3.4. Felur þessi verklagsregla í sér?

□
□
□
□
□

bakgrunnsskoðun,
athugun áður en ráðning fer fram,
athugun á sakaskrá,
viðtöl,
annað (nánari upplýsingar).
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Gera skal grein fyrir framangreindum þáttum,
tilgreina skal hvaða eining framkvæmir þessa þætti
og, eftir atvikum, næstliðið tímabil sem tekið er til
athugunar.
3.5. Hlýtur starfsfólk, sem hefur beinan aðgang án fylgdar að vernduðum flugfarmi eða flugpósti, verndarþjálfun
áður en það fær þennan aðgang?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa innihaldi og lengd
þjálfunarinnar.
3.6. Hlýtur starfsfólk, sem tekur á móti, skimar og/eða ver flugfarm eða flugpóst, sérstaka starfstengda þjálfun?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa innihaldi og lengd
þjálfunarnámskeiðanna.
3.7. Hlýtur starfsfólk, sem um getur í liðum 3.5 og 3.6, reglubundna þjálfun?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina innihald og tíðni
reglubundnu þjálfunarinnar.
3.8. Niðurstaða: tryggja ráðstafanir, sem gerðar eru vegna ráðningar og þjálfunar starfsfólks, að allt starfsfólk, sem
hefur aðgang að vernduðum flugfarmi eða flugpósti, hafi verið ráðið til starfa með tilhlýðilegum hætti og að það
hafi hlotið fullnægjandi þjálfun til að það geri sér grein fyrir verndarábyrgð sinni?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
4. HLUTI
Verklagsreglur um móttöku
Markmið: RA3-umboðsaðilinn getur tekið við farmi eða pósti frá öðrum RA3-umboðsaðila, KC3-sendanda, AC3sendanda eða frá óþekktum sendanda. RA3-umboðsaðilinn skal hafa viðeigandi verklagsreglur um móttöku farms og
pósts til að staðfesta hvort sendingin komi frá verndaðri birgðakeðju eða ekki og síðan hvaða verndarráðstafanir þurfi
að gilda um hana.
RA3-umboðsaðili skal viðhalda gagnagrunni þar sem finna má a.m.k. eftirfarandi upplýsingar fyrir hvern viðurkenndan
umboðsaðila eða þekktan sendanda, sem hlotið hefur ESB-fullgildingu flugverndar, í samræmi við lið 6.8.4.1 og þar
sem hann tekur við farmi eða pósti með beinum hætti, sem afhenda á ACC3-flugrekanda til flutnings inn í Sambandið:
a) upplýsingar um fyrirtækið, þ.m.t. áreiðanlegt heimilisfang fyrirtækisins,
b) hvers eðlis fyrirtækið er, að undanskildum viðkvæmum viðskiptaupplýsingum,
c) samskiptaupplýsingar, þ.m.t. samskiptaupplýsingar einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á flugvernd,
d) skráningarnúmer fyrirtækisins, ef við á,
e) fullgildingarskýrsla, þar sem hún er til staðar.
Tilvísun: liðir 6.8.3.1 og 6.8.4.3.
Athugasemd: RA3-umboðsaðili getur aðeins tekið við farmi frá AC3-sendanda sem vernduðum farmi ef þessi RA3umboðsaðili hefur tilnefnt þennan sendanda sjálfur sem AC3-sendanda og gerir grein fyrir farminum sem þessi
sendandi afhendir.
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4.1. Staðfestir einingin hvort sending, sem hún tekur við, kemur frá öðrum RA3-umboðsaðila, KC3-sendanda, AC3sendanda eða óþekktum sendanda?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, hvernig?
4.2. Kemur einingin á og viðheldur hún gagnagrunni, sem inniheldur upplýsingar um hvern RA3-umboðsaðila, KC3sendanda og AC3-sendanda, þar sem hann tekur við flugfarmi eða flugpósti með beinum hætti, sem afhenda á
ACC3-flugrekanda til flutnings inn í Sambandið?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina upplýsingarnar sem
eru í gagnagrunninum.
Ef svarið er NEI, hvernig hefur einingin vitneskju
um að farmurinn komi frá öðrum RA3-umboðsaðila,
KC3-sendanda eða AC3-sendanda?
4.3. Tilnefnir einingin sendendur sem AC3-sendendur?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa verklagsreglunni og
verndarráðstöfunum sem einingin krefst af
sendandanum.
4.4. Þegar eining tekur á móti sendingu, gengur hún úr skugga um hvort ákvörðunarstaður hennar sé flugvöllur í
ESB/EES?
JÁ eða NEI — nánari útskýring.
4.5. Ef svarið er JÁ — lætur einingin þá allan flugfarm eða flugpóst sæta sama flugverndareftirliti þegar
ákvörðunarstaðurinn er flugvöllur í ESB/EES?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa verklagsreglunni.
4.6. Þegar eining tekur á móti sendingu, gengur hún þá úr skugga um hvort meðhöndla eigi sendinguna sem farm
eða póst sem mikil áhætta fylgir (sjá skilgreiningu í 6. hluta), þ.m.t. sendingar sem flytja á með öðrum hætti en
með flugi?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, hvernig? Lýsa skal verklagsreglunni.
4.7. Þegar eining, sem fengið hefur fullgildingu, tekur á móti verndaðri sendingu, gengur hún þá úr skugga um hvort
hún hafi verið varin gegn óheimilum aðgangi og/eða hvort hróflað hafi verið við henni?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því nánar (innsigli, lásar,
skoðun o.s.frv.).
4.8. Er þess krafist að einstaklingurinn, sem afhendir sendinguna, leggi fram opinbert auðkennisskírteini með mynd?
JÁ eða NEI
4.9. Er ferli til staðar til að auðkenna sendingar þar sem krafist er skimunar?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, hvernig?
4.10. Niðurstaða: Eru verklagsreglur um móttöku fullnægjandi til að ganga úr skugga um hvort farmur eða póstur, sem
flytja á með flugi til ESB/EES, komi frá verndaðri birgðakeðju eða hvort þörf sé á að skima hann?
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JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
5. HLUTI
Skimun
Markmið: Þegar RA3-umboðsaðili tekur við farmi og pósti, sem kemur ekki frá verndaðri birgðakeðju, þarf RA3umboðsaðilinn að skima þessar sendingar með viðeigandi hætti áður en hægt er að afhenda þær ACC3-flugrekanda sem
verndaðan farm. RA3-umboðsaðili skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að farmur og póstur sem fluttur er
með flugi til ESB/EES, til flugskipta, gegnumferðar eða affermingar á flugvelli í Sambandinu, sé skimaður með því að
nota úrræðin eða aðferðirnar, sem um getur í löggjöf Sambandsins, þannig að tryggt sé, með nokkurri vissu, að hann
innihaldi enga bannaða hluti.
Ef hlutaðeigandi yfirvald í þriðja landi eða einhver fyrir þess hönd framkvæmir skimun á flugfarmi eða flugpósti skal
RA3-umboðsaðili greina frá þeirri staðreynd og tilgreina hvernig tryggja skuli fullnægjandi skimun.
Athugasemd: Þrátt fyrir að liður 6.8.3.2 heimili að beita a.m.k. kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar til að
framkvæma ákvæði liðar 6.8.3.1 fram til 30. júní 2014, er í ESB-fullgildingu flugverndar tekið tillit til skimunarkrafna
ESB, jafnvel þótt fullgildingin eigi sér stað fyrir 1. júlí 2014.
Tilvísun: liður 6.8.3.
5.1. Sér önnur eining um skimun fyrir hönd einingarinnar?
JÁ eða NEI
Ef JÁ:
Tilgreina skal eðli þessara eininga og veita nánari
upplýsingar um þær.
– Einkarekið skimunarfyrirtæki.
– Ríkisrekið fyrirtæki.
– Ríkisrekin aðstaða eða aðili á vegum ríkisins
sem annast skimun.
– Annað.
Tilgreina skal eðli samkomulags/samnings á milli
einingarinnar, sem hefur fengið fullgildingu, og
einingarinnar sem sér um skimunina fyrir hennar
hönd.
5.2. Hvaða aðferðir eru notaðar við að skima flugfarm og flugpóst?
Tilgreina skal hvaða nánari upplýsingar um búnað,
sem notaður er til að skima flugfarm og flugpóst (t.d.
framleiðanda, tegund, útgáfu hugbúnaðar, staðla,
raðnúmer o.s.frv.), eru notaðar að því er varðar allar
aðferðirnar sem beitt er.
5.3. Er búnaðurinn eða aðferðin, (t.d. sprengjuleitarhundar) sem notuð er, í nýjustu skrá yfir búnað og aðferðir sem
uppfylla kröfur ESB, Evrópusambands flugmálastjórna (ECAC) eða Öryggisstjórnar samgöngumála (TSA)?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal veita nánari upplýsingar.
Ef svarið er NEI, skal veita nánari upplýsingar,
tilgreina samþykki fyrir búnaði og dagsetningu
þess sem og allt sem bendir til þess að búnaðurinn
uppfylli kröfur ESB um búnað.
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5.4. Er búnaðurinn notaður í samræmi við notkunarleiðbeiningar (e. concept of operation – CONOPS) framleiðanda
og er hann prófaður reglulega og haldið við?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu.
5.5. Er tekið tillit til þess hvers eðlis sendingin er við skimun?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa hvernig tryggt sé að
aðferðin, sem valin er til skimunar, sé fullnægjandi
til að tryggja, með nokkurri vissu, að engir bannaðir
hlutir séu faldir í sendingunni.
5.6. Er til staðar ferli sem fylgja á ef skimunarbúnaður gefur frá sér viðvörun? (Í sumum búnaði (t.d. röntgenbúnaði)
setur rekstraraðilinn sjálfur viðvörunina í gang).
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu, sem fylgja á þegar
viðvörun er gefin, til að tryggja, með nokkurri vissu,
að um enga bannaða hluti sé að ræða.
Ef svarið er NEI, skal útskýra hvað verður um
sendinguna.
5.7. Eru einhverjar sendingar undanþegnar verndarskimun?
JÁ eða NEI
5.8. Eru einhverjar undanþágur sem samrýmast ekki skrá Sambandsins?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal gefa nánari upplýsingar.
5.9. Er haft eftirlit með aðgangi að skimunarsvæði til að tryggja að einungis heimilað starfsfólk og starfsfólk, sem
hlotið hefur þjálfun, hafi aðgang að því?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.
5.10. Er til staðar gæðaeftirlit og/eða prófunarfyrirkomulag?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.
5.11. Niðurstaða: Er allur flugfarmur eða flugpóstur skimaður með einu af þeim úrræðum eða aðferðum sem taldar
eru upp í lið 6.2.1 í ákvörðun 2010/774/ESB, þannig að tryggt sé, með nokkurri vissu, að ekki sé um að ræða
neina bannaða hluti?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

6. HLUTI
Farmur eða póstur sem mikil áhætta fylgir
Markmið: Ef sendingar koma upphaflega frá tilteknum stöðum eða hafa flugskipti á tilteknum stöðum, sem eru
skilgreindir þannig að mikil áhætta fylgi þeim samkvæmt Sambandinu, eða svo virðist sem verulega hafi verið
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hróflað við sendingunum ber að meðhöndla þær sem farm eða póst sem mikil áhætta fylgir. Slíkar sendingar þarf að
skima í samræmi við sérstök fyrirmæli. RA3-umboðsaðili skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að borið sé
kennsl á farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES og mikil áhætta fylgir, sem og að hann sæti viðeigandi
flugverndareftirliti eins og skilgreint er í löggjöf Sambandsins.
ACC3-flugrekandi, sem RA3-umboðsaðili afhendir flugfarm eða flugpóst, skal hafa heimild til að gefa RA3umboðsaðilanum nýjustu, viðeigandi upplýsingar um upprunastaði mikillar áhættu.
RA3-umboðsaðilinn skal gera sömu ráðstafanir, hvort sem hann tekur við farmi og pósti, sem fylgir mikil áhætta, frá
flugrekanda eða fyrir tilstuðlan annars flutningsmáta.
Tilvísun: liður 6.7.
Athugasemd: Farmur eða póstur, sem mikil áhætta fylgir og búið er að heimila að verði fluttur til ESB/EES, skal fá
útgefna stöðu flugverndar „SHR“, sem þýðir að farþega-, farm- og póstloftfari stafar ekki hætta af viðkomandi sendingu
í samræmi við kröfur um sendingar sem mikil áhætta fylgir.
6.1. Veit starfsfólk, sem ber ábyrgð á flugverndareftirliti, hvaða flugfarm og flugpóst ber að meðhöndla sem farm og
póst sem mikil áhætta fylgir?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.
6.2. Eru til staðar verklagsreglur hjá einingunni varðandi það hvernig bera skuli kennsl á farm og póst sem mikil
áhætta fylgir?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.
6.3. Fellur farmur og póstur, sem mikil áhætta fylgir, undir verklagsreglur um skimun farms og pósts, sem mikil
áhætta fylgir, samkvæmt löggjöf Sambandsins?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina hvaða verklagsreglum
skuli beitt.
6.4. Gefur einingin, að skimun lokinni, út yfirlýsingu um stöðu flugverndar „SHR“ í skjölum sem fylgja sendingunni?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því hvernig staða
flugverndar er gefin út og í hvaða skjali.
6.5. Niðurstaða: Er ferlið, sem einingin hefur komið á, viðeigandi og fullnægjandi til að tryggja að allur farmur og
póstur, sem mikil áhætta fylgir, hafi hlotið viðeigandi meðhöndlun áður en hann er settur um borð í loftfar?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
7. HLUTI
Vörn fyrir verndaðan flugfarm og flugpóst
Markmið: RA3-umboðsaðili skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að farmur og/eða póstur, sem fluttur er
með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað verði við honum, frá því að
flugverndarskimun eða annað flugverndareftirlit á sér stað eða frá því að tekið er við honum eftir að hann hefur farið í
gegnum skimun eða sætt flugverndareftirliti og þar til hann er settur um borð í loftfar eða afhentur ACC3-flugrekanda
eða öðrum RA3-umboðsaðila. Ef flugfarmur og flugpóstur, sem áður var verndaður, er ekki varinn eftir það er ekki
heimilt að setja hann um borð í loftfar eða afhenda hann ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila, sem
verndaðan farm eða póst.
Veita má vörnina með því að nota mismunandi úrræði, s.s. efnisleg úrræði (fyrirstöður, læst herbergi o.s.frv.), mannleg
úrræði (eftirlitsferðir, þjálfað starfsfólk o.s.frv.) eða tæknileg úrræði (sjónvarpsmyndavélar, innbrotaviðvörunarkerfi
o.s.frv.).
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Verndaður farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, skal vera aðskilinn frá öðrum flugfarmi eða
flugpósti sem ekki er verndaður.
Tilvísun: liður 6.8.3.1.
7.1. Gerir önnur eining ráðstafanir til að verja verndaðan flugfarm og flugpóst fyrir hönd einingarinnar sem hefur
fengið fullgildingu?
JÁ eða NEI
Ef JÁ:
Tilgreina skal eðli þessara eininga og veita nánari
upplýsingar um þær.
– Einkarekið skimunarfyrirtæki.
– Ríkisrekið fyrirtæki.
– Ríkisrekin aðstaða eða aðili á vegum ríkisins
sem annast skimun.
– Annað.
7.2. Eru til staðar flugverndareftirlit og vörn til að koma í veg fyrir að hróflað verði við flugfarminum eða
flugpóstinum meðan á skimun stendur?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.
Tilgreina skal hvaða tegund eða tegundum varna er
beitt:
– efnislegum vörnum (girðingu,
traustbyggðri byggingu o.s.frv.),

fyrirstöðu,

– mannlegum vörnum (eftirlitsferðum o.s.frv.),
– tæknilegum vörnum (sjónvarpsmyndavélum,
innbrotaviðvörunarkerfi o.s.frv.)
og gera grein fyrir því hvernig þær eru skipulagðar.
7.3. Hafa einungis starfsmenn með aðgangsheimild aðgang að vernduðum flugfarmi eða flugpósti?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.
Tilgreina skal hvernig eftirliti er háttar með
öllum aðgangsleiðum (þ.m.t. dyr og gluggum) að
auðgreinanlegum og vernduðum flugfarmi eða
flugpósti.
7.4. Eru til staðar verklagsreglur, sem tryggja að farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES og fellur
undir flugverndareftirlit, sé varinn gegn óheimilum aðgangi frá því að hann hefur verið verndaður og þar til hann
er settur um borð í loftfar eða afhentur ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því hvernig hann er varinn
(með efnislegum, mannlegum eða tæknilegum
úrræðum o.s.frv.).
Tilgreina skal einnig hvort byggingin sé traustbyggð
og hvaða efni eru notuð, ef þessar upplýsingar eru
tiltækar.
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
7.5. Niðurstaða: Eru ráðstafanir, sem gerðar eru til að verja sendingar, nægilega traustar til að koma í veg fyrir
ólöglegt athæfi?
JÁ eða NEI
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Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
8. HLUTI
Skjöl
Markmið: Staða flugverndar fyrir sendinguna skal koma fram í gögnum, sem fylgja sendingunni, í flugfarmbréfi, í
sambærilegum póstskjölum eða í sérstakri yfirlýsingu og annaðhvort á rafrænu formi eða skriflega. RA3-umboðsaðilinn
skal gefa út stöðu flugverndar.
Tilvísun: d-liður liðar 6.3.2.6 og liður 6.8.3.4.
Athugasemd: heimilt er að tilgreina eftirfarandi stöðu flugverndar:
–

„SPX“: farþega-, farm- og póstloftfari stafar ekki verndarhætta af viðkomandi sendingu eða

–

„SCO“: einungis farm- og póstloftfari stafar ekki verndarhætta af viðkomandi sendingu eða

–

„SHR“: farþega-, farm- og póstloftfari stafar ekki verndarhætta af viðkomandi sendingu í samræmi við kröfur um
mikla áhættu.

8.1. Tilgreinir einingin stöðu farmsins í fylgiskjölum (t.d. flugfarmbréfi) og hvernig stöðunni var náð?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal útskýra af hverju svo er ekki.
8.2. Niðurstaða: Er skjalaferlið fullnægjandi til að tryggja að farmi eða pósti fylgi viðeigandi skjöl þar sem tilgreind
er rétt verndarstaða?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæðu.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

9. HLUTI
Flutningar
Markmið: Verja verður flugfarm og flugpóst gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum frá því
að hann hefur verið verndaður og þar til hann er settur um borð í loftfar eða afhentur ACC3-flugrekanda eða öðrum
RA3-umboðsaðila. Þetta felur í sér vörn meðan á flutningi til loftfars stendur eða til ACC3-flugrekanda eða annars
RA3-umboðsaðila. Ef flugfarmur og flugpóstur, sem áður var verndaður, er ekki varinn meðan á flutningi stendur er
ekki heimilt að setja hann um borð í loftfar eða afhenda hann ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila sem
verndaðan farm.
Meðan á flutningi til loftfars, ACC3-flugrekanda eða annars RA3-umboðsaðila stendur er RA3-umboðsaðilinn ábyrgur
fyrir að verja verndaðar sendingar. Þetta felur í sér tilvik þar sem önnur eining sér um flutninginn fyrir hans hönd,
eins og t.d. farmmiðlari. Þetta á ekki við um tilvik þegar sendingar eru fluttar á ábyrgð ACC3-flugrekanda eða annars
RA3-umboðsaðila.
Tilvísun: liður 6.8.3.
9.1. Hvernig er flugfarmur eða flugpóstur fluttur til ACC3-flugrekanda eða annars RA3-umboðsaðila?
a) Sér einingin, sem hefur fengið fullgildingu, sjálf
um flutninginn?
JÁ eða NEI
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b) Annast annar RA3-umboðsaðili eða ACC3flugrekandi flutninginn?
JÁ eða NEI
c) Notar einingin, sem hefur fengið fullgildingu,
verktaka?
JÁ eða NEI
9.2. Er flugfarminum eða flugpóstinum pakkað þannig að augljóst sé hvort hróflað hefur verið við honum?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, hvernig?
9.3. Er ökutækið innsiglað eða því læst fyrir flutning?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, hvernig?
9.4. Er eftirlit með aðgangi að innsiglum og eru númerin skráð þegar notuð eru innsiglisnúmer?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina hvernig:
9.5. Skrifar viðkomandi farmflytjandi undir yfirlýsingu farmflytjanda, ef við á?
JÁ eða NEI
9.6. Hefur einstaklingur, sem flytur farminn, gengist undir sérstaka þjálfun í flugverndareftirliti og flugverndarvitund
áður en honum var heimilað að flytja verndaðan flugfarm og/eða flugpóst?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa viðkomandi tegund
flugverndareftirlits (athugun áður en ráðning fer
fram, bakgrunnsskoðun o.s.frv.) og tegund þjálfunar
(þjálfun í flugverndarvitund o.s.frv.) sem um er að
ræða.
9.7. Niðurstaða: Eru ráðstafanirnar fullnægjandi til að verja flugfarminn eða flugpóstinn gegn óheimilum aðgangi
meðan á flutningi stendur?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
10. HLUTI
Það að farið sé að tilskildum ákvæðum
Markmið: Eftir að hafa lagt mat á fyrstu níu hluta þessa gátlista skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd komast að
niðurstöðu um hvort sannprófun hans á staðnum staðfesti framkvæmd flugverndareftirlits í samræmi við markmið þessa
gátlista fyrir farm eða póst sem fluttur er með flugi til ESB/EES.
Tvær atburðarásir eru mögulegar. ESB-matsmaður fyrir flugvernd kemst að þeirri niðurstöðu að einingin:
a) hafi tekist að ná markmiðunum sem um getur á þessum gátlista; matsmaðurinn skal afhenda einingunni, sem
hefur fengið fullgildingu, frumrit af fullgildingarskýrslunni og lýsa yfir að einingin sé tilnefnd sem viðurkenndur
umboðsaðili frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar,
b) hafi ekki tekist að ná markmiðunum sem um getur á þessum gátlista. Í slíku tilviki er einingunni ekki heimilt að
afhenda ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila verndaðan farm eða póst sem fluttur er með flugi til
ákvörðunarstaðar í ESB/EES. Einingin skal fá eintak að fullgerðum gátlista þar sem annmarkarnir koma fram.
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Almennt séð verður ESB-matsmaður fyrir flugvernd að ákveða hvort farmur eða póstur, sem er í umsjón einingar, sem
hefur fengið fullgildingu, sé meðhöndlaður þannig að hann teljist verndaður þegar hann er afhentur ACC3-flugrekanda
eða öðrum RA3-umboðsaðila og þar með unnt að fljúga með hann til ESB/EES í samræmi við viðeigandi reglur
Sambandsins.
ESB-matsmaður fyrir flugvernd verður að hafa í huga að matið byggist á heildstæðri markmiðstengdri aðferðafræði.
10.1. Almennar niðurstöður:
Mat (og tilkynning)
(leggja skal áherslu á það sem við á)
Ef um er að ræða „STAÐIÐ“ telst einingin vera
tilnefnd sem RA3-umboðsaðili.

Staðið/Ekki staðið

Þegar niðurstaða heildarmatsins sýnir að eining hafi ekki staðist matið skal skrá hér á eftir þau svið þar sem
einingunni hefur ekki tekist að uppfylla tilskildar verndarkröfur eða ef um er að ræða sérstaka bresti. Einnig
má gefa ráð varðandi þær breytingar sem gera þarf til að uppfylla tilskildar kröfur og þar með að fá stöðuna
„STAÐIÐ“.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
Athugasemdir frá einingunni.
Nafn matsmanns:
Dagsetning:
Undirskrift:
VIÐAUKI
Skrá yfir einstaklinga og einingar sem heimsóttar hafa verið og þar sem tekin hafa verið viðtöl
Tilgreina skal nafn einingarinnar, nafn tengiliðs og hvenær heimsókn eða viðtal fór fram.
Nafn einingar

Nafn tengiliðar

Dagsetning heimsóknar/viðtals

(*) Aðildarríki Evrópusambandsins: Austurríki, Belgía, Búlgaría, Króatía, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland,
Finnland, Frakkland, Þýskaland, Grikkland, Ungverjaland, Írland, Ítalía, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Malta,
Holland, Pólland, Portúgal, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð og Breska konungsríkið.
(**) Gátlisti um fullgildingu varðandi flugfarm/flugpóst/loftfar þar sem ákvörðunarstaðurinn er ESB/EES, á að sama
skapi við flugfarm/flugpóst/loftfar þar sem ákvörðunarstaðurinn er ESB ásamt Íslandi, Noregi og Sviss.“
2) Eftirfarandi fylgiskjal bætist við á eftir fylgiskjali 6-C3:
„FYLGISKJAL 6-C4
GÁTLISTI FYRIR ÞEKKTA SENDENDUR FRÁ ÞRIÐJA LANDI MEÐ ESB-FULLGILDINGU
FLUGVERNDAR
Einingar frá þriðja landi eiga kost á að verða hluti af verndaðri birgðakeðju flugrekanda, sem flytur farm eða póst
með flugi inn í Sambandið frá flugvelli í þriðja landi (ACC3-flugrekandi) með því að óska eftir tilnefningu sem
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þekktur sendandi frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (KC3-sendandi). KC3-sendandi er eining,
sem annast afgreiðslu farms í þriðja landi, sem hefur fengið fullgildingu og er samþykktur sem slíkur á grundvelli
ESB-fullgildingar flugverndar.
KC3-sendandi skal tryggja að viðeigandi flugverndareftirlit sé haft með öllum sendingum til Sambandsins og
að sendingarnar séu varðar gegn óheimilum aðgangi frá því að flugverndareftirlit hófst og þar til þær hafa verið
afhentar ACC3-flugrekanda eða viðurkenndum umboðsaðila frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar
(RA3-umboðsaðili).
Forsendurnar fyrir því að flytja farm eða póst með flugi til Sambandsins eða Íslands, Noregs og Sviss eru kröfur
í reglugerð (ESB) nr. 185/2010, eins og henni var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 859/2011 og
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1082/2012(*).
Gátlistinn er tæki sem ESB-matsmaður fyrir flugvernd getur notað til að meta verndarstig fyrir farm eða póst,
sem einingin, sem sækir um tilnefningu sem KC3-sendandi, flytur með flugi til ESB/EES eða er ábyrg fyrir
flutningnum. Gátlistann á aðeins að nota í tilvikunum sem eru tilgreind í b-lið liðar 6.8.4.1 í viðaukanum við
reglugerð (ESB) nr. 185/2010. Í tilvikunum, sem tilgreind eru í a-lið liðar 6.8.4.1 í fyrrnefndum viðauka, skal ESBmatsmaður fyrir flugvernd nota ACC3-gátlistann.
Ef ESB-matsmaður fyrir flugvernd kemst að þeirri niðurstöðu að eining hafi tekist að ná markmiðum þessa gátlista,
skal hann afhenda einingunni, sem hefur fengið fullgildingu, fullgildingarskýrslu. Í fullgildingarskýrslunni skal
greina frá því að einingin sé tilnefnd sem þekktur sendandi frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (KC3sendandi). KC3-sendandinn skal geta notað skýrsluna í viðskiptatengslum sínum við alla ACC3-flugrekendur og
alla RA3-umboðsaðila. Óaðskiljanlegir hlutar fullgildingarskýrslu skulu a.m.k. vera eftirfarandi:
a) fullgerður gátlisti (fylgiskjal 6-C4 sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010),
undirritaður af ESB-matsmanni fyrir flugvernd og, eftir atvikum, með athugasemdum frá einingunni sem hefur
fengið fullgildingu,
b) yfirlýsing um skuldbindingar (fylgiskjal 6-H3 sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB)
nr. 185/2010) og undirrituð af einingunni, sem hefur fengið fullgildingu, og
c) yfirlýsing um óhæði (fylgiskjal 11-A sem sett er fram í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 185/2010) að því
er varðar eininguna, sem hefur fengið fullgildingu, sem ESB-matsmaður fyrir flugvernd hefur undirritað.
Númeraröð blaðsíðna, dagsetning ESB-fullgildingar flugverndar og merking hverrar blaðsíðu með upphafsstöfum
matsmanns og einingarinnar, sem hefur fengið fullgildingu, skulu sanna heildstæði fullgildingarskýrslunnar.
Skýrslan skal vera á ensku.
Að því er varðar þá hluta sem ekki er hægt að meta samkvæmt kröfunum í reglugerð (ESB) nr. 185/2010,
fela grunnkröfur í sér kröfur og ráðlagðar starfsvenjur í 17. viðauka við Chicago-samninginn um alþjóðlegt
almenningsflug og leiðbeiningar sem finna má í handbók Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um flugvernd (skjal
8973-takmarkað).
Ef komist er að þeirri niðurstöðu í ESB-fullgildingu flugverndar að einingunni hafi ekki tekist að ná markmiðunum,
sem um getur á þessum gátlista, skal einingin fá eintak af fullgerðum gátlista þar sem annmarkarnir koma fram.
Athugasemdir til útskýringar:
1) Fylla skal út alla hluta gátlistans. Ef engar upplýsingar eru fáanlegar verður að gera grein fyrir því.
2) Að loknum hverjum hluta skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd komast að niðurstöðu um það hvort og að hve miklu
leyti markmið þessa hluta hafa náðst.
1. HLUTI
Skipulag og ábyrgð
1.1. Dagsetning eða dagsetningar fullgildingar
Nota skal nákvæmt snið fyrir dagsetningar, s.s. 01.10.2012–02.10.2012.
dd/mm/áááá
1.2. Dagsetning fyrri fullgildingar, eftir atvikum.
dd/mm/áááá
Fyrra KC3-skráningarnúmer, ef það er til staðar.
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Skírteini fyrir viðurkenndan rekstraraðila (e. AEO
certificate)/C-TPAT staða/útgáfa annarra skírteina,
ef mögulegt.
1.3. Upplýsingar um matsmann fyrir flugvernd
Nafn
Fyrirtæki/stofnun/yfirvald
Alstafakennimerki
Tölvupóstfang
Símanúmer (þ.m.t. alþjóðakóðar)
1.4. Nafn einingar
Nafn
Númer fyrirtækis (t.d. kenninúmer í fyrirtækjaskrá)
Númer/Deild/Bygging
Gata
Bæjarfélag
Póstnúmer
Ríki (ef við á)
Land
Heimilisfang pósthólfs, ef við á
1.5. Aðalheimilisfang stofnunar (ef það er annað en staðurinn sem á að fullgilda)
Númer/Deild/Bygging
Gata
Bæjarfélag
Póstnúmer
Ríki (ef við á)
Land
Pósthólf, ef við á
1.6. Eðli viðskipta – tegund farms sem er meðhöndlaður
Hvert er eðli viðskiptanna – hverrar tegundar er
farmurinn sem er meðhöndlaður á athafnasvæði
umsækjanda?
1.7. Ber umsækjandi ábyrgð á ...?
a) framleiðslu
b) pökkun
c) geymslu
d) sendingu
e) öðru (tilgreina skal um hvað er að ræða).
1.8. Áætlaður fjöldi starfsmanna á staðnum
Fjöldi
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1.9. Nafn og titill einstaklings sem ber ábyrgð á vernd flugfarms eða flugpósts frá þriðja landi.
Nafn
Starfsheiti
Tölvupóstfang
Símanúmer – þ.m.t. alþjóðakóðar

2. HLUTI
Skipulag og ábyrgð þekkts sendanda frá þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar
Markmið: Hvorki skal flytja farm né póst með flugi til ESB/EES án þess að hann sæti flugverndareftirliti. Aðeins má
samþykkja farm og póst, sem KC3-sendandi afhendir ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila, sem verndaðan farm
eða póst ef KC3-sendandinn hefur viðhaft slíkt flugverndareftirlit. Nánari upplýsingar um slíkt eftirlit er að finna í
eftirfarandi hlutum þessa gátlista.
KC3-sendandinn skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að viðeigandi flugverndareftirlit sé viðhaft við allan
farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, og að verndaður farmur eða póstur sé varinn þar til hann er afhentur
ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila. Flugverndareftirlit skal samanstanda af ráðstöfunum sem tryggja, með
nokkurri vissu, að engir bannaðir hlutir séu faldir í sendingunni.
Tilvísun: liður 6.8.3.
2.1. Hefur einingin komið á fót flugverndaráætlun?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal fara beint í lið 2.5.
2.2. Upplýsingar um flugverndaráætlun einingar
Dagsetning – nota skal nákvæmt snið fyrir
dagsetningar dd/mm/áááá
Útgáfa
Hefur flugverndaráætlun verið lögð fyrir og/eða
samþykkt af hlutaðeigandi yfirvaldi í ríkinu þar
sem einingin er staðsett? Ef svarið er JÁ, skal lýsa
ferlinu.
2.3. Tekur flugverndaráætlunin nægilega vel til þáttanna sem taldir eru upp á gátlistanum (4. – 11. hluta)?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal útskýra það og tilgreina
ástæðurnar.
2.4. Er flugverndaráætlunin áreiðanleg, traust og fullgerð?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
2.5. Hefur einingin komið á ferli til að tryggja að farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sæti
viðeigandi flugverndareftirliti áður en hann er afhentur ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa ferlinu.
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2.6. Er stjórnunarkerfi til staðar hjá einingunni (t.d. stjórntæki, leiðbeiningar o.s.frv.) til að tryggja
flugverndareftirlitið, sem krafist er, sé framkvæmt?
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JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa stjórnunarkerfinu og skýra
hvort hlutaðeigandi yfirvald eða önnur eining hafi
samþykkt það, skoðað eða látið það í té.
Ef svarið er NEI, skal útskýra hvernig einingin
tryggir að flugverndareftirlit sé viðhaft samkvæmt
kröfum.
2.7. Niðurstöður og almennar athugasemdir um það hvort ferlið sé áreiðanlegt, afdráttarlaust og traust.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

3. HLUTI
Auðgreinanlegur flugfarmur eða flugpóstur („sigtanleiki“ (e. targetability))
Markmið: Að staðfesta hvenær eða hvar farmur eða póstur verður auðgreinanlegur sem flugfarmur eða flugpóstur.
Hugtakið „sigtanleiki“ er skilgreint sem möguleikinn á því að geta metið hvenær eða hvar farmur eða póstur verður
auðgreinanlegur sem flugfarmur eða flugpóstur.
3.1. Staðfesta skal með skoðun á sviði framleiðslu,
pökkunar, geymslu, vals, sendingar og á hvers konar
öðrum sviðum, sem máli skipta, hvar og hvernig
farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/
EES, verður auðgreinanlegur sem slíkur.
Lýsa skal nánar.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
Ath.: Gefa skal ítarlegar upplýsingar um vörn auðgreinanlegs flugfarms eða flugpósts gegn óheimilum aðgangi eða
gegn því að hróflað sé við honum í 6.–9. hluta.

4. HLUTI
Ráðning og þjálfun starfsfólks
Markmið: Til að tryggja að flugverndareftirlitið, sem krafist er, sé til staðar skal KC3-sendandi fela ábyrgu og hæfu
starfsfólki til að tryggja vernd flugfarms eða flugpósts. Starfsfólk, sem hefur aðgang að auðgreinanlegum flugfarmi,
skal hafa tilskilda hæfni til að gegna skyldustörfum sínum sem og viðeigandi þjálfun.
Til að ná því markmiði skal KC3-sendandi hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að allt starfsfólk (fastráðið, í
tímabundnu starfi, afleysingafólk, bílstjórar o.s.frv.), sem hefur beinan aðgang án fylgdar að flugfarmi eða flugpósti,
sem er eða hefur verið undir flugverndareftirliti:
a) hafi verið látið sæta grunn- og reglubundnu eftirliti áður en það var ráðið og/eða bakgrunnsskoðun, sem er a.m.k.
í samræmi við kröfur staðaryfirvalda þess KC3-sendanda sem hefur hlotið fullgildingu, og
b) hafi lokið grunn- og reglubundinni verndarþjálfun til að vera meðvitað um verndarábyrgð sína í samræmi við kröfur
staðaryfirvalda þess KC3-sendanda sem hefur hlotið fullgildingu.
Athugasemd:
–

Bakgrunnsskoðun felur í sér athugun á deili einstaklings og fyrri reynslu hans, þ.m.t., ef lög heimila það, á
mögulegum afbrotaferli hans sem er hluti af mati á hæfi einstaklingsins til að framkvæma flugverndareftirlit og/eða
að fá aðgang án fylgdar að haftasvæðum flugverndar (Skilgreining Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, 17. viðauki).

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

–

Við athugun áður en ráðning fer fram skal staðfesta deili á einstaklingnum á grundvelli skjalfestra sönnunargagna,
fara yfir ráðningarsögu, menntun og hvers konar rof þar á næstliðin fimm ár ásamt því að fara fram á að
einstaklingurinn undirriti yfirlýsingu um mögulegan afbrotaferil í öllum búseturíkjum a.m.k. næstliðin fimm ár
(skilgreining Sambandsins).

Tilvísun: liður 6.8.3.1.
4.1. Er til staðar verklagsregla sem tryggir að allt starfsfólk, sem hefur aðgang að auðgreinanlegum flugfarmi eða
flugpósti, sæti athugun áður en það er ráðið þar sem lagt er mat á bakgrunn þess og hæfni?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina þann fjölda næstliðinna
ára sem tekið er tillit til við athugun áður en ráðning
fer fram og tilgreina hvaða eining framkvæmir
skoðunina.
4.2. Felur þessi verklagsregla í sér?

□
□
□
□
□

bakgrunnsskoðun,
athugun áður en ráðning fer fram,
athugun á sakaskrá,
viðtöl,
annað (nánari upplýsingar).

Gera skal grein fyrir framangreindum þáttum,
tilgreina skal hvaða eining framkvæmir þessa þætti
og, eftir atvikum, næstliðið tímabil sem tekið er til
athugunar.
4.3. Er til staðar verklagsregla sem tryggir að einstaklingur, sem ber ábyrgð á beitingu og eftirliti með framkvæmd
flugverndareftirlits á staðnum, sæti athugun áður en hann er ráðinn þar sem lagt er mat á bakgrunn hans og
hæfni?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal tilgreina þann fjölda næstliðinna
ára sem tekið er tillit til við athugun áður en ráðning
fer fram og tilgreina hvaða eining framkvæmir
skoðunina.
4.4. Felur þessi verklagsregla í sér?

□
□
□
□
□

bakgrunnsskoðun,
athugun áður en ráðning fer fram,
athugun á sakaskrá,
viðtöl,
annað (nánari upplýsingar).

Gera skal grein fyrir framangreindum þáttum,
tilgreina skal hvaða eining framkvæmir þessa þætti
og, eftir atvikum, næstliðið tímabil sem tekið er til
athugunar.
4.5. Hlýtur starfsfólk, sem hefur aðgang að auðgreinanlegum flugfarmi eða flugpósti, þjálfun áður en það fær þennan
aðgang?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa inntaki og lengd
þjálfunarinnar.
4.6. Hlýtur starfsfólk, sem um getur í lið 4.5, reglubundna þjálfun?
JÁ eða NEI
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Ef svarið er JÁ, skal tilgreina inntak og tíðni
reglubundnu þjálfunarinnar.
4.7. Niðurstaða: tryggja ráðstafanir, sem gerðar eru vegna ráðningar og þjálfunar starfsfólks, að allt starfsfólk, sem
hefur aðgang að auðgreinanlegum farmi eða pósti, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, hafi verið ráðið til starfa
með tilhlýðilegum hætti og að það hafi hlotið fullnægjandi þjálfun til að það geri sér grein fyrir verndarábyrgð
sinni?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
5. HLUTI
Efnisleg vernd
Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur, sem
fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum. Ef slíkur
farmur eða póstur er ekki varinn er ekki heimilt að senda hann áfram til ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila sem
verndaðan farm eða póst.
Einingin verður að sýna fram á hvernig lóð hennar eða athafnasvæði er varið og að viðeigandi verklagsreglur við
aðgangseftirlit séu til staðar. Mikilvægt er að hafa eftirlit með aðgangi að svæðinu þar sem auðgreinanlegur flugfarmur
eða flugpóstur er meðhöndlaður eða geymdur. Vernda þarf allar dyr, glugga og aðrar aðgangsleiðir til að vernda farm
eða póst, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, eða hafa eftirlit með aðgangi.
Efnisleg vernd getur verið en takmarkast þó ekki við:
–

efnislegar hindranir, t.d. girðingar eða fyrirstöður,

–

tækni, með því að nota viðvörunarkerfi og/eða lokað sjónvarpsmyndavélakerfi (CCTV),

–

mannlega vernd, t.d. starfsfólk sem eingöngu sinnir eftirlitsstarfi.

Tilvísun: liður 6.8.3.1.
5.1. Eru allar aðgangsleiðir að auðgreinanlegum flugfarmi eða flugpósti háðar aðgangseftirliti og takmarkast
aðgangur við starfsmenn með aðgangsheimild?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, hvernig er aðgangseftirliti háttað?
Skýra skal og lýsa nánar. Hér geta verið fleiri en einn
svarmöguleiki.

□
□
□

Öryggisverðir sjá um eftirlitið

□
□

Rafrænt aðgangsstýrikerfi

Annað starfsfólk sér um eftirlitið
Handvirk skoðun ef einstaklingum er heimilt að
fara inn á svæðið
Annað, tilgreina skal nánar.

Ef svarið er JÁ, hvernig er tryggt að einstaklingurinn
hafi heimild til að fara inn á svæðið? Skýra
skal og lýsa nánar. Hér geta verið fleiri en einn
svarmöguleiki.
– Með því að nota auðkenniskort fyrirtækis
– Með því að nota annars konar auðkenniskort, t.d.
vegabréf eða ökuskírteini
– Flugverndarstarfsfólk notar skrá yfir starfsmenn
með aðgangsheimild
– Rafræn heimild, t.d. með því að nota flögu
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– Úthlutun lykla eða aðgangskóða til starfsmanna
með aðgangsheimild
– Annað, tilgreina skal nánar.
5.2. Eru allar aðgönguleiðir að auðgreinanlegum flugfarmi eða flugpósti verndaðar? Hér eru meðtaldar aðgönguleiðir,
sem eru ekki notaðar að staðaldri, og leiðir, sem eru venjulega ekki notaðar sem aðgönguleiðir, t.d. gluggar.
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, hvernig eru þessar aðgönguleiðir
verndaðar? Skýra skal og lýsa. Hér geta verið fleiri
en einn svarmöguleiki.
– Viðurvist verndarstarfsfólks
– Rafræn aðgangsstýrikerfi sem heimila aðgang
eins einstaklings í senn
– Fyrirstöður, t.d. hlerar eða læsingar
– Sjónvarpsmyndavélakerfi
– Greiningarkerfi til að koma upp um óheimilan
aðgang.
5.3. Eru einhverjar viðbótarráðstafanir til að auka vernd á athafnasvæðinu almennt?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal skýra hverjar þær eru og lýsa
þeim.

□
□
□

Girðingar eða fyrirstöður

□
□

Eftirlit og eftirlitsferðir

Sjónvarpsmyndavélakerfi
Greiningarkerfi til að koma upp um óheimilan
aðgang
Annað, tilgreina skal nánar.

5.4. Er byggingin traustbyggð?
JÁ eða NEI
5.5. Niðurstaða: Gerir einingin fullnægjandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir óheimilan aðgang að þeim hlutum
staðarins eða athafnasvæðisins þar sem auðgreinanlegur farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES,
er meðhöndlaður eða geymdur?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

6. HLUTI
Framleiðsla
Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur,
sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum
meðan á framleiðslu stendur. Ef slíkur farmur eða póstur er ekki varinn er ekki heimilt að senda hann áfram til ACC3flugrekanda eða RA3-umboðsaðila sem verndaðan farm eða póst.
Einingin verður að sýna fram á að eftirlit sé haft með aðgangi að framleiðslusvæðinu og umsjón sé höfð með
framleiðsluferlinu. Ef framleiðsluvaran verður auðgreinanleg sem farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/
EES á framleiðsluferlinu, skal einingin, upp frá því, sýna að ráðstafanir séu gerðar til að verja flugfarm eða flugpóst
gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum.
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Svara skal þessum spurningum ef unnt er að auðkenna framleiðsluvöruna sem farm eða póst, sem fluttur er með flugi
til ESB/EES, meðan á framleiðsluferlinu stendur.
6.1. Er eftirlit með aðgangi að framleiðslusvæðinu og takmarkast aðgangur við starfsmenn með aðgangsheimild?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal skýra hvernig eftirliti með
aðgangi er háttað og aðgangur takmarkast við
starfsmenn með aðgangsheimild.
6.2. Er umsjón höfð með framleiðsluferlinu?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa hvernig þeirri umsjón er
háttar.
6.3. Er til staðar eftirlit til að koma í veg fyrir að hróflað sé við framleiðsluvöru á framleiðslustigi?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.
6.4. Niðurstaða: Gerir einingin fullnægjandi ráðstafanir til verja auðgreinanlegan farm eða póst, sem fluttur er með
flugi til ESB/EES, gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum á framleiðslustigi?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

7. HLUTI
Pökkun
Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur,
sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum á
pökkunarferlinu. Ef slíkur farmur eða póstur er ekki varinn er ekki heimilt að senda hann áfram til ACC3-flugrekanda
eða RA3-umboðsaðila sem verndaðan farm eða póst.
Einingin verður að sýna fram á að eftirlit sé haft með aðgangi að pökkunarsvæðinu og umsjón sé höfð með
pökkunarferlinu. Ef framleiðsluvaran verður auðgreinanlegur farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES,
meðan á pökkun stendur, skal einingin, upp frá því, sýna að ráðstafanir séu gerðar til að verja flugfarm eða flugpóst
gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum frá og með þessu stigi. Skoða þarf allar fullunnar vörur
áður en þeim er pakkað.
Svara skal þessum spurningum ef unnt er að auðkenna framleiðsluvöruna sem farm eða póst, sem fluttur er með flugi
til ESB/EES, meðan á pökkunarferlinu stendur.
7.1. Er eftirlit með aðgangi að pökkunarsvæðinu og takmarkast aðgangur við starfsmenn með aðgangsheimild?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal skýra hvernig eftirliti með
aðgangi er háttað og aðgangur takmarkast við
starfsmenn með aðgangsheimild.
7.2. Er umsjón höfð með pökkunarferlinu?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa hvernig þeirri umsjón er
háttað.
7.3. Er til staðar eftirlit til að koma í veg fyrir að hróflað sé við framleiðsluvörunni á pökkunarstigi?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.
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7.4. Lýsa skal fullunnum ystu umbúðum:
a) Eru fullunnar ystu umbúðir traustar?
JÁ eða NEI
Lýsa skal nánar.
b) Sést það auðveldlega á fullunnum ystu umbúðum ef hróflað hefur verið við þeim?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því hvaða ferli er notað
til að gera ystu umbúðir þannig úr garði að auðvelt
sé að sjá hvort hróflað hafi verið við þeim, t.d. með
því að nota innsiglisnúmer, sérstaka stimpla eða
öryggislímband o.s.frv.
Ef svarið er NEI, skal lýsa því hvaða varnarráðstafanir
eru gerðar til að tryggja heilleika sendinga.
7.5. Niðurstaða: Gerir einingin fullnægjandi ráðstafanir til að verja auðgreinanlegan farm eða póst, sem fluttur er með
flugi til ESB/EES, gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum meðan á pökkun stendur?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
8. HLUTI
Geymsla
Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur, sem
fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum meðan
hann er í geymslu. Ef slíkur farmur eða póstur er ekki varinn er ekki heimilt að senda hann áfram til ACC3-flugrekanda
eða RA3-umboðsaðila sem verndaðan farm eða póst.
Einingin verður að sýna fram á að eftirlit sé haft með aðgangi að geymslusvæðinu. Ef framleiðsluvaran verður
auðgreinanlegur farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, meðan hún er í geymslu, skal einingin, upp
frá því, sýna að ráðstafanir hafi verið gerðar til að verja flugfarm eða flugpóst gegn óheimilum aðgangi eða gegn því
að hróflað sé við honum frá og með þessu stigi.
Svara skal þessum spurningum ef unnt er að auðkenna framleiðsluvöruna sem farm eða póst, sem fluttur er með flugi
til ESB/EES, meðan á geymsluferlinu stendur.
8.1. Er eftirlit með aðgangi að geymslusvæðinu og takmarkast aðgangur við starfsmenn með aðgangsheimild?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal skýra hvernig eftirliti með
aðgangi er háttað og aðgangur takmarkast við
starfsmenn með aðgangsheimild.
8.2. Er fullunninn og pakkaður flugfarmur eða flugpóstur geymdur á verndaðan hátt og gengið úr skugga um að ekki
hafi verið hróflað við honum?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.
Ef svarið er NEI, skal skýra hvernig einingin tryggir
að fullunninn og pakkaður farmur og póstur, sem
fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn
óheimilum aðgangi og að hróflað sé við honum.
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8.3. Niðurstaða: Gerir einingin fullnægjandi ráðstafanir til að verja auðgreinanlegan farm eða póst, sem fluttur er með
flugi til ESB/EES, gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum meðan hann er í geymslu?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
9. HLUTI
Sending
Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur,
sem fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum á
sendingarferlinu. Ef slíkur farmur eða póstur er ekki varinn er ekki heimilt að senda hann áfram til ACC3-flugrekanda
eða RA3-umboðsaðila sem verndaðan farm eða póst.
Einingin verður að sýna fram á að eftirlit sé haft með aðgangi að sendingasvæðinu. Ef framleiðsluvaran verður
auðgreinanleg sem farmur eða póstur, sem fluttur er með flugi til ESB/EES, meðan á sendingu stendur, skal einingin,
upp frá því, sýna að ráðstafanir séu gerðar til að verja flugfarm eða flugpóst gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að
hróflað sé við honum.
Svara skal þessum spurningum ef unnt er að auðkenna framleiðsluvöruna sem farm eða póst, sem fluttur er með flugi
til ESB/EES, meðan á sendingarferlinu stendur.
9.1. Er eftirlit með aðgangi að sendingasvæðinu og takmarkast aðgangur við starfsmenn með aðgangsheimild?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal skýra hvernig eftirliti með
aðgangi er háttað og aðgangur takmarkast við
starfsmenn með aðgangsheimild.
9.2. Hver hefur aðgang að sendingasvæðinu? Hér geta verið fleiri en einn svarmöguleiki.

□
□
□
□
□

Starfsfólk einingarinnar
Bílstjórar
Gestir
Verktakar
Aðrir, tilgreina skal nánar.

9.3. Er höfð umsjón með sendingaferlinu?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa hvernig þeirri umsjón er
háttað.
9.4. Er til staðar eftirlit til að koma í veg fyrir að hróflað sé við framleiðsluvörum á sendingasvæðinu?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa því.
9.5. Niðurstaða: Gerir einingin fullnægjandi ráðstafanir til að verja auðgreinanlegan farm eða póst, sem fluttur er
með flugi til ESB/EES, gegn óheimilum aðgangi eða gegn því að hróflað sé við honum meðan á sendingarferlinu
stendur?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
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10. HLUTI
Sendingar af öðrum uppruna
Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að farmur eða póstur, sem á ekki uppruna sinn
hjá honum, skuli ekki sendur áfram til ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila sem verndaður farmur eða póstur.
KC3-sendanda er heimilt að afhenda RA3-umboðsaðila eða ACC3-flugrekanda sendingar sem eiga ekki uppruna sinn
hjá honum, að því tilskildu:
a) að þær séu aðskildar frá sendingum, sem eiga uppruna sinn hjá honum, og
b) að uppruni þeirra komi skýrt fram á sendingunni eða á meðfylgjandi gögnum.
RA3-umboðsaðili eða ACC3-flugrekandi skal skima allar slíkar sendingar áður en þær eru settar um borð í loftfar.
10.1. Tekur einingin við farm- eða póstsendingum, sem ætlunin er að senda með flugi, frá einhverri annarri einingu?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, hvernig er þessum sendingum
haldið aðskildum frá farmi eða pósti fyrirtækisins
og hvernig eru þær auðkenndar fyrir viðurkenndan
umboðsaðila eða farmflytjanda?
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
11. HLUTI
Flutningar
Markmið: KC3-sendandi skal hafa til staðar verklagsreglur til að tryggja að auðgreinanlegur farmur og/eða póstur, sem
fluttur er með flugi til ESB/EES, sé varinn gegn óheimilum aðgangi og/eða gegn því að hróflað sé við honum meðan á
flutningi stendur. Ef slíkur farmur eða póstur er ekki varinn getur ACC3-flugrekandi eða RA3-umboðsaðili ekki tekið
við honum sem vernduðum farmi eða pósti.
Meðan á flutningi stendur ber KC3-sendandi ábyrgð á því að verja verndaðar sendingar. Þetta felur m.a. í sér tilvik
þegar önnur eining sér um flutninginn fyrir hans hönd, eins og t.d. farmmiðlari. Þetta á ekki við um tilvik þegar
sendingar eru fluttar á ábyrgð ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila.
Svara skal þessum spurningum ef unnt er að auðkenna framleiðsluvöruna sem farm eða póst, sem fluttur er með flugi
til ESB/EES, meðan á flutningi stendur.
11.1. Hvernig er flugfarmur eða flugpóstur, fluttur til ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila?
a) Sér einingin, sem hefur fengið fullgildingu, sjálf
um flutninginn?
JÁ eða NEI
b) Sér ACC3-flugrekandi eða RA3-umboðsaðili
um flutninginn?
JÁ eða NEI
c) Notar einingin, sem hefur fengið fullgildingu,
verktaka?
JÁ eða NEI
11.2. Er flugfarminum eða flugpóstinum pakkað þannig að augljóst sé hvort hróflað hafi verið við honum?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, hvernig?
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11.3. Er ökutækið innsiglað eða því læst áður fyrir flutningur hefst?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, hvernig?
11.4. Er eftirlit með aðgangi að innsiglum og eru númerin skráð þegar notuð eru innsiglisnúmer?
JÁ eða NEI
Ef svarið er já, skal tilgreina hvernig:
11.5. Skrifar viðkomandi farmflytjandi undir yfirlýsingu farmflytjanda, ef við á?
JÁ eða NEI
11.6. Hefur einstaklingur, sem flytur farminn, gengist undir sérstaka þjálfun í flugverndareftirliti og flugverndarvitund
áður en honum var heimilað að flytja verndaðan flugfarm og/eða flugpóst?
JÁ eða NEI
Ef svarið er JÁ, skal lýsa viðkomandi tegund
flugverndareftirlits (athugun áður en ráðning fer
fram, bakgrunnsskoðun o.s.frv.) og tegund þjálfunar
(þjálfun í flugverndarvitund o.s.frv.) sem um er að
ræða.
11.7. Niðurstaða: Eru ráðstafanirnar fullnægjandi til að verja flugfarminn eða flugpóstinn gegna óheimilum aðgangi
meðan á flutningi stendur?
JÁ eða NEI
Ef svarið er NEI, skal tilgreina ástæður.
Athugasemdir frá einingunni.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.

12. HLUTI
Það að farið sé að tilskildum ákvæðum
Markmið: Eftir að hafa lagt mat á fyrstu ellefu hluta þessa gátlista skal ESB-matsmaður fyrir flugvernd komast að
niðurstöðu um það hvort sannprófun hans á staðnum staðfesti framkvæmd flugverndareftirlits í samræmi við markmið
þessa gátlista fyrir farm eða póst sem fluttur er með flugi til ESB/EES.
Tvær atburðarásir eru mögulegar. ESB-matsmaður fyrir flugvernd kemst að þeirri niðurstöðu að einingunni:
a) hafi tekist að ná markmiðunum sem um getur á þessum gátlista; matsmaðurinn skal afhenda einingunni, sem hefur
fengið fullgildingu, frumrit af fullgildingarskýrslunni og lýsa yfir að einingin sé tilnefnd sem þekktur sendandi frá
þriðja landi með ESB-fullgildingu flugverndar (KC3-sendandi),
b) hafi ekki tekist að ná markmiðunum sem um getur á þessum gátlista. Í slíku tilviki er einingunni ekki heimilt að
afhenda ACC3-flugrekanda eða RA3-umboðsaðila farm eða póst, sem fluttur er með flugi til ákvörðunarstaðar í
ESB/EES, án þess að aðili, sem hefur til þess heimild, hafi skimað hann. Einingin skal fá eintak af fullgerðum
gátlista þar sem annmarkarnir koma fram.
Almennt séð verður ESB-matsmaður fyrir flugvernd að ákveða hvort farmur eða póstur, sem er í umsjón einingar, sem
hefur fengið fullgildingu, sé meðhöndlaður þannig að hann teljist verndaður þegar hann er afhentur ACC3-flugrekanda
eða RA3-umboðsaðila og þar með unnt að fljúga með hann til ESB/EES í samræmi við viðeigandi reglur Sambandsins.
ESB-matsmaður fyrir flugvernd verður að hafa í huga að matið byggist á heildstæðri markmiðstengdri aðferðafræði.

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

12.1. Almennar niðurstöður:
Mat (og tilkynning)
(leggja skal áherslu á það sem á við)
Ef um er að ræða „STAÐIÐ“ telst einingin vera
tilnefnd sem þekktur sendandi frá þriðja landi með
ESB-fullgildingu flugverndar (KC3-sendandi).

Staðið/Ekki staðið

Þegar niðurstaða heildarmatsins sýnir að eining hafi ekki staðist matið skal skrá hér á eftir þau svið þar sem
einingunni hefur ekki tekist að uppfylla tilskildar verndarkröfur eða ef um er að ræða sérstaka bresti. Einnig
má gefa ráð varðandi þær breytingar sem gera þarf til að uppfylla tilskildar kröfur og þar með að fá stöðuna
„STAÐIÐ“.
Athugasemdir frá ESB-matsmanni fyrir flugvernd.
Athugasemdir frá einingunni.
Nafn matsmanns:
Dagsetning:
Undirskrift:
VIÐAUKI
Skrá yfir einstaklinga og einingar sem heimsóttar hafa verið og þar sem tekin hafa verið viðtöl
Tilgreina skal nöfn eininganna, nöfn tengiliða og hvenær heimsókn eða viðtal fór fram.
Nafn einingar

Nafn tengiliðar

Dagsetning heimsóknar eða viðtals

(*) Stjtíð. ESB L 324. 22.11.2012, bls. 25.“

3) Eftirfarandi fylgiskjal bætist við á eftir fylgiskjali 6-H1:
„FYLGISKJAL 6-H2
YFIRLÝSING UM SKULDBINDINGAR — VIÐURKENNDUR UMBOÐSAÐILI FRÁ ÞRIÐJA LANDI MEÐ
ESB-FULLGILDINGU FLUGVERNDAR (RA3-umboðsaðili)
Fyrir hönd [nafn RA3-umboðsaðila] tek ég mið af eftirfarandi:
Í þessari skýrslu er ákvarðað flugverndarstig fyrir vinnu við farm sem er fluttur með flugi til ESB/EES að því er
varðar verndarkröfurnar sem taldar eru upp á gátlistanum eða sem um getur á honum.
Einungis er unnt að tilnefna [nafn RA3-umboðsaðila] sem „viðurkenndan umboðsaðila frá þriðja landi með ESBfullgildingu flugverndar“ (RA3-umboðsaðili) þegar ESB-matsmaður fyrir flugvernd, sem er skráður í gagnagrunn
Sambandsins yfir viðurkennda umboðsaðila og þekkta sendendur, hefur lokið ESB-fullgildingu flugverndar með
fullnægjandi hætti með stöðunni „STAÐIÐ“.
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Ef skýrslan sýnir fram á að ekki sé farið að verndarráðstöfunum, sem vísað er til í henni, gæti það leitt til þess að
tilnefning [nafn RA3-umboðsaðila] sem RA3-umboðsaðili fyrir þetta athafnasvæði, sem þegar hefur fengist, yrði
afturkölluð sem mun koma í veg fyrir að [nafn RA3-umboðsaðila] geti flutt verndaðan farm eða póst með flugi til
ákvörðunarstaðar í ESB/EES og afhent hann ACC3-flugrekanda eða öðrum RA3-umboðsaðila.
Skýrslan gildir í fimm ár og fellur því úr gildi eigi síðar en …………………………………………… .
Fyrir hönd [nafn RA3-umboðsaðila] lýsi ég því yfir:
a) að [nafn RA3-umboðsaðila] muni samþykkja viðeigandi framhaldsaðgerðir í þeim tilgangi að vakta kröfurnar
sem staðfestar eru í skýrslunni,
b) að allar breytingar á starfsrækslu [nafn RA3-umboðsaðila], þar sem ekki er gerð krafa um fulla
endurfullgildingu, muni verða færðar í upphaflegu skýrsluna, þannig að nýjum upplýsingum verði bætt við en
þær eldri verði áfram sýnilegar; þetta getur varðað eftirfarandi breytingar:
1) heildarábyrgð á vernd er úthlutað einhverjum öðrum en einstaklingnum sem tilgreindur er í lið 1.8 í
fylgiskjali 6-C2 við reglugerð (ESB) nr. 185/2010,
2) að hver konar aðrar breytingar verði á athafnasvæði eða verklagsreglum sem líklegt er að hafi veruleg áhrif
á vernd.
c) að [Nafn RA3-umboðsaðila] muni tilkynna ACC3-flugrekendum og RA3-umboðsaðilum, sem hann afhendir
verndaðan flugfarm og/eða flugpóst, um það ef [nafn RA3-umboðsaðila] hættir viðskiptum, hættir að
meðhöndla flugfarm eða flugpóst eða getur ekki lengur uppfyllt kröfurnar sem eru fullgiltar í þessari skýrslu.
d) að [Nafn RA3-umboðsaðila] skuli viðhalda verndarstiginu, sem staðfest er í þessari skýrslu, í samræmi
við markmiðin, sem sett eru fram í þessum gátlista, og, eftir því sem við á, framkvæma og beita
viðbótarverndarráðstöfunum, sem gerð er krafa um, til að öðlast tilnefningu sem RA3-umboðsaðili, ef staðfest
hefur verið að verndarkröfurnar séu ófullnægjandi, þar til starfsemi [nafn RA3-umboðsaðila] fær fullgildingu
síðar.
Fyrir hönd [nafn RA3-umboðsaðila] tek ég fulla ábyrgð á þessari yfirlýsingu.
Nafn:
Staða innan fyrirtækis:
Dagsetning:
Undirskrift:
FYLGISKJAL 6-H3
YFIRLÝSING UM SKULDBINDINGAR — ÞEKKTUR SENDANDI FRÁ ÞRIÐJA LANDI MEÐ ESBFULLGILDINGU FLUGVERNDAR (KC3-SENDANDI)
Fyrir hönd [nafn KC3-sendanda] tek ég mið af eftirfarandi:
Í þessari skýrslu er ákvarðað flugverndarstig fyrir vinnu við farm, sem er fluttur með flugi til ESB/EES(*), að því
er varðar verndarkröfurnar sem taldar eru upp á gátlistanum eða sem um getur á honum (**).
Einungis er unnt að tilnefna [nafn KC3-sendanda] sem „þekktan sendanda frá þriðja landi með ESB-fullgildingu
flugverndar“ (KC3-sendandi) þegar ESB-matsmaður fyrir flugvernd, sem er skráður í gagnagrunn Sambandsins
yfir viðurkennda umboðsaðila og þekkta sendendur, hefur lokið ESB-fullgildingu flugverndar með fullnægjandi
hætti með stöðunni „STAÐIÐ“.
Ef skýrslan sýnir fram á að ekki sé farið að verndarráðstöfunum, sem vísað er til í henni, gæti það leitt til þess
að tilnefning [nafn KC3-sendanda] sem KC3-sendandi fyrir þetta athafnasvæði, sem þegar hefur fengist, yrði
afturkölluð sem mun koma í veg fyrir að [nafn KC3-sendanda] geti flutt verndaðan farm eða póst með flugi til
ákvörðunarstaðar í ESB/EES og afhent hann ACC3-flugrekanda eða viðurkenndum umboðsaðila frá þriðja landi
með ESB-fullgildingu flugverndar (RA3-umboðsaðili).
Skýrslan gildir í fimm ár og fellur því úr gildi eigi síðar en ……………………………………………… .
Fyrir hönd [nafn KC3-sendanda] lýsi ég því yfir:
a) að [nafn KC3-sendanda] muni samþykkja viðeigandi framhaldsaðgerðir í þeim tilgangi að vakta kröfurnar sem
staðfestar eru í skýrslunni,
b) að hvers konar breytingar á starfsrækslu [nafn KC3-sendanda], þar sem ekki er gerð krafa um fulla
endurfullgildingu, muni verða færðar í upphaflegu skýrsluna, þannig að nýjum upplýsingum verði bætt við en
þær eldri verði áfram sýnilegar; þetta getur varðað eftirfarandi breytingar:
1) heildarábyrgð á vernd er úthlutað einhverjum öðrum en einstaklingnum sem tilgreindur er í lið 1.9 í
fylgiskjali 6-C4 við reglugerð (ESB) nr. 185/2010,
2) hvers konar aðrar breytingar verði á athafnasvæði eða verklagsreglum sem líklegt er að hafi veruleg áhrif
á vernd.
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c) að [nafn KC3-sendanda] muni tilkynna ACC3-flugrekendum og RA3-umboðsaðilum, sem hann afhendir
verndaðan flugfarm og/eða flugpóst, um það ef [nafn KC3-sendanda] hættir viðskiptum, hættir að meðhöndla
flugfarm/flugpóst eða getur ekki lengur uppfyllt kröfurnar sem eru fullgiltar í þessari skýrslu.
d) að [Nafn KC3-sendanda] skuli viðhalda verndarstiginu, sem staðfest er í þessari skýrslu, í samræmi
við markmiðin, sem sett eru fram á þessum gátlista, og, eftir því sem við á, framkvæma og beita
viðbótarverndarráðstöfunum, sem gerð er krafa um, til að öðlast tilnefningu sem KC3-sendandi, ef staðfest
hefur verið að verndarkröfurnar séu ófullnægjandi, þar til starfsemi [nafn KC3-sendanda] fær fullgildingu
síðar.
Fyrir hönd [nafn KC3-sendanda] tek ég fulla ábyrgð á þessari yfirlýsingu.
Nafn:
Staða innan fyrirtækis:
Dagsetning:
Undirskrift:
(*) Flugvellir sem eru staðsettir í Austurríki, Belgíu, Búlgaríu, Króatíu, Kýpur, Tékklandi, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi,
Frakklandi, Þýskalandi, Grikklandi, Ungverjalandi, Írlandi, Ítalíu, Lettlandi, Litháen, Lúxemborg, Möltu, Hollandi, Póllandi,
Portúgal, Rúmeníu, Slóvakíu, Slóveníu, Spáni, Svíþjóð, Breska konungsríkinu sem og á Íslandi, Noregi og Sviss.
(**) Reglugerð (ESB) nr. 185/2010 var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 859/2011 og (ESB)
nr. 1082/2012.“

__________________________
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1040/2013

10.4.2014

2014/EES/23/04

frá 24. október 2013
um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma
reesei (MUCL 49755), og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma
reesei (MUCL 49754), sem fóðuraukefni fyrir eldissvín og aukategundir svína til eldis, þó
ekki af tegundinni Sus scrofa domesticus, og fyrir eldiskalkúna (leyfishafi er Aveve NV) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 1088/2011(3) og fyrir varphænur og aukategundir
alifugla til eldis og varps með framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 989/2012(4).

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
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.,

5)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin) staðfesti í áliti sínu frá 12.
mars 2013(5) fyrri niðurstöður sínar um að við tillögð
notkunarskilyrði hafi blanda með endó-1,4-betaxýlanasa,
sem er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL
49755) og endó-1,3-(4)-betaglúkanasa, sem er framleiddur
með Trichoderma reesei (MUCL 49754), ekki skaðleg
áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið.
Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu
að aukefnið geti mögulega bætt kynbótalegt gildi hjá
eldissvínum og að framreikna megi þessa niðurstöðu
yfir á aukategundir svína til eldis, þó ekki af tegundinni
Sus scrofa domesticus. Matvælaöryggisstofnunin
komst einnig að þeirri niðurstöðu að aukefnið geti
mögulega bætt endanlega líkamsþyngd og fóðurstuðul
hjá eldiskalkúnum. 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 fóðuraukefnið í fóðri sem
tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með
reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

6)

Mat á blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er
framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49755),
og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem er framleiddur með
Trichoderma reesei (MUCL 49754), sýnir að skilyrðin
fyrir leyfinu, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Til samræmis við það
ber að leyfa notkun þessarar blöndu eins og tilgreint er í
viðaukanum við þessa reglugerð.

(3)

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1088/2011 frá
27. október 2011 um leyfi fyrir ensímblöndu af endó-1,4-betaxýlanasa, sem
framleiddur er með Trichoderma reesei (MULC 49755), og endó-1,3(4)betaglúkanasa, sem framleiddur er með Trichoderma reesei (MULC 49754),
sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (handhafi leyfis er Aveve NV) (Stjtíð.
ESB L 281, 28.10.2011, bls. 14).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 989/2012 frá
25. október 2012 um leyfi fyrir endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur
með Trichoderma reesei (MULC 49755), og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem
er framleiddur með Trichoderma reesei (MULC 49754), sem fóðuraukefni
fyrir varphænur og aukategundir alifugla til eldis og varps (leyfishafi er
Aveve NV) (Stjtíð. ESB L 297, 26.10.2012, bls. 11).
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3171 og Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3172.

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 endó1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma
reesei (MUCL 49755), og endó-1,3(4)-betaglúkanasa, sem
er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49754).
Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

Umsóknin varðar leyfi fyrir nýja notkun á blöndu
með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með
Trichoderma reesei (MUCL 49755), og endó-1,3(4)betaglúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei
(MUCL 49754), í aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“
sem fóðuraukefni fyrir eldissvín og aukategundir svína
til eldis, þó ekki af tegundinni Sus scrofa domesticus, og
fyrir eldiskalkúna.

4)

Notkun þeirrar blöndu var leyfð til 10 ára fyrir
eldiskjúklinga með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1091/2009(2), fyrir fráfærugrísi með

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 283, 25.10.2013, bls. 46. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1091/2009 frá 13. nóvember
2009 um að leyfa ensímblöndu með endó-1,4-beta-xýlanasa, sem er
framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49755), og endó-1,3(4)-beta
glúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49754),
sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Aveve NV) (Stjtíð. ESB
L 299, 14.11.2009, bls. 6).

(4)

(5)
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Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.
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viðaukanum, er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum
sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.

2. gr.

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „dýraræktaraukefni“
og virka hópnum „meltingarbætandi efni“ og er tilgreind í

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 24. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð

4a9

Aveve NV

EC 3.2.1.6

Endó-1,3(4)betaglúkanasi

EC 3.2.1.8

Endó-1,4-ßxýlanasi
—

Hámarksaldur

Hámarks
innihald

900 BGU

4 000 XU

—

Virknieiningar/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Lágmarks
innihald

Varðandi öryggi: við
meðhöndlun skal nota
öndunarvörn, gleraugu og
hlífðarhanska.

Til notkunar í fóður,
auðugt af öðrum
fjölsykrum en sterkju
(einkum betaglúkönum og
arabínoxýlönum).

2.

3.

Í notkunarleiðbeiningum
með aukefninu og
forblöndunni skal tilgreina
geymsluskilyrði og
kögglafestu.

1.

Önnur ákvæði

14. nóvember 2023

Leyfi rennur út
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Lýsing á eiginleikum virku efnanna í
fóðrinu:

— litmæling sem byggist á efnahvarfi
dínítrósalisýlsýru á afoxandi sykru
sem næst fram með verkun endó1,3(4)-betaglúkanasa á hvarfefni sem
í er β-glúkani.

— litmæling sem byggist á efnahvarfi
dínítrósalisýlsýru á afoxandi sykru
sem næst fram með verkun endó1,4-betaxýlanasa á hvarfefni sem í er
xýlani,

Lýsing á eiginleikum virka efnisins í
aukefninu:

Greiningaraðferð(3)

endó-1,4-betaxýlanasi, sem er fram
leiddur með Trichoderma reesei (MUCL
49755), og endó-1,3(4)-betaglúkanasi,
sem er framleiddur með Trichoderma
reesei (MUCL 49754)

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Aukategundir svína
til eldis, þó ekki af
tegundinni Sus scrofa
domesticus

Blanda með endó-1,4-betaxýlanasa,
sem er framleiddur með Trichoderma
reesei (MUCL 49755), og endó-1,3(4)betaglúkanasa, sem er framleiddur með
Trichoderma reesei (MUCL 49754), með
virkni að lágmarki: 40 000 XU(1) og 9
000 BGU(2)/g Fast og fljótandi form
Eldiskalkúnar

Eldissvín

Tegund eða flokkur dýra

Samsetning aukefnis

Flokkur dýraræktaraukefna. Virkur hópur: meltingarbætandi efni

Kenninúmer
aukefnisins

VIÐAUKI
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Nafn leyfishafa

Aukefni

— litmæling sem mælir vatnsleysan
legan lit (litarefni) sem endó-1,3(4)betaglúkanasi leysir úr hvarfefni
byggs, betaglúkanasa, sem er
víxltengdur litnum.

— litmæling sem mælir
vatnsleysanlegan leysilit sem endó1,4-betaxýlanasi leysir úr hvarfefni
hveitis, arabínoxýlani, sem er
víxltengt leysilitnum,

Samsetning, efnaformúla, lýsing,
greiningaraðferð
Tegund eða flokkur dýra

Hámarksaldur
Virknieiningar/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Hámarks
innihald
Önnur ákvæði

(1) XU er það magn ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (xýlósajafngildi) á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH-gildið 4,8 og 50 °C.
(2) BGU er það magn ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (sellóbíósajafngildi) á mínútu úr ß-glúkani úr byggi við pH-gildið 5,0 og 50 °C.
(3) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

Kenninúmer
aukefnisins

Lágmarks
innihald
Leyfi rennur út
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1055/2013

2014/EES/23/05

frá 25. október 2013
um leyfi fyrir blöndu með ortófosfórsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

fyrir notkun í fóður hafi ortófosfórsýra engin skaðleg
áhrif á heilbrigði dýra eða neytenda, ekki sé líklegt að
hún skapi frekari áhættu fyrir umhverfið og hún geti
mögulega rotvarið fóður. Matvælaöryggisstofnunin komst
einnig að þeirri niðurstöðu að enginn öryggisvandi myndi
skapast fyrir notendur að því tilskildu að viðeigandi
verndarráðstöfunum væri beitt. Í álitinu er einnig staðfest
skýrsla um aðferðir til að greina fóðuraukefnið í fóðri
sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með
reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
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 ortófosfórsýru var leyfð án tímamarka, í
samræmi við tilskipun 70/524/EBE, sem fóður
aukefni
fyrir allar dýrategundir með tilskipun fram
kvæmda
stjórnarinnar 76/603/EBE(3). Blandan var síðan færð inn
í skrá Bandalagsins yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi
vara í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003.

3)

4)

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 ortófosfórsýru,
CAS-númer 7664-38-2, sem fóðuraukefni fyrir allar
dýrategundir og óskað eftir að aukefnið yrði sett í
aukefnaflokkinn „tæknileg aukefni“ og í virka hópinn
„rotvarnarefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl
sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr.
1831/2003. Umsóknin nær einnig yfir aðra notkun á sama
efni sem ákvörðun hefur enn ekki verið tekin um.
Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í
áliti sínu frá 13. desember 2012(4) að við tillögð skilyrði

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 288, 30.10.2013, bls. 57. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 198, 23.7.1976, bls. 10.
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(1), 3043.

5)

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

6)

Þar eð ekki er gerð krafa um tafarlausa beitingu á
breytingunum á skilyrðunum fyrir leyfinu af öryggis
ástæðum er viðeigandi að heimila umbreytingartímabil
til að ráðstafa fyrirliggjandi birgðum af aukefninu,
forblöndum og fóðurblöndum sem innihalda það, eins og
heimilað er með tilskipun 76/603/EBE.

7)

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“
og virka hópnum „rotvarnarefni“ og er tilgreind í viðaukanum,
er leyfð sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er
fyrir um í þeim viðauka.

2. gr.
Blandan, sem er tilgreind í viðaukanum, og fóður sem inniheldur
blönduna, sem eru framleidd og merkt fyrir 19. maí 2014 í
samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 19. nóvember 2013,
má áfram setja á markað og nota þar til birgðir eru uppurnar.

10.4.2014
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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 25. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______

Nr. 23/39

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

(1)
(2)

—

Ortófosfórsýra

Til að ákvarða ortófosfórsýru í
fóðuraukefninu: títrun með natríumhýdroxíði
(sameiginleg sérfræðinganefnd Matvæla- og
landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna
og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar
um aukefni í matvælum, gæðalýsing efnis
„fosfórsýra“ (2))

Greiningaraðferð(1)

Súlföt: ≤ 1 500 mg/kg (sem CaSO4)

Klóríð: ≤ 200 mg/kg (sem klór)

Rokgjörn sýra: ≤ 10 mg/kg (sem ediksýra)

CAS-nr. 7664-38-2

H3PO4

Ortófosfórsýra

Virkt efni

(67–85,7%) miðað við massahlutfall
(vatnslausn)

Blanda með ortófosfórsýru

Samsetning aukefnis
Allar
dýrategundir

Tegund eða
flokkur dýra

—

Hámarksaldur

Hámarks
innihald

—

—

mg/kg heilfóðurs með 12%
rakainnihald

Lágmarks
innihald

2. Tilgreina skal
innihald fosfórs
á merkimiða
forblöndunar.

1. Varðandi öryggi: við
meðhöndlun skal
nota öndunarvörn,
augnhlífar,
hlífðarhanska og
hlífðarfatnað.

Önnur ákvæði

19. nóvember 2023

Leyfi rennur út

Upplýsingar um greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
Sameiginleg sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum, gæðalýsing efnis „Fosfórsýra“, http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/
Monograph1/Additive-312.pdf

1a338

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: rotvarnarefni

Kenninúmer
aukefnisins

VIÐAUKI

Nr. 23/40
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/41

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1078/2013

2014/EES/23/06

frá 31. október 2013
um leyfi fyrir fúmarsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

geti mögulega rotvarið 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 fóðuraukefnið í fóðri
sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með
reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
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.,

5)

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

6)

Þar eð er ekki 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.

7)

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

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).
Fúmarsýra var leyfð án tímamarka, í samræmi við
tilskipun 70/524/EBE, sem fóðuraukefni fyrir allar
dýrategundir með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
80/678/EBE(3). Aukefnið var síðan fært inn í skrána yfir
fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vara í samræmi við b-lið
1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.
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 fúmarsýru sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og óskað eftir að
aukefnið yrði sett í aukefnaflokkinn „tæknileg aukefni“.
Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.
Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu
í áliti sínu frá 29. janúar 2013(4) að við tillögð
notkunarskilyrði hafi fúmarsýra ekki skaðleg áhrif á
heilbrigði dýra eða manna eða á umhverfið og hún

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 292, 1.11.2013, bls. 7. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2014 frá 8. apríl 2014 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) Þrítugasta og þriðja tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 80/678/EBE frá 4.
júlí 1980 um breytingu á viðaukunum við tilskipun ráðsins 70/524/EBE um
aukefni í fóðri (Stjtíð EB L 185, 18.7.1980, bls. 48).
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(2), 3102.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Fóðuraukefnið, sem tilheyrir aukefnaflokknum „tæknileg
aukefni“ og virka hópnum „rotvarnarefni“ og er tilgreind í
viðaukanum, er leyft sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum
sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

2. gr.
Aukefnið, sem er tilgreint í viðaukanum, og fóður sem
inniheldur aukefnið, sem eru framleidd og merkt fyrir
21. maí 2014 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir
21. nóvember 2013, má áfram setja á markað og nota þar til
birgðir eru uppurnar.

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

Nr. 23/42

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 31. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

10.4.2014

Aukefni

Efnaformúla, lýsing, greiningaraðferðir

Fúmarsýra

Til að ákvarða fúmarsýru (sem
heildarinnihald fúmarsýru) í forblöndu
og fóðri: háþrýstivökvaskiljun með
jónahöfnun og með greiningu þar sem
notast er við útfjólublátt ljós (HPLCUV).

Til að ákvarða fúmarsýru í fóður
aukefninu: innrauð gleypnirófsmæling
og títrun með natríumhýdroxíði (Food
Chemicals Codex 7)

Greiningaraðferð(1)

CAS-nr. 110-17-8

C4H4O4

Fúmarsýra

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Fast form

Fúmarsýra 99,5%

Samsetning aukefnis

Aðrar dýrategundir

Ung dýr sem
eru fóðruð á
staðgöngumjólk

Alifuglar og svín

Tegund eða flokkur
dýra

—

—

—

Hámarksaldur

Hámarksinnihald

—

—

—

—

10 000(2)

20 000

mg af virku efni/kg heilfóðurs með
12% rakainnihaldi

Lágmarks
innihald
Önnur ákvæði

Varðandi öryggi: við meðhöndlun
skal nota öndunarvörn, gleraugu og
hlífðarhanska

(1) Upplýsingar um greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir fóðuraukefni: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
(2) mg fúmarsýru á hvert kg staðgöngumjólkur.

1a297

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: rotvarnarefni

Kenninúmer
aukefnisins

VIÐAUKI

21. nóvember 2023

Leyfi rennur út

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/43

Nr. 23/44

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1113/2013

10.4.2014

2014/EES/23/07

frá 7. nóvember 2013
um leyfi fyrir blöndum með Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus
buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus
buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 og Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494
sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

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. mars 2013(2) og 16. apríl 2013(3) að
við tillögð notkunarskilyrði hafi blöndurnar sem um er að
ræða ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra eða manna eða
á umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að
þeirri niðurstöðu að blanda með Lactobacillus plantarum
NCIMB 40027 geti bætt framleiðslu á votfóðri með því
að auka mjólkursýruinnihald og geymsluþol þurrefna
með því að lækka sýrustigið og minnka niðurbrot
prótíns í fóðurjurtum, sem er auðvelt til meðalerfitt að
votfóðursverka, við 1 × 108 CFU/kg fersks efnis og
við 1 × 109 CFU/kg fersks efnis í fóðurjurtum, sem er
erfitt að votfóðursverka, fyrir allar tegundir. Hún komst
einnig að þeirri niðurstöðu að blanda með Lactobacillus
buchneri DSM 22501 geti bætt framleiðslu á votfóðri
úr fóðurjurtum, sem er auðvelt, meðalerfitt og erfitt að
votfóðursverka, með því að lækka sýrustigið og minnka
ammoníaksköfnunarefni og með því að auka geymsluþol
þurrefnis, blanda með Lactobacillus buchneri NCIMB
40788/CNCM I-4323 geti bætt loftháðan stöðugleika
í fóðurjurtum sem er auðvelt, meðalerfitt og erfitt að
votfóðursverka og blöndur með Lactobacillus buchneri
LN 40177/ATCC PTA-6138 og með Lactobacillus
buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 geti bætt loftháðan
stöðugleika fóðurjurta sem er auðvelt að votfóðursverka,
fyrir allar dýrategundir. 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 blöndunum 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
ber að leyfa notkun þessara blandna eins og tilgreint er í
viðaukanum við þessa reglugerð.

6)

Þar eð er ekki 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.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

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 7. mgr. 10. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 1.–4. mgr.
10. gr. hennar, eru sett fram sértæk ákvæði varðandi mat
á vörum sem notaðar eru í Sambandinu sem aukefni í
votfóður á þeim degi sem sú reglugerð tók gildi.

2)

Í samræmi við b-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003, voru blöndur með Lactobacillus plantarum
NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501,
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323,
Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 og
Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 færðar
inn í skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vörur,
sem tilheyra virka hópnum aukefni í votfóður, fyrir allar
dýrategundir.

3)

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar,
voru lagðar fram umsóknir um leyfi fyrir þessum blöndum
sem fóðuraukefnum fyrir allar dýrategundir og óskað eftir
að aukefnin yrðu sett í flokkinn „tæknileg aukefni“ og í
virka hópinn „aukefni í votfóður“. Umsóknunum fylgdu

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 298, 8.11.2013, bls. 29. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.

(2)
(3)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3168.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(5), 3205.

10.4.2014

7)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Leyfi
Blöndurnar, sem tilheyra aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“
og virka hópnum „aukefni í votfóður“ og eru tilgreindar
í viðaukanum, eru leyfðar sem aukefni í fóður með þeim
skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

Nr. 23/45

2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
Blöndurnar, sem eru tilgreindar í viðaukanum, og fóður sem
inniheldur blöndurnar, sem eru framleidd og merkt fyrir 28.
maí 2014 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 28.
nóvember 2013, 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 7. nóvember 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

Nafn leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

1k20738

1k20743

—

Lactobacillus
buchneri DSM
22501

Lactobacillus
plantarum NCIMB
40027

Blanda með Lactobacillus buchneri DSM 22501
sem inniheldur að lágmarki 5 × 1010 CFU/g
aukefnis.

Samsetning aukefnis

Sanngreining: Rafdráttur á geli í púlssviði (PFGE).

Ákvörðun á heildarfjölda örvera í fóðuraukefninu:
dreifingaraðferð (EN 15787).

Greiningaraðferð(1)

Lífvænlegar frumur Enterococcus faecium NCIMB
40027.

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Blanda með Lactobacillus plantarum NCIMB
40027 sem inniheldur að lágmarki 1 × 1011 CFU/g
aukefnis.

Samsetning aukefnis

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: aukefni í votfóður

Kenninúmer
aukefnisins

Allar
dýra
tegundir

Allar
dýra
tegundir

Tegund
eða flokkur
dýra

VIÐAUKI

—

Hámarks
aldur

Hámarks
innihald

—

—

CFU/kg fersks efnis

Lágmarks
innihald
Leyfi rennur út

3. Varðandi öryggi: Mælt er
með að nota öndunarvörn
og hlífðarhanska við
meðhöndlun.

2. Lágmarksinnihald aukefnis
ef það er ekki notað í
samsetningum með öðrum
örverum sem aukefni í
votfóður: 1 × 108 CFU/kg
fersks efnis.

1. Í notkunarleiðbeiningum með
aukefninu og forblöndunni
skal tilgreina geymsluhita og
geymsluþol.

3. Varðandi öryggi: Mælt er
með að nota öndunarvörn og
hlífðarhanska við meðhöndlun.

— 1 × 109 CFU/kg fersks
efnis í efni sem er erfitt að
votfóðursverka(3).

— 1 × 108 CFU/kg fersks
efnis í efni sem er
auðvelt eða meðalerfitt að
votfóðursverka(2).

2. Lágmarksinnihald aukefnis
ef það er ekki notað í
samsetningum með öðrum
örverum sem aukefni í
votfóður:

1. Í notkunarleiðbeiningum með 28. nóvember 2023
aukefninu og forblöndunni
skal tilgreina geymsluskilyrði.

Önnur ákvæði
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Nafn leyfishafa

—

—

Kenninúmer
aukefnisins

1k20739

1k20740

LN 40177/ATCC
PTA-6138

Lactobacillus
buchneri

NCIMB 40788/
CNCM I-4323

Lactobacillus
buchneri

Aukefni

Blanda með Lactobacillus buchneri LN 40177/
ATCC PTA-6138 sem inniheldur að lágmarki 1 ×
1010 CFU/g aukefnis.

Samsetning aukefnis

Sanngreining: Rafdráttur á geli í púlssviði (PFGE).

Ákvörðun á heildarfjölda örvera í fóðuraukefninu:
dreifingaraðferð (EN 15787).

Greiningaraðferð(1)

Lífvænlegar frumur Lactobacillus buchneri DSM
40788/CNCM I-4323.

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Blanda með Lactobacillus buchneri NCIMB
40788/CNCM I-4323 sem inniheldur að lágmarki
3 × 109 CFU/g aukefnis.

Samsetning aukefnis

Sanngreining: Rafdráttur á geli í púlssviði (PFGE).

Ákvörðun á heildarfjölda örvera í fóðuraukefninu:
dreifingaraðferð (EN 15787).

Greiningaraðferð(1)

Lífvænlegar frumur Lactobacillus buchneri DSM
22501.

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

Allar
dýra
tegundir

Allar
dýra
tegundir

Tegund
eða flokkur
dýra

—

—

Hámarks
aldur

Hámarks
innihald

—

—

—

—

CFU/kg fersks efnis

Lágmarks
innihald

28. nóvember 2023

28. nóvember 2023

Leyfi rennur út

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3. Nota skal aukefnið í
efni sem er auðvelt að
votfóðursverka(4).

2. Lágmarksinnihald aukefnis
ef það er ekki notað í
samsetningum með öðrum
örverum sem aukefni í
votfóður: 1 × 108 CFU/kg
fersks efnis.

1. Í notkunarleiðbeiningum með
aukefninu og forblöndunni
skal tilgreina geymsluhita og
geymsluþol.

3. Varðandi öryggi: Mælt er
með að nota öndunarvörn
og hlífðarhanska við
meðhöndlun.

2. Lágmarksinnihald aukefnis
ef það er ekki notað í
samsetningum með öðrum
örverum sem aukefni í
votfóður: 1 × 108 CFU/kg
fersks efnis.

1. Í notkunarleiðbeiningum með
aukefninu og forblöndunni
skal tilgreina geymsluhita og
geymsluþol.

Önnur ákvæði
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—

1k20741

LN 4637/ATCC
PTA-2494

Lactobacillus
buchneri

Aukefni

Sanngreining: Rafdráttur á geli í púlssviði (PFGE).

Ákvörðun á heildarfjölda örvera í fóðuraukefninu:
dreifingaraðferð (EN 15787).

Greiningaraðferð(1)

Lífvænlegar frumur Lactobacillus buchneri LN
4637/ATCC PTA-2494.

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Blanda með Lactobacillus buchneri LN 4637/
ATCC PTA-2494 sem inniheldur að lágmarki 1 ×
1010 CFU/g aukefnis.

Samsetning aukefnis

Sanngreining: Rafdráttur á geli í púlssviði (PFGE).

Ákvörðun á heildarfjölda örvera í fóðuraukefninu:
dreifingaraðferð (EN 15787).

Greiningaraðferð(1)

Lífvænlegar frumur Lactobacillus buchneri LN
40177/ATCC PTA-6138.

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

Allar
dýra
tegundir

Tegund
eða flokkur
dýra

—

Hámarks
aldur

Hámarks
innihald

—

—

CFU/kg fersks efnis

Lágmarks
innihald

4. Varðandi öryggi: Mælt er
með að nota öndunarvörn
og hlífðarhanska við
meðhöndlun.

3. Nota skal aukefnið í
efni sem er auðvelt að
votfóðursverka(4)

2. Lágmarksinnihald aukefnis
ef það er ekki notað í
samsetningum með öðrum
örverum sem aukefni í
votfóður: 1 × 108 CFU/kg
fersks efnis.

1. Í notkunarleiðbeiningum með
aukefninu og forblöndunni
skal tilgreina geymsluhita og
geymsluþol.

4. Varðandi öryggi: Mælt er
með að nota öndunarvörn
og hlífðarhanska við
meðhöndlun.

Önnur ákvæði

28. nóvember 2023

Leyfi rennur út

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Fóðurjurtir sem er auðvelt að votfóðursverka: > 3% leysanleg kolvetni í fersku efni. Fóðurjurtir sem er meðalerfitt að votheysverka: 1,5–3,0% leysanleg kolvetni í fersku efni. Reglugerð (EB) nr. 429/2008 (Stjtíð.
ESB L 133, 22.5.2008, bls. 1).
(3) Fóðurjurtir sem er erfitt að votfóðursverka: < 1,5% leysanleg kolvetni í fersku efni. Reglugerð (EB) nr. 429/2008 (Stjtíð. ESB L 133, 22.5.2008, bls. 1).
(4) Fóðurjurtir sem er auðvelt að votfóðursverka: > 3% leysanleg kolvetni í fersku efni. Reglugerð (EB) nr. 429/2008 (Stjtíð. ESB L 133, 22.5.2008, bls. 1).

Nafn leyfishafa

Kenninúmer
aukefnisins
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Nr. 23/49

Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/1/ESB

2014/EES/23/08

frá 6. janúar 2012
um breytingu á I. viðauka við tilskipun ráðsins 66/402/EBE að því er varðar þau skilyrði
sem þarf að uppfylla að því er varðar nytjaplöntuna Oryza sativa (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

„A. Oryza sativa:
Fjöldi plantna sem sjá má að eru greinilega sýktar af
Fusarium fujikuroi skal ekki vera meiri en:

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 66/402/EBE frá 14. júní 1966
um markaðssetningu sáðkorns (1), einkum 21. gr. a,

–

2 á hverja 200 m2 við framleiðslu stofnsáðkorns,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

–

4 á hverja 200 m2 við framleiðslu fyrstu kynslóðar
vottaðs sáðkorns,

–

8 á hverja 200m2 við framleiðslu annarrar kynslóðar
vottaðs sáðkorns.

1)

2)

Nýlegar upplýsingar og rannsóknir frá aðildarríkjum
sýna að þörf er á að innleiða viðmiðunarmörk um tilvist
plantna, sem eru sýktar af Fusarium fujikuroi, á ökrum þar
sem sáðkorn Oryza sativa eru framleidd þar eð Fusarium
fujikuroi veldur skemmdum á hrísgrjónum og er ekki
móttækilegur fyrir skilvirkri meðhöndlun með þeim
plöntuverndarvörum sem til eru. Þessar rannsóknir sýna
einnig að þörf ef á að fækka villtum plöntum eða plöntum
með rauð korn á ökrum þar sem sáðkorn Oryza sativa eru
framleidd þar eð dregið hefur umtalsvert úr afrakstri og
gæðum ríssáðkorna við núverandi viðmiðunarmörk.
Með það í huga skal innleiða viðmiðunarmörk um
tilvist plantna, sem eru sýktar af Fusarium fujikuroi, á
ökrum þar sem sáðkorn Oryza sativa eru framleidd og
viðmiðunarmörk um tilvist villtra plantna eða plantna
með rauð korn á ökrum þar sem sáðkorn Oryza sativa
eru framleidd skulu lækkuð við framleiðslu á flokknum
vottað sáðkorn. Setja skal þessi viðmiðunarmörk á
grundvelli rannsókna aðildarríkjanna.

3)

Því ber að breyta tilskipun 66/402/EBE til samræmis við
það.

4)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um fræ og
fjölgunarefni í landbúnaði, garðyrkju og skógrækt.

Fjöldi plantna sem sjá má að eru greinilega villtar eða
með rauð korn skal ekki vera meiri en:
–

0 við framleiðslu stofnsáðkorns,

–

1 á hverja 100 m2 við framleiðslu fyrstu og annarrar
kynslóðar vottaðs sáðkorns,“
2. gr.
Lögleiðing

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari
eigi síðar en 31. maí 2012. Þau skulu þegar í stað
senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og
samsvörunartöflu yfir viðkomandi ákvæði og þessa tilskipun.
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.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

Breytingar á tilskipun 66/402/EBE

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

Í stað liðar 3.A í I. viðauka við tilskipun 66/402/EBE komi
eftirfarandi:

3. gr.

1. gr.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, bls. 8. Hennar var getið í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
(1) Stjtíð. EB L 125, 11.7.1966, bls. 2309/66.

Gildistaka
Tilskipun þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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4. gr.
Viðtakendur
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 6. janúar 2012.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
__________________
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Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/57/ESB

Nr. 23/51

2014/EES/23/09

frá 20. nóvember 2013
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
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

3)

Því ber að breyta tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/
EB til samræmis við það.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

4)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um fræ og
fjölgunarefni í landbúnaði, garðyrkju og skógrækt.

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.,

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Í stað I. og II. viðauka við tilskipun 2003/90/EB komi texti
A-hluta viðaukans við þessa tilskipun.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

Tilskipanir framkvæmdastjórnarinnar 2003/90/EB( ) og
2003/91/EB(4) voru samþykktar til að tryggja að yrki,
sem aðildarríkin bæta við landskrár sínar, samrýmist
þeim viðmiðunarreglum 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 viðmiðunarreglur hafa verið settar.
Að því er varðar önnur yrki er í þessum tilskipunum
kveðið á um að viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins
um vernd nýrra plöntuyrkja (UPOV) skuli gilda.
3

Yrkisskrifstofa Bandalagsins og Alþjóðasambandið um
vernd nýrra plöntuyrkja hafa síðan gefið út nánari
viðmiðunarreglur og uppfært gildandi reglur.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 312, 21.11.2013, bls. 38. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, 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).

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. júlí 2014, 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 30. júní 2014. Þau skulu þegar í stað senda
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. júlí 2014.

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.
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5. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
6. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 20. nóvember 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

10.4.2014
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VIÐAUKI
A-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
Vísindaheiti

Almennt heiti

Aðferðarlýsing yrkisskrifstofu
Bandalagsins

Festuca filiformis Pourr.

Þráðvingull

TP 67/1 frá 23.6.2011

Festuca ovina L.

Sauðvingull

TP 67/1 frá 23.6.2011

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 x boucheanum Kunth

Rýgresisblendingur

TP 4/1 frá 23.6.2011

Pisum sativum L.

Gráertur

TP 7/2 frá 11.3.2010

Brassica napus L.

Fóðurrepja

TP 36/2 frá 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Hampur

TP 276/1 frá 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Sólfífill

TP 81/1 frá 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lín (spunalín, olíulín)

TP 57/1 frá 21.3.2007

Avena nuda L.

Snoðhafrar, hýðislausir hafrar

TP 20/1 frá 6.11.2003

Avena sativa L. (þ.m.t. A. byzantina
K. Koch)

Hafrar

TP 20/1 frá 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Bygg

TP 19/3 frá 21.3.2012

Oryza sativa L.

Hrísgrjón

TP 16/2 frá 21.3.2012

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 120/2 frá 6.11.2003

Zea mays L.

Maís

TP 2/3 frá 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Kartöflur

TP 23/2 frá 1.12.2005

Þessar aðferðarlýsingar eru á vefsíðu yrkisskrifstofu Bandalagsins (www.cpvo.europa.eu).
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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
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

Festuca arundinacea Schreber

Tágavingull

TG/39/8 frá 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Hávingull

TG/39/8 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

Poa pratensis L.

Vallarsveifgras

TG/33/6 frá 12.10.1990

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 sativa L.

Refasmári

TG/6/5 frá 6.4.2005

Medicago x 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.

Hestabaunir

TG/8/6 frá 17.4.2002

Vicia sativa L.

Fóðurflækja

TG/32/7 frá 20.3.2013
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Vísindaheiti

Almennt heiti

Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins um
vernd nýrra plöntuyrkja

Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Rchb.

Gulrófa

TG/89/6 endursk. 4.4.2001 +
1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis
Pers.

Fóðurhreðka

TG/178/3 frá 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Jarðhnetur

TG/93/3 frá 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Akurfrækál
Briggs

TG/185/3 frá 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Litunarþistlar

TG/134/3 frá 12.10.1990

Gossypium spp.

Baðmull

TG/88/6 frá 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Valmúi

TG/166/3 frá 24.3.1999

Sinapis alba L.

Hvítur mustarður

TG/179/3 frá 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Sojabaunir

TG/80/6 frá 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Dúrra

TG/122/3 frá 6.10.1989

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
Vísindaheiti

Almennt heiti

Aðferðarlýsing yrkisskrifstofu
Bandalagsins

Allium cepa L. (Cepa-yrkishópur)

Laukur og bananaskalottlaukur
(Echalion)

TP 46/2 frá 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatumyrkishópur)

Skalottlaukur

TP 46/2 frá 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Pípulaukur

TP 161/1 frá 11.3.2010

Allium porrum L.

Blaðlaukur

TP 85/2 frá 1.4.2009

Allium sativum L.

Hvítlaukur

TP 162/1 frá 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Graslaukur

TP 198/1 frá 1.4.2009

Apium graveolens L.

Sellerí

TP 82/1 frá 13.3.2008

Apium graveolens L.

Hnúðsilla

TP 74/1 frá 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Sperglar

TP 130/2 frá 16.02.2011

Beta vulgaris L.

Rauðrófa, þ.m.t. Cheltenham-rófa

TP 60/1 frá 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Grænkál

TP 90/1 frá 16.02.2011

Brassica oleracea L.

Blómkál

TP 45/2 frá 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Spergilkál (kalabríukál)

TP 151/2 frá 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Rósakál

TP 54/2 frá 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Hnúðkál

TP 65/1 frá 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Blöðrukál, hvítkál og rauðkál

TP 48/3 frá 16.2.2011

Brassica rapa L.

Kínakál

TP 105/1 frá 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Eldpipar eða paprika

TP 76/2 frá 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Hrokkinblaða salatfífill og
endívusalat

TP 118/2 frá 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Iðnaðarsíkoría

TP 172/2 frá 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Jólasalat

TP 173/1 frá 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum.
et Nakai

Vatnsmelóna

TP 142/1 frá 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melóna

TP 104/2 frá 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Gúrka og smágúrka

TP 61/2 frá 13.3.2008
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Vísindaheiti

Almennt heiti

Aðferðarlýsing yrkisskrifstofu
Bandalagsins

Cucurbita pepo L.

Grasker eða dvergbítur

TP 119/1 frá 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Ætiþistill og salatþistill

TP 184/2 frá 27.2.2013

Daucus carota L.

Gulrót og fóðurgulrót

TP 49/3 frá 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenníka

TP 183/1 frá 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salat

TP 13/5 frá 16.2.2011

Solanum tuberosum L.

Tómatur

TP 44/4 endursk. frá 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman
ex A. W. (Hill)

Steinselja

TP 136/1 frá 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Klifurbaun

TP 9/1 frá 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Buskabaunir og stangarbaunir

TP 12/4 frá 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Hýðisertur, mergertur og sykurertur

TP 7/2 frá 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Hreðkur, vetrarhreðkur

TP 64/2 frá 27.2.2013

Solanum melongena L.

Eggaldin

TP 117/1 frá 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spínat

TP 55/5 frá 27.2.2013

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

Þessar aðferðarlýsingar eru á vefsíðu yrkisskrifstofu Bandalagsins (www.cpvo.europa.eu).
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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
Vísindaheiti

Almennt heiti

Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins um
vernd nýrra plöntuyrkja

Beta vulgaris L.

Blaðbeðja

TG/106/4 frá 31.3.2004

Brassica rapa L.

Næpa

TG/37/10 frá 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Ítalskur kaffifífill

TG/154/3 frá 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Flöskuker

TG/155/4 endursk. 28.3.2007 +
1.4.2009

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbari

TG/62/6 frá 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Surtarrót (svartrót)

TG/116/4 frá 24.3.2010

Solanum lycopersicum L. x Solanum
habrochaites S. Knapp & D.M.
Spooner; Solanum lycopersicum L.
x Solanum peruvianum (L.) Mill.;
Solanum lycopersicum L. x Solanum
cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Frumstofnar tómata

TG/294/1 frá 20.3.2013

Texta þessara viðmiðunarreglna er að finna á vefsíðu Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja (www.upov.int).“
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 772/2013

Nr. 23/59

2014/EES/23/10

frá 8. ágúst 2013
um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir dífenýlamín í eða á tilteknum
afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

neytendur. Þetta álit var sent framkvæmdastjórninni og
aðildarríkjunum og gert aðgengilegt almenningi.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

3)

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir
varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og
dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (1),
einkum a-lið 1. mgr. 14. gr. og b-lið 1. mgr. 18. gr.,

Í því áliti mælir Matvælaöryggisstofnunin hvorki með að
dífenýlamín verði fært á skrá í IV. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 396/2005 né að CXL-hámarksgildi verði færð
inn í II. viðauka við þá reglugerð.

4)

Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem
innihalda dífenýlamín eru afturkölluð. Því skal fella brott
hámarksgildi leifa, sem eru fastsett fyrir þetta virka efni í
II. og III. viðauka, nema fyrir epli og perur.

5)

Að því er varðar dífenýlamín í eplum og perum hafa
aðildarríki, þriðju lönd og stjórnendur matvælafyrirtækja
tilkynnt framkvæmdastjórninni um óhjákvæmilega
víxlmengun sem hefur áhrif á ómeðhöndluð epli og perur
og kemur til vegna leifa dífenýlamíns í geymsluaðstöðu,
einkum í vélbúnaði, á yfirborði og í ílátum, einna helst
kössum, og á þessu stigi er ekki tæknilega gerlegt að
fjarlægja þær fullkomlega.

6)

Á grundvelli vöktunargagna, sem borist hafa um
víxlmengunina, þykir rétt, að teknu tilliti til áhyggna
sem neytendur hafa látið í ljós varðandi dífenýlamín,
að fastsetja tímabundið hámarksgildi leifa eins lágt og
mögulegt er sem myndi samt gera það kleift að setja
ómeðhöndluð epli og perur á markað á eðlilegan hátt og
eiga viðskipti með þau.

7)

Þótt ekki sé unnt á þessu stigi að gera lokaáhættumat fyrir
neytendur sökum þess að Matvælaöryggisstofnunin hefur
greint ýmiss konar eyður í gögnum í málsskjölunum um
dífenýlamín er raunhæft að vænta þess að tímabundnu
hámarksgildi leifa sem nemur 0,1 mg/kg, sem er 50
sinnum lægra en núverandi hámarksgildi leifa sem nemur
5 mg/kg, fylgi ekki óviðunandi áhætta fyrir neytendur.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir
dífenýlamín. Dífenýlamín var viðfangsefni ákvörðunar
framkvæmdastjórnarinnar 2009/859/EB frá 30.
nóvember 2009 um að færa dífenýlamín ekki á skrá
í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE og um
afturköllun leyfa fyrir plöntuverndarvörur sem innihalda
efnið(2) og það er viðfangsefni framkvæmdarreglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 578/2012 frá 29.
júní 2012 um að samþykkja ekki virka efnið dífenýlamín,
í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á
markað(3).

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin) skilaði 22. ágúst 2011(4)
rökstuddu áliti um gildandi hámarksgildi leifa fyrir
dífenýlamín skv. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB)
nr. 396/2005 og rannsakaði einkum áhættu fyrir

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 217, 13.8.2013, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka
(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 79.
(3) Stjtíð. ESB L 171, 30.6.2012, bls. 2.
(4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue
levels (MRLs) for diphenylamine according to Article 12 of Regulation
(EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011, 9(8),
2336, [20 bls], doi:10.2903/j.efsa.2011.2336.
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8)

Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005
mun framkvæmdastjórnin endurskoða aðstæðurnar innan
tveggja ára frá gildistökudegi núverandi reglugerðar á
grundvelli nýrra vöktunargagna og annarra nýrra þátta
sem verða tiltækir.

9)

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

10.4.2014

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.

10) Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi skal veita
hæfilegan frest svo að aðildarríkin, þriðju lönd og
stjórnendur matvælafyrirtækja geti búið sig undir að
uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja þessum breytingum
á hámarksgildum leifa.

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr.
396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
2. gr.

11) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins,
fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um
ný hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til
athugasemda þeirra.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún skal þó gilda frá 2. mars 2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 8. ágúst 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______
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VIÐAUKI
Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:
1) Í II. viðauka falli dálkurinn fyrir dífenýlamín brott.
2) Í B-hluta III. viðauka falli dálkurinn fyrir dífenýlamín brott.
3) Eftirfarandi dálkur bætist við í A-hluta III. viðauka:

Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

1

2

0100000
0110000

1.

i.

Sítrusávextir
Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar)

0110990

Annað
ii. Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

0120010

Möndlur

0120020

Parahnetur

0120030

Kasúhnetur

0120040

Kastaníuhnetur

0120050

Kókoshnetur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120070

Goðahnetur

0120080

Pekanhnetur

0120090

Furuhnetur

0120100

Pistasíuhnetur

0120110

Valhnetur

0120990

Annað

0130000
0130010

3

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR

0110010

0120000

Dífenýlamín

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

(**)

(**)

iii. Kjarnaávextir
Epli (skógarepli)

0,1 (+)
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1

2
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3

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

(**)

0130040

Trjámispilsaldin

(**)

0130050

Dúnepli

(**)

0130990

Annað

(**)

0140000

iv. Steinaldin

(**)

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur)

0140990

Annað

0150000
0151000

v.

Ber og smá aldin

0,1 (+)

(**)

a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0153000

c) Klungurber

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes tegundir)

0154050

Rósaldin

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og önnur ber af
trjákenndum plöntum)

0154990

Annað

0160000

vi. Ýmis aldin

(**)
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0161000

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia x
Fortunella spp.))

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0161060

Gallaldin

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasilíukirsuber, (grumichama, Eugenia uniflora))

0161990

Annað

0162000

b) Óætt hýði, lítið

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin)

0162990

Annað

0163000

c) Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur og önnur miðlungsstór aldin af
berkjuviðarætt)

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0210000

3

a) Ætt hýði

0161010

0200000
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2.

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i.

Rótarávextir og hnýði

(**)
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0211000

a) Kartöflur

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað

0213000

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0213050

Ætifíflar

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (Cyperus
esculentus))

0213090

Hafursrætur (svartrætur)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

0220000

ii. Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (silfurlaukur)

0220030

Skalottlaukar

0220040

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)

0220990

Annað

0230000
0231000

iii. Aldingrænmeti
a) Náttskuggaætt

0231010

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium barbarum og L. chinense))

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur)

0231040

Okrur

0231990

Annað

10.4.2014

3

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1

2

b) Graskersætt — með ætu hýði

0232000
0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0232990

Annað
c) Graskersætt — með óætu hýði

0233000
0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker)

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0240000

iv. Kál
a) Blómstrandi kál

0241000
0241010

Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað
b) Kálhöfuð

0242000
0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað
c) Blaðkál

0243000
0243010

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

0243990

Annað
d) Hnúðkál

0244000
0250000
0251000

v.

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir
a) Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt

0251010

Vorsalat (strábrúða)

0251020

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)

0251030

Breiðblaða salatfífill (villtur kaffifífill, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat)

0251040

Karsi

0251050

Vetrarkarsi

Nr. 23/65
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0251060

Klettasalat (gyltumustarður)

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

0252000

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (Amaranthus))

0252020

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (Salsola soda))

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

0253000

c) Vínviðarlauf

0254000

d) Brunnperla

0255000

e) Jólasalat

0256000

f)

Kryddjurtir

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill og
önnur lauf af sveipjurtaætt)

0256040

Steinselja

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

0256060

Rósmarín

0256070

Blóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

0256090

Lárviðarlauf

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað (æt blóm)

0260000

vi. Belgávextir (ferskir)

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir)

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

10.4.2014
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0270000

Sperglar

0270020

Salatþistlar

0270030

Sellerí

0270040

Fenníkur

0270050

Ætiþistlar

0270060

Blaðlaukar

0270070

Rabarbarar

0270080

Bambussprotar

0270090

Pálmakjarnar

0270990

Annað

0280000

Sveppir

viii.

0280010

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

0280020

Villtir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000

ix. Þang og þari
3.

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

0300040

Úlfabaunir

0300990

Annað

0400000
0401000

3

vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

0300000
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4.

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

(**)

(**)
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0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað

0402000

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað
5.

KORNVÖRUR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0610000

i.

0620000

ii. Kaffibaunir

0630000

iii. Jurtate (þurrkað)

0631000

3

ii. Olíurík aldin

0402010

0500000

10.4.2014

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, af Camellia sinensis)

a) Blóm

0631010

Kamillublóm

0631020

Blóm af læknakólfi

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

(**)

(**)
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0631050

Lindiblóm

0631990

Annað

0632000
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b) Lauf

0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0639000

d) Önnur jurtate

0640000

iv. Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

7.

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

(**)

0800000

8.

KRYDD

(**)

0810000

i.

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii. Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Aníspipar

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur
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0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

iv. Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0840020

Engifer

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0840040

Piparrót

0840990

Annað

0850000

v.

Blómknappar

0850010

Negull

0850020

Kapers

0850990

Annað

0860000

vi. Fræni

0860010

Saffran

0860990

Annað

0870000

vii. Frækápur

0870010

Múskatblóm

0870990

Annað
9.

SYKURPLÖNTUR

0900010

Sykurrófur (rætur)

0900020

Sykurreyr

0900030

Kaffifífilsrætur

0900990

Annað

1000000
1010000

1011000

3

iii. Börkur

0830010

0900000

10.4.2014

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR
i.

Kjöt, unnar kjötvörur, sláturmatur, blóð, dýrafita; nýtt, kælt eða fryst, saltað, í saltlegi, þurrkað eða
reykt eða unnið í fín- eða grófmalað mjöl; aðrar unnar afurðir, t.d. pylsur og tilreidd matvæli gerð úr
þessum vörum
a) Svín

(**)
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1011010

Kjöt

1011020

Fita, án magurs kjöts

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Kjöt

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c) Sauðfé

1013010

Kjöt

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Kjöt

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Kjöt

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru
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1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur

1016010

Kjöt

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

1017010

Kjöt

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

1020000

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

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii. Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjarauður; nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni,
mótað, fryst eða rotvarið með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni

1030010

Kjúklingar

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

1040000

iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

1050000

v.

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

10.4.2014
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1060000

vi. Sniglar

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra

Nr. 23/73

3

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk
(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í V. viðauka, gilda um.
Dífenýlamín
(+) Tímabundin hámarksgildi leifa sem skal endurskoða eigi síðar en 2. september 2015
0130010
Epli (skógarepli)
0130020
Perur (sandperur)“

4) Eftirfarandi dálkur bætist við í V. viðauka:

Kenninúmer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um(a)

1

2

0100000
0110000

1.

3

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar)

0110990

Annað

0120000

Dífenýlamín

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

ii. Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

0120010

Möndlur

0120020

Parahnetur

0120030

Kasúhnetur

0120040

Kastaníuhnetur

0120050

Kókoshnetur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120070

Goðahnetur

0120080

Pekanhnetur

0120090

Furuhnetur

0120100

Pistasíuhnetur

0,05(*)

0,05(*)
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0120110

Valhnetur

0120990

Annað

0130000

10.4.2014

3

iii. Kjarnaávextir

0130010

Epli (skógarepli)

(**)

0130020

Perur (sandperur)

(**)

0130030

Kveði

0,05(*)

0130040

Trjámispilsaldin

0,05(*)

0130050

Dúnepli

0,05(*)

0130990

Annað

0,05(*)

0140000

iv. Steinaldin

0,05(*)

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur)

0140990

Annað

0150000
0151000

v.

Ber og smá aldin
a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0153000

c) Klungurber

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribestegundir)

0154050

Rósaldin

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

0,05(*)
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0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og önnur ber af
trjákenndum plöntum)

0154990

Annað

0160000

vi. Ýmis aldin

0161000

a) Ætt hýði

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia x
Fortunella spp.))

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0161060

Gallaldin

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasilíukirsuber, (grumichama, Eugenia uniflora))

0161990

Annað

0162000

b) Óætt hýði, lítið

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin)

0162990

Annað

0163000

c) Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur og önnur miðlungsstór aldin af
berkjuviðarætt)

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)
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0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0200000
0210000

2.

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i.

Rótarávextir og hnýði

0211000

a) Kartöflur

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað

0213000

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0213050

Ætifíflar

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (Cyperus
esculentus))

0213090

Hafursrætur (svartrætur)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

0220000

ii. Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (silfurlaukur)

0220030

Skalottlaukar

0220040

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)

0220990

Annað

10.4.2014
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0230000
0231000

2

iii. Aldingrænmeti
a) Náttskuggaætt

0231010

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium barbarum og L. chinense))

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur)

0231040

Okrur

0231990

Annað

0232000

b) Graskersætt — með ætu hýði

0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0232990

Annað

0233000

c) Graskersætt — með óætu hýði

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker)

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0240000
0241000

iv. Kál
a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

0242000

b) Kálhöfuð

0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað

0243000

c) Blaðkál

0243010

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

Nr. 23/77

3

Nr. 23/78

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1

2

0243990

Annað

0244000
0250000
0251000

d) Hnúðkál
v.

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir
a) Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt

0251010

Vorsalat (strábrúða)

0251020

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)

0251030

Breiðblaða salatfífill (villtur kaffifífill, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat)

0251040

Karsi

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður)

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

0252000

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (Amaranthus))

0252020

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (Salsola soda))

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

0253000

c) Vínviðarlauf

0254000

d) Brunnperla

0255000

e) Jólasalat

0256000

f)

Kryddjurtir

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill og
önnur lauf af sveipjurtaætt)

0256040

Steinselja

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

0256060

Rósmarín

0256070

Blóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

0256090

Lárviðarlauf

10.4.2014
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0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað (æt blóm)

0260000

vi. Belgávextir (ferskir)

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir)

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

0270000

3

vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar

0270030

Sellerí

0270040

Fenníkur

0270050

Ætiþistlar

0270060

Blaðlaukar

0270070

Rabarbarar

0270080

Bambussprotar

0270090

Pálmakjarnar

0270990

Annað

0280000

Sveppir

viii.

0280010

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

0280020

Villtir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

Nr. 23/79

ix. Þang og þari
3.

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

0300040

Úlfabaunir

0300990

Annað

0,05(*)
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0400000

2

4.

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

0401000

3

0,05(*)

Olíufræ

0401010

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað
ii. Olíurík aldin

0402000
0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

0500000

10.4.2014

5.

KORNVÖRUR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón

0500070

Rúgur

0,05(*)
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0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0610000

i.

0620000

ii. Kaffibaunir

0630000

iii. Jurtate (þurrkað)

0631000

Nr. 23/81
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0,05(*)

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, af Camellia sinensis)

a) Blóm

0631010

Kamillublóm

0631020

Blóm af læknakólfi

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

0631050

Lindiblóm

0631990

Annað

0632000

b) Lauf

0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0639000

d) Önnur jurtate

0640000

iv. Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

7.

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

0,05(*)

0800000

8.

KRYDD

0,05(*)

0810000

i.

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)
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0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii. Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Aníspipar

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii. Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

iv. Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0840020

Engifer

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0840040

Piparrót

0840990

Annað

0850000

v.

Blómknappar

0850010

Negull

0850020

Kapers

0850990

Annað

0860000

vi. Fræni

0860010

Saffran

10.4.2014
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0860990

Annað

0870000

vii. Frækápur

0870010

Múskatblóm

0870990

Annað

0900000

9.

SYKURPLÖNTUR

0900010

Sykurrófur (rætur)

0900020

Sykurreyr

0900030

Kaffifífilsrætur

0900990

Annað

1000000
1010000

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR
i.

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

1011000

a) Svín

1011010

Kjöt

1011020

Fita, án magurs kjöts

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Kjöt

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c) Sauðfé

1013010

Kjöt

1013020

Fita

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur
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1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Kjöt

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Kjöt

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur

1016010

Kjöt

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

1017010

Kjöt

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

1020000

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

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

10.4.2014
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1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii. Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjarauður; nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni,
mótað, fryst eða rotvarið með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni

1030010

Kjúklingar

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

1040000

iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

1050000

v.

1060000

vi. Sniglar

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk
(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í V. viðauka, gilda um.
Dífenýlamín
(+) Tímabundin hámarksgildi leifa sem skal endurskoða eigi síðar en 2. september 2015
0130010
Epli (skógarepli)
0130020
Perur (sandperur)“
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 777/2013

10.4.2014

2014/EES/23/11

frá 12. ágúst 2013
um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir klódínafóp, klómasón, díúrón,
etalflúralín, joxýníl, ípróvalíkarb, malínhýdrasíð, mepanípýrím, metkónasól, prósúlfókarb
og tepraloxýdím í eða á tilteknum afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

við 1. mgr. 12. gr.(3). Matvælaöryggisstofnunin mælti
með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir kryddjurtir,
repjufræ og risagraskersfræ. Að því er varðar aðrar
vörur er mælt með því að hækka gildandi hámarksgildi
leifa eða viðhalda þeim. Matvælaöryggisstofnunin komst
að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti um
hámarksgildi leifa fyrir gúrkur, melónur (horngúrkur) og
hnúðkál og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda.
Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur
ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar vörur í
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi
gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur
tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð með tilliti
til upplýsinganna sem verða tiltækar innan tveggja ára frá
birtingu þessarar reglugerðar.

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir
varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og
dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (1),
einkum a-lið 1. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 49. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir joxýníl,
ípróvalíkarb, malínhýdrasíð og mepanípýrím. Í A-hluta
III. viðauka við þá reglugerð voru fastsett hámarksgildi
leifa fyrir klódínafop, klómasón, díúrón, etalflúralín,
metkónasól, prósúlfókarb og tepraloxýdím.

2)

Að því er varðar klódínafop lagði Matvælaöryggisstofnun
Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, fram
rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við
2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum
við 1. mgr. 12. gr.(2). Matvælaöryggisstofnunin lagði
til að skilgreiningunni á leifum verði breytt. Hún mælti
með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir rúgkorn og
hveitikorn. Að því er varðar aðrar vörur er mælt með því
að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða viðhalda þeim.

3)

Að því er varðar klómasón lagði Matvælaöryggisstofnunin
fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi
við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 221, 17.8.2013, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka
(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn,
bíður birtingar.

4)

Að því er varðar díúrón lagði Matvælaöryggisstofnunin
fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi
við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum
við 1. mgr. 12. gr.(4). Matvælaöryggisstofnunin lagði
til að skilgreiningunni á leifum verði breytt. Hún mælti
með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir kjarnaávexti og
vínþrúgur. Að því er varðar aðrar vörur er mælt með því
að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða viðhalda þeim.
Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að
tilteknar upplýsingar vanti um hámarksgildi leifa fyrir
kjarnaávexti og vínþrúgur og að þörf sé á frekari athugun
áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir
neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar
vörur í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við
gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin
hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð með
tilliti til upplýsinganna sem verða tiltækar innan tveggja
ára frá birtingu þessarar reglugerðar.

5)

Að því er varðar etalflúralín mælti Matvælaöryggis
stofnunin með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir allar
vörurnar niður í viðeigandi magngreiningarmörk, að
teknu tilliti til þess að notkun þess er ekki lengur leyft
innan Sambandsins og ekki hefur verið tilkynnt um að
notkun sé leyfð í þriðju löndum. Því ber að fella brott
hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir etalflúralín í
II. og III. viðauka.
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6)

Að því er varðar joxýníl lagði Matvælaöryggisstofnunin
fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi
við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í
tengslum við 1. mgr. 12. gr.(5). Matvælaöryggisstofnunin
mælti með því að hækka núverandi hámarksgildi leifa að
því er varðar allar vörur eða viðhalda þeim.

7)

Að því er varðar ípróvalíkarb lagði Matvælaöryggis
stofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi
leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar
(EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr.(6).
Matvælaöryggisstofnunin mælti með því að lækka
hámarksgildi leifa fyrir kartöflur, tómata, salat, breiðblaða
salatfífil og klettasalat. Að því er varðar aðrar vörur er
mælt með því að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða
viðhalda þeim. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri
niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti um hámarksgildi
leifa fyrir salat, breiðblaða salatfífil og klettasalat og
að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar
eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti
að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar vörur í II.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi
gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur
tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð með tilliti
til upplýsinganna sem verða tiltækar innan tveggja ára frá
birtingu þessarar reglugerðar.

8)

9)

Að því er varðar malínhýdrasíð lagði Matvælaöryggis
stofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi
leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar
(EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr.(7).
Matvælaöryggisstofnunin lagði til að breyta skilgreiningu
á leifum fyrir mjólk og mælti með því að lækka
hámarksgildi leifa fyrir mjólk úr nautgripum, sauðamjólk
og geitamjólk. Að því er varðar aðrar vörur er mælt með því
að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða viðhalda þeim.
Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að
tilteknar upplýsingar vanti um hámarksgildi leifa fyrir
kartöflur, gulrætur, nípur, hvítlauk, lauka og skalottlauka
og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar
eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti
að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar vörur í II.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi
gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur
tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð með tilliti
til upplýsinganna sem verða tiltækar innan tveggja ára frá
birtingu þessarar reglugerðar.
Að því er varðar mepanípýrím lagði Matvælaöryggis
stofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi
leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar
(EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr.(8).
Matvælaöryggisstofnunin lagði til að skilgreiningunni
á leifum verði breytt. Hún mælti með því að lækka
hámarksgildi leifa fyrir vínber til neyslu, vínþrúgur,
jarðarber, tómata og eggaldin. Að því er varðar aðrar
vörur er mælt með því að hækka gildandi hámarksgildi
leifa eða viðhalda þeim.

10) Að því er varðar metkónasól lagði Matvælaöryggis
stofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í
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samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005,
í tengslum við 1. mgr. 12. gr.(9). Matvælaöryggisstofnunin
lagði til að skilgreiningunni á leifum verði breytt.
Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir
ertur (ferskar, án fræbelgs), jarðhnetur, rúgkorn og
nautgripalifur. Að því er varðar aðrar vörur er mælt með því
að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða viðhalda þeim.
Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að
tilteknar upplýsingar vanti um hámarksgildi leifa fyrir
melónur (horngúrkur) og að þörf sé á frekari athugun
áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir
neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar
vörur í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við
gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin
hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð með
tilliti til upplýsinganna sem verða tiltækar innan tveggja
ára frá birtingu þessarar reglugerðar.
11) Að því er varðar prósúlfókarb lagði Matvælaöryggis
stofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi
leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB)
nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr.(10).
Matvælaöryggisstofnunin mælti með því að lækka
hámarksgildi leifa fyrir kartöflur, hnúðsillu piparrót,
nípur, steinseljurætur, hafursrætur, lauka, skalottlauka,
vorlauka, baunir (ferskar, án fræbelgs), ertur (ferskar,
með fræbelg), ertur (ferskar, án fræbelgs), spergil, sellerí,
ætiþistla, blaðlauka, baunir (þurrkaðar), ertur (þurrkaðar),
valmúafræ, sólblómafræ, byggkorn, hafrakorn, rúgkorn
og hveitikorn. Að því er varðar aðrar vörur er mælt
með því að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða
viðhalda þeim. Matvælaöryggisstofnunin komst að
þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti um
hámarksgildi leifa fyrir jarðarber, gulrætur, hnúðsillu,
piparrót, nípur, steinseljurætur, hafursrót, kryddjurtir,
sellerí og krydd (úr fræjum og úr aldinum og berjum)
og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar
eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti
að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar vörur í II.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi
gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur
tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð með tilliti
til upplýsinganna sem verða tiltækar innan tveggja ára frá
birtingu þessarar reglugerðar.
12) Að því er varðar tepraloxýdím lagði Matvælaöryggis
stofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í
samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í
tengslum við 1. mgr. 12. gr.(11). Matvælaöryggisstofnunin
lagði til að skilgreiningunni á leifum verði breytt.
Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir
kartöflur, rauðrófur, gulrætur, hnúðsillu, piparrót, nípur,
steinseljurætur, hafursrót, gulrófur, næpur, baunir
(þurrkaðar), linsubaunir (þurrkaðar), ertur (þurrkaðar),
hörfræ, repjufræ, alifuglakjöt, alifuglafitu, alifuglalifur
og fuglsegg. Að því er varðar aðrar vörur er mælt
með því að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða
viðhalda þeim. Matvælaöryggisstofnunin komst að
þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti um
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hámarksgildi leifa fyrir jarðarber, önnur smá aldin og ber,
aldin af graskersætt - ætt hýði, kál, blaðsellerí, blaðlauka,
baunir (þurrkaðar), linsubaunir og ertur (þurrkaðar)
og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar
eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti
að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar vörur í
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi
gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur
tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð með tilliti
til upplýsinganna sem verða tiltækar innan tveggja ára frá
birtingu þessarar reglugerðar.
13) Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggis
stofn
unarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta
máli fyrir málefnið sem er í athugun uppfylla viðeigandi
breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14
gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
14) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins,
fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um
ný hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til
athugasemda þeirra.
15) Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi ætti að veita
hæfilegan frest svo að aðildarríkin og hagsmunaaðilar
geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja
þessum breytingum á hámarksgildum leifa.
16) Því ber að breyta II. viðauka, A- og B-hluta III. viðauka
og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 til
samræmis við það.
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17) Til að koma megi við eðlilegri markaðssetningu, vinnslu
og neyslu afurða ætti í þessari reglugerð að kveða á um
umbreytingarfyrirkomulag vegna afurða sem hafa verið
framleiddar áður en hámarksgildum leifa var breytt og
þar sem upplýsingar sýna að öflugri heilsuvernd neytenda
sé viðhaldið.
18) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
2. gr.
Reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og sú reglugerð var áður en
henni var breytt með þessari reglugerð, gildir áfram um afurðir
sem voru framleiddar fyrir 6. mars 2014.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 6. mars 2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 12. ágúst 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
_______

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.
Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clodinafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(10), 2404.
3
( ) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clomazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(8), 2345.
(4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011, 9 (7), 2344, [28 bls.]
(5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ioxynil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2010, 8 (10), 1831, [32 bls.]
(6) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iprovalicarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011, 9 (8), 2338, [30 bls.]
(7) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for maleic hydrazide according to Article 12 of Regulation (EC) No
396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011, 9 (10), 2421, [41 bls.]
(8) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepanipyrim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011, 9 (8), 2342, [31 bls.]
(9) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011, 9 (10), 2422, [47 bls.]
(10) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prosulfocarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011, 9 (8), 2346, [39 bls.]
(11) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tepraloxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011, 9 (10), 2423, [56 bls.]
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VIÐAUKI
Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað dálkanna fyrir joxýníl, ípróvalíkarb, malínhýdrasíð og mepanípýrím komi eftirfarandi:

Kenni
númer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um(a)

Joxýníl (summa joxýníls, salta þess
og estera, gefin upp sem joxýníl
(F)).

Ípróvalíkarb

Malínhýdrasíð

Mepanípýrím

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

1

2

3

4

5

6

0100000
0110000

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum
minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir
blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar)

0110990

Annað

0120000

ii.

Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

0120010

Möndlur

0120020

Parahnetur

0120030

Kasúhnetur

0120040

Kastaníuhnetur

0120050

Kókoshnetur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120070

Goðahnetur

0120080

Pekanhnetur

0120090

Furuhnetur

0120100

Pistasíuhnetur

0120110

Valhnetur

0,2(*) (+)
0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)
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1

2

0120990
0130000

iii.

Kjarnaávextir
Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað
iv.

Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur)

0140990

Annað

0150000
0151000

3

4

5

6

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

2

2

Annað

0130010

0140000
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v.

Ber og smá aldin
a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0,01(*)

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0,01(*)

1,5

0153000

c) Klungurber

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribestegundir)

0154050

Rósaldin
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1

2

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber),
snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)

0154990

Annað

0160000
0161000

vi.

Ýmis aldin
a) Ætt hýði

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur,
læmhvatar (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0161060

Gallaldin

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli,
(grumichama, Eugenia uniflora),)

0161990

Annað

0162000

rósaepli,

brasilíukirsuber,

b) Óætt hýði, lítið

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin,
gulaldin og mjúkaldin)

0162990

Annað

0163000

c) Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur og
önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)

Nr. 23/91

3

4

0,01(*)

0,01(*)

5

6

0,01(*)
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0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0200000
0210000

2.

10.4.2014

3

4

0,01(*)

0,01(*)

5

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i.

Rótarávextir og hnýði

0,01(*)

0211000

a) Kartöflur

50 (+)

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0,2 (+)

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað
c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213000

(+)

0213010

Rauðrófur

0,2(*)

0213020

Gulrætur

30

0213030

Hnúðsilla

0,2(*)

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0,2(*)

0213050

Ætifíflar

0,2(*)

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0,2(*)

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki,
hnetusveipsef (Cyperus esculentus))

0,2(*)

0213090

Hafursrætur (svartrætur)

0,2(*)

0213100

Gulrófur

0,2(*)

0213110

Næpur

0,2(*)

0213990

Annað

0,2(*)

0220000

6

ii.

30

Laukar

(+)

0220010

Hvítlaukur

0,2

0,01(*)

15

0220020

Laukar (silfurlaukur)

0,2

0,1

15

0220030

Skalottlaukar

0,2

0,01(*)

15

0220040

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)

3

0,01(*)

0,2(*)

0,01(*)

10.4.2014
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2

0220990
0230000

iii.

Nr. 23/93

3

4

5

Annað

0,01(*)

0,01(*)

0,2(*)

Aldingrænmeti

0,01(*)

6

0,2(*)

a) Náttskuggaætt

0231000

0,7

0,8

Paprikur (eldpipar)

0,01(*)

0,01(*)

0231030

Eggaldin (melónuperur)

0,01(*)

0,8

0231040

Okrur

0,01(*)

0,01(*)

0231990

Annað

0,01(*)

0,01(*)

0231010

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber, úlfaber
(Lycium barbarum og L. chinense))

0231020

0,1

b) Graskersætt — með ætu hýði

0232000
0232010

Gúrkur

0,01(*)

0232020

Smágúrkur

0,01(*)

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0232990

Annað

0,6
0,01(*)

c) Graskersætt — með óætu hýði

0233000

0,01(*)

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker)

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0,01(*)

0234000

d) Sykurmaís

0,01(*)

0,01(*)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0,01(*)

0,01(*)

0240000
0241000

iv.

Kál
a) Blómstrandi kál
Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað
b) Kálhöfuð

0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað

0243000
0243010

0,01(*)
0,2

0,01(*)

0241010

0242000

0,2

c) Blaðkál
Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

0,01(*)

0,2(*)

0,01(*)

Nr. 23/94
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1

2

3

0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

0243990

Annað

0251000

4

v.

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

6

0,2(*)

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

0,01(*)

0,01(*)

0251010

Vorsalat (strábrúða)

0,01(*)

0251020

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)

0,8 (+)

0251030

Breiðblaða salatfífill (villtur
hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat)

0,8 (+)

0251040

Karsi

0,01(*)

0251050

Vetrarkarsi

0,01(*)

0251060

Klettasalat (gyltumustarður)

0,8 (+)

0251070

Sinnepskál

0,01(*)

0251080

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

0,01(*)

0251990

Annað

0,01(*)

0252000

5

d) Hnúðkál

0244000
0250000

10.4.2014

kaffifífill,

rauðlaufssalat,

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (Amaranthus))

0252020

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki,
strandstjaki, sódaurtarblöð (Salsola soda))

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

portúlakki,

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

súrsmæra,

0253000

c) Vínviðarlauf

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0254000

d) Brunnperla

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0255000

e) Jólasalat

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0256000

f)

0,02(*)

0,02(*)

Kryddjurtir
0,02(*)

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf,
skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt)

0,02(*)

0256040

Steinselja

0,02(*)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

0,02(*)

0256060

Rósmarín

0,02(*)

3
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2

3

4

5

6

0,01(*)

0,2(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,2(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,2(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,2(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,2(*)

0,01(*)

0256070

Blóðberg (meiran, kjarrminta)

0,02(*)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

0,02(*)

0256090

Lárviðarlauf

0,02(*)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0,02(*)

0256990

Annað (æt blóm)

0,02(*)

Belgávextir (ferskir)

0,01(*)

0260000

vi.

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir,
snittubaunir, spergilbaunir)

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir,
augnbaunir)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

0270000

vii

Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Sperglar

0,01(*)

0270020

Salatþistlar

0,01(*)

0270030

Sellerí

0,01(*)

0270040

Fenníkur

0,01(*)

0270050

Ætiþistlar

0,01(*)

0270060

Blaðlaukar

3

0270070

Rabarbarar

0,01(*)

0270080

Bambussprotar

0,01(*)

0270090

Pálmakjarnar

0,01(*)

0270990

Annað

0,01(*)

viii. Sveppir

0280000
0280010

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

0280020

Villtir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

ix.
3.

Þang og þari

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir,
hestabaunir, augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

Nr. 23/95
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1

2

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

0300040

Úlfabaunir

0300990

Annað

0400000

4.

0401000

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað
ii.

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað
5.

4

5

6

0,02(*)

0,02(*)

0,5(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,2(*)

0,01(*)

Olíurík aldin

0402010

0500000

3

Olíufræ

0401010

0402000

10.4.2014

KORNVÖRUR
0,05

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0,01(*)

0500030

Maís

0,01(*)

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi)

0,01(*)

10.4.2014
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2

3

Nr. 23/97

4

5

6

0,05

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón

0500070

Rúgur

0,05

0500080

Dúrra

0,01(*)

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað

0,01(*)

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0,05(*)

0,05(*)

0,5(*)

0,05(*)

0600000

6.

0,01(*)

0610000

i.

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, af Camellia sinensis)

0620000

ii.

Kaffibaunir

0630000

iii.

Jurtate (þurrkað)

0,05

a) Blóm

0631000
0631010

Kamillublóm

0631020

Blóm af læknakólfi

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

0631050

Lindiblóm

0631990

Annað
b) Lauf

0632000
0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað
d) Önnur jurtate

0639000
0640000

iv.

Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

7.

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

0,05(*)

0,05(*)

0,5(*)

0,05(*)

0800000

8.

KRYDD

0,05(*)

0,05(*)

0,5(*)

0,05(*)

Nr. 23/98
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1

0810000

2

i.

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii.

Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Aníspipar

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii.

Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

iv.

Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0840020

Engifer

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0840040

Piparrót

0840990

Annað

0850000

v.

Blómknappar

0850010

Negull

0850020

Kapers

3

10.4.2014

4

5

6
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2

0850990
vi.

Saffran

0860990

Annað

0870000

vii

5

6

0,01(*)

0,01(*)

0,2(*)

0,01(*)

Frækápur

0870010

Múskatblóm

0870990

Annað
9.

SYKURPLÖNTUR

0900010

Sykurrófur (rætur)

0900020

Sykurreyr

0900030

Kaffifífilsrætur

0900990

Annað

1010000

4

Fræni

0860010

1000000

3

Annað

0860000

0900000

Nr. 23/99

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU — LANDDÝR
i.

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

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

1011000

a) Svín

1011010

Kjöt

0,05

1011020

Fita, án magurs kjöts

0,1

1011030

Lifur

0,1

1011040

Nýru

1,5

1011050

Ætur sláturmatur

0,02(*)

1011990

Annað

0,02(*)

1012000

b) Nautgripir

1012010

Kjöt

1

0,1

1012020

Fita

1

0,1

1012030

Lifur

1

0,1

1012040

Nýru

3

2

1012050

Ætur sláturmatur

1

0,02(*)

1012990

Annað

1

0,02(*)

1013000

c) Sauðfé

1013010

Kjöt

1

0,1

1013020

Fita

1

0,1

Nr. 23/100
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1

2

3
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4

5

1013030

Lifur

1

0,1

1013040

Nýru

3

2

1013050

Ætur sláturmatur

1

0,02(*)

1013990

Annað

1

0,02(*)

1014000

d) Geitur

1014010

Kjöt

1

0,1

1014020

Fita

1

0,1

1014030

Lifur

1

0,1

1014040

Nýru

3

2

1014050

Ætur sláturmatur

1

0,02(*)

1014990

Annað

1

0,02(*)

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Kjöt

1

0,1

1015020

Fita

1

0,1

1015030

Lifur

1

0,1

1015040

Nýru

3

2

1015050

Ætur sláturmatur

1

0,02(*)

1015990

Annað

1

0,02(*)

1016000

f)

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar,
dúfur

0,05(*)

1016010

Kjöt

0,05

1016020

Fita

0,1

1016030

Lifur

0,02

1016040

Nýru

0,02(*)

1016050

Ætur sláturmatur

0,02(*)

1016990

Annað

0,02(*)

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

1017010

Kjöt

1

0,1

1017020

Fita

1

0,1

1017030

Lifur

1

0,1

1017040

Nýru

3

2

1017050

Ætur sláturmatur

1

0,02(*)

1017990

Annað

1

0,02(*)

6
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1020000

ii.

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

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii.

Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjarauður, nýtt,
þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða rotvarið með öðrum
hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni

1030010

Kjúklingar

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

Nr. 23/101
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4

5

6

0,01(*)

0,01(*)

0,05

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,01(*)

1040000

iv.

Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1050000

v.

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

1060000

vi.

Sniglar

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

1070000

vii

Aðrar afurðir landdýra

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk
(F) = Fituleysanlegt
Ípróvalíkarb
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um efnaskipti nytjaplantna. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin
tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar
fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0251020
0251030
0251060

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)
Breiðblaða salatfífill (villtur kaffifífill, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat)
Klettasalat (gyltumustarður)

Malínhýdrasíð
(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:
Malínhýdrasíð — kóði 1020000: Malínhýdrasíð og tilsvarandi afleiður þess, gefin upp sem malínhýdrasíð
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit
til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0100000

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR

0110000

i.

Sítrusávextir

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar)

0110990

Annað
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0120000

ii.

0120010

Möndlur

Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

0120020

Parahnetur

0120030

Kasúhnetur

0120040

Kastaníuhnetur

0120050

Kókoshnetur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120070

Goðahnetur

0120080

Pekanhnetur

0120090

Furuhnetur

0120100

Pistasíuhnetur

0120110

Valhnetur

0120990

Annað

0130000

iii. Kjarnaávextir

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130990

Annað

0140000

iv.

0140010

Apríkósur

Steinaldin

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur)

0140990

Annað

0150000

v.

Ber og smá aldin

0151000

a)

Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b)

Jarðarber
Klungurber

0153000

c)

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d)

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribestegundir)

0154990

Annað

Önnur smá aldin og ber

0160000

vi. Ýmis aldin

0161000

a)

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0161990

Annað

Ætt hýði

0162000

b)

0162010

Kíví

Óætt hýði, lítið

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0162030

Píslaraldin

0162990

Annað

10.4.2014

10.4.2014

0163000
0163010
0163020
0163030
0163040
0163050
0163080
0163990
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c) Óætt hýði, stórt
Lárperur
Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)
Mangó
Papæjualdin
Granatepli
Ananas
Annað

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og vatnsrof. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef umræddar upplýsingar
hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0211000

a)

Kartöflur

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit
til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0212000
0212010
0212020
0212030
0212990
0213010
0213020
0213030
0213040
0213050
0213060
0213070
0213080
0213090
0213100
0213110
0213990

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði
Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)
Sætuhnúðar
Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)
Annað
Rauðrófur
Gulrætur
Hnúðsilla
Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)
Ætifíflar
Nípur
Steinseljurætur
Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (Cyperus esculentus))
Hafursrætur (svartrætur)
Gulrófur
Næpur
Annað

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og vatnsrof. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef umræddar upplýsingar
hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0220010
0220020
0220030

Hvítlaukur
Laukar (silfurlaukur)
Skalottlaukar

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit
til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram
fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0220040
0220990

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)
Annað“
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b) Eftirfarandi dálkar bætist við fyrir klódínafop, klómasón, díúrón, metkónasól, prósúlfókarb og tepraloxýdím:

Kenni
númer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa
eiga við um (a)

Klódínafop og S-hverfur þess og sölt þeirra, gefin upp sem klódínafop
(F)

Klómasón

Díúrón

Metkónasól (summa hverfna) (F)

Prósúlfókarb

Tepraloxýdím (summa tepraloxýdíms og umbrotsefna þess sem hægt er
að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró-pýran-4-ýl)glútarsýru eða í hlutann 3-hýdroxý-(tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarsýru,
gefin upp sem tepraloxýdím)

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

1

2

3

4

5

6

7

8

0100000
0110000

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló
(að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir
blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur,
myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og
aðrir blendingar)

0110990

Annað

0120000

ii.

Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

0120010

Möndlur

0120020

Parahnetur

0120030

Kasúhnetur

0120040

Kastaníuhnetur

0120050

Kókoshnetur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120070

Goðahnetur

0120080

Pekanhnetur

0120090

Furuhnetur

0120100

Pistasíuhnetur

0120110

Valhnetur

0,1(*)
0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,02(*)

10.4.2014
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1

2

0120990
0130000

3

4

5

6

7

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*) (+)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

iii.

Kjarnaávextir
Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað
iv.

Steinaldin

0,01(*)

0140010

Apríkósur

0,1

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0,2

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0,1

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsu
berja
plómur, þyrniplómur)

0,02(*)

0140990

Annað

0,02(*)

0150000
0151000

8

Annað

0130010

0140000

Nr. 23/105

v.

Ber og smá aldin

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)
0,01(*)

a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0,05 (+)

0153000

c) Klungurber

0,01(*)

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes
tegundir)

0154050

Rósaldin

(+)

0,01(*)

(+)

(+)

Nr. 23/106
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1

2

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber
(strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og
önnur ber af trjákenndum plöntum)

0154990

Annað

0160000
0161000

vi.

Ýmis aldin
a) Ætt hýði
Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami
gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia x
Fortunella spp.))

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0161060

Gallaldin

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli,
brasilíukirsuber, (grumichama,
Eugenia
uniflora),)

0161990

Annað

4

5

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

6

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur
(Virginíu-kakí)
(svartaldin,
mexíkóperur, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin)

0162990

Annað
c) Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0,02(*)

0163020

Bananar
(dvergbananar,
eplabananar)

0163030

Mangó

0,02(*)

0163040

Papæjualdin

0,02(*)

0163050

Granatepli

0,02(*)

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sól
berkjur), flosberkjur og önnur miðlungsstór aldin
af berkjuviðarætt)

0,02(*)

mjölbananar,

7

0,01(*)

0,02(*)

b) Óætt hýði, lítið

0162010

0163000

3

0,02(*)

0161010

0162000

10.4.2014

0,1

8

10.4.2014
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2

3

4
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5

6

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0,02(*)

0163080

Ananas

0,02(*)

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0,02(*)

0163100

Dáraaldin

0,02(*)

0163110

Nónberkjur

0,02(*)

0163990

Annað

0,02(*)

0200000
0210000

2.

7

8

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i.

Rótarávextir og hnýði

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0211000

a) Kartöflur

0,01(*)

0,4

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0,01(*)

0,1(*)

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur,
fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað
c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum
undanskildum

0213000
0213010

Rauðrófur

0,01(*)

0,2

0213020

Gulrætur

1 (+)

0,4

0213030

Hnúðsilla

0,08 (+)

0,3

0213040

Piparrót (hvannarætur,
maríuvandarætur)

0,08 (+)

0,4

0213050

Ætifíflar

0,01(*)

0,1(*)

0213060

Nípur

0,08 (+)

0,4

0213070

Steinseljurætur

0,08 (+)

0,4

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur,
ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef
(Cyperus esculentus))

0,01(*)

0,1(*)

0213090

Hafursrætur (svartrætur)

0,08 (+)

0,4

0213100

Gulrófur

0,01(*)

0,3

0213110

Næpur

0,01(*)

0,3

0213990

Annað

0,01(*)

0,1(*)

0220000

ii.

skessujurtarrætur,

Laukar

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,3

0,02(*)
0,01(*)

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (silfurlaukur)

0,03

0220030

Skalottlaukar

0,03

0220040

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)

0,02
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1

2

0220990
0230000

3

4

10.4.2014

5

6

Aldingrænmeti

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

a) Náttskuggaætt

0231000

0,01(*)

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar,
blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium barbarum
og L. chinense))

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur)

0231040

Okrur

0231990

Annað
b) Graskersætt — með ætu hýði
(+)

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0232990

Annað
c) Graskersætt — með óætu hýði

0233000

(+)

0,05 (+)

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker)

0,02(*)

0233030

Vatnsmelónur

0,02(*)

0233990

Annað

0,02(*)

0234000

d) Sykurmaís

0,02(*)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0,02(*)

0241000

iv.

Kál

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

(+)
0,5

a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

0242000

(+)

0,02(*)

0232010

0240000

0,1(*)

0,02(*)

0231010

0232000

8

0,01(*)

Annað
iii.

7

b) Kálhöfuð

0242010

Rósakál

0,6

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0,8

0242990

Annað

0243000
0243010

0,1(*)
1

c) Blaðkál
Kínakál (sinnepskál,
blómsturkál)

blaðkál,

rósettukál,

10.4.2014
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1

2

0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt
portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

0243990

Annað

0251000

5

6

7

8

grænkál,

v.

(+)

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir
a) Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af
krossblómaætt

0251010

Vorsalat (strábrúða)

0251020

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat),
jöklasalat, bindisalat)

0251030

Breiðblaða salatfífill (villtur kaffifífill, rauð
laufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat)

0251040

Karsi

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður)

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

0252000

4

d) Hnúðkál

0244000
0250000

3
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b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum
(Amaranthus))

0252020

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki,
súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (Salsola
soda))

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

0,5

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

0253000

c) Vínviðarlauf

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

0254000

d) Brunnperla

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

0255000

e) Jólasalat

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

0256000

f)

0,05(*)

0,15

0,02(*)

0,05(*)

0,05 (+)

Kryddjurtir

0,1(*)

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf,
kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill
og önnur lauf af sveipjurtaætt)

0256040

Steinselja

0,1(*)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

0,1(*)

0256060

Rósmarín

0,1(*)

0,3
0,1(*) (+)
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8

0256070

Blóðberg (meiran, kjarrminta)

0,1(*)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

0,1(*)

0256090

Lárviðarlauf

0,1(*)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0,1(*)

0256990

Annað (æt blóm)

0,1(*)

0260000

vi.

Belgávextir (ferskir)

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir,
belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir)

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir,
risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur,
kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað

0270000

vii

Stöngulgrænmeti (ferskt)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

0270010

Sperglar

0,01(*)

0,1(*)

0270020

Salatþistlar

0,01(*)

0,1(*)

0270030

Sellerí

1,5 (+)

0,1(*)

0270040

Fenníkur

0,01(*)

0,1(*)

0270050

Ætiþistlar

0,01(*)

0,1(*)

0270060

Blaðlaukar

0,01(*)

0,3 (+)

0270070

Rabarbarar

0,01(*)

0,1(*)

0270080

Bambussprotar

0,01(*)

0,1(*)

0270090

Pálmakjarnar

0,01(*)

0,1(*)

0270990

Annað

0,01(*)

0,1(*)

viii. Sveppir

0280000
0280010

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

0280020

Villtir (kantarellur,
kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

ix.
3.

trufflur,

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

steinmyrklar,

Þang og þari

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0,01(*)

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir,
smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir)

0,05

0,6 (+)

0300020

Linsubaunir

0,02

0,6 (+)
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0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

0,05

0,6 (+)

0300040

Úlfabaunir

0,05

0,1(*)

0300990

Annað

0,02(*)

0,1(*)

0400000

4.

0401000

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

Olíufræ
0,2

0,8

Jarðhnetur

0,05(*)

0,1(*)

0401030

Valmúafræ

0,15

0,1(*)

0401040

Sesamfræ

0,05(*)

0,1(*)

0401050

Sólblómafræ

0,05(*)

0,1(*)

0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

0,2

0,8

0401070

Sojabaunir

0,05(*)

5

0401080

Mustarðsfræ

0,2

1

0401090

Baðmullarfræ

0,3

1

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0,05(*)

0,1(*)

0401110

Litunarþistlar

0,05(*)

0,1(*)

0401120

Hjólkrónur

0,05(*)

0,8

0401130

Akurdoðrur

0,05(*)

0,1

0401140

Hampfræ

0,05(*)

0,1

0401150

Kristpálmafræ

0,05(*)

0,1

0401990

Annað

0,05(*)

0,1

Olíurík aldin

0,05(*)

0,1

0401010

Hörfræ

0401020

0402000

ii.

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað

0500000

5.

KORNVÖRUR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)
0,1
0,02(*)
0,1
0,02(*)

0,1(*)
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6

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón

0500070

Rúgur

0,06

0500080

Dúrra

0,02(*)

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað

0600000

6.

7

0,1
0,02(*)

0,15
0,02(*)

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0610000

i.

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, af
Camellia sinensis)

0,05(*)

0620000

ii.

Kaffibaunir

0,05(*)

0630000

iii.

Jurtate (þurrkað)
a) Blóm

0631000
0631010

Kamillublóm

0631020

Blóm af læknakólfi

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

0631050

Lindiblóm

0631990

Annað

2

b) Lauf

0632000
0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0639000

2

0,05(*)

d) Önnur jurtate

0,05(*)

0640000

iv.

Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

0,05(*)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0,05(*)

0700000

7.

8

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

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,1(*)
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0800000
0810000

2

8.

KRYDD
i.

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii.

Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Aníspipar

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii.

Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

iv.

Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0840020

Engifer

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0840040

Piparrót

0840990

Annað

0850000

v.

Blómknappar

0850010

Negull

0850020

Kapers

Nr. 23/113

3

4

5

6

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

7

8

0,1(*)
0,3 (+)

0,3 (+)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)
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0850990

4

5

6

vi.

Fræni

0860010

Saffran

0860990

Annað

0870000

vii

Múskatblóm

0870990

Annað
9.

SYKURPLÖNTUR

0,05(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0900010

Sykurrófur (rætur)

0900020

Sykurreyr

0,02(*)

0900030

Kaffifífilsrætur

0,02(*)

0900990

Annað

0,02(*)

1010000

8

0,05(*)

Frækápur

0870010

1000000

7

Annað

0860000

0900000

3

10.4.2014

0,06

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU — LANDDÝR
i.

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

1011000

a) Svín

1011010

Kjöt

1011020

Fita, án magurs kjöts

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Kjöt

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c) Sauðfé

1013010

Kjöt

1013020

Fita

0,1(*)

0,05(*)
0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)
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1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Kjöt

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Kjöt

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

3

4

Nr. 23/115
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0,1(*)

0,1(*)

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og
perluhænsn — strútar, dúfur

1016010

Kjöt

0,1(*)

1016020

Fita

0,1(*)

1016030

Lifur

0,2

1016040

Nýru

0,1(*)

1016050

Ætur sláturmatur

0,1(*)

1016990

Annað

0,1(*)

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

1017010

Kjöt

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað

0,1(*)
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1020000

ii.

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

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii.

Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og
eggjarauður, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni,
mótað, fryst eða rotvarið með öðrum hætti, einnig
með viðbættum sykri eða öðru sætiefni

1030010

Kjúklingar

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

3

4

0,02(*)

10.4.2014

5

6

7

8

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

1040000

iv.

Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1050000

v.

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

1060000

vi.

Sniglar

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

1070000

vii

Aðrar afurðir landdýra

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,1(*)

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk

(F) =

Fituleysanlegt

Klómasón
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0232010

Gúrkur

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0233010
0244000

Melónur (horngúrkur)
d) Hnúðkál

Díúrón
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0130000
0130010
0130020
0130030
0130040
0130050
0130990
0151020

iii. Kjarnaávextir
Epli (skógarepli)
Perur (sandperur)
Kveði
Trjámispilsaldin
Dúnepli
Annað
Vínþrúgur

10.4.2014
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Metkónasól (summa hverfna) F)
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0233010

Melónur (horngúrkur)

Prósúlfókarb
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0152000

b) Jarðarber

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um efnaskipti nytjaplantna. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0213020
0213030
0213040
0213060
0213070
0213090

Gulrætur
Hnúðsilla
Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)
Nípur
Steinseljurætur
Hafursrætur (svartrætur)

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0256000
0256010
0256020
0256030
0256040
0256050
0256060
0256070
0256080
0256090
0256100
0256990

f) Kryddjurtir
Kerfill
Graslaukur
Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af
sveipjurtaætt)
Steinselja
Salvía (vetrarsar, sumarsar)
Rósmarín
Blóðberg (meiran, kjarrminta)
Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)
Lárviðarlauf
Fáfnisgras (ísópur)
Annað (æt blóm)

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um efnaskipti nytjaplantna. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0270030

Sellerí

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0810000
0810010
0810020
0810030
0810040
0810050
0810060
0810070
0810080
0810090
0810990
0820000
0820010
0820020
0820030
0820040
0820050
0820060

i. Fræ
Anís
Ilmfrú
Sellerífræ (skessujurtarfræ)
Kóríanderfræ
Kúmínfræ
Dillfræ
Fenníkufræ
Grikkjasmári
Múskat
Annað
ii. Aldin og ber
Allrahanda
Aníspipar
Kúmen
Kardimommur
Einiber
Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)
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Vanillustangir
Tamarind
Annað

Tepraloxýdím (summa tepraloxýdíms og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró-pýran4-ýl)-glútarsýru eða í hlutann 3-hýdroxý-(tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarsýru, gefin upp sem tepraloxýdím)
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um efnaskipti nytjaplantna. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0152000
0154000
0154010
0154020
0154030
0154040
0154050
0154060
0154070
0154080
0154990
0232000
0232010
0232020
0232030
0232990
0241000
0241010
0241020
0241990
0242010
0242020
0242990
0243000
0243010
0243020
0243990
0244000
0256030
0270060

b) Jarðarber
d) Önnur smá aldin og ber
Bláber (aðalbláber)
Trönuber (rauðber (týtuber))
Rifsber (rauð og hvít) og sólber
Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribestegundir)
Rósaldin
Mórber (aldin jarðarberjatrés)
Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))
Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum
plöntum)
Annað
b) Graskersætt — með ætu hýði
Gúrkur
Smágúrkur
Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))
Annað
a) Blómstrandi kál
Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)
Blómkál
Annað
Rósakál
Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)
Annað
c) Blaðkál
Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)
Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)
Annað
d) Hnúðkál
Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af
sveipjurtaætt)
Blaðlaukar

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0300010
0300020
0300030

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir)
Linsubaunir
Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)“
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2) Í III. viðauka falli dálkarnir fyrir klódínafop, klómasón, díúrón, etalflúralín, joxýníl, ípróvalíkarb,
malínhýdrasíð, mepanípýrím, metkónasól, prósúlfókarb og tepraloxýdím brott.
3) Eftirfarandi dálkur fyrir etalflúralín bætist við í V. viðauka:

Kenni
númer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (a)

1

2

0100000
0110000

1.

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar)

0110990

Annað

0120000

ii.

Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

0120010

Möndlur

0120020

Parahnetur

0120030

Kasúhnetur

0120040

Kastaníuhnetur

0120050

Kókoshnetur

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0120070

Goðahnetur

0120080

Pekanhnetur

0120090

Furuhnetur

0120100

Pistasíuhnetur

0120110

Valhnetur

Etalflúralín

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

3

0,01(*)
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1

2

0120990
0130000

Annað
iii.

Kjarnaávextir

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

0130050

Dúnepli

0130990

Annað

0140000

iv.

Steinaldin

0140010

Apríkósur

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur)

0140990

Annað

0150000
0151000

v.

Ber og smá aldin
a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0153000

c) Klungurber

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribestegundir)

0154050

Rósaldin

10.4.2014
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1

2

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og önnur ber af
trjákenndum plöntum)

0154990

Annað

0160000
0161000

vi.

Ýmis aldin
a) Ætt hýði

0161010

Döðlur

0161020

Fíkjur

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia x Fortunella
spp.))

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0161060

Gallaldin

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasilíukirsuber, (grumichama, Eugenia uniflora),)

0161990

Annað

0162000

b) Óætt hýði, lítið

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0162030

Píslaraldin

0162040

Kaktusfíkjur

0162050

Stjörnuepli

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin)

0162990

Annað

0163000

c) Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0163030

Mangó

0163040

Papæjualdin

0163050

Granatepli

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)

Nr. 23/121

3

Nr. 23/122

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1

2

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0163100

Dáraaldin

0163110

Nónberkjur

0163990

Annað

0200000
0210000

2.

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i.

Rótarávextir og hnýði

0211000

a) Kartöflur

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað
c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213000
0213010

Rauðrófur

0213020

Gulrætur

0213030

Hnúðsilla

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0213050

Ætifíflar

0213060

Nípur

0213070

Steinseljurætur

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (Cyperus esculentus))

0213090

Hafursrætur (svartrætur)

0213100

Gulrófur

0213110

Næpur

0213990

Annað

0220000

ii.

Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (silfurlaukur)

0220030

Skalottlaukar

0220040

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)
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0220990
0230000

Annað
iii.

Aldingrænmeti
a) Náttskuggaætt

0231000
0231010

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium barbarum og L. chinense))

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur)

0231040

Okrur

0231990

Annað
b) Graskersætt — með ætu hýði

0232000
0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0232990

Annað
c) Graskersætt — með óætu hýði

0233000
0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker)

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0240000
0241000

iv.

Kál
a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

0242000

b) Kálhöfuð

0242010

Rósakál

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0242990

Annað

0243000
0243010

c) Blaðkál
Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)
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0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

0243990

Annað

0244000
0250000
0251000

d) Hnúðkál
v.

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir
a) Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt

0251010

Vorsalat (strábrúða)

0251020

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)

0251030

Breiðblaða salatfífill (villtur kaffifífill, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat)

0251040

Karsi

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður)

0251070

Sinnepskál

0251080

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

0251990

Annað

0252000

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252010

Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (Amaranthus))

0252020

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (Salsola soda))

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

0253000

c) Vínviðarlauf

0254000

d) Brunnperla

0255000

e) Jólasalat

0256000

f)

Kryddjurtir

0256010

Kerfill

0256020

Graslaukur

0256030

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill og önnur
lauf af sveipjurtaætt)

0256040

Steinselja

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

0256060

Rósmarín
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0256070

Blóðberg (meiran, kjarrminta)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

0256090

Lárviðarlauf

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

0256990

Annað (æt blóm)

0260000

vi.

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir)

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0260050

Linsubaunir

0260990

Annað
vii

Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar

0270030

Sellerí

0270040

Fenníkur

0270050

Ætiþistlar

0270060

Blaðlaukar

0270070

Rabarbarar

0270080

Bambussprotar

0270090

Pálmakjarnar

0270990

Annað
viii. Sveppir

0280000
0280010

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

0280020

Villtir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

3

Belgávextir (ferskir)

0260010

0270000

Nr. 23/125

ix.
3.

Þang og þari

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

0,01(*)
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0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

0300040

Úlfabaunir

0300990

Annað

0400000

4.

0401000

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Hörfræ

0401020

Jarðhnetur

0401030

Valmúafræ

0401040

Sesamfræ

0401050

Sólblómafræ

0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

0401070

Sojabaunir

0401080

Mustarðsfræ

0401090

Baðmullarfræ

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0401110

Litunarþistlar

0401120

Hjólkrónur

0401130

Akurdoðrur

0401140

Hampfræ

0401150

Kristpálmafræ

0401990

Annað
ii.

Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað
5.

0,01(*)

Olíurík aldin

0402010

0500000

3

Olíufræ

0401010

0402000

10.4.2014

KORNVÖRUR

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0500030

Maís

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi)

0,01(*)
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0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón

0500070

Rúgur

0500080

Dúrra

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0610000

i.

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, af Camellia sinensis)

0620000

ii.

Kaffibaunir

0630000

iii.

Jurtate (þurrkað)

0631000

3

0,01(*)

a) Blóm

0631010

Kamillublóm

0631020

Blóm af læknakólfi

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

0631050

Lindiblóm

0631990

Annað

0632000

b) Lauf

0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0639000

d) Önnur jurtate

0640000

iv.

Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0700000

Nr. 23/127

7.

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

0,01(*)
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0800000
0810000

2

8.

KRYDD
i.

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fenníkufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii.

Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Aníspipar

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii.

Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

iv.

Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0840020

Engifer

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0840040

Piparrót

0840990

Annað

0850000

v.

Blómknappar

0850010

Negull

0850020

Kapers

10.4.2014
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0,01(*)

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1

2

0850990
vi.

Fræni

0860010

Saffran

0860990

Annað

0870000

vii

Frækápur

0870010

Múskatblóm

0870990

Annað
9.

SYKURPLÖNTUR

0900010

Sykurrófur (rætur)

0900020

Sykurreyr

0900030

Kaffifífilsrætur

0900990

Annað

1000000
1010000

3

Annað

0860000

0900000
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10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU — LANDDÝR
i.

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

1011000

a) Svín

1011010

Kjöt

1011020

Fita, án magurs kjöts

1011030

Lifur

1011040

Nýru

1011050

Ætur sláturmatur

1011990

Annað

1012000

b) Nautgripir

1012010

Kjöt

1012020

Fita

1012030

Lifur

1012040

Nýru

1012050

Ætur sláturmatur

1012990

Annað

1013000

c) Sauðfé

1013010

Kjöt

1013020

Fita

0,01(*)

0,01(*)

Nr. 23/130

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1

2

1013030

Lifur

1013040

Nýru

1013050

Ætur sláturmatur

1013990

Annað

1014000

d) Geitur

1014010

Kjöt

1014020

Fita

1014030

Lifur

1014040

Nýru

1014050

Ætur sláturmatur

1014990

Annað

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010

Kjöt

1015020

Fita

1015030

Lifur

1015040

Nýru

1015050

Ætur sláturmatur

1015990

Annað

1016000

f)

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur

1016010

Kjöt

1016020

Fita

1016030

Lifur

1016040

Nýru

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

1017010

Kjöt

1017020

Fita

1017030

Lifur

1017040

Nýru

1017050

Ætur sláturmatur

1017990

Annað
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ii.

1020000

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað
iii.

3

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

1020010

1030000
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Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjarauður, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað,
fryst eða rotvarið með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni

1030010

Kjúklingar

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

1040000

iv.

Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

1050000

v.

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

1060000

vi.

Sniglar

1070000

vii

Aðrar afurðir landdýra

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk

(F) =

Fituleysanlegt

Klómasón
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0232010

Gúrkur

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0233010
0244000

Melónur (horngúrkur)
d) Hnúðkál

Díúrón
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0130000
0130010
0130020
0130030
0130040
0130050
0130990
0151020

iii. Kjarnaávextir
Epli (skógarepli)
Perur (sandperur)
Kveði
Trjámispilsaldin
Dúnepli
Annað
Vínþrúgur
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Metkónasól (summa hverfna) F)
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0233010

Melónur (horngúrkur)

Prósúlfókarb
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0152000

b) Jarðarber

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um efnaskipti nytjaplantna. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0213020
0213030
0213040
0213060
0213070
0213090

Gulrætur
Hnúðsilla
Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)
Nípur
Steinseljurætur
Hafursrætur (svartrætur)

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0256000
0256010
0256020
0256030
0256040
0256050
0256060
0256070
0256080
0256090
0256100
0256990

f) Kryddjurtir
Kerfill
Graslaukur
Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af
sveipjurtaætt)
Steinselja
Salvía (vetrarsar, sumarsar)
Rósmarín
Blóðberg (meiran, kjarrminta)
Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)
Lárviðarlauf
Fáfnisgras (ísópur)
Annað (æt blóm)

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um efnaskipti nytjaplantna. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0270030

Sellerí

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0810000
0810010
0810020
0810030
0810040
0810050
0810060
0810070
0810080
0810090
0810990
0820000
0820010
0820020
0820030
0820040
0820050
0820060

i. Fræ
Anís
Ilmfrú
Sellerífræ (skessujurtarfræ)
Kóríanderfræ
Kúmínfræ
Dillfræ
Fenníkufræ
Grikkjasmári
Múskat
Annað
ii. Aldin og ber
Allrahanda
Aníspipar
Kúmen
Kardimommur
Einiber
Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)
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Vanillustangir
Tamarind
Annað

Tepraloxýdím (summa tepraloxýdíms og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró-pýran4-ýl)-glútarsýru eða í hlutann 3-hýdroxý-(tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarsýru, gefin upp sem tepraloxýdím)
(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um efnaskipti nytjaplantna. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0152000
0154000
0154010
0154020
0154030
0154040
0154050
0154060
0154070
0154080
0154990
0232000
0232010
0232020
0232030
0232990
0241000
0241010
0241020
0241990
0242010
0242020
0242990
0243000
0243010
0243020
0243990
0244000
0256030
0270060

b) Jarðarber
d) Önnur smá aldin og ber
Bláber (aðalbláber)
Trönuber (rauðber (týtuber))
Rifsber (rauð og hvít) og sólber
Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribestegundir)
Rósaldin
Mórber (aldin jarðarberjatrés)
Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))
Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum
plöntum)
Annað
b) Graskersætt — með ætu hýði
Gúrkur
Smágúrkur
Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))
Annað
a) Blómstrandi kál
Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)
Blómkál
Annað
Rósakál
Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)
Annað
c) Blaðkál
Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)
Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)
Annað
d) Hnúðkál
Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af
sveipjurtaætt)
Blaðlaukar

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur
framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef
umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)“
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2014/EES/23/12

frá 30. ágúst 2013
um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asekínósýl, bixafen, díasínón,
dífenókónasól, etoxasól, fenhexamíð, flúdíoxóníl, ísópýrasam, lambda-sýhalótrín,
prófenófos og próþíókónasól í eða á tilteknum afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

fenníkur. Að því er varðar próþíókónasól var slík umsókn
lögð fram varðandi repjufræ, hörfræ, valmúafræ og
mustarðsfræ.

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

4)

Í samræmi við 2. og 4. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB)
nr. 396/2005 var lögð fram umsókn um notkun
dífenókónasóls á papæjualdin. Umsækjandinn fullyrðir
að leyfð notkun dífenókónasóls á þá nytjaplöntu í Brasilíu
leiði til þess að styrkur leifa verður meiri en hámarksgildi
leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005 segir til um og að
nauðsynlegt sé að setja hærra hámarksgildi leifa til að
komast hjá viðskiptahindrunum við innflutning á þessari
nytjaplöntu.

5)

Viðkomandi aðildarríki mátu þessar umsóknir í samræmi
við 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 og matsskýrslurnar
voru sendar framkvæmdastjórninni.

6)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Mat
væla
öryggisstofnunin, lagði mat á umsóknirnar og
mats
skýrslurnar og rannsakaði einkum áhættu fyrir
neytendur og, þar sem við átti, fyrir dýr og skilaði rök
studdum álitum um tillögð hámarksgildi leifa(2). Mat
vælaöryggisstofnunin sendi þessi álit til fram
kvæmda
stjórnarinnar og aðildarríkjanna og gerði þau aðgengileg
almenningi.

7)

Að því er varðar notkun asekínósýls á melónur og
risagrasker, notkun ísópýrasams á apríkósur og notkun
prósúlfókarbs á fenníkur komst Matvælaöryggisstofnunin
að þeirri niðurstöðu í rökstuddum álitum sínum að
fyrirliggjandi gögn væru ekki fullnægjandi til að
fastsetja ný hámarksgildi leifa. Að því er varðar notkun
asekínósýls á gúrkur komst Matvælaöryggisstofnunin
að þeirri niðurstöðu að fyrirliggjandi gögn væru ekki
fullnægjandi til að fastsetja nýtt hámarksgildi leifa fyrir
notkun utandyra í norðurhluta Evrópusambandsins.

8)

Að því er varðar allar aðrar umsóknir komst Matvæla
öryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að allar kröfur
um gögn hefðu verið uppfylltar og að breytingarnar,
sem umsækjendurnir óskuðu eftir að yrðu gerðar á
hámarksgildunum, væru viðunandi að því er varðar öryggi
neytenda, á grundvelli mats fyrir 27 sérstaka evrópska
neytendahópa á váhrifum sem neytendur verða fyrir. Hún
tók tillit til nýjustu upplýsinga um eiturefnafræðilega
eiginleika efnanna. Hvorki ævilöng váhrif af völdum
þessara efna vegna neyslu á öllum matvælum sem
geta innihaldið umrædd efni né skammtímaváhrif vegna
óhóflegrar neyslu á viðkomandi nytjaplöntum og afurðum
sýndu hættu á að farið yrði yfir ásættanlega, daglega
inntöku eða viðmiðunarskammt bráðrar eitrunar.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir
varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og
dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (1),
einkum a-lið 1. mgr. 14. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir díasínón,
etoxasól, fenhexamíð, lambda-sýhalótrín og prófenófos.
Í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005
voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir asekínósýl, bixafen,
dífenókónasól, flúdíoxóníl, ísópýrasam, prósúlfókarb og
próþíókónasól.

2)

Í tengslum við málsmeðferð sem varðaði leyfi fyrir
plöntuverndarvöru sem inniheldur virka efnið asekínósýl
til notkunar á gúrkur, melónur og risagrasker var sótt um,
skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, að fá að
breyta gildandi hámarksgildum leifa.

3)

Að því er varðar bixafen var slík umsókn lögð fram
varðandi repjufræ, hörfræ, valmúafræ og mustarðsfræ.
Að því er varðar dífenókónasól var slík umsókn lögð fram
varðandi kveði, rauðrófur, gulrætur, piparrót, ætifífla,
nípur, steinseljurót, hreðkur, hafursrót, lauka, aldin af
graskersætt (óætt hýði), jólasalat, ætiþistla, hrísgrjón og
kaffifífilsrætur. Að því er varðar etoxasól var slík umsókn
lögð fram varðandi kirsuber, plómur og banana. Að því er
varðar fenhexamíð var slík umsókn lögð fram varðandi
rifsber og sólber og baunir (með fræbelg). Að því er
varðar flúdíoxóníl var slík umsókn lögð fram varðandi
aldin af graskersætt (óætt hýði) og hreðkur. Að því er
varðar ísópýrasam var slík umsókn lögð fram varðandi
kjarnaávexti, ferskjur, hörfræ, valmúafræ og mustarðsfræ.
Að því er varðar lambda-sýhalótrín var slík umsókn
lögð fram varðandi eplaþyrniber og gallaldin. Að því er
varðar prósúlfókarb var slík umsókn lögð fram varðandi

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 233, 31.8.2013, bls. 11. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka
(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
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Hinn 7. júlí 2012 samþykkti Alþjóðamatvælaskrárráðið
(3) CXL-hámarksgildi fyrir prófenófos á eldpipar.
Þetta CXL-hámarksgildi er öruggt fyrir neytendur í
Sambandinu og ætti því að tilgreina það í reglugerð (EB)
nr. 396/2005 (4).

10) Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggis
stofn
unarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta
máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á
hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar
(EB) nr. 396/2005.
11) Að því er varðar díasínón var hámarksgildi leifa fastsett
við 0,3 mg/kg fyrir ananas í reglugerð (EB) nr. 396/2005
og lækkað í 0,1 mg/kg í viðaukanum við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 899/2012 frá 21.
september 2012(5). Framkvæmdastjórninni var tilkynnt að
hámarksgildið leifa sem nemur 0,3 mg/kg fyrir díasínón á
ananas, eins og það hámarksgildi leifa var áður en því var
breytt, hafi verið fastsett sem innflutningsvikmörk. Þar
eð öflugri heilsuvernd neytenda er viðhaldið þykir rétt
að fastsetja það hámarksgildi leifa við 0,3 mg/kg til að
komast hjá viðskiptahindrunum. Þar eð reglugerð (ESB)
nr. 899/2012 gildir frá og með 26. apríl 2013 þykir rétt að
hámarksgildið leifa fyrir díasínón á ananas, sem kveðið
er á um í þessari reglugerð, gildi frá og með sama degi.

Nr. 23/135

12) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til
samræmis við það.
13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005
er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún skal þó gilda frá 26. apríl 2013 fyrir díasínón á ananas
með kenninúmerið 0163080.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 30. ágúst 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
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doi:10.2903/j.efsa.2013.3165.Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for lambda-cyhalothrin in azarole and
persimmon. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(2), 3117 (27 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3117.Reasoned opinion
on the modification of the existing MRL(s) for prosulfocarb in fennel. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(3), 3133
(27 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3133.Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for prothioconazole in rape
seed, linseed, poppy seed and mustard seed. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012, 10(11), 2952, (35 bls.). doi:10.2903/j.
efsa.2012.2952.
3
( ) Skýrslur nefndar Alþjóðamatvælaskrárráðsins um varnarefnaleifar eru aðgengilegar á http://www.codexalimentarius.org/download/
report/777/REP12_PRe.pdfJoint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission. II. og III. viðbætir.
Þrítugasti og fimmti fundur. Róm, Ítalíu, 2.–7. júlí 2012.
(4) Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). Tíðindi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2859 (155 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.
(5) Stjtíð. ESB L 273, 6.10.2012, bls. 1.
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VIÐAUKI
Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:
1) Í stað dálkanna fyrir díasínón, etoxasól, fenhexamíð, lambda-sýhalótrín og prófenófos í II. viðauka komi
eftirfarandi:

Lambda-sýhalótrín (F) (R)

Prófenófos (F)

2

1.

4

5

6

7

0,01(*)

0,1

0,05(*)

0,2

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

Sítrusávextir

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum
minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og
aðrir blendingar)

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0110040

Súraldin

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir
blendingar)

0110990

Annað

0120000

Fenhexamíð

0110000

3

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga
við um (a)

1

0100000

Etoxasól

Kenni
númer

Díasínón (F)

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

ii.

Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

0120010

Möndlur

0,05

0120020

Parahnetur

0,02(*)

0120030

Kasúhnetur

0,02(*)

0120040

Kastaníuhnetur

0,02(*)

0120050

Kókoshnetur

0,02(*)

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0,02(*)

0120070

Goðahnetur

0,02(*)

0120080

Pekanhnetur

0,02(*)

0120090

Furuhnetur

0,02(*)

0120100

Pistasíuhnetur

0,02(*)

0120110

Valhnetur

0,02(*)

0120990

Annað

0,02(*)
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0130000

2

iii.

Kjarnaávextir

10.4.2014

3

4

5

6

7

0,01(*)

0,07

0,05(*)

0,1

0,01(*)

0130010

Epli (skógarepli)

0130020

Perur (sandperur)

0130030

Kveði

0130040

Trjámispilsaldin

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0130050

Dúnepli

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0130990

Annað

0140000

iv.

Steinaldin

0,01(*)

0,01(*)

0140010

Apríkósur

0,1

5

0,2

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0,3

5

0,3

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0,1

5

0,2

0140040

Plómur (sveskjuplómur,
þyrniplómur)

0,04

1

0,2

0140990

Annað

0,02(*)

0,05(*)

0,1

0150000
0151000

v.

eðalplómur,

kirsuberjaplómur,

Ber og smá aldin

0,01(*)

a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0,01(*)

0,5

5

0,2

0151010

Vínber til neyslu

0151020

Vínþrúgur

0152000

b) Jarðarber

0,01(*)

0,2

5

0,5

0153000

c) Klungurber

0,01(*)

0,02(*)

10

0,2

0153010

Brómber

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0153030

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

0153990

Annað

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

0154030

(Rubus

0,2

0,02(*)
0,01(*)

5

0,2

5

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0,01(*)

15

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes tegundir)

0,01(*)

5

0154050

Rósaldin

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

(**)

(**)

(**)

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber),
snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)

(**)

(**)

(**)

0154990

Annað

0,01(*)

5

(**)
(**)

(**)
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0160000
0161000

2

vi.

Nr. 23/139

3

4

5

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

6

Ýmis aldin
a) Ætt hýði

0,01(*)

0161010

Döðlur

0,02(*)

0161020

Fíkjur

0,02(*)

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur
(Marumi
gullappelsínur,
nagami
gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia x Fortunella
spp.))

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

(**)

(**)

(**)

0161060

Gallaldin

(**)

(**)

(**)

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasilíukirsuber,
(grumichama, Eugenia uniflora),)

(**)

(**)

(**)

0161990

Annað

0162000

7

1
0,02(*)

(**)

(**)
(**)

(**)

(**)

0,02(*)

b) Óætt hýði, lítið

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0,05(*)

0162030

Píslaraldin

0,05(*)

0162040

Kaktusfíkjur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0162050

Stjörnuepli

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin,
grænaldin, gulaldin og mjúkaldin)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0162990

Annað

0163000

10

mexíkóperur,

0,05(*)

c) Óætt hýði, stórt

0,05(*)

0163010

Lárperur

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)

0,01(*)

0,2

0,1

0,01(*)

0163030

Mangó

0,01(*)

0,02(*)

0,2

0,2

0163040

Papæjualdin

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0163050

Granatepli

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur),
flosberkjur og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0163080

Ananas

0,3

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0163100

Dáraaldin

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0163110

Nónberkjur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0163990

Annað

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)
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0200000
0210000

2

2.

3
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4

5

0,02(*)

0,05(*)

6

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i.

Rótarávextir og hnýði

0,01(*)

0211000

a) Kartöflur

0,01(*)

0,02(*)

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0,01(*)

0,02(*)

0212010

Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)

0212020

Sætuhnúðar

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

0212040

Örvarrætur

0212990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

0213010

Rauðrófur

0,01(*)

0,02(*)

0213020

Gulrætur

0,01(*)

0,02(*)

0213030

Hnúðsilla

0,01(*)

0,1

0213040

Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, maríuvandarætur)

0,01(*)

0,02(*)

0213050

Ætifíflar

0,01(*)

0,02(*)

0213060

Nípur

0,01(*)

0,02(*)

0213070

Steinseljurætur

0,01(*)

0,02(*)

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og
svipuð yrki, hnetusveipsef (Cyperus esculentus))

0,1

0,1

0213090

Hafursrætur (svartrætur)

0,01(*)

0,02(*)

0213100

Gulrófur

0,01(*)

0,02(*)

0213110

Næpur

0,01(*)

0,02(*)

0213990

Annað

0,01(*)

0,02(*)

ii.

Laukar

0220010

Hvítlaukur

0220020

Laukar (silfurlaukur)

0220030

0,02(*)
0,02(*)

0,05(*)

0,05

0,6

Skalottlaukar

0,02(*)

0,05(*)

0220040

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)

0,02(*)

0,05(*)

0220990

Annað

0,02(*)

0,05(*)

0230000
0231000

(**)

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213000

0220000

7

iii.

0,2

0,02(*)

Aldingrænmeti
a) Náttskuggaætt

0231010

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar, blöðruber, goðaber,
úlfaber (Lycium barbarum og L. chinense))

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur)

0,01(*)

0,1

1

0,1

10

0,05

0,02(*)

2

0,1

0,01(*)(+)

0,01(*)

0,1

1

0,5

0,01(*)
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3

4

5

6

7

0231040

Okrur

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,3

0,01(*)

0231990

Annað

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,3

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

1

0,1

0,01(*)

0,01(*)

0,05

0,05(*)

0,05

0,01(*)

0,02

0,02(*)

0,05(*)

0,05

0,01(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,01(*)

b) Graskersætt — með ætu hýði

0232000
0232010

Gúrkur

0232020

Smágúrkur

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0232990

Annað
c) Graskersætt — með óætu hýði

0233000
0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker)

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0240000

iv.

Kál

0,02(*)

a) Blómstrandi kál

0241000

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

0241010

Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

0,1

0241020

Blómkál

0,1

0241990

Annað

0,5

b) Kálhöfuð

0242000

0,01(*)

0242010

Rósakál

0,05

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0,2

0242990

Annað

0,02(*)

c) Blaðkál

0243000

1

0243010

Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)

0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál,
fóðurkál)

0,01(*)

0243990

Annað

0,01(*)

d) Hnúðkál

0244000
0250000
0251000

v.

0,05

0,2

0,02(*)

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir
a) Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0251010

Vorsalat (strábrúða)

30

1

0251020

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat,
bindisalat)

40

0,5

0251030

Breiðblaða salatfífill (villtur kaffifífill, rauðlaufssalat,
hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat)

30

1
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2

3
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4

5

6

30

1

(**)

(**)

30

1

(**)

(**)

0251040

Karsi

0251050

Vetrarkarsi

0251060

Klettasalat (gyltumustarður)

0251070

Sinnepskál

0251080

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

30

1

0251990

Annað

30

1

(**)

(**)

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

0252000
0252010

Spínat (nýsjálenskt
(Amaranthus))

spínat,

blöð

af

0252020

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra,
strandstjaki, sódaurtarblöð (Salsola soda))

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

(**)

(**)

7

(**)

(**)

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,5

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

halategundum

0253000

c) Vínviðarlauf

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0254000

d) Brunnperla

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,01(*)

0255000

e) Jólasalat

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,01(*)

0256000

f)

30

1

0,05 (+)

Kryddjurtir

0,02(*)

0256010

Kerfill

0,02(*)

0256020

Graslaukur

0,02(*)

0256030

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf,
skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af
sveipjurtaætt)

0,02(*)

0256040

Steinselja

0,02(*)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0256060

Rósmarín

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0256090

Lárviðarlauf

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0256990

Annað (æt blóm)

0,2

0,01(*)

0260000

vi.

Belgávextir (ferskir)

0,02(*)
0,01(*)

0,02(*)

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir),
glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir)

5

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir,
smjörbaunir, augnbaunir)

0,05(*)

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0,05(*)

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

0,05(*)

0260050

Linsubaunir

0,05(*)

0260990

Annað

0,05(*)
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vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0270000
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5

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

6

7

0,01(*)

0270010

Sperglar

0,02(*)

0270020

Salatþistlar

0,02(*)

0270030

Sellerí

0,3

0270040

Fenníka

0,3

0270050

Ætiþistlar

0,2

0270060

Blaðlaukar

0,3

0270070

Rabarbarar

0,02(*)

0270080

Bambussprotar

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0270090

Pálmakjarnar

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0270990

Annað
viii. Sveppir

0280000
0280010

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

0280020

Villtir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

ix.
3.

Þang og þari

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir,
hestabaunir, augnbaunir)

0300020

Linsubaunir

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

0300040

Úlfabaunir

0300990

Annað

0400000
0401000

4.

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

Olíufræ

0,02(*)
0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,01(*)
0,02(*)
0,5
0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,05

0,01(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,02(*)

0401010

Hörfræ

0,2

0,02(*)

0401020

Jarðhnetur

0,2

0,02(*)

0401030

Valmúafræ

0,2

0,02(*)

0401040

Sesamfræ

0,2

0,02(*)

0401050

Sólblómafræ

0,2

0,02(*)

0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

0,2

0,02(*)

0401070

Sojabaunir

0,05(*)

0,02(*)

0401080

Mustarðsfræ

0,2

0,02(*)

0401090

Baðmullarfræ

0,2

3

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0,05(*)

0,02(*)
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0401110

Litunarþistlar

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0401120

Hjólkrónur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0401130

Akurdoðrur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0401140

Hampfræ

0,05(*)

0,02(*)

0401150

Kristpálmafræ

(**)

(**)

0401990

Annað

0,2

0,02(*)

0402000

ii.

(**)

Olíurík aldin
Ólífur til olíuframleiðslu

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

(**)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0402990

Annað
5.

KORNVÖRUR

(**)

0,02(*)

0402010

0500000

(**)

0,02(*)
0,05(*)

1

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,01(*)

0500010

Bygg

0500020

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0,02(*)

0500030

Maís

0,02(*)

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi)

0,02(*)

0500050

Hafrar

0500060

Hrísgrjón

0500070

Rúgur

0,05

0500080

Dúrra

0,02(*)

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990

Annað

0600000

6.

0,5

0,05
1

0,05
0,02(*)

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0,05(*)

0,1(*)

0610000

i.

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, af Camellia sinensis)

0620000

ii.

Kaffibaunir

(**)

(**)

0630000

iii.

Jurtate (þurrkuð)

(**)

a) Blóm

0631000

15

1

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0631010

Kamillublóm

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0631020

Blóm af læknakólfi

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0631030

Rósablöð

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0631050

Lindiblóm

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0631990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0632010

Jarðarberjalauf

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0632990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0633000

c) Rætur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0633010

Garðabrúðurót

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0633020

Ginsengrót

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0633990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

d) Önnur jurtate

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0639000
0640000

iv.

Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0700000

7.

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

0,5

15

0,1(*)

10

0,05(*)

0800000

8.

KRYDD

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fræ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0810010

Anís

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0810020

Ilmfrú

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0810040

Kóríanderfræ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0810050

Kúmínfræ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0810060

Dillfræ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0810070

Fennikufræ

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0810080

Grikkjasmári

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0810090

Múskat

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0810990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Aldin og ber

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0820010

Allrahanda

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0820020

Aníspipar

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0820030

Kúmen

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0820040

Kardimommur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0820050

Einiber

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0820070

Vanillustangir

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0820080

Tamarind

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0820990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0810000

0820000

i.

ii.
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Börkur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0830010

Kanill (kassíukanill)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0830990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Rætur eða jarðstönglar

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0840010

Lakkrísrót

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0840020

Engifer

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0840040

Piparrót

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0840990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Blómknappar

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0850010

Negull

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0850020

Kapers

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0850990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fræni

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0860010

Saffran

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0860990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0870000

vii. Frækápur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0830000

iii.

0840000

iv.

0850000

v.

0860000

vi.

0870010

Múskatblóm

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0870990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

SYKURPLÖNTUR

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0900010

Sykurrófur (rætur)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0900020

Sykurreyr

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0900030

Kaffifífilsrætur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0900990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0900000

1000000
1010000

9.

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR
i.

0,05(*)

Kjöt, unnar kjötvörur, sláturmatur, blóð, dýrafita; nýtt, kælt
eða fryst, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt eða unnið í fíneða grófmalað mjöl; aðrar unnar afurðir, t.d. pylsur og tilreidd
matvæli gerð úr þessum vörum

0,01(*)

1011000

a) Svín

1011010

Kjöt

0,02

1011020

Fita, án magurs kjöts

0,7

1011030

Lifur

0,03

1011040

Nýru

0,03

1011050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1011990

Annað

0,01(*)

0,05

0,5
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1012000

2
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4

5

b) Nautgripir
Kjöt

0,02

1012020

Fita

0,7

1012030

Lifur

0,03

1012040

Nýru

0,03

1012050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1012990

Annað

0,01(*)

1013000

c) Sauðfé

7

0,5

1013010

Kjöt

0,02

1013020

Fita

0,7

1013030

Lifur

0,03

1013040

Nýru

0,03

1013050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1013990

Annað

0,01(*)

1014000

d) Geitur

0,5

1014010

Kjöt

0,02

1014020

Fita

0,7

1014030

Lifur

0,03

1014040

Nýru

0,03

1014050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1014990

Annað

0,01(*)

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

6

0,5

1012010

1015000
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1015010

Kjöt

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1015020

Fita

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1015030

Lifur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1015040

Nýru

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1015050

Ætur sláturmatur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1015990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1016000

f)

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn —
strútar, dúfur

0,02(*)

1016010

Kjöt

0,02

1016020

Fita

0,01(*)

1016030

Lifur

0,01(*)

1016040

Nýru

0,01(*)

1016050

Ætur sláturmatur

1016990

Annað

0,02
0,01(*)
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**

( )

**

( )

**

( )

**

( )

( )
**

1017010

Kjöt

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1017020

Fita

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1017030

Lifur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1017040

Nýru

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1017050

Ætur sláturmatur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1017990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,02

0,01(*)

0,05

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

1020000

ii.

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

1020010

Nautgripir

1020020

Sauðfé

1020030

Geitur

1020040

Hestar

1020990

Annað

1030000

iii.

Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjarauður,
nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða rotvarið
með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru
sætiefni

1030010

Hænsni

1030020

Endur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1030030

Gæsir

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1030040

Kornhænur

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1030990

Annað

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1040000

iv.

Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

(**)

(**)

(**)

1050000

v.

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1060000

vi.

Sniglar

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk
(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

(F) =

Fituleysanlegt

Lambda-sýhalótrín (F) (R)
(R) =

Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:
Lambda-sýhalótrín – kóði 1000000 að undanskildu 1040000: Lambda-sýhalótrín ásamt öðrum blöndum skyldra hverfna (summa hverfna)

Prófenófos (F)
(+) Eftirfarandi hámarksgildi leifa eiga við um eldpipar: 3 mg/kg.
0231020
Paprikur (eldpipar)
(+) Þessi hámarksgildi leifa skulu endurskoðuð eftir eitt ár í þeim tilgangi að meta vöktunargögn að því er varðar hvort prófenófos komi fyrir í
kryddjurtum.
0256000
0256010
0256020
0256030
0256040
0256990

f) Kryddjurtir
Kerfill
Graslaukur
Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af
sveipjurtaætt)
Steinselja
Annað (æt blóm)“
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2) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað dálkanna fyrir asekínósýl, bixafen, dífenókónasól, flúdíoxóníl, ísópýrasam og próþíókónasól í A-hluta
komi eftirfarandi:

0100000
0110000

1.

3

4

5

6

7

NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR
i.

0,01(*)

Sítrusávextir

0110010

Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló
(að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir
blendingar)

0,2

0110020

Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur,
myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0,4

0110030

Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur)

0,2

0110040

Súraldin

0,2

0110050

Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og
aðrir blendingar)

0,4

0110990

Annað

0,2

0120000

ii.

Trjáhnetur (í skurn eða skurnlausar)

0120010

Möndlur

0120020

Parahnetur

0,01(*)

0120030

Kasúhnetur

0,01(*)

0120040

Kastaníuhnetur

0,01(*)

0120050

Kókoshnetur

0,01(*)

0120060

Heslihnetur (stórheslihnetur)

0,01(*)

0120070

Goðahnetur

0,01(*)

0120080

Pekanhnetur

0,01(*)

0120090

Furuhnetur

0,01(*)

0120100

Pistasíuhnetur

0,01(*)

0120110

Valhnetur

0,01(*)

0120990

Annað

0,01(*)

0130000

iii.

Kjarnaávextir

Próþíókónasól (próþíókónasól-desþíó)
(R)

Ísópýrasam

2

Flúdíoxóníl

1

Dífenókónasól

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga
við um(a)
Bixafen (R)

Kenni
númer

Asekínósýl

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

8

0,02(*)
0,1

10

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

5

0,7

0,02

0,1

0130010

Epli (skógarepli)

0,5

0130020

Perur (sandperur)

0,5

0130030

Kveði

0,4
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1

2

3

4
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5

0130040

Trjámispilsaldin

0,5

0130050

Dúnepli

0,5

0130990

Annað

0,2

0140000

iv.

6

7

Steinaldin

0140010

Apríkósur

0,01(*)

0,5

5

0,01(*)

0140020

Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0,01(*)

0,3

5

0,01(*)

0140030

Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)

0,04

0,5

7

1,5

0140040

Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsu
berja
plómur, þyrniplómur)

0,01(*)

0,5

0,5

0,01(*)

0140990

Annað

0,01(*)

0,1

0,05(*)

0,01(*)

0150000
0151000

v.

Ber og smá aldin
a) Vínber til neyslu og vínþrúgur

0,01(*)
0,3

0,5

0151010

Vínber til neyslu

5

0151020

Vínþrúgur

4

0152000

b) Jarðarber

0,01(*)

0153000

c) Klungurber

0,01(*)

0,4

3

0153010

Brómber

1,5

5

0153020

Daggarber (logaber, bersaber og múltuber)

0,1

0,05(*)

0153030

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

1,5

5

0153990

Annað

0,1

0,05(*)

0154000

d) Önnur smá aldin og ber

0154010

Bláber (aðalbláber)

0,1

3

0154020

Trönuber (rauðber (týtuber))

0,1

1

0154030

Rifsber (rauð og hvít) og sólber

0,2

3

0154040

Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes
tegundir)

0,1

3

0154050

Rósaldin

0,1

1

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

0,1

1

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

0,1

1

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber
(strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og
önnur ber af trjákenndum plöntum)

0,1

2

0154990

Annað

0,1

1

0,01(*)

8
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0160000
0161000

2

vi.

Ýmis aldin

3

4
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5

a) Ætt hýði
Döðlur

0,1

0161020

Fíkjur

0,1

0161030

Ólífur til átu

0161040

Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami
gullappelsínur, læmhvatar (Citrus aurantifolia x
Fortunella spp.))

0,1

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0,1

0161060

Gallaldin

0,1

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli,
brasilíuk irsuber,
(grumichama,
Eugenia
uniflora),)

0,1

0161990

Annað

0,1

b) Óætt hýði, lítið

7

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

0161010

0162000

6

2

0,1

0,01(*)

0162010

Kíví

0162020

Litkaber (tröllígulber, ígulber, gullaldin)

0,05(*)

0162030

Píslaraldin

0,05(*)

0162040

Kaktusfíkjur

0,05(*)

0162050

Stjörnuepli

0,05(*)

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkó
perur, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin)

0,05(*)

0162990

Annað

0,05(*)

0163000

20

c) Óætt hýði, stórt

0163010

Lárperur

0,1

0,05(*)

0,01(*)

0163020

Bananar (dvergbananar, mjölbananar, epla
bananar)

0,1

0,05(*)

0,05

0163030

Mangó

0,1

0,05(*)

0,01(*)

0163040

Papæjualdin

0,2

0,05(*)

0,01(*)

0163050

Granatepli

0,1

3

0,01(*)

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli
(sólberkjur), flosberkjur og önnur miðlungsstór
aldin af berkjuviðarætt)

0,1

0,05(*)

0,01(*)

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0,1

0,05(*)

0,01(*)

0163080

Ananas

0,1

0,05(*)

0,01(*)

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0,1

0,05(*)

0,01(*)

0163100

Dáraaldin

0,1

0,05(*)

0,01(*)

0163110

Nónberkjur

0,1

0,05(*)

0,01(*)

0163990

Annað

0,1

0,05(*)

0,01(*)

8
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1

0200000
0210000

2

2.

3

NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI
i.

4

10.4.2014

5

0,01(*)

Rótarávextir og hnýði

7

8

0,01(*)

0,01(*)

0211000

a) Kartöflur

0,1

0212000

b) Hitabeltisrótarávextir og -hnýði

0,1

(þerrirætur,

6

japanskar

þerrirætur,

1

0,02(*)
0,02(*)

0212010

Kassava
fílseyru)

0,05(*)

0212020

Sætuhnúðar

10

0212030

Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)

10

0212040

Örvarrætur

0,05(*)

0212990

Annað

0,05(*)

c) Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum
undanskildum

0213000

0213010

Rauðrófur

0,4

1

0,1

0213020

Gulrætur

0,4

1

0,1

0213030

Hnúðsilla

2

0,2

0,02(*)

0213040

Piparrót (hvannarætur,
maríuvandarætur)

0,4

1

0,1

0213050

Ætifíflar

0,4

0,05(*)

0,02(*)

0213060

Nípur

0,4

1

0,1

0213070

Steinseljurætur

0,4

1

0,1

0213080

Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur,
ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef
(Cyperus esculentus))

0,4

0,1

0,02(*)

0213090

Hafursrætur (svartrætur)

0,4

1

0,1

0213100

Gulrófur

0,4

0,05(*)

0,1

0213110

Næpur

0,4

0,05(*)

0,1

0213990

Annað

0,4

0,05(*)

0,02(*)

0220000

ii.

skessujurtarrætur,

Laukar

0,01(*)

0,02(*)

0220010

Hvítlaukur

0,5

0,05(*)

0220020

Laukar (silfurlaukur)

0,5

0,1

0220030

Skalottlaukar

0,5

0,05(*)

0220040

Vorlaukar (pípulaukur og svipuð yrki)

5

0,3

0220990

Annað

0,5

0,05(*)
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1

0230000

2

iii.

3

4

Nr. 23/153

5

6

Aldingrænmeti

0231010

Tómatar (kirsuberjatómatar, trjátómatar,
blöðruber, goðaber, úlfaber (Lycium barbarum
og L. chinense))

0231020

Paprikur (eldpipar)

0231030

Eggaldin (melónuperur)

0231040
0231990

0,02(*)

0,2

2

1

0,01(*)

0,5

2

0,2

0,4

1

Okrur

0,01(*)

0,05(*)

0,5

Annað

0,01(*)

0,05(*)

0,5

b) Graskersætt — með ætu hýði

0232000

0,3
0,08

1

Smágúrkur

0,01(*)

0,5

0232030

Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker))

0,01(*)

1

0232990

Annað

0,01(*)

0,5

0232010

Gúrkur

0232020

c) Graskersætt — með óætu hýði

0233000

0,01(*)

0,2

0,3

0233010

Melónur (horngúrkur)

0233020

Risagrasker (vetrargrasker)

0233030

Vatnsmelónur

0233990

Annað

0234000

d) Sykurmaís

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0239000

e) Annað aldingrænmeti

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

Kál

0,01(*)

0241000

iv.

0,05(*)

a) Blómstrandi kál

0241010

Spergilkál (kalabríukál, kínaspergilkál, næpukál)

0241020

Blómkál

0241990

Annað

0242000

8

a) Náttskuggaætt

0231000

0240000

7

b) Kálhöfuð

1

0,03

0,2

0,03

0,05(*)

0,02(*)

0,2

0242010

Rósakál

0,1

0242020

Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)

0,1

0242990

Annað

0,02(*)
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1

2

3

c) Blaðkál

0243000
0243010

Kínakál (sinnepskál,
blómsturkál)

0243020

Grænkál (sveitakál, portúgalskt
portúgalskt hvítkál, fóðurkál)

0243990

Annað

0251000

v.

5

7

8

2

0,02(*)

0,05(*)

0,02(*)

grænkál,

Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

0,01(*)

0,02(*)

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

15

0,05(*)

0251010

Vorsalat (strábrúða)

0251020

Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat),
jöklasalat, bindisalat)

3

0251030

Breiðblaða salatfífill (villtur kaffifífill, rauðlaufs
salat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat)

0,05(*)

0251040

Karsi

0,05(*)

0251050

Vetrarkarsi

0,05(*)

0251060

Klettasalat (gyltumustarður)

0251070

Sinnepskál

0,05(*)

0251080

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

0,05(*)

0251990

Annað

0,05(*)

0252000

6

rósettukál,

d) Hnúðkál

0244000
0250000

blaðkál,

4

10.4.2014

2

b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)

15

0252010

Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum
(Amaranthus))

2

0252020

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki,
súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (Salsola
soda))

2

0252030

Blaðbeðjur (rauðrófulauf)

0252990

Annað

0,2
0,05(*)

0253000

c) Vínviðarlauf

0,05(*)

0,05(*)

0254000

d) Brunnperla

0,5

0,05(*)

0255000

e) Jólasalat

0,08

0,05(*)
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2

0256000

f)

3

4
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5

Kryddjurtir
Kerfill

10

0256020

Graslaukur

2

0256030

Blaðsellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf,
kúmenlauf, skessujurtarlauf, hvönn, spánarkerfill
og önnur lauf af sveipjurtaætt)

10

0256040

Steinselja

10

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

2

0256060

Rósmarín

2

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

2

0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

2

0256090

Lárviðarlauf

2

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

2

0256990

Annað (æt blóm)

2

vi.

Belgávextir (ferskir)

7

8

15

0256010

0260000

6

0,01(*)

0,02(*)

0260010

Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir,
belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir)

1

1

0260020

Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir,
risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

1

0,2

0260030

Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

1

0,2

0260040

Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur,
kjúklingabaunir)

1

0,05(*)

0260050

Linsubaunir

0,05(*)

0,05(*)

0260990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0270000

vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)

0,01(*)

0270010

Sperglar

0270020

Salatþistlar

4

0,05(*)

0,02(*)

0270030

Sellerí

5

1,5

0,02(*)

0270040

Fenníka

5

0,1

0,02(*)

0270050

Ætiþistlar

1

0,05(*)

0,02(*)

0270060

Blaðlaukar

0,5

0,05(*)

0,05

0270070

Rabarbarar

0,3

0,05(*)

0,02(*)

0270080

Bambussprotar

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0270090

Pálmakjarnar

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0270990

Annað

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)
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1

2

viii. Sveppir

0280000
0280010

Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir)

0280020

Villtir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngs
sveppir)

0280990

Annað

0290000
0300000

ix.
3.

Þang og þari

ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR

3

5

6

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,01(*)

4

10.4.2014

0,01(*)

0,05(*)

0300010

Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir,
smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir)

0,05(*)

0300020

Linsubaunir

0,05(*)

0300030

Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir)

0300040

Úlfabaunir

0,05(*)

0300990

Annað

0,05(*)

0400000
0401000

4.

OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN
i.

7

8

0,01(*)

1

0,1

0,01(*)

0,05(*)

Olíufræ
0,07

0,2

0,4

0,15

Jarðhnetur

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0401030

Valmúafræ

0,07

0,05(*)

0,4

0,15

0401040

Sesamfræ

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0401050

Sólblómafræ

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0401060

Repjufræ (arfanæpa, akurfrækál)

0,07

0,5

0,4

0,15

0401070

Sojabaunir

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0401080

Mustarðsfræ

0,07

0,2

0,4

0,15

0401090

Baðmullarfræ

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0401100

Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0401110

Litunarþistlar

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0401120

Hjólkrónur

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0401130

Akurdoðrur

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0401140

Hampfræ

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0401150

Kristpálmafræ

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

0401990

Annað

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

Olíurík aldin

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0401010

Hörfræ

0401020

0402000

ii.

0402010

Ólífur til olíuframleiðslu

2

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0,05(*)

0402030

Pálmaaldin

0,05(*)

0402040

Dúnviðaraldin

0,05(*)

10.4.2014
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1

2

0402990
0500000

3

4

Annað
5.

KORNVÖRUR

0500010

Bygg

0500020

Nr. 23/157

5

6

7

8

0,05(*)
0,01(*)
0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,6

0,3

Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0500030

Maís

0,01(*)

0,05(*)

0,1

0,01(*)

0,02(*)

0500040

Hirsi (kólfhirsi, hvingresi)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0500050

Hafrar

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,6

0,05

0500060

Hrísgrjón

0,01(*)

3

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0500070

Rúgur

0,05

0,1

0,05(*)

0,2

0,1

0500080

Dúrra

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0500090

Hveiti (spelt, rúghveiti)

0,05

0,1

0,2

0,2

0,1

0500990

Annað

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0600000

6.

TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ

0,02(*)

0,01(*)

0610000

i.

Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, af
Camellia sinensis)

0,05(*)

0,05(*)

0620000

ii.

Kaffibaunir

0,05(*)

0,05(*)

0630000

iii.

Jurtate (þurrkuð)

20

a) Blóm

0631000
0631010

Kamillublóm

0631020

Blóm af læknakólfi

0631030

Rósablöð

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

0631050

Lindiblóm

0631990

Annað

0,05(*)

b) Lauf

0632000
0632010

Jarðarberjalauf

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990

Annað

0633000

c) Rætur

0633010

Garðabrúðurót

0633020

Ginsengrót

0633990

Annað

0,05(*)

1

d) Önnur jurtate

0639000

0,05(*)

0640000

iv.

Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

0,05(*)

0,05(*)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0,05(*)

0,05(*)
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2

0700000

7.

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

0800000

8.

KRYDD

0810000

i.

Fræ

0810010

Anís

0810020

Ilmfrú

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0810040

Kóríanderfræ

0810050

Kúmínfræ

0810060

Dillfræ

0810070

Fennikufræ

0810080

Grikkjasmári

0810090

Múskat

0810990

Annað

0820000

ii.

Aldin og ber

0820010

Allrahanda

0820020

Aníspipar

0820030

Kúmen

0820040

Kardimommur

0820050

Einiber

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

0820070

Vanillustangir

0820080

Tamarind

0820990

Annað

0830000

iii.

Börkur

0830010

Kanill (kassíukanill)

0830990

Annað

0840000

iv.

Rætur eða jarðstönglar

0840010

Lakkrísrót

0840020

Engifer

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0840040

Piparrót

0840990

Annað
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3

4

5

6

7

8

15

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,3

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1

2

0850000

v.

Negull

0850020

Kapers

0850990

Annað
vi.

Saffran

0860990

Annað

0870000

vii. Frækápur

0870010

Múskatblóm

0870990

Annað
9.

SYKURPLÖNTUR

0900010

Sykurrófur (rætur)

0900020

Sykurreyr

0900030

Kaffifífilsrætur

0900990

Annað

1000000
1010000

5

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

7

8

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,2

0,3

0,05(*)

0,02(*)

0,6

0,02(*)

0,05(*)

0,02(*)

10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR
i.

6

0,05(*)

Fræni

0860010

0900000

4

Blómknappar

0850010

0860000

3
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0,05(*)
0,01(*)

0,01(*)

1011000

a) Svín

1011010

Kjöt

0,05

0,05

1011020

Fita, án magurs kjöts

0,05

0,05

1011030

Lifur

0,2

0,5

1011040

Nýru

0,2

0,5

1011050

Ætur sláturmatur

0,2

0,5

1011990

Annað

0,1

0,01(*)

1012000

b) Nautgripir

0,02(*)

1012010

Kjöt

0,15

0,05

0,05

1012020

Fita

0,4

0,05

0,05

1012030

Lifur

1,5

0,2

0,5

1012040

Nýru

0,3

0,2

0,5

1012050

Ætur sláturmatur

0,02(*)

0,2

0,5

1012990

Annað

0,02(*)

0,1

0,05
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1013000

2

3
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4

5

6

7

8

c) Sauðfé

1013010

Kjöt

0,15

0,05

0,05

1013020

Fita

0,4

0,05

0,05

1013030

Lifur

1,5

0,2

0,5

1013040

Nýru

0,3

0,2

0,5

1013050

Ætur sláturmatur

0,02(*)

0,2

0,5

1013990

Annað

0,02(*)

0,1

0,01(*)

1014000

d) Geitur

1014010

Kjöt

0,15

0,05

0,05

1014020

Fita

0,4

0,05

0,05

1014030

Lifur

1,5

0,2

0,5

1014040

Nýru

0,3

0,2

0,5

1014050

Ætur sláturmatur

0,02(*)

0,2

0,5

1014990

Annað

0,02(*)

0,1

0,01(*)

1015000

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

0,02(*)

1015010

Kjöt

0,05

0,05

1015020

Fita

0,05

0,05

1015030

Lifur

0,2

0,5

1015040

Nýru

0,2

0,5

1015050

Ætur sláturmatur

0,2

0,5

1015990

Annað

0,1

0,01(*)

1016000

f)

Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og
perluhænsn — strútar, dúfur

0,02(*)

0,1

1016010

Kjöt

0,05

1016020

Fita

0,05

1016030

Lifur

0,05

1016040

Nýru

0,05

1016050

Ætur sláturmatur

0,01(*)

1016990

Annað

0,01(*)

1017000

g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

0,02(*)

1017010

Kjöt

0,1

0,05

1017020

Fita

0,1

0,05

1017030

Lifur

0,2

0,5

1017040

Nýru

0,2

0,5

1017050

Ætur sláturmatur

0,2

0,5

1017990

Annað

0,1

0,01(*)
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1020000

2

ii.

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

3

4

0,01(*)

1020010

Nautgripir

0,04

1020020

Sauðfé

0,04

1020030

Geitur

0,04

1020040

Hestar

0,02(*)

1020990

Annað

0,02(*)

1030000

iii.

Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og
eggjarauður, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni,
mótað, fryst eða rotvarið með öðrum hætti, einnig
með viðbættum sykri eða öðru sætiefni

1030010

Hænsni

1030020

Endur

1030030

Gæsir

1030040

Kornhænur

1030990

Annað

Nr. 23/161

5

6

7

8

0.005(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,05

1040000

iv.

Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1050000

v.

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

1060000

vi.

Sniglar

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra

0,01(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk

Bixafen (R)
(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:
Bixafen – kóði 1000000: summa bixafens og desmetýlbixafens, gefin upp sem bixafen
Próþíókónasól (próþíókónasól-desþíó) (R)
(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:
Próþíókónasól – kóði 1000000 að undanskildu 1040000: Summa próþíókónasól-desþíós og glúkúróníðs-samrunaefnasambands þess, gefin
upp sem próþíókónasóldesþíó.“
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b) Í stað dálksins fyrir lambda-sýhalótrín í B-hluta komi eftirfarandi:

Kenni
númer

Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um(a)

1

2

Lambda-sýhalótrín (F)

(R)

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

3

0130040

Trjámispilsaldin

0,1

0130050

Dúnepli

0,1

0154050

Rósaldin

0,2

0154060

Mórber (aldin jarðarberjatrés)

0,2

0154070

Eplaþyrniber (kívíber (Actinidia arguta))

0,2

0154080

Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og önnur ber af
trjákenndum plöntum)

0,2

0161050

Stjörnualdin (bilimbi)

0161060

Gallaldin

0161070

Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasilíukirsuber, (grumichama, Eugenia uniflora),)

0,02(*)

0162040

Kaktusfíkjur

0,02(*)

0162050

Stjörnuepli

0,02(*)

0162060

Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin)

0,02(*)

0163060

Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)

0,02(*)

0163070

Gvövur (drekaávextir (Hylocereus undatus))

0,02(*)

0163090

Brauðaldin (saðningaraldin)

0,02(*)

0163100

Dáraaldin

0,02(*)

0163110

Nónberkjur

0,02(*)

0212040

Örvarrætur

0,02(*)

0251050

Vetrarkarsi

1

0251070

Sinnepskál

1

0252020

Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (Salsola soda))

0253000

c) Vínviðarlauf

0,02(*)
0,09

0,5
0,02(*)

0256050

Salvía (vetrarsar, sumarsar)

1

0256060

Rósmarín

1

0256070

Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)

1
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0256080

Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta)

1

0256090

Lárviðarlauf

1

0256100

Fáfnisgras (ísópur)

1

0270080

Bambussprotar

0,02(*)

0270090

Pálmakjarnar

0,02(*)

Þang og þari

0,02(*)

0401110

Litunarþistlar

0,2

0401120

Hjólkrónur

0,05(*)

0401130

Akurdoðrur

0,05(*)

0401150

Kristpálmafræ

0,05(*)

0402020

Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)

0402030

Pálmaaldin

0402040

Dúnviðaraldin

0290000

i.

0,2
0,05(*)
0,2

0620000

ii.

Kaffibaunir

0630000

iii.

Jurtate (þurrkuð)

1

a) Blóm

1

0631000

0,05(*)

0631010

Kamillublóm

1

0631020

Blóm af læknakólfi

1

0631030

Rósablöð

1

0631040

Jasmínublóm (ylliblóm (Sambucus nigra))

1

0631050

Lindiblóm

1

0631990

Annað

1

b) Lauf

0632000

1

0632010

Jarðarberjalauf

1

0632020

Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

1

0632030

Indíánaþyrnislauf (Maté)

1

0632990

Annað

1

0633000

c) Rætur

1

0633010

Garðabrúðurót

1

0633020

Ginsengrót

1

0633990

Annað

1

d) Önnur jurtate

0639000

1

0640000

iv.

Kakóbaunir (gerjaðar baunir)

0,05(*)

0650000

v.

Karób (Jóhannesarbrauð)

0,05(*)
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3

1

KRYDD

0,05(*)

Fræ

0,05(*)

0810010

Anís

0,05(*)

0810020

Ilmfrú

0,05(*)

0810030

Sellerífræ (skessujurtarfræ)

0,05(*)

0810040

Kóríanderfræ

0,05(*)

0810050

Kúmínfræ

0,05(*)

0810060

Dillfræ

0,05(*)

0810070

Fennikufræ

0,05(*)

0810080

Grikkjasmári

0,05(*)

0810090

Múskat

0,05(*)

0810990

Annað

0,05(*)

Aldin og ber

0,05(*)

0820010

Allrahanda

0,05(*)

0820020

Aníspipar

0,05(*)

0820030

Kúmen

0,05(*)

0820040

Kardimommur

0,05(*)

0820050

Einiber

0,05(*)

0820060

Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar)

0,05(*)

0820070

Vanillustangir

0,05(*)

0820080

Tamarind

0,05(*)

0820990

Annað

0,05(*)

Börkur

0,05(*)

0830010

Kanill (kassíukanill)

0,05(*)

0830990

Annað

0,05(*)

Rætur eða jarðstönglar

0,05(*)

0840010

Lakkrísrót

0,05(*)

0840020

Engifer

0,05(*)

0840030

Túrmerik (kúrkúma)

0,05(*)

0840040

Piparrót

0,05(*)

0840990

Annað

0,05(*)

Blómknappar

0,05(*)

0850010

Negull

0,05(*)

0850020

Kapers

0,05(*)

0850990

Annað

0,05(*)

0800000
0810000

0820000

0830000

0840000

0850000

8.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1

2

Nr. 23/165

3

Fræni

0,05(*)

0860010

Saffran

0,05(*)

0860990

Annað

0,05(*)

0870000

vii. Frækápur

0,05(*)

0860000

vi.

0870010

Múskatblóm

0,05(*)

0870990

Annað

0,05(*)

0900000

9.

SYKURPLÖNTUR
0,02(*)

0900010

Sykurrófur (rætur)

0900020

Sykurreyr

0900030

Kaffifífilsrætur

0,02(*)

0900990

Annað

0,02(*)

e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015000

0,05

0,5

1015010

Kjöt

0,5

1015020

Fita

0,5

1015030

Lifur

0,5

1015040

Nýru

0,5

1015050

Ætur sláturmatur

0,5

1015990

Annað

0,5

Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur)

0,5

1017010

Kjöt

0,5

1017020

Fita

0,5

1017030

Lifur

0,5

1017040

Nýru

0,5

1017050

Ætur sláturmatur

0,5

1017990

Annað

0,5

1030020

Endur

0,02(*)

1030030

Gæsir

0,02(*)

1030040

Kornhænur

0,02(*)

1030990

Annað

0,02(*)

1017000

f)

1040000

iv.

Hunang (drottningarhunang, frjókorn)

0,05(*)

1050000

v.

Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)

0,02(*)

1060000

vi.

Sniglar

0,02(*)

1070000

vii. Aðrar afurðir landdýra

0,02(*)

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.
(*) Neðri greiningarmörk

(F) =

Fituleysanlegt

Lambda-sýhalótrín (F) (R)
(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:
Lambda-sýhalótrín – kóði 1000000 að undanskildu 1040000: Lambda-sýhalótrín ásamt öðrum blöndum skyldra hverfna (summa hverfna)“
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 985/2013

2014/EES/23/13

frá 14. október 2013
um breytingu og leiðréttingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1334/2008 að því er varðar tiltekin bragðefni (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

FGE.20rev4(8) (efni með FL-númer 05.026, 05.028,
05.029 og 09.858), mat FGE.23rev4(9) (efni með
FL-númer 13.170), mat FGE.63rev1(10) (efni með
FL-númer 02.252, 07.190 og 09.936), mat FGE.94rev1(11)
(efni með FL-númer 16.095) og mat FGE.304(12) (efni
með FL-númer 16.123). Matvælaöryggisstofnun Evrópu
komst að þeirri niðurstöðu að þessi bragðefnin teljist
ekki hafa öryggisvanda í för með sér miðað við áætlað
inntekið magn með fæðu.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1334/2008 frá 16. desember 2008 um bragðefni og tiltekin
innihaldsefni matvæla, sem hafa bragðgefandi eiginleika, til
notkunar í og á matvæli og um breytingu á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 1601/91, reglugerðum (EB) nr. 2232/96 og (EB)
nr. 110/2008 og tilskipun 2000/13/EB(1), einkum 3. mgr.
11. 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.,

4)

Bragðefnin, sem metin voru í þessu mati á hópi bragðefna,
ætti því að skrá sem metin efni með því að eyða
tilvísununum í neðanmálsgreinar 1 til 4 í viðkomandi
færslum í skrá Sambandsins.

5)

Tilteknar skekkjur hafa fundist í skrá Sambandsins eftir
að hún var birt. Þessar skekkjur tengjast heitum, CASnúmerum, JECFA-númerum eða efnisþáttum í minna
magni að því er varðar eftirfarandi efni: FL-númer
02.093, 02.110, 05.085, 08.004, 09.016, 09.131, 09.132,
09.266, 09.578, 09.596, 09.880, 12.075, 12.086, 12.273,
13.028, 13.190, 14.067 og 17.015. Þessar skekkjur ber að
leiðrétta.

6)

Því ber að breyta og leiðrétta A-hluta I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1334/2008 til samræmis við það.

7)

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 er sett fram
skrá Sambandsins yfir bragðefni og grunnefni til notkunar
í matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra.

2)

A-hluti skrár Sambandsins inniheldur bæði bragðefni,
sem hafa verið metin, þar sem engar neðanmálsgreinar
eru settar við þessi efni og einnig bragðefni, sem verið er
að meta, sem eru auðkennd með neðanmálsgreinum 1 til
4 í skránni.

3)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu hefur lokið matinu á 23
efnum sem eru sem stendur skráð sem bragðefni sem
verið er að meta. Matvælaöryggisstofnun Evrópu mat
þessi bragðefni í eftirfarandi mati á hópi bragðefna: mat
FGE.06rev4(3) (efni með FL-númer 02.229, 05.137,
09.562 og 09.854), mat FGE.07rev4(4) (efni með
FL-númer 02.145, 02.194, 02.211, 07.198 og 07.204),
mat FGE.08rev5(5) (efni með FL-númer 15.134), mat
FGE.09rev4(6) (efni með FL-númer 07.202 og 07.255),
mat FGE.12rev3(7) (efni með FL-númer 05.182), mat

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 273, 15.10.2013, bls. 18. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka
(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 34.
2
( ) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1.
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(2), 3091.
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(10), 2899.
(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2837.
(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2836.
(7) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(12), 2993.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008
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.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(12), 2994.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(2), 3092.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(10), 2900.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(6), 2747.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(10), 2903.

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 14. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

Nr. 23/167

(Z)-nón-6-en-1-ól

35854-86-5

2,6-dímetýlhept-6-en-1-ól

36806-46-9

2,6-dímetýlokta-1,5,7-tríen-3-ól

29414-56-0

Okta-1,5-díen-3-ól

83861-74-9

Úndeka-1,5-díen-3-ól

56722-23-7

(-)-3,7-dímetýl-6-okten-1-ól

7540-51-4

4,8-dímetýl-3,7-nónadíen-2-ól

67845-50-5

„05.026

o-tólúaldehýð

529-20-4

Í stað færslunnar varðandi FL-númer 05.026 komi eftirfarandi:

„02.252

Í stað færslunnar varðandi FL-númer 02.252 komi eftirfarandi:

„02.229

Í stað færslunnar varðandi FL-númer 02.229 komi eftirfarandi:

„02.211

Í stað færslunnar varðandi FL-númer 02.211 komi eftirfarandi:

„02.194

Í stað færslunnar varðandi FL-númer 02.194 komi eftirfarandi:

„02.145

Í stað færslunnar varðandi FL-númer 02.145 komi eftirfarandi:

„02.110

Í stað færslunnar varðandi FL-númer 02.110 komi eftirfarandi:

„02.093

Í stað færslunnar varðandi FL-númer 02.093 komi eftirfarandi:

1841

348

324

10294

A.m.k. 90% hliðhverfur. Efnisþættir
í minna magni: 2–6% tví-ómettuð
og mettuð C10-alkóhól, 2–4%
sítrónellýlasetat og 2–3% sítrónellal

A.m.k. 90%. Efnisþáttur í minna
magni: 5–10% 2,6-dímetýl-5-hepten1-ól

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

JECFA“

JECFA“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

8)

7)

6)

5)

4)

3)

2)

1)

Ákvæðum A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 er breytt sem hér segir:

VIÐAUKI

Nr. 23/168
10.4.2014

„05.028

m-tólúaldehýð

620-23-5

Í stað færslunnar varðandi FL-númer 05.028 komi eftirfarandi:

p-tólúaldehýð

104-87-0

(Z)-hept-4-enal

6728-31-0

Dek-4(cis)-enal

21662-09-9

2,6,6-trímetýlsýklóhex-2-en-1karboxaldehýð

432-24-6

Okta-1,5-díen-3-ón

65213-86-7

Sýndarjónón

141-10-6

2,6,6-trímetýlsýklóhex-2-en-1-ón

20013-73-4

3,3,6-trímetýlhepta-1,5-díen-4-ón

546-49-6

11191

1848

320

2124

Blanda rúmhverfa: 60–90% E-form
og 10–40% Z-form

A.m.k. 90%. Efnisþáttur í minna
magni: a.m.k. 5% sniðhverfa

A.m.k. 93% hept-4-enal, Z-form.
Efnisþáttur í minna magni: 2–5%
hept-4-enal, E-form.

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

JECFA“

EFSA“

EFSA“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

„07.204

17) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 07.204 komi eftirfarandi:

„07.202

16) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 07.202 komi eftirfarandi:

„07.198

15) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 07.198 komi eftirfarandi:

„07.190

14) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 07.190 komi eftirfarandi:

„05.182

13) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 05.182 komi eftirfarandi:

„05.137

12) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 05.137 komi eftirfarandi:

„05.085

11) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 05.085 komi eftirfarandi:

„05.029

10) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 05.029 komi eftirfarandi:

9)

10.4.2014
Nr. 23/169

l-píperitón

4573-50-6

Mjólkursýra

50-21-5

Mentýlasetat

16409-45-3

DL-ísóbornýlprópíónat

2756-56-1

Bensýlprópíónat

122-63-4

Hexýl-2-bútenóat

19089-92-0

trans-3-hexenýlformat

56922-80-6

Hexýl-(E)-bút-2-enóat

1617-25-0

Ísópentýl-(Z)-bút-2-enóat

10482-55-0

„09.854

cis-3-hexenýl-2-metýlbútanóat

53398-85-9

10688

1807

842

1391

431

930

1856

10688

413

412

206

4

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

JECFA“

EFSA“

EFSA“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

27) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 09.854 komi eftirfarandi:

„09.596

26) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 09.596 komi eftirfarandi:

„09.578

25) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 09.578 komi eftirfarandi:

„09.562

24) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 09.562 komi eftirfarandi:

„09.266

23) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 09.266 komi eftirfarandi:

„09.132

22) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 09.132 komi eftirfarandi:

„09.131

21) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 09.131 komi eftirfarandi:

„09.016

20) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 09.016 komi eftirfarandi:

„08.004

19) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 08.004 komi eftirfarandi:

„07.255

18) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 07.255 komi eftirfarandi:

Nr. 23/170
10.4.2014

Fenýlmetýl-2-metýl-2-bútenóat

67674-41-3

(Z)-hept-4-en-2-ýl-bútanóat

94088-12-7

4,8-dímetýl-3,7-nónadíen-2-ýlasetat 91418-25-6

Metýlpróp-1-enýldísúlfíð

5905-47-5

S-metýl-2-metýlbútanþíóat

42075-45-6

3-(metýltíó)heptanal

51755-70-5

2-bútýl-5 eða 6-ketó-1,4-díoxan

65504-95-2

2S-cis-tetrahýdró-4-metýl-2-(2metýl-1-própenýl)-2H-pýran

3033-23-6

„13.190

3-((2-metýl-3-fúrýl)þíó)-2-bútanon

61295-44-1

1525

1484

1692

486

569

1847

2206

11712

A.m.k. 92%. Efnisþáttur í minna
magni: 5–7% (E)-hept-2-enal

A.m.k. 90%. Efnisþættir í minna
magni: 3–4% dímetýldísúlfíð og
3–4% dí-1-própenýldísúlfíð

Blanda rúmhverfa: 60–90% E-form
og 10–40% Z-form

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

JECFA“

JECFA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

36) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 13.190 komi eftirfarandi:

„13.170

35) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 13.170 komi eftirfarandi:

„13.028

34) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 13.028 komi eftirfarandi:

„12.273

33) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 12.273 komi eftirfarandi:

„12.086

32) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 12.086 komi eftirfarandi:

„12.075

31) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 12.075 komi eftirfarandi:

„09.936

30) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 09.936 komi eftirfarandi:

„09.880

29) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 09.880 komi eftirfarandi:

„09.858

28) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 09.858 komi eftirfarandi:

10.4.2014
Nr. 23/171

2-etoxý-3-metýlpýrasín

32737-14-7

2,5-díhýdroxý-1,4-díþían

40018-26-6

Sýklóprópankarboxamíð, N-[(2E)3,7-dímetýl-2,6-oktadíen-1-ýl]-

744251-93-2

(1R,2S,5R)-N-(4-metoxýfenýl)5-metýl-2-(1-metýletýl)
sýklóhexankarboxamíð

68489-09-8

„17.015

DL-metýlmeþíónínsúlfóníumklóríð

3493-12-7

41) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 17.015 komi eftirfarandi:

„16.123

40) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 16.123 komi eftirfarandi:

„16.095

39) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 16.095 komi eftirfarandi:

„15.134

38) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 15.134 komi eftirfarandi:

„14.067

37) Í stað færslunnar varðandi FL-númer 14.067 komi eftirfarandi:

1427

1779

550

793

761

11921

Blanda fjölhverfa: 25–30% af (2S,5S
og 2R,5R) og 70–75% (2S,5R og
2R,5S)

A.m.k. 82% 2-etoxý-3-metýlpýrasín.
Efnisþættir í minna magni: 15%
2-etoxý-3-metýlpýrasín (CASnr. 67845-34-5) eða 2-etoxý-6metýlpýrasín (CAS-nr. 53163-97-6)

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

Nr. 23/172
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/173

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 818/2013

2014/EES/23/14

frá 28. ágúst 2013
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008
að því er varðar notkun á súkrósaesterum af fitusýrum (E 473) í bragðefni fyrir tæra,
bragðbætta drykki sem eru að stofni til úr vatni (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

Notkun á súkrósaesterum af fitusýrum gerir það kleift að
framleiða tærar drykkjarvörur með bættri virkni að því er
varðar viðbætta bragðefnið.
6)

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1331/2008 skal framkvæmdastjórnin leita álits Mat
vælaöryggisstofnunar Evrópu áður en hún uppfærir skrá
Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni, sem sett er
fram í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008.

7)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu skilaði áliti varðandi
súkrósaestera af fitusýrum (E 473) og fastsetti ásættanlega,
daglega inntöku við 40 mg/kg líkamsþyngdar á dag (3).
Áverkun súkrósaestera af fitusýrum, sem stafa af tillagðri
viðbótarnotkun í tæra, bragðbætta gosdrykki, er minni en
0,1% af ásættanlegri , daglegri inntöku (4). Með tilliti til
þess að áverkun vegna viðbótarnotkunar á þessu aukefni
er óveruleg miðað við ásættanlega, daglega inntöku, er
ekki líklegt að þessi viðbótarnotkun á súkrósaesterum af
fitusýrum (E 473) hafi áhrif á heilbrigði manna.

8)

Því er rétt að leyfa notkun á súkrósaesterum af fitusýrum
(E 473) sem matvælaaukefni í bragðefni fyrir tæra,
bragðbætta drykki sem eru að stofni til úr vatni.

9)

Því ber að breyta III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1333/2008 til samræmis við það.

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 5. mgr. 30. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett
fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem
samþykkt hafa verið til notkunar í í matvælabragðefni og
skilyrði fyrir notkun þeirra.

2)

Breyta má skránni í samræmi við sameiginlegu
málsmeðferðina sem um getur í 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).

3)

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008
má uppfæra skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni
annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða
í kjölfar umsóknar.

4)

Umsókn um leyfi fyrir notkun á súkrósaesterum af
fitusýrum (E 473) sem ýruefni í bragðefni var lögð fram
20. ágúst 2008 og hefur verið gerð aðgengileg fyrir
aðildarríkin.

5)

Ýruefni eru nauðsynleg til að stöðga olíukennd bragðefni
þegar þeim er bætt í drykkjarvörur sem eru að stofni til úr
vatni. Ef ýruefni er ekki bætt við verður bragðgefandi olían
ekki uppleysanleg og birtist á yfirborði drykkjarvörunnar
eins og olíukenndur hringur. Þetta kemur í veg fyrir
jafna dreifingu bragðefnisins um drykkjarvöruna og
eykur snertingu þess við súrefni sem veldur því að
skynmatseiginleikarnir verða rýrari. Það veldur því
einnig að afar erfitt er að þróa tærar drykkjarvörur. Þessi
atriði er hægt að yfirstíga að nokkru leyti með notkun á
þvegnum olíum en þær hafa þó skerta skynmatseiginleika.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 230, 29.8.2013, bls. 12. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2014 frá 8. apríl
2014 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.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 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.
(3)
(4)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2004) 106, 1–24.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012: 10(5), 2658.

Nr. 23/174

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 28. ágúst 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

VIÐAUKI
Í 4. hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 bætist eftirfarandi færsla við á eftir færslunni fyrir
matvælaaukefni E 459:
„E 473

Súkrósaesterar af fitusýrum

Bragðefni fyrir tæra,
bragðbætta drykki, sem eru
að stofni til úr vatni, sem
tilheyra flokki 14.1.4

15 000 mg/kg í bragðefni, 30 mg/l
í endanlegum matvælum“

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/175

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 817/2013

2014/EES/23/15

frá 28. ágúst 2013
um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008
og viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar
arabískt gúmmí sem er umbreytt með oktenýlrafsýru (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

önnur matvæli, og skilaði áliti sínu 11. mars 2010 (4).
Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu á
grundvelli niðurstaðanna úr fyrirliggjandi rannsóknum
og upplýsinganna um sjálft arabíska gúmmíið og
aðrar sterkjur, sem er umbreytt með oktenýlrafsýru,
að notkun á arabísku gúmmíi, sem er umbreytt með
oktenýlrafsýru, sem ýruefni í matvælum við tillagða
notkun og notkunarmagn skapi ekki öryggisvanda.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í mat
vælum (1), einkum 10. gr. (3. mgr.), 14. gr. og 30. gr. (5. mgr.),
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.,

7)

Af tæknilegum ástæðum er þörf á að nota arabískt
gúmmí, sem er umbreytt með oktenýlrafsýru, sem ýruefni
í tiltekin matvæli og sem ýruefni í ýrulausnum með
bragðgefandi olíum (e. flavouring-oil emulsions) sem
bætt er við ýmiss konar matvæli þar eð eiginleikar
efnisins eru betri í samanburði við þau ýruefni sem eru
fyrir hendi. Því er rétt að leyfa notkun á arabísku gúmmíi
sem er umbreytt með oktenýlrafsýru í matvælaflokkunum
sem sótt er um og úthluta matvælaaukefninu E-númerinu
E 423.

8)

Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 ætti að innihalda
nákvæma skilgreiningu fyrir arabískt gúmmí sem er
umbreytt með oktenýlrafsýru, þegar það er fært í skrár
Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni, sem mælt
er fyrir um í II. og III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1333/2008, í fyrsta sinn.

9)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1333/2008 og
reglugerð (ESB) nr. 231/2012 til samræmis við það.

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, bragðefni, næringarefni og skilyrði fyrir
notkun þeirra.

3)

Í
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB)
nr. 231/2012 (3) 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)

5)

6)

Þessar skrár og nákvæmu skilgreiningarnar má uppfæra
í samræmi við sameiginlegu málsmeðferðina sem um
getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008,
annað hvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða
í kjölfar umsóknar.
Umsókn um leyfi fyrir notkun á arabísku gúmmíi, sem
er umbreytt með oktenýlrafsýru, sem ýruefni í tilteknum
matvælaflokkum og í bragðefnum var lögð fram
12. nóvember 2007 og hefur verið gerð aðgengileg fyrir
aðildarríkin.
Matvælaöryggisstofnun Evrópu lagði mat á öryggi
arabísks gúmmís, sem er umbreytt með oktenýlrafsýru,
sem ýruefnis sem bætt er í bragðefni og tiltekin

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 230, 29.8.2013, bls. 7. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2014 frá 8. apríl 2014 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) Stjtíð. ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008
er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
2. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 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.
(4)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2010 8(3), 1539.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 28. ágúst 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

10.4.2014

Arabískt gúmmí sem er umbreytt með oktenýlrafsýru“

Arabískt gúmmí sem er umbreytt með 10 000
oktenýlrafsýru

Arabískt gúmmí sem er umbreytt
með oktenýlrafsýru

10 000“

Einungis í sykurbráð (e.
icing)“

„E 423

Arabískt gúmmí sem er umbreytt
með oktenýlrafsýru

1000

Einungis í orkudrykkjum og
í drykkjum sem innihalda
aldinsafa“

c) Í flokki 14.1.4 „Bragðbættar drykkjarvörur“ bætist eftirfarandi færsla við á eftir færslunni fyrir matvælaaukefni E 405:

„E 423

b) Í flokki 12.6 „Sósur“ bætist eftirfarandi færsla við á eftir færslunni fyrir matvælaaukefni E 416:

„E 423

a) Í flokki 05.4 „Skreytingar, hjúpur og fyllingar, að undanskildum fyllingum sem eru að stofni til úr aldinum og falla undir flokk 4.2.4“ bætist eftirfarandi færsla við á eftir færslunni fyrir matvælaaukefni
E 416:

2) Ákvæðum E-hluta er breytt sem hér segir:

„E 423

1) Í töflu 3 í B-hluta „Matvælaaukefni önnur en litarefni og sætuefni“ bætist eftirfarandi færsla við á eftir færslunni fyrir matvælaaukefni E 422:

A. Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir:

I. VIÐAUKI
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B. Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir:
Í 4. hluta „Matvælaaukefni, þ.m.t. burðarefni í matvælabragðefni“ bætist eftirfarandi færsla við á eftir færslunni fyrir matvælaaukefni E 416:
„E 423

Arabískt gúmmí sem er
Ýrulausnir með bragðgefandi olíum notaðar í flokkum 03: Ís til neyslu, 500 mg/kg í bragðgefandi
umbreytt með oktenýlrafsýru 0.7.2: Fínt kaffibrauð, 08.2: Unnin kjötvara, einungis unnið alifuglakjöt, ýrulausn
09.2: Unninn fiskur og lagarfurðir, þ.m.t. lindýr og krabbadýr, og í
flokki 16: Eftirréttir að undanskildum afurðum sem falla í flokk 1, 3
og 4.
Ýrulausnir með bragðgefandi olíum notaðar í flokki 14.1.4: Bragðbættar 220 mg/kg í bragðgefandi
drykkjarvörur, einungis bragðbætt drykkjarvara sem inniheldur ekki ýrulausn
aldinsafa og í kolsýrðum bragðbættum drykkjarvörum sem innihalda
aldinsafa og í flokki 14.2: Áfengir drykkir, að meðtöldum óáfengum og
lítið áfengum hliðstæðum drykkjum.
Ýrulausnir með bragðgefandi olíum notaðar í flokkum 05.1: Kakó- 300 mg/kg í bragðgefandi
og súkkulaðivörur sem falla undir tilskipun 2000/36/EB, 05.2: ýrulausn
Annað sælgæti, þ.m.t. smátöflur sem gefa frískandi andardrátt, 05.4:
Skreytingar, hjúpur og fyllingar, að undanskildum fyllingum sem eru
að stofni til úr aldinum og falla undir flokk 4.2.4 og í flokki 06.3:
Morgunkorn.
Ýrulausnir með bragðgefandi olíum notaðar í flokki 01.7.5: Bræddur 120 mg/kg í bragðgefandi
ostur.
ýrulausn
Ýrulausnir með bragðgefandi olíum notaðar í flokki 05.3: Tyggigúmmí. 60 mg/kg í bragðgefandi
ýrulausn
Ýrulausnir með bragðgefandi olíum notaðar í flokki 01.8: 240 mg/kg í bragðgefandi
Mjólkurvöruhliðstæður, þ.m.t. þurrmjólkurlíki, 04.2.5: Sultur, hlaup og ýrulausn
marmelaði og svipaðar vörur, 04.2.5.4: Hnetusmjör og smurálegg úr
hnetum, 08.2: Unnin kjötvara, 12.5: Súpur og seyði, 14.1.5.2: Annað,
einungis skyndikaffi og te og í rétti, með korn sem uppistöðu, sem eru
tilbúnir til átu.
Ýrulausnir með bragðgefandi olíum notaðar í flokki 10.2: Unnin egg 140 mg/kg í bragðgefandi
og eggjaafurðir.
ýrulausn
Ýrulausnir með bragðgefandi olíum notaðar í flokki 14.1.4: Bragðbættar 400 mg/kg í bragðgefandi
drykkjarvörur, einungis bragðbætt drykkjarvara, án kolsýrings, sem ýrulausn
inniheldur aldinsafa, 14.1.2: Aldinsafar eins og skilgreint er í tilskipun
2001/112/EB og grænmetissafar, einungis grænmetissafar, og í flokki
12.6: Sósur, einungis soðsósur og sætar sósur.
Ýrulausnir með bragðgefandi olíum notaðar í flokki 15: Kryddaðir 440 mg/kg í bragðgefandi
smáréttir, tilbúnir til átu, og nasl.
ýrulausn“
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II. VIÐAUKI
Í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 bætist eftirfarandi færsla við á eftir nákvæmu skilgreiningunni fyrir
matvælaaukefni E 422:
„E 423 ARABÍSKT GÚMMÍ SEM ER UMBREYTT MEÐ OKTENÝLRAFSÝRU
Samheiti

Vetnisoktenýlbútandíóat úr arabísku gúmmíi; vetnisoktenýlsúksínat úr
arabísku gúmmíi,; arabískt gúmmí sem er umbreytt með oktenýlrafsýru
(OSA); arabískt gúmmí (e. gum acacia) sem er umbreytt með oktenýlrafsýru
(OSA).

Skilgreining

Arabískt gúmmí sem er umbreytt með oktenýlrafsýru er framleitt úr
arabísku gúmmíi (Acacia seyal), eða arabísku gúmmíi (Acacia senegal) sem
er esterað með vatnslausn með að hámarki 3% af oktenýlrafsýruanhýdríði.
Það er síðan úðaþurrkað.

EINECS-númer
Efnaheiti
Efnaformúla
Meðalmólþyngd miðað við þyngd

Hluti (i): 3,105 g/mól
Hluti (ii) 1,106 g/mól

Magngreining
Lýsing

Beinhvítt yfir í gulbrúnt duft sem er laust í sér

Sanngreining
Seigja 5% lausnar við 25 °C

Ekki meira en 30 mPa.s.

Efnahvarf við útfellingu

Myndar hnatfellið botnfall í basískri blýasetatlausn (prófunarlausn)

Leysni

Auðleysanlegt í vatni, óleysanlegt í etanóli

Sýrustig 5% vatnslausnar

3,5 til 6,5

Hreinleiki
Efnistap við þurrkun

Ekki meira en 15% (105 °C, 5 klst.)

Esteramyndun

Ekki meira en 0,6%

Heildaraska

Ekki meira en 10% (530 °C)

Aska, óleysanleg í sýru

Ekki meira en 0,5%

Vatnsóleysanlegt efni

Ekki meira en 1,0%

Prófun fyrir sterkju eða dextríni

Sjóða skal 1:50 vatnslausn af sýninu og um 0,1 ml af joði (prófunarlausn)
er bætt við. Enginn blár eða rauður litur ætti að koma fram.

Prófun fyrir gúmmí sem inniheldur Í 10 ml af 1:50 vatnslausn af sýninu er bætt við u.þ.b. 0,1 ml af járnklóríði
tannín
(prófunarlausn). Enginn dökkur litur eða dökkt botnfall ætti að myndast.
Leifar oktenýlrafsýru

Ekki meira en 0,3%

Blý

Ekki meira en 2 mg/kg

Örverufræðilegar viðmiðanir
Salmonella sp.

Greinist ekki í 25 g

Escherichia coli

Greinist ekki í 1 g“

______________
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2014/EES/23/16

frá 3. september 2013
um leyfi fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar
á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna og um breytingu á reglugerð
(ESB) nr. 432/2012 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

samsetningar á súrum óáfengum drykk á það að draga úr
úrkölkun tanna (spurning nr. EFSA-Q-2010-00784)(3).
Fullyrðingin, sem umsækjandinn lagði til, var svohljóð
andi: „„Tannvænir“ (e. toothkind) drykkir stuðla að því
að viðhalda heilbrigðum tönnum.“

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1924/2006 frá 20. desember 2006 um næringar- og
heilsufullyrðingar er varða matvæli(1), einkum 4. mgr. 18. gr.,

7)

Hinn 16. desember 2010 barst framkvæmdastjórninni
og aðildarríkjunum vísindalegt álit Matvælaöryggis
stofnunarinnar þar sem ályktað var á grundvelli
gagnanna sem lögð voru fram að sýnt hefði verið fram
á orsakatengsl milli neyslu á dæmigerðum hefðbundnum
ávaxtadrykkjum fjórum sinnum á dag og dæmigerðum
drykkjarvörum, sem innihalda sykur, (8–12 g sykur/100
ml) sjö sinnum á dag og úrkölkun tanna. Enn fremur
komst hún að þeirri niðurstöðu að það að skipta þessum
drykkjarvörum út fyrir „tannvæna“ drykki geti stuðlað að
því að draga úr úrkölkun tanna.

8)

Í kjölfar samráðs við aðildarríkin óskaði framkvæmda
stjórnin eftir því að Matvælaöryggisstofnunin veitti
viðbótarráðgjöf, m.a. um það hvort þessi jákvæðu áhrif
komi í ljós eða hvort búast megi við því að þau komi
í ljós hjá neytendum sem neyta sjaldnar hefðbundinna
ávaxtadrykkja og dæmigerðra óáfengra drykkja sem
innihalda sykur. Í áliti sínu frá 8. júlí 2011 (spurning
nr. EFSA-Q-2011-00781)(4) komst Matvælaöryggisstofn
unin að þeirri niðurstöðu að búast megi við jákvæðum
áhrifum að því er varðar að viðhalda kölkun tanna hjá
fólki sem neytir hefðbundinna ávaxtadrykkja eða óáfengra
drykkja, sem innihalda sykur, og sem neytir einnig
reglulega sykurs og/eða sýra úr öðrum drykkjarvörum eða
matvælum, sem geta stuðlað að úrkölkun tanna, ef einum
eða fleiri skömmtum af hefðbundnu ávaxtadrykkjunum
eða óáfengu drykkjunum, sem innihalda sykur, er
skipt út fyrir jafnmarga skammta af „tannvænum“
ávaxtadrykkjum. Enn fremur var útskýrt að „minnkun
á úrkölkun tanna“ hefði svipaða merkingu og „viðhalda
kölkun tanna“. Því telst heilsufullyrðing, sem samrýmist
þeirri niðurstöðu og þar sem tekin eru fram tiltekin
notkunarskilyrði, uppfylla kröfurnar í reglugerð (EB) nr.
1924/2006 og ætti að bæta henni við á lista Sambandsins
yfir leyfðar fullyrðingar, sem komið var á fót með
reglugerð (ESB) nr. 432/2012.

9)

Matvælaöryggisstofnunin tók fram í áliti sínu að hún
hefði ekki getað komist að þessari niðurstöðu án þess að
taka 15 rannsóknir, sem umsækjandinn hélt fram að nytu
einkaleyfaverndar, til athugunar. Þessar rannsóknir eru
eftirfarandi:

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 er kveðið á um að
heilsufullyrðingar er varða matvæli séu bannaðar nema
framkvæmdastjórnin leyfi þær í samræmi við þá reglugerð
og að þær séu á lista yfir leyfðar fullyrðingar.

2)

Samkvæmt 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006
var samþykkt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 432/2012(2) um samantekt lista yfir leyfilegar
heilsufullyrðingar er varða matvæli og vísa hvorki
til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða
heilbrigðis barna.

3)

Í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 er einnig kveðið á um
að stjórnendur matvælafyrirtækja skuli senda lögbærum
landsyfirvöldum aðildarríkis umsóknir um leyfi fyrir
heilsufullyrðingum. Lögbær landsyfirvöld skulu framsenda
gildar umsóknir til Matvælaöryggisstofnunar Evrópu
(EFSA), hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, til
vísindalegs mats og einnig til framkvæmdastjórnarinnar
og aðildarríkjanna til upplýsingar.

4)

Framkvæmdastjórnin skal ákveða hvort heilsufullyrðingar
skuli leyfðar, að teknu tilliti til álits Matvælaöryggis
stofnunarinnar.

5)

Til að hvetja til nýsköpunar skal enn fremur flýta
fyrir málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir þær heilsu
full
yrðingar sem byggjast á nýlegum, vísindalegum
sönnunargögnum og/eða fela í sér kröfu um vernd gagna
sem njóta einkaleyfisverndar.

6)

Í kjölfar umsóknar frá GlaxoSmithKline Services
Unlimited, sem lögð var fram skv. 5. mgr. 13. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1924/2006, var Matvælaöryggisstofnunin beðin
um að skila áliti á heilsufullyrðingu sem varðar áhrif nýrrar

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 235, 4.9.2013, bls. 3. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 404, 30.12.2006, bls. 9.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 432/2012 frá 16. maí 2012
um samantekt lista yfir leyfilegar heilsufullyrðingar er varða matvæli og
vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis
barna (Stjtíð. ESB L 136, 25.5.2012, bls. 1).

(3)
(4)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2010 8(12), 1884.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(7), 2293.
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— Adams G, North M, De’Ath J, yfirrannsakandi: West
NX, 2004. An investigation into the Erosive Effect of
Hot Drinks. GlaxoSmithKline Report NHCMA0303,
Breska konungsríkið,

— Adams G, North M, yfirrannsakandi: Duggal MS,
2003. Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT)
Model #3. GlaxoSmithKline Report NHCMA0301,
Breska konungsríkið,

— Adnitt C, Adams G, North M, yfirrannsakandi:
Toumba KJ., 2005. Development of Intra-Oral
Cariogenicity (ICT) Model #4. GlaxoSmithKline
Report NHCMA0302, Breska konungsríkið,

— Broughton J, North, M, Roman L, yfirrannsakandi:
Toumba KJ., 2006. Development of Intra-Oral
Cariogenicity (ICT) Model #5. GlaxoSmithKline
Report NHCMA0401, Breska konungsríkið,

— De’Ath, J, North M, Smith S, yfirrannsakandi: Ong
TJ., 2002a. A single blind, four-way crossover study
to investigate the effect of two formulations of fruit
drinks in comparison to a positive control (sucrose)
and a negative control (sorbitol) on the pH of dental
plaque. GlaxoSmithKline Report N1760182, Breska
konungsríkið,

— De’Ath J, North M, Smith S, yfirrannsakandi: Jackson
R, 2002b. A single blind, four-way crossover study to
investigate the effect of two formulations of fruit
drinks in comparison to a positive control (sucrose)
and a negative control (sorbitol) on the pH of dental
plaque. GlaxoSmithKline Report N1760183, Breska
konungsríkið,

— De’Ath J, North M, Smith S, yfirrannsakandi: Preston
A, 2002c. A single blind, four-way crossover study to
investigate the effect of two formulations of fruit
drinks in comparison to a positive control (sucrose)
and a negative control (sorbitol) on the pH of dental
plaque. GlaxoSmithKline Report N1760184, Breska
konungsríkið,

— De’Ath J, Moohan M, Smith S, yfirrannsakandi:
Toumba KJ, 2003. A single blind, four-way crossover
study to investigate the effect of two formulations
of fruit drinks in comparison to a positive control

Nr. 23/181

(sucrose) and a negative control (sorbitol) on the
pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report
N1010201, Breska konungsríkið,

— Gard’ner K, Moohan M, Smith S, yfirrannsakandi:
Ong TJ, 2003a. A single blind, four-way crossover
study to investigate the effect of two formulations
of fruit drinks in comparison to a positive control
(sucrose) and a negative control (sorbitol) on the
pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report
N1010199, Breska konungsríkið,

— Gard’ner K, Moohan M, Smith S, yfirrannsakandi:
Jackson R, 2003b. A single blind, four-way crossover
study to investigate the effect of two formulations
of fruit drinks in comparison to a positive control
(sucrose) and a negative control (sorbitol) on the
pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report
N1010200, Breska konungsríkið,

— Hollas M, McAuliffe T, Finke M, yfirrannsakandi:
West NX, 2005. An investigation into the effect of a
modified blackcurrant drink on tooth enamel with and
without additional tooth brushing. GlaxoSmithKline
Report NMA0501, Breska konungsríkið,

— May R, and Hughes JM, yfirrannsakandi: Toumba
KJ, 1998c. A single blind, five-way crossover study
to investigate the effect of three new formulations
of fruit drinks in comparison to a positive control
(sucrose) and a negative control (sorbitol) on the
pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report
N1010068, Breska konungsríkið,

— May R, and Moohan M, yfirrannsakandi: Duggal
MS, 1999. A single blind, three-way crossover study
to investigate the effect of a new formulation of fruit
drink in comparison to a positive control (sucrose)
and a negative control (sorbitol) on the pH of
dental plaque in children. GlaxoSmithKline Report
N1010104, Breska konungsríkið,

— May R, Darby-Dowan A, Smith S, yfirrannsakandi:
Curzon M, 1998a. A single blind, five-way crossover
healthy volunteer study to investigate the effect of
a new orange and a new strawberry formulation of
fruit drink in comparison to a blackcurrant fruit
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drink and two control treatments on the pH of dental
plaque. GlaxoSmithKline Report N1010021, Breska
konungsríkið,

fyrir notkun á þessari tilteknu fullyrðingu. Þessar
rannsóknir eru eftirfarandi:
— Brand-Miller JC, Holt S, Atkinson F, Fuzellier G og
Agnetti V, 2006. Determination of the postprandial
responses to two cereal foods eaten alone or as part
of a mixed meal,

— May R, Hughes JM, yfirrannsakandi: Duggal MS,
1998b. A single blind, five-way crossover study
to investigate the effect of three new formulations
of fruit drinks in comparison to a positive control
(sucrose) and a negative control (sorbitol) on the
pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report
N1010067, Breska konungsríkið.
10) Framkvæmdastjórnin hefur metið allar upplýsingarnar
sem umsækjandinn lagði fram til rökstuðnings og litið er
svo á að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 21. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1924/2006, séu uppfylltar að því er
varðar allar fimmtán rannsóknirnar sem fullyrt er að njóti
einkaleyfaverndar. Í bréfi dagsettu 12. júní 2013 upplýsti
umsækjandinn framkvæmdastjórnina um að gerðar hafi
verið nokkrar breytingar á skipulagi og staðsetningu
fyrirtækisins. Því hefur umsækjandinn farið formlega
fram á að vernd gagna sem njóta einkaleyfisverndar
sé veitt GlaxoSmithKline Services Unlimited og
hlutdeildarfélögum þess GSK House, 980 Great West
Road, Brentford, TW89GS, Breska konungsríkinu. Til
samræmis við það má ekki nota vísindagögnin og aðrar
upplýsingar í þessum rannsóknum í þágu umsækjanda,
sem leggur síðar fram umsókn, í fimm ár frá þeim degi
sem leyfið var veitt í samræmi við skilyrðin sem mælt er
fyrir um í 1. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006.
11) Í kjölfar umsóknar frá Kraft Foods Europe — Biscuits R
& D, sem lögð var fram skv. 5. mgr. 13. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1924/2006, var Matvælaöryggisstofnunin
beðin um að skila áliti á heilsufullyrðingu sem varðar
áhrif hægmeltanlegrar sterkju (e. slowly digestible
starch, SDS) í matvælum sem innihalda sterkju og
minni aukningu á blóðsykri eftir máltíðir (spurning
nr. EFSA-Q-2010-00966)(5). Fullyrðingin, sem umsækj
andinn lagði til, var svohljóðandi: „Hægmeltanleg sterkja
er uppspretta kolvetna sem eru reglulega og stöðugt
tekin upp og losuð frá. Þau stuðla að hóflegri aukningu á
blóðsykri eftir máltíðir.“
12) Hinn 21. júlí 2011 fengu framkvæmdastjórnin og
aðildarríkin vísindalegt álit Matvælaöryggis
stofn
unarinnar, þar sem ályktað var á grundvelli gagnanna sem
lögð voru fram að sýnt hafi verið fram á orsakatengsl milli
neyslu á hægmeltanlegri sterkju samanborið við neyslu á
hraðmeltanlegri sterkju (e. rapidly digestible starch,
RDS) í kornafurðum og minni aukningar á blóðsykri
eftir máltíðir. Því telst heilsufullyrðing, sem samrýmist
þeirri niðurstöðu, uppfylla kröfurnar í reglugerð (EB) nr.
1924/2006 og ætti að bæta henni við á lista Sambandsins
yfir leyfðar fullyrðingar sem komið var á fót með
reglugerð (ESB) nr. 432/2012.
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— Laville M, Rabasa-Lhoret R, Normand S og Braesco
V, 2005. Measurement of metabolic outcome of
carbohydrates of two types of cereal products,
— Rabasa-Lhoret R, Peronnet F, Jannot C, Fuzellier G
og Gausseres N, 2007. Metabolic fate of four cereal
products consumed as part of a breakfast by healthy
female subjects,
— Vinoy S, Aubert R og Chapelot D, 2000. A cereal
product high in slowly available glucose increases
subsequent satiety feelings and decreases glucose and
insulin responses.
14) Framkvæmdastjórnin hefur metið allar upplýsingarnar
sem umsækjandinn lagði fram til rökstuðnings og
litið er svo á að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í
1. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006, séu
uppfylltar að því er varðar rannsóknirnar sem fullyrt er
að njóti einkaleyfaverndar. Í bréfi dagsettu 1. október
2012 upplýsti umsækjandinn framkvæmdastjórnina
um endurskipulagningarferlið þar sem Kraft Foods
samstæðan breytti atvinnurekstri sínum og myndaði þar
með tvær óháðar samstæður, önnur þeirra er Mondelēz
International samstæðan. Frá og með 1. október 2012
tilheyrir Kraft Foods Europe — Biscuits R & D
Mondelēz International samstæðunni og umsækjandinn
fór formlega fram á að vernd einkaleyfisverndaðra
gagna yrði veitt Mondelēz International samstæðunni. Til
samræmis við það má ekki nota vísindagögnin og aðrar
upplýsingar í þessum rannsóknum í þágu umsækjanda,
sem leggur síðar fram umsókn, í fimm ár frá þeim degi
sem leyfið var veitt í samræmi við skilyrðin sem mælt er
fyrir um í 1. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006.
15) Í kjölfar umsóknar frá Barry Callebaut Belgium NV, sem
lögð var fram skv. 5. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr.
1924/2006, var Matvælaöryggisstofnunin beðin um að
skila áliti á heilsufullyrðingu sem varðar áhrif flavanóla
úr kakói á innþekjuháða æðavíkkun (e. effects of cocoa
flavanols on endothelium-dependent vasodilation)
(spurning nr. EFSA-Q-2012-00002)(6). Fullyrðingin, sem
umsækjandinn lagði til, var svohljóðandi: „Flavanólar úr
kakói stuðla að því að viðhalda innþekjuháðri æðavíkkun
sem stuðlar að heilbrigðu blóðflæði“.

13) Matvælaöryggisstofnunin tók fram í áliti sínu að þörf
hefði verið á rannsóknunum fjórum, sem umsækjandinn
fullyrðir að njóti einkaleyfaverndar, til að setja skilyrði

16) Hinn 17. júlí 2012 barst framkvæmdastjórninni og
aðildarríkjunum vísindalegt álit Matvælaöryggisstofn
unarinnar þar sem ályktað var á grundvelli gagnanna sem
lögð voru fram að sýnt hefði verið fram á orsakatengsl milli
neyslu á flavanólum úr kakói og fullyrtu áhrifanna. Því
telst heilsufullyrðing, sem samrýmist þeirri niðurstöðu,
uppfylla kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 og

(5)

(6)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(7), 2292.

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2809.
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ætti að bæta henni við á lista Sambandsins yfir leyfðar
fullyrðingar sem komið var á fót með reglugerð (ESB)
nr. 432/2012.
17) Matvælaöryggisstofnunin tók fram í áliti sínu að hún
hefði ekki getað komist að þessari niðurstöðu án þess
að taka eina íhlutunarrannsókn, gerða á mönnum, sem
umsækjandinn hélt fram að nyti einkaleyfaverndar,
til athugunar. Það er rannsókn Grassi D, Desideri G,
Necozione S, Di Giosia P, Cheli P, Barnabei R, Allegaert
L, Bernaert H og Ferri C, 2011. Cocoa consumption
dose-dependently improves flow-mediated dilation and
arterial stiffness and decreases blood pressure in healthy
subjects.
18) Framkvæmdastjórnin hefur metið allar upplýsingarnar
sem umsækjandinn lagði fram til rökstuðnings og litið
er svo á að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 1. mgr.
21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006, séu uppfylltar
að því er varðar rannsóknina sem fullyrt er að njóti
einkaleyfaverndar. Til samræmis við það má ekki nota
vísindagögnin og aðrar upplýsingar í þeirri rannsókn
í þágu umsækjanda, sem leggur síðar fram umsókn, í
fimm ár frá þeim degi sem leyfið var veitt í samræmi við
skilyrðin sem mælt er fyrir um í þeirri grein.
19) Eitt af markmiðum reglugerðar (EB) nr. 1924/2006
er að tryggja að heilsufullyrðingar séu sannar, skýrar,
áreiðanlegar og gagnlegar fyrir neytendur og að tekið
sé tillit til orðalags og framsetningarinnar að því er
þetta varðar. Ef orðalag fullyrðinga sem umsækjandi
notar felur í sér sömu merkingu fyrir neytendur og leyfð
heilsufullyrðing vegna þess að þær staðfesta sömu tengsl
og eru fyrir hendi milli matvælaflokks, matvæla eða eins
af innihaldsefnum þeirra annars vegar og heilbrigðis hins
vegar ættu þær því að lúta sömu skilyrðum fyrir notkun
og eru tilgreind í viðaukanum við þessa reglugerð.
20) Í samræmi við 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006
ætti að uppfæra fullyrðingaskrána yfir næringar- og
heilsufullyrðingar, sem inniheldur allar leyfðar heilsu
fullyrðingar, til þess að taka tillit til þessarar reglugerðar.
21) Þar eð umsækjendurnir bera fyrir sig vernd einka
leyfisverndaðra gagna telst rétt að takmarka notkun
þessara fullyrðinga við umsækjendurna í fimm ár. Leyfið
fyrir þessum fullyrðingum, sem er takmarkað til notkunar

Nr. 23/183

fyrir einstaka rekstraraðila, kemur þó ekki í veg fyrir að
aðrir umsækjendur geti sótt um leyfi til að nota sömu
fullyrðingar ef umsóknin er byggð á öðrum gögnum
og rannsóknum en þeim sem njóta verndar skv. 21. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1924/2006.
22) Tekið hefur verið tillit til athugasemda frá umsækjendum
og almenningi sem framkvæmdastjórninni hafa borist,
skv. 6. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006, við
ákvörðun þeirra ráðstafana sem kveðið er á um í þessari
reglugerð.
23) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 432/2012 til
samræmis við það.
24) Samráð var haft við aðildarríkin.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
1. Heilsufullyrðingarnar, sem settar eru fram í viðaukanum
við þessa reglugerð, skal færa á lista Sambandsins yfir leyfðar
fullyrðingar sem kveðið er á um í 3. mgr. 13. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1924/2006.
2. Notkun heilsufullyrðinganna sem um getur í 1. mgr.
skal takmörkuð við umsækjendurna í fimm ár frá gildistöku
þessarar reglugerðar. Eftir að það tímabil rennur út er öllum
stjórnendum matvælafyrirtækja heimilt að nota þessar
heilsufullyrðingar í samræmi við skilyrðin sem gilda um þær.
2. gr.
Notkun vísindagagna og annarra upplýsinga sem
fylgja umsóknunum, sem umsækjendur fullyrða að njóti
einkaleyfaverndar og sem varð að leggja fram til að unnt væri að
leyfa heilsufullyrðinguna, er takmörkuð í þágu umsækjandans
í fimm ár frá gildistökudegi þessarar reglugerðar samkvæmt
þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 21. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1924/2006.
3. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 432/2012 er breytt í
samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
4. 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 3. september 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

Fullyrðing

Flavanólar úr kakói stuðla að því að Veita skal neytendum upplýsingar þess efnis
viðhalda þanþoli æða sem stuðlar að að dagleg inntaka flavanóla úr kakói þurfi að
eðlilegu blóðflæði (***)
vera 200 mg til að fá fram jákvæðu áhrifin.

Flavanólar úr kakói

2011 9(7), 2292

2012 10(7), 2809

—

2010 8(12), 1884

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar
Evrópu nr.

—

—

Skilyrði og/eða takmarkanir
á notkun matvælanna og/eða
viðbótaryfirlýsing eða viðvörun

(*)
Leyfi veitt 24.9.2013 og notkun er takmörkuð við GlaxoSmithKline Services Unlimited og hlutdeildarfélög þess GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Breska konungsríkinu, í fimm ár.
(**) Leyfi veitt 24.9.2013 og notkun er takmörkuð við Mondelēz International group, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, Bandaríkjum Ameríku, í fimm ár.
(***) Leyfi veitt 24.9.2013 og notkun er takmörkuð við Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgíu, í fimm ár.

Einungis má nota fullyrðinguna um
kakódrykki (með kakódufti) eða um dökkt
súkkulaði sem veitir a.m.k. 200 mg daglega
inntöku af flavanólum úr kakói með stig
fjölliðunar 1–10.

Neysla á vörum sem innihalda mikið
af hægmeltanlegri sterkju (SDS)
veldur minni hækkun blóðsykurs
eftir máltíð samanborið við vörur
sem innihalda lítið af hægmeltanlegri
sterkju (**)

Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli
ef meltanlegu kolvetnin veita a.m.k. 60% af
heildarorkunni og ef a.m.k. 55% kolvetnanna
eru meltanleg sterkja og a.m.k. 40% þar af
eru hægmeltanleg sterkja.

Til að hægt sé að nota fullyrðinguna skulu
súrir drykkir með nýjar samsetningar vera í
samræmi við lýsinguna á matvælunum sem
fullyrðingin gildir um.

Skilyrði fyrir notkun fullyrðingar

Hægmeltanleg sterkja

— pH gildi á bilinu 3,7–4,0.

— kalsíumi á bilinu frá 0,3 til 0,8
mól á hvert mól sýruefnis

„Ný samsetning á óáfengum, súrum Með því að skipta út súrum
drykkjum sem innihalda sykur,
drykk með:
s.s. gosdrykkjum, (yfirleitt 8–12 g
minna en 1 g af gerjanlegum sykur/100ml) fyrir drykki með nýja
kolvetnum á hverja 100 ml (sykur samsetningu er stuðlað að því að
og önnur kolvetni að undanskildu viðhalda kölkun tanna (*)
fjölalkóhóli),

Næringarefni, annað efni, matvæli eða
matvælaflokkur

Eftirfarandi færslur bætist við í stafrófsröð í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 432/2012:

VIÐAUKI

—“

—

—

Númer viðeigandi færslu
í samsteypta listanum
sem er lagður fyrir
Matvælaöryggisstofnun Evrópu
til mats
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 489/2013

2014/EES/23/17

frá 27. maí 2013
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni
og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu með tilliti
til efnisins tvíþátta ríbósakjarnsýru sem samsvarar veiruríbósakjarnsýru sem kóðar fyrir
hluta af hjúpprótíninu og hluta af milligenasvæðinu í ísraelsku bráðalömunarveirunni (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

sem er ásættanleg, dagleg inntaka, eigi ekki við um þetta
lyfjafræðilega virka efni og að það sé ekki þörf á að
ákvarða hámarksgildi leifa, sem gilda um hunang, fyrir
tvíþátta ríbósakjarnsýru samsvarandi veiruríbósakjarnsýru
sem kóðar fyrir hluta af hjúpprótíninu og hluta af milli
genasvæði ísraelsku bráðalömunarveirunnar í býflugum.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 470/2009 frá 6. maí 2009 um málsmeðferð Bandalagsins
við ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra
efna í matvælum úr dýraríkinu, um niðurfellingu á reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 2377/90 og um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2001/82/EB og reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004(1), einkum
14. gr. í tengslum við 17. gr.,

5)

Samkvæmt 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009 skal
Lyfjastofnun Evrópu ætíð íhuga að nota hámarksgildi
leifa, sem hafa verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt
efni í tilteknum matvælum, fyrir önnur matvæli, sem
unnin eru úr sömu dýrategund, eða hámarksgildi leifa,
sem hafa verið ákvörðuð fyrir lyfjafræðilega virkt efni í
einni eða fleiri dýrategundum, fyrir aðrar tegundir dýra.
Dýralyfjanefnd hefur komist að þeirri niðurstöðu að ekki
sé grundvöllur fyrir framreikningi á þessu efni yfir á
aðrar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis.

6)

Því skal breyta töflu 1 í viðaukanum við reglugerð
(ESB) nr. 37/2010 þannig að hún nái yfir efnið tvíþátta
ríbósakjarnsýru samsvarandi veiruríbósakjarnsýru sem
kóðar fyrir hluta af hjúpprótíninu og hluta af milli
genasvæði ísraelsku bráðalömunarveirunnar í býflugum
um leið og tilgreint er að ekki sé þörf á ákvörðun á
hámarksgildum leifa sem gilda um hunang.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um dýralyf.

með hliðsjón af áliti Lyfjastofnunar Evrópu sem dýralyfja
nefndin setur fram,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Hámarksgildi leifa fyrir lyfjafræðilega virk efni, sem
ætluð eru til notkunar innan Evrópusambandsins í lyf
fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis eða í
sæfivörur sem eru notaðar í búfjárrækt, skulu ákvörðuð í
samræmi við reglugerð (EB) nr. 470/2009.

2)

Lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra, að því er
varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýra
ríkinu,
eru sett fram í viðaukanum við reglugerð framkvæmda
stjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009
um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er
varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu (2).

3)

4)

Lögð hefur verið fram umsókn til Lyfjastofnunar
Evrópu um ákvörðun á hámarksgildum tvíþátta ríbósa
kjarnsýruleifa samsvarandi veiruríbósakjarnsýru sem
kóðar fyrir hluta af hjúpprótíninu og hluta af milli
genasvæði ísraelsku bráðalömunarveirunnar í býflugum
(e. Israel Acute Paralysis Virus).
Dýralyfjanefndin hefur lagt til að stöðluð lyfjafræðileg
og eiturefnafræðileg nálgun, þ.m.t. ákvörðun á magni

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 141, 28.5.2013, bls. 4. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 39/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 er breytt eins og
fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

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

Nr. 23/186

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 27. maí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

VIÐAUKI
Eftirfarandi efni bætist við í stafrófsröð í töflu 1 í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010:

Lyfjafræðilega virkt efni

Leifamerki

„Tvíþátta ríbósakjarnsýra
samsvarandi veiruríbósa
kjarnsýru sem kóðar fyrir
hluta af hjúpprótíninu og
hluta af milligenasvæði
ísraelsku bráðalömunar
veirunnar í býflugum
(e. Israel Acute Paralysis
Virus).

Á EKKI VIÐ

Dýrategund

Býflugur

Hámarks
gildi leifa

Hámarks
gildis
leifa ekki
krafist

Markvefir

Hunang

Önnur ákvæði
(skv. 7. mgr. 14.
gr. reglugerðar
(EB)
nr. 470/2009)

ENGIN
FÆRSLA

Meðferðar
fræðileg flokkun

ENGIN
FÆRSLA“
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Nr. 23/187

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 198/2013

2014/EES/23/18

frá 7. mars 2013
um val á tákni í því skyni að auðkenna mannalyf sem skulu vera undir viðbótareftirliti (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmeðferð Bandalagsins
við veitingu leyfa fyrir manna- og dýralyfjum og eftirlit með
þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu(1), einkum
4. mgr. 23. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

5)

Sum mannalyf eru leyfð með fyrirvara um að þau
séu undir viðbótareftirliti af ástæðum sem tengjast
þeirra tilteknu öryggisupplýsingum. Samkvæmt 23. gr.
reglugerðar (EB) nr. 726/2004 nær þetta yfir lyf sem
innihalda ný, virk efni, líffræðileg lyf og lyf sem þurfa að
fylgja gögn eftir veitingu markaðsleyfis.
Sjúklingar og faglærðir heilbrigðisstarfsmenn eiga
að geta sanngreint auðveldlega lyf, sem eru undir
viðbótareftirliti, til að þeim sé kleift að deila öllum
upplýsingum sem þau hafa vegna notkunar á lyfinu með
lögbærum yfirvöldum og markaðsleyfishöfum og einkum
að tilkynna aukaverkanir, sem grunur er um.
Til að tryggja gagnsæi eru öll lyf sem eru undir
viðbótareftirliti höfð með á skrá sem Lyfjastofnun
Evrópu kom á og viðheldur í samræmi við 1. mgr. 23. gr.
reglugerðar (EB) nr. 726/2004. Auk þess eru þau merkt
með svörtu tákni.
Hinn 3. október 2012 samþykkti nefnd um áhættumat
á sviði lyfjagátar tilmæli um að svarta táknið skuli vera
jafnhliða, svartur þríhyrningur á hvolfi. Í tilmælunum
er tekið mið af skoðunum sjúklinga og faglærðra
heilbrigðisstarfsmanna, eins og þær voru látnar í ljós af
starfshópi sjúklinga og neytenda og starfshópi faglærðra
heilbrigðisstarfsmanna, sem Lyfjastofnun Evrópu kom á
fót.
Veita skal handhöfum markaðsleyfa, sem voru veitt
fyrir 1. september 2013, nægan tíma til að aðlaga
lyfjaupplýsingar viðkomandi lyfja.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 65, 8.3.2013, bls. 17. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1.

6)

Ef sérstakar aðstæður krefjast þess skal lögbærum
yfirvöldum auk þess gefinn möguleiki á að veita lengri
frest til þeirrar aðlögunar.

7)

Innleiðing svarta táknsins ætti ekki að valda erfiðleikum
á markaðinum eða í birgðakeðjunni. Til þess að koma í
veg fyrir alla röskun skal markaðsleyfishöfum ekki skylt
að innkalla lyf eða endurpakka lyfjum sem hafa þegar
verið sett á markað.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.
Svarta táknið sem um getur í 4. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB)
nr. 726/2004 skal vera jafnhliða, svartur þríhyrningur á hvolfi.
Hann skal vera í samræmi við fyrirmyndina og málin sem eru
sett fram í viðaukanum við þessa reglugerð.
2. gr.
1. Handhafar markaðsleyfa, sem voru veitt fyrir 1. september
2013 og sem varða mannalyf sem eru undir viðbótareftirliti,
skulu hafa svarta táknið í samantekt á eiginleikum lyfs og
á fylgiseðlum með þessum lyfjum frá og með 31. desember
2013.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. er handhöfum markaðsleyfa, sem eru
veitt fyrir 1. september 2013 og sem varða mannalyf sem eru
undir viðbótareftirliti, heimilt að fara fram á að lögbær yfirvöld
veiti þeim lengri frest ef markaðsleyfishafarnir geta sýnt fram
á að ef farið er að dagsetningunni, sem um getur í 1. mgr., geti
það komið niður á viðeigandi og áframhaldandi afhendingu
lyfsins.

3. gr.
Heimilt er að setja á markað, dreifa, afgreiða, selja og nota
birgðir af mannalyfjum sem eru framleiddar, þeim pakkað
og þær merktar fyrir 1. janúar 2014, og sem hafa ekki svarta
táknið á fylgiseðlinum, þar til birgðirnar eru uppurnar.

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

Nr. 23/188
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 7. mars 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Forseti.
José Manuel BARROSO

VIÐAUKI
1.

Svarta táknið sem um getur í 4. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004 skal vera í samræmi við eftirfarandi
fyrirmynd:

▼
2.

Svarta táknið skal vera í réttu hlutfalli við leturstærðina á staðlaða textanum sem á eftir fylgir og hver hlið
þríhyrningsins skal vera a.m.k. 5 mm.

10.4.2014

10.4.2014
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Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 463/2013

Nr. 23/189

2014/EES/23/19

frá 17. maí 2013
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 um áburð í því
skyni að laga I., II. og IV. viðauka við hana að tækniframförum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

til næringarefnin magnesíum eða kalsíum eða bæði
efnin. Framleiðendur kölkunarefna standa frammi
fyrir mismunandi landsreglum sem leiða til röskunar
á innri markaði. Því skal bæta kölkunarefnum við
áburðartegundirnar sem lýst er í I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 2003/2003 til að dreifing þeirra sé frjáls á
innri markaðinum. Ennfremur hafa Staðlasamtök Evrópu
þróað EN-staðla fyrir aðferðir til að greina kölkunarefni.
Til þess að fylgni við þessa staðla verði skyldubundin skal
skrá þá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003
þar sem mælt er fyrir um aðferðir við sýnatöku og
greiningu.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 2003/2003 frá 13. október 2003 um áburð (1), einkum
1. og 3. mgr. 31. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Orðið „kaínít“ hefur verið notað í töflu A.3 í I. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 sem tegundarheiti
áburðar fyrir kalíumhrásalt. Orðið kaínít tengist nú
orðið einungis einni tiltekinni tegund kalíumhrásalts
sem getur hugsanlega leitt til takmarkana á viðskiptum
fyrir framleiðendur sem óska þess að setja aðra gjafa
kalíumhrásalts á markað. Til að sporna gegn þessari
takmörkun og greiða þannig fyrir aðgangi bænda í
aðildarríkjunum að breiðara úrvali kalíumsalta skal nota
almennara tegundarheiti í þessum færslur fyrir þessa
tegund áburðar og aðlaga skal tilvísanir til kaíníts
til samræmis við það. Veita skal framleiðendum
kalíumhrásalts umbreytingartímabil til að laga merkingar
að nýju reglunum.

Lignínsúlfónsýra er flókið efni sem er unnið úr
mismunandi gjöfum úr timbri. Þar eð margir gæðaflokkar
eru fáanlegir á almennum markaði er mikilvægt að
laga gæðakröfurnar, sem vörurnar verða að uppfylla
svo hægt sé að setja þær á markað sem EB-áburð, að
tækniframförum.

4)

Veita skal umbreytingartímabil til að tryggja að
framleiðendur kölkunarefna fái tíma til að aðlagast nýju
EN-stöðlunum.

5)

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er mælt
fyrir um vikmörk að því er varðar næringarefnainnihald
sem er gefið upp. Breyta ber II. viðauka til að hann nái
yfir vikmörk fyrir kölkunarefni.

6)

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2003/2003 skal eftirlit
með EB-áburði fara fram í samræmi við þær aðferðir við
sýnatöku og greiningu sem mælt er fyrir um í IV. viðauka
við þá reglugerð. Sumar þessara aðferða eru hins vegar
ekki alþjóðlega viðurkenndar og í stað þeirra skulu koma
EN-staðlar sem Staðlasamtök Evrópu hafa þróað nýlega.

7)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 2003/2003 til
samræmis við það.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
með 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 2003/2003.

Kölkunarefni, sem kallast einnig kalkáburður, draga
úr sýrustigi í jarðvegi og geta við það einnig lagt

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 134, 18.5.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2003, bls. 1.

Nr. 23/190
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2. gr.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

Umbreytingarákvæði
1. gr.
Breytingar

Þrátt fyrir ákvæði annarrar málsgreinar 3. gr. geta framleiðendur
beitt ákvæðunum í 1. lið I. viðauka fyrir 7. desember 2014.
3. gr.

1. Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er
breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
2. Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003
er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
3. Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003
er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð.

Gildistaka
1. Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
2. Ákvæði 1. liðar I. viðauka skulu gilda frá 7. desember
2014.
3. Ákvæði 3. liðar I. viðauka, 2. liðar II. viðauka og 4. liðar
III. viðauka skulu gilda frá 7. júní 2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 17. maí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

Auðgað kalíumhrásalt

2

Lignínsúlfónsýra

Heiti

Magnesíum í formi vatnsleysanlegra salta, gefið
upp sem magnesíumoxíð

5% MgO

Kalíum gefið upp sem vatnsleysanlegt K2O

úr 10% K2O

LS

Annað heiti

Efnaformúla ekki fáanleg

Efnaformúla

8062-15-5 (**)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kornuð kölkunarefni, sem eru framleidd með því að safna saman litlum grunnögnum, verða, þegar þeim er hrært saman við vatn, að leysast upp í agnir með dreifingarfínleika (e. fineness distribution) eins og
tilgreint er í tegundarlýsingunum og eins og hann er mældur með því að nota aðferð 14.9 „Ákvörðun á niðurbroti agna“.

Allir þeir eiginleikar sem getið er í töflunum í lið G.1 til G.5. eiga við um vöruna eins og hún er afgreidd nema annað sé tekið fram.

Orðið „KÖLKUNAREFNI“ bætist við á eftir heitinu „EB-ÁBURÐUR“.

„G. Kölkunarefni

3) Eftirfarandi G-hluti bætist við:

CAS-númer sýrunnar(*)

Heimilt er að bæta Vatnsleysanlegt kalíumoxíð
við
viðteknum
Tilgreining vatnsleysanlegs magnesíumoxíðinnihalds
vöruheitum
er valfrjáls ef MgO-innihaldið er meira en 5%“

Heimilt er að bæta Vatnsleysanlegt kalíumoxíð
við
viðteknum
Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð
vöruheitum

(*) Eingöngu til fróðleiks.
(**) Af ástæðum sem varða gæði skal hlutfallslegt innihald fenólhýdroxýls og hlutfallslegt innihald lífræns brennisteins, samkvæmt EN 16109, fara yfir 1,5% og 4,5%, í þessari röð.“

1

„Nr.

framleidd

Vara sem er framleidd úr 18% K2O
kalíumhrásalti
sem
hefur
verið auðgað með blöndun við Kalíum gefið upp sem vatnsleysanlegt K2O
kalíumklóríð

Vara sem er
kalíumhrásalti

2) Í stað töflunnar í lið E.3.2 komi eftirfarandi:

Kalíumhrásalt

„1

1) Í stað færslu 1 og 2 í töflunni í lið A.3 komi eftirfarandi:

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er breytt sem hér segir:

I. VIÐAUKI

10.4.2014
Nr. 23/191

2 b)

2 a)

1 b)

Magnesíumkalksteinn
mikil gæði

Magnesíumkalksteinn
staðalgæði

Kalksteinn — mikil gæði

Kalksteinn — staðalgæði

2

1

1 a)

Tegundarheiti

Nr.

G.1. Náttúrulegt kalk

— Vara,
sem
inniheldur
kalsíumkarbónat
og
magnesíumkarbónat
sem
undirstöðuefni,
sem
er
framleidd með mölun á
náttúrulegum
setlögum
magnesíumkalksteins.

—

4

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við
þyngd)
Upplýsingar um hvernig næringarefnin skuli gefin upp
Aðrar kröfur
5

Aðrar upplýsingar sem
tengjast tegundarheiti
6

Næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp
Form og leysni næringarefna
Aðrar viðmiðanir sem skylt er að gefa upp

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 2 mm
möskvum,

Heimilt er að bæta við
viðteknum vöruheitum eða
öðrum heitum.

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun (valkvætt)

Raki (valkvætt)

Hvarfgirni og aðferð til ákvörðunar (valkvætt)

Heimilt er að bæta við Hlutleysingargildi
viðteknum vöruheitum eða Heildarkalsíum
öðrum heitum.
Heildarmagnesíum

Heimilt er að bæta við
viðteknum vöruheitum eða
öðrum heitum.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Heildarmagnesíum: 3% MgO

Lægsta hlutleysingargildi: 52

— a.m.k. 50% fara í gegnum sigti með 0,5 mm
möskvum.

— a.m.k. 80% fara í gegnum sigti með 1 mm
möskvum og

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 3,15 mm
möskvum,

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Heildarmagnesíum: 3% MgO

Lægsta hlutleysingargildi: 45

— a.m.k. 30% fara í gegnum sigti með 0,1 mm
möskvum.

— a.m.k. 50% fara í gegnum sigti með 0,315 mm
möskvum og

— a.m.k. 80% fara í gegnum sigti með 1 mm
möskvum,

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 2 mm
möskvum,

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Lægsta hlutleysingargildi: 50

Heimilt er að bæta við Hlutleysingargildi
Vara, sem inniheldur kalsíum Lægsta hlutleysingargildi: 42
viðteknum vöruheitum eða Heildarkalsíum
karbónat sem undirstöðuefni, Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:
öðrum heitum.
sem er framleidd með mölun
Heildarmagnesíum (valkvætt)
á náttúrulegum setlögum — a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 3,15 mm
möskvum,
Hvarfgirni og aðferð til ákvörðunar (valkvætt)
kalksteins.
— a.m.k. 80% fara í gegnum sigti með 1 mm
Raki (valkvætt)
möskvum og
Fínleiki ákvarðaður með votsigtun (valkvætt)
— a.m.k. 50% fara í gegnum sigti með 0,5 mm
Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)
möskvum.

3

Upplýsingar um
framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni
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Kalksteinn úr sjó— mikil
gæði

— Vara,
sem
inniheldur
kalsíumkarbónat
sem
undirstöðuefni,
sem
er
framleidd með mölun á
náttúrulegum
setlögum
kalksteins úr sjó.

4 b)

sjó

Kalksteinn
staðalgæði

4 a)

úr

Dólómítkalksteinn — mikil
gæði

3 b)

3

— Vara, sem inniheldur kalsíum
karbónat og magnesíum
karbónat sem undirstöðuefni,
sem er framleidd með mölun
á náttúrulegum setlögum
dólómíts.

Dólómítkalksteinn
staðalgæði

2

3 a)

1

Heimilt er að bæta við
viðteknum vöruheitum eða
öðrum heitum.

6

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun (valkvætt)

Raki (valkvætt)

Hvarfgirni og aðferð til ákvörðunar (valkvætt)

Heimilt er að bæta við Hlutleysingargildi
viðteknum vöruheitum eða Heildarkalsíum
öðrum heitum.
Heildarmagnesíum

5

Heimilt er að bæta við Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)
viðteknum vöruheitum eða
öðrum heitum.

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun (valkvætt)

Raki (valkvætt)
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— a.m.k. 80% fara í gegnum sigti með 1 mm
möskvum.

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 2 mm
möskvum og

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Lægsta hlutleysingargildi: 40

— a.m.k. 80% fara í gegnum sigti með 1 mm
möskvum.

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Lægsta hlutleysingargildi: 30

Heimilt er að bæta við Hlutleysingargildi
viðteknum vöruheitum eða Heildarkalsíum
öðrum heitum.
Heildarmagnesíum (valkvætt)
— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 3,15 mm
möskvum og
Hvarfgirni og aðferð til ákvörðunar (valkvætt)

— a.m.k. 30% fara í gegnum sigti með 0,1 mm
möskvum.

— a.m.k. 50% fara í gegnum sigti með 0,315 mm
möskvum og

— a.m.k. 80% fara í gegnum sigti með 1 mm
möskvum,

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 2 mm
möskvum,

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Heildarmagnesíum: 12% MgO

Lægsta hlutleysingargildi: 54

— a.m.k. 50% fara í gegnum sigti með 0,5 mm
möskvum.

— a.m.k. 80% fara í gegnum sigti með 1 mm
möskvum og

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 3,15 mm
möskvum,

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Heildarmagnesíum: 12% MgO

Lægsta hlutleysingargildi: 48

— a.m.k. 30% fara í gegnum sigti með 0,1 mm
möskvum.

— a.m.k. 50% fara í gegnum sigti með 0,315 mm
möskvum og

— a.m.k. 80% fara í gegnum sigti með 1 mm
möskvum,

4
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2

Krítarsteinn — staðalgæði

Krítarsteinn — mikil gæði

1

5 a)

5 b)

Vara,
sem
inniheldur
kalsíumkarbónat
sem
undirstöðuefni,
sem
er
framleidd með mölun á
náttúrulegum
setlögum
krítarsteins.

3

möskvum.

5

6

— a.m.k. 30% fara í gegnum sigti með 2 mm
möskvum.

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 25 mm
möskvum og

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Lægsta hlutleysingargildi: 48

Hvarfgirni hluta 1–2 mm (fæst með þurrsigtun) a.m.k.
65% í sítrónusýru.

— a.m.k. 50% fara í gegnum sigti með 0,315 mm
möskvum.

— a.m.k. 70% fara í gegnum sigti með 2 mm
möskvum og

möskvum,

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun eftir sundrun í Heimilt er að bæta við
viðteknum vöruheitum eða
vatni:
— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 3,15 mm öðrum heitum.

— a.m.k. 30% fara í gegnum sigti með 2 mm
möskvum.

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 25 mm
möskvum og

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Lægsta hlutleysingargildi: 42

Hvarfgirni hluta 1–2 mm (fæst með þurrsigtun) a.m.k.
40% í sítrónusýru.

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun eftir sundrun í Heimilt er að bæta við Hlutleysingargildi
viðteknum vöruheitum eða Heildarkalsíum
vatni:
— a.m.k. 90% fara í gegnum sigti með 3,15 mm öðrum heitum.
Heildarmagnesíum (valkvætt)
möskvum,
Hvarfgirni og aðferð til ákvörðunar (valkvætt)
— a.m.k. 70% fara í gegnum sigti með 2 mm
Raki (valkvætt)
möskvum og
Fínleiki ákvarðaður með votsigtun (valkvætt)
— a.m.k. 40% fara í gegnum sigti með 0,315 mm

4
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Karbónatsviflausn

2

Tegundarheiti

2

Tegundarheiti

Brennt kalk — grunngæði

Brennt kalk — úrvalsgæði

Nr.

1

Nr.

1 a)

1 b)

3

Vara,
sem
inniheldur
kalsíumkarbónat
og/
eða
magnesíumkarbónat
sem
undirstöðuefni,
sem er framleidd með
mölun
og
uppleysingu
í vatni á náttúrulegum
setlögum
kalksteins,
magnesíumkalksteins,
dólómíts eða krítarsteins.

5

6

4

Aðrar kröfur

Upplýsingar um hvernig næringarefnin skuli gefin upp

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti
miðað við þyngd)

— a.m.k. 30% fara í gegnum sigti með 0,1 mm
möskvum.

— a.m.k. 50% fara í gegnum sigti með 0,315 mm
möskvum og

— a.m.k. 80% fara í gegnum sigti með 1 mm
möskvum,

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Lægsta hlutleysingargildi: 35

5

Vara,
sem
inniheldur Lægsta hlutleysingargildi: 85
kalsíumoxíð
s e m Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun:
undirstöðuefni,
sem
er
framleidd með brennslu
á náttúrulegum setlögum
kalksteins.

— að hámarki 5% fara gegnum sigti með 0,4 mm
möskvum.

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 8 mm
möskvum og

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun (valkvætt)

Heildarmagnesíum (valkvætt)

Heildarkalsíum

Hlutleysingargildi

Aðrar viðmiðanir sem skylt er að gefa upp

Form og leysni næringarefna

Tegundarheitið verður að Hlutleysingargildi
ná yfir fínleikategundina Heildarkalsíum
„fínmalað“ eða „sáldað“.
Heildarmagnesíum (valkvætt)

Tegundarheitið verður að
Vara,
sem
inniheldur Lægsta hlutleysingargildi: 75
ná yfir fínleikategundina
kalsíumoxíð
s e m Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun:
„fínmalað“ eða „sáldað“.
undirstöðuefni,
sem
er
Fínmölun:
framleidd með brennslu
Heimilt er að bæta við
á náttúrulegum setlögum — a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 4 mm viðteknum vöruheitum eða
möskvum.
kalksteins.
öðrum heitum.
Sáldun:

Aðrar kröfur

Upplýsingar um hvernig næringarefnin skuli gefin upp

6

Aðrar viðmiðanir sem skylt er að gefa upp

Form og leysni næringarefna

Næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp

sem Næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun (valkvætt)

Hvarfgirni og aðferð til ákvörðunar (valkvætt)

Heimilt er að bæta við Hlutleysingargildi
viðteknum vöruheitum eða Heildarkalsíum
öðrum heitum.
Heildarmagnesíum ef MgO ≥ 3%
— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 2 mm
möskvum,
Raki (valkvætt)

4

Upplýsingar um fram
leiðslu Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað Aðrar upplýsingar
tengjast tegundarheiti
aðferð og undirstöðuefni
við þyngd)

3

Upplýsingar um framleiðsluaðferð
og undirstöðuefni

G.2. Oxíð- og hýdroxíðkalk af náttúrulegum uppruna

6

1
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2

Brennt magnesíumkalk —
grunngæði

Brennt magnesíumkalk —
úrvalsgæði

Brennt dólómítkalk —
grunngæði

1

2 a)

2 b)

3 a)

Vara,
sem
inniheldur
kalsíumoxíð
og
magnesíumoxíð
sem
undirstöðuefni, sem er
framleidd með brennslu
á náttúrulegum setlögum
dólómíts.

Vara,
sem
inniheldur
kalsíumoxíð
og
magnesíumoxíð
sem
undirstöðuefni, sem er
framleidd með brennslu
á náttúrulegum setlögum
magnesíumkalksteins.

Vara,
sem
inniheldur
kalsíumoxíð
og
magnesíumoxíð
sem
undirstöðuefni, sem er
framleidd með brennslu
á náttúrulegum setlögum
magnesíumkalksteins.

3

Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun:

Heildarmagnesíum: 17% MgO

Lægsta hlutleysingargildi: 85

— að hámarki 5% fara gegnum sigti með 0,4 mm
möskvum.

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 8 mm
möskvum og

Sáldun:

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 4 mm
möskvum.

Fínmölun:

Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun:

Heildarmagnesíum: 7% MgO

Lægsta hlutleysingargildi: 85

— að hámarki 5% fara gegnum sigti með 0,4 mm
möskvum.

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 8 mm
möskvum og

Sáldun:

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 4 mm
möskvum.

Fínmölun:

Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun:

Heildarmagnesíum: 7% MgO

Lægsta hlutleysingargildi: 80

— að hámarki 5% fara gegnum sigti með 0,4 mm
möskvum

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 8 mm
möskvum og

Sáldun:

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 4 mm
möskvum.

Fínmölun:

4

Tegundarheitið verður að
ná yfir fínleikategundina
„fínmalað“ eða „sáldað“.

Heimilt er að bæta við
viðteknum vöruheitum
eða öðrum heitum.

Tegundarheitið verður að
ná yfir fínleikategundina
„fínmalað“ eða „sáldað“.

Heimilt er að bæta við
viðteknum vöruheitum
eða öðrum heitum.

Tegundarheitið verður að
ná yfir fínleikategundina
„fínmalað“ eða „sáldað“.

Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun (valkvætt)

Heimilt er að bæta við
viðteknum vöruheitum
eða öðrum heitum.

Heildarmagnesíum

Heildarkalsíum

Hlutleysingargildi

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun (valkvætt)

Heildarmagnesíum

Heildarkalsíum

Hlutleysingargildi

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun (valkvætt)

Heildarmagnesíum

Heildarkalsíum

Hlutleysingargildi

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

6

5
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5

4

3 b)

1

5

6

— að hámarki 5% fara gegnum sigti með 0,4 mm
möskvum.

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 8 mm
möskvum og

Sáldun:

— að hámarki 5% fara gegnum sigti með 0,4 mm
möskvum.

— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 8 mm
möskvum og

Sáldun:

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun (valkvætt)

Heildarmagnesíum

Heildarkalsíum

Hlutleysingargildi

Heimilt er að bæta við Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun (valkvætt)
— a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 4 mm viðteknum vöruheitum eða Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)
öðrum heitum.
möskvum.
Fínmölun:

4

Tegundarheitið verður að
— Vara,
sem
inniheldur Lægsta hlutleysingargildi: 95
ná yfir fínleikategundina
kalsíumoxíð
o g Heildarmagnesíum: 17% MgO
„fínmalað“ eða „sáldað“.
magnesíumoxíð
sem
undirstöðuefni,
sem
er Fínleiki ákvarðaður með þurrsigtun:
Heimilt er að bæta við
framleidd með brennslu Fínmölun:
viðteknum vöruheitum eða
á náttúrulegum setlögum — a.m.k. 97% fara í gegnum sigti með 4 mm öðrum heitum.
dólómíts.
möskvum.

3

Va t n a ð ,
magnesíumkalk
magnesíumkalk)

b r e n n t Vara, sem inniheldur kalsíum
(leskjað hýdroxíð og magnesíum
hýdroxíð sem undirstöðuefni,
sem er framleidd með
brennslu og leskjun á náttúru
legum setlögum magnesíum
kalksteins.

— a.m.k. 95% fara í gegnum sigti með 0,16 mm
möskvum.

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Heildarmagnesíum: 5% MgO

Lægsta hlutleysingargildi: 70

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Raki (valkvætt)

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun (valkvætt)

Heimilt er að bæta við Hlutleysingargildi
viðteknum vöruheitum eða Heildarkalsíum
öðrum heitum.
Heildarmagnesíum

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Heimilt er að bæta við Hlutleysingargildi
Vatnað, brennt kalk (leskjað Vara,
sem
inniheldur Lægsta hlutleysingargildi: 65
viðteknum vöruheitum eða Heildarkalsíum
kalk)
kalsíumhýdroxíð
sem Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:
öðrum heitum.
undirstöðuefni,
sem
er
Heildarmagnesíum (valkvætt)
framleidd með brennslu — a.m.k. 95% fara í gegnum sigti með 0,16 mm
möskvum.
Fínleiki ákvarðaður með votsigtun (valkvætt)
og leskjun á náttúrulegum
setlögum kalksteins.
Raki (valkvætt)

Brennt dólómítkalk
úrvalsgæði

2
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Vatnað, brennt dólómítkalk

Vötnuð kalksviflausn

6

7

Sykurverksmiðjukalk

Sykurverksmiðju
kalksviflausn

1 b)

2

1

1 a)

Tegundarheiti

Nr.

G.3. Kalk úr iðnaðarferlum

2

1

— a.m.k. 95% fara í gegnum sigti með 0,16 mm
möskvum.

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:

Heildarmagnesíum: 12% MgO

Lægsta hlutleysingargildi: 70

4

6

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Raki (valkvætt)

Fínleiki ákvarðaður með votsigtun (valkvætt)

Heimilt er að bæta við Hlutleysingargildi
viðteknum vöruheitum eða Heildarkalsíum
öðrum heitum.
Heildarmagnesíum

5

Vara úr sykurframleiðslu
sem fæst með kolsýrumettun
með því að nota einungis
brennt kalk úr náttúrulegum
gjöfum og sem inniheldur
sem undirstöðuefni fíngert
kalsíumkarbónat.

3

Upplýsingar um
framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

Lægsta hlutleysingargildi: 15

Lægsta hlutleysingargildi: 20

4

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við
þyngd)
Upplýsingar um hvernig næringarefnin skuli gefin upp
Aðrar kröfur

Heimilt er að bæta við
viðteknum vöruheitum
eða öðrum heitum.

5

Aðrar upplýsingar sem
tengjast tegundarheiti

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Hvarfgirni og aðferð til ákvörðunar (valkvætt)

Raki (valkvætt)

Heildarmagnesíum (valkvætt)

Heildarkalsíum

Hlutleysingargildi

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp
Form og leysni næringarefna
Aðrar viðmiðanir sem skylt er að gefa upp

Heimilt er að bæta við Hlutleysingargildi
Vara,
sem
inniheldur Lægsta hlutleysingargildi: 20
viðteknum vöruheitum eða Heildarkalsíum
kalsíumhýdroxíð
og/eða Fínleiki ákvarðaður með votsigtun:
öðrum heitum.
magnesíumhýdroxíð
sem
Heildarmagnesíum ef MgO ≥ 3%
undirstöðuefni,
sem
er — a.m.k. 95% fara í gegnum sigti með 0,16 mm
möskvum.
Raki (valkvætt)
framleidd með brennslu,
leskjun
og
uppleysingu
Fínleiki ákvarðaður með votsigtun (valkvætt)
í vatni á náttúrulegum
Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)
setlögum
kalksteins,
magnesíumkalksteins, eða
dólómíts.

Vara,
sem
inniheldur
kalsíumhýdroxíð
og
magnesíumhýdroxíð
sem
undirstöðuefni,
sem
er
framleidd með brennslu
og leskjun á náttúrulegum
setlögum dólómíts.

3
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Blandað kalk

2

1

Vara sem fæst með blöndun
tegundanna
sem
eru
tilgreindar í hlutum G.1 og
G.2.

3

Upplýsingar um
framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

1

2

1

Blanda af [tegundarheiti
í hlutum G.1 til G.4] með
[tegundarheiti í hlutum A,
B, D].

Tegundarheiti

Nr.

Kalíum gefið upp sem vatnsleysanlegt K2O

3% K2O fyrir blöndur sem innihalda áburðartegundir
með lágmarksinnihald K2O

3% P2O5 fyrir blöndur sem innihalda áburðartegundir
með lágmarksinnihald P2O5

3% N fyrir blöndur sem innihalda áburðartegundir
með lágmarksinnihald N

Hlutleysingargildi: 15

4

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við
þyngd)
Upplýsingar um hvernig næringarefnin skuli gefin upp
Aðrar kröfur

Hámarksinnihald karbónats: 90%

Lágmarkskarbónatinnihald: 15%

4

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við
þyngd)
Upplýsingar um hvernig næringarefnin skuli gefin upp
Aðrar kröfur

Aðrar kröfur sem getið er í
einstökum færslum.

5

Aðrar upplýsingar sem
tengjast tegundarheiti

Heimilt er að bæta við
viðteknum vöruheitum
eða öðrum heitum.

Orðið
„magnesíum“
bætist við tegundarheitið
ef MgO ≥ 5%.

5

Aðrar upplýsingar sem
tengjast tegundarheiti

Fínleiki (valkvætt)“

Raki (valkvætt)

Ef klóríðinnihald er ekki yfir 2% er heimilt að
bæta við orðinu „klórsnauður“

Heildarmagnesíum ef MgO ≥ 3%

Heildarkalsíum

Næringarefni samkvæmt
næringarefnayfirlýsingum fyrir einstakar
áburðartegundir.

Hlutleysingargildi

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp
Form og leysni næringarefna
Aðrar viðmiðanir sem skylt er að gefa upp

Raki (valkvætt)

Niðurstöður úr jarðvegsræktun (valkvætt)

Heildarmagnesíum ef MgO ≥ 3%

Heildarkalsíum

Hlutleysingargildi

Tegundir eins og tilgreint er í hlutum G.1 og
G.2

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp
Form og leysni næringarefna
Aðrar viðmiðanir sem skylt er að gefa upp
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— blöndun
og
síðan
þjöppun eða kyrning
á
súperfosfötum
af
tegundunum A.2.2(a), (b)
eða (c) með einhverri af
þeim tegundum sem lýst
er í hlutum G.1 til G.4.

— ammóníumsúlfat (teg
und A.1.4) eða þvagefni
(tegund A.1.9) með
oxíðkalki eða hýdroxíð
kalki sem er tilgreint í
hluta G.2,

Lagt er bann við eftirfarandi
blöndum:

Vara sem fæst með því að
blanda, þjappa eða kyrna
kölkunarefni sem eru tilgreind
í hlutum G.1 til G.4 með
áburðartegundum sem eru
tilgreindar í hlutum A, B eða
D.

3

Upplýsingar um
framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

G.5. Blöndun kölkunarefna með öðrum tegundum EB-áburðar

1

Tegundarheiti

Nr.

G.4. Blandað kalk

10.4.2014
Nr. 23/199

Nr. 23/200
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II. VIÐAUKI
Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er breytt sem hér segir:
1) Lið 1.3 er breytt sem hér segir:
a) Í fyrstu færslu komi tegundarheitið „kalíumhrásalt“ í stað „kaínít“.
b) Í annarri færslu komi tegundarheitið „auðgað kalíumhrásalt í stað „auðgað kaínítsalt“.
2) Eftirfarandi 5. liður bætist við:
„5. Kölkunarefni
Leyfileg vikmörk fyrir uppgefið innihald kalsíums og magnesíums skulu vera:
Magnesíumoxíð:
— 8% MgO eða minna

1

— á bilinu 8–16% MgO

2

— meira en 16% MgO

3

Kalsíumoxíð

3

Leyfileg vikmörk fyrir uppgefið hlutleysingargildi skulu vera:
Hlutleysingargildi

3

Vikmörk sem gilda um uppgefinn hundraðshluta efnis sem fer í gegnum tiltekið sigti skulu vera:
Fínleiki

10“

__________

10.4.2014

10.4.2014
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III. VIÐAUKI
Ákvæðum B-hluta IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er breytt sem hér segir:
1) Í stað aðferðar 6.1 komi eftirfarandi:
„Aðferð 6.1
Ákvörðun á klóríðum án lífrænna efna
EN 16195: Áburður — Ákvörðun klóríðefna þegar ekki eru fyrir hendi lífræn efni
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.“
2) Í stað aðferða 8.6–8.8 komi eftirfarandi:
„Aðferð 8.6
Ákvörðun með kalíumpermanganati á útdregnu kalsíumi sem hefur verið fellt út sem oxalat
EN 16196: Ákvörðun útskilins kalsíums með manganmælingu eftir úrfellingu í formi oxalats
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.
Aðferð 8.7
Ákvörðun á magnesíumi með frumeindagleypnimælingu
EN 16197: Áburður — Ákvörðun magnesíums með atómgleypnimælingu
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.
Aðferð 8.8
Ákvörðun á magnesíumi með flókagreiningu (e. complexometry)
EN 16198: Áburður — Ákvörðun magnesíninnihalds með flókagreiningu
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.“
3) Í stað aðferðar 8.10 komi eftirfarandi:
„Aðferð 8.10
Ákvörðun á natríumi sem er dregið út með logalitrófsmælingu
EN 16199: Áburður — Ákvörðun aðskilins natríums með logalitrófsmælingu
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.“
4) Eftirfarandi aðferðir 14 bætist við:
„Aðferðir 14
Kölkunarefni
Aðferð 14.1
Ákvörðun á stærðardreifingu kölkunarefnis með þurr- og votsigtun
EN 12948: Kölkunarefni — Ákvörðun kornastærðardreifingar með þurrsíun og votsíun
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.
Aðferð 14.2
Ákvörðun á hvarfgirni karbónats og sílíkatkölkunarefna með saltsýru
EN 13971: Karbónat og sílíkatkölkunarefni — Ákvörðun hvarfgirni — Spennutítrunaraðferð með saltsýru
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.

Nr. 23/201

Nr. 23/202
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Aðferð 14.3
Ákvörðun á hvarfgirni með sjálfvirkri títrunaraðferð með sítrónusýru
EN 16357: Karbónatkölkunarefni — Ákvörðun hvarfgirni — Sjálfvirk títrunaraðferð með sítrónusýru
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.
Aðferð 14.4
Ákvörðun á hlutleysingargildi kölkunarefna
EN 12945: Kölkunarefni — Ákvörðun hlutleysingargildis — Títurmælingaraðferðir
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.
Aðferð 14.5
Ákvörðun á kalsíumi í kölkunarefnum með oxalataðferð
EN 13475: Kölkunarefni — Ákvörðun kalkinnihalds — Oxalataðferð
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.
Aðferð 14.6
Ákvörðun á kalsíumi og magnesíumi í kölkunarefni með flókagreiningu
EN 12946: Kölkunarefni — Ákvörðun kalk- og magnesíninnihalds — Flókagreiningaraðferð
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.
Aðferð 14.7
Ákvörðun á magnesíumi í kölkunarefnum með frumeindagleypnimælingaraðferð
EN 12947: Kölkunarefni — Ákvörðun magnesíninnihalds — Mæling með frumeindagleypnirófsaðferð
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.
Aðferð 14.8
Ákvörðun á rakainnihaldi
EN 12048 Tilbúinn áburður í föstu formi og kölkunarefni — Ákvörðun rakainnihlads — Ákvörðun með
þyngdarmælingu með þurrkun við (105 +/- 2)°C
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.
Aðferð 14.9
Ákvörðun á niðurbroti korna
EN 15704: Kölkunarefni — Ákvörðun á niðurbroti kornaðs kalsíums og kalsíum/magnesíum karbónata fyrir áhrif
vatns
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.
Aðferð 14.10
Ákvörðun á áhrifum vörunnar með jarðvegsræktun
EN 14984: Kölkunarefni — Ákvörðun áhrifa vörunnar á pH-gildi jarðvegs — Jarðvegsræktunaraðferð
Þessi greiningaraðferð hefur verið hringprófuð.“
_________

10.4.2014

10.4.2014
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Nr. 23/203

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 837/2013

2014/EES/23/20

frá 25. júní 2013
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
að því er varðar upplýsingakröfur vegna leyfa fyrir sæfivörum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á
markaði og um notkun þeirra (1), einkum 85. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi

1)

Samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 528/2012 má veita leyfi fyrir sæfivöru ef virku efnin í
vörunni hafa verið samþykkt í samræmi við 9. gr. þeirrar
reglugerðar.

2)

Veita má leyfi fyrir sæfivöru jafnvel þótt eitt eða fleiri
virk efni, sem hún inniheldur, séu framleidd á öðrum stað
eða unnin á ólíkan hátt, þ.m.t. úr öðrum upphafsefnum,
en við á um virka efnið sem metið var til samþykktar skv.
9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

3)

Í slíkum tilvikum er nauðsynlegt að koma á tæknilegu
jafngildi skv. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 í því
skyni að tryggja að virka efnið sem sæfivara inniheldur
hafi ekki umtalsvert fleiri hættulega eiginleika en efnið
sem metið hefur verið með tilliti til samþykktar.

4)

Því er rétt að fella inn í upplýsingakröfur vegna leyfis
fyrir sæfivörum, sem eru settar fram í III. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 528/2012, sönnun fyrir því að komið
hafi verið á tæknilegu jafngildi.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 234, 3.9.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 er
breytt sem hér segir:

1) Í töflunni í 1. bálki bætist eftirfarandi færsla 2.5 við:

„2.5 Ef sæfivaran inniheldur virkt efni, sem hefur verið
framleitt á öðrum stöðum eða unnið á ólíkan hátt
eða úr öðrum upphafsefnum en virka efnið sem
metið hefur verið með tilliti til samþykktar skv.
9. gr. þessarar reglugerðar, þarf að leggja fram
gögn um að tæknilegu jafngildi hafi verið komið á í
samræmi við 54. gr. þessarar reglugerðar eða um að
lögbært yfirvald, sem hefur verið tilnefnt í samræmi
við 26. gr. tilskipunar 98/8/EB, hafi komið því á í
kjölfar mats sem hófst fyrir 1. september 2013.“

2) Í töflunni í 2. bálki bætist eftirfarandi færsla 2.5 við:

„2.5 Ef sæfivaran inniheldur virkt efni, sem hefur verið
framleitt á öðrum stöðum eða unnið á ólíkan hátt
eða úr öðrum upphafsefnum en virka efnið sem
metið hefur verið með tilliti til samþykktar skv.
9. gr. þessarar reglugerðar, þarf að leggja fram
gögn um að tæknilegu jafngildi hafi verið komið á í
samræmi við 54. gr. þessarar reglugerðar eða um að
lögbært yfirvald, sem hefur verið tilnefnt í samræmi
við 26. gr. tilskipunar 98/8/EB, hafi komið því á í
kjölfar mats sem hófst fyrir 1. september 2013.“

2. gr.
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 25. júní 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

_________

10.4.2014

10.4.2014
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Nr. 23/205

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 945/2013

2014/EES/23/21

frá 2. október 2013
um að samþykkja sýpermetrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í
vöruflokki 8 (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

Í samræmi við 4. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1451/2007 voru niðurstöður endurskoðunarinnar
teknar upp í matsskýrslu á fundi fastanefndarinnar um
sæfivörur 12. júlí 2013.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á
markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein 1.
mgr. 89. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
1451/2007 frá 4. desember 2007 um annan áfanga
10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr. 16.
gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um
markaðssetningu sæfiefna (2) er skrá yfir virk efni sem
meta skal með tilliti til hugsanlegrar færslu þeirra á skrá
í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (3). Sú skrá nær yfir
sýpermetrín.
Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1451/2007 hefur sýper
metrín verið metið í samræmi við 2. mgr. 11. gr. tilskipunar
98/8/EB fyrir notkun í vöruflokki 8, viðarvarnarefni,
eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við þá
tilskipun, sem samsvarar vöruflokki 8 eins og flokkurinn
er skilgreindur í V. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 528/2012.

5)

Mat hefur leitt í ljós að gera má ráð fyrir að sæfivörur,
sem eru notaðar í vöruflokki 8 og innihalda sýpermetrín,
uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr. tilskipunar
98/8/EB.

6)

Því er rétt að samþykkja sýpermetrín til notkunar í
sæfivörur í vöruflokki 8.

7)

Þar eð matið fjallaði ekki um nanóefni ætti samþykkið
ekki að ná yfir slík efni skv. 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

8)

Áður en virkt efni er samþykkt ætti að veita hæfilegan
frest svo að aðildarríkin, hagsmunaaðilar og, eftir því sem
við á, framkvæmdastjórnin geti búið sig undir að uppfylla
þær nýju kröfur sem af þessu hljótast.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Samþykkja skal sýpermetrín sem virkt efni til notkunar
í sæfivörur í vöruflokki 8, með fyrirvara um nákvæmar
skilgreiningar og skilyrði sem sett eru fram í viðaukanum við
þessa reglugerð.

Belgía var tilnefnd sem skýrslugjafaraðildarríki og
lagði skýrslu lögbærs yfirvalds, ásamt tilmælum, fyrir
framkvæmdastjórnina 5. mars 2010 í samræmi við 4. og
6. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007.

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

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað
skýrslu lögbæra yfirvaldsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 2. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 261, 3.10.2013, bls. 23. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB L 123, 24.4.1998, bls. 1.
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()

(1)

CAS-nr.: 52315-07-8

EB-nr.: 257-842-9

(RS)-α-sýanó-3fenoxýbensýl-(1RS)cis,trans-3-(2,2-díklórvínyl)-2,2dímetýlsýklóprópankarboxýlat

IUPAC-heiti

Sýpermetrín cis:trans/40:60

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

920 g/kg

Lágmarkshreinleiki
virka efnisins (1)

1. júní 2015

Dagsetning
samþykkis

31. maí 2025

Samþykki gildir til
og með

8

Vöruflokkur

c) Ekki skal leyfa vörur til að meðhöndla mannvirki utanhúss nálægt eða
yfir vatni, eða til að meðhöndla við, sem nota á í mannvirki utanhúss
nálægt eða yfir vatni, nema gögn hafi verið lögð fram sem sýna fram á að
ekki stafi óviðunandi áhættur af vörunni, ef nauðsyn krefur með beitingu
viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu.

b) Ekki skal leyfa vörur til að meðhöndla við, sem er óvarinn fyrir veðrun, í
iðnaði með böðun eða úðun nema gögn séu lögð fram sem sýna fram á að
ekki stafi óviðunandi áhættur af vörunni, ef nauðsyn krefur með beitingu
viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu.

a) Á merkimiðum og, ef þau eru í boði, öryggisblöðum fyrir sæfivörur, sem
leyfðar hafa verið til notkunar, skal koma fram að notkun í iðnaði skal
fara fram inni á lokuðu svæði eða á ógegndræpu, hörðu undirlagi sem
lokað er af með varnargarði, að nýmeðhöndlað timbur skuli geymt eftir
meðhöndlun undir skýli eða á ógegndræpu, hörðu undirlagi, eða hvort
tveggja, til þess að koma í veg fyrir að efnið sígi beint út í jarðveg eða vatn
og að safna skuli til endurnotkunar eða förgunar öllum þeim sæfivörum
sem fara til spillis.

2) Grípa skal til viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu í því skyni að
vernda jarðveg og vatnsræn umhverfishólf. Einkum:

1) Innleiða skal öruggar verklagsreglur og viðeigandi skipulagsráðstafanir fyrir
notendur í iðnaði eða þá sem nota efnið í atvinnuskyni. Við notkun á vörunum
skal nota viðeigandi persónuhlífar ef ekki er unnt að draga úr váhrifum á
annan hátt þannig að þau verði ekki meiri en svo að við megi una.

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og verkun sem
tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um leyfi en er ekki fjallað um í
áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á vettvangi Evrópusambandsins.

Sértæk skilyrði (2)

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum
hreinleika ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/
index.htm

Sýpermetrín

Almennt heiti

VIÐAUKI

Nr. 23/206
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/207

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 955/2013

2014/EES/23/22

frá 4. október 2013
um að samþykkja própíkónasól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í
vöruflokki 9 (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

Í samræmi við 4. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1451/2007 voru niðurstöður endurskoðunarinnar
teknar upp í matsskýrslu á fundi fastanefndarinnar um
sæfivörur 12. júlí 2013.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram
á markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein
1. mgr. 89. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007
frá 4. desember 2007 um annan áfanga 10 ára vinnu
áætlunarinnar sem um getur í 2. mgr. 16. gr. tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu
sæfiefna (2) er skrá yfir virk efni sem meta skal með
tilliti til hugsanlegrar færslu þeirra á skrá í I. viðauka,
I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/8/EB (3). Sú skrá nær yfir própíkónasól.
Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1451/2007 hefur
própí
kónasól verið metið í samræmi við 2. mgr.
11. gr. tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun í vöruflokki 9,
rotvarnarefni fyrir trefjar, leður, gúmmí og fjölliðuð efni,
eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við þá
tilskipun, sem samsvarar vöruflokki 9 eins og flokkurinn
er skilgreindur í V. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 528/2012.

5)

Mat hefur leitt í ljós að gera má ráð fyrir að sæfivörur,
sem eru notaðar í vöruflokki 9 og innihalda própíkónasól,
uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr. tilskipunar
98/8/EB.

6)

Því er rétt að samþykkja própíkónasól til notkunar í
sæfivörur í vöruflokki 9.

7)

Þar eð matið fjallaði ekki um nanóefni ætti samþykkið
ekki að ná yfir slík efni skv. 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

8)

Áður en virkt efni er samþykkt ætti að veita hæfilegan
frest svo að aðildarríkin, hagsmunaaðilar og, eftir því sem
við á, framkvæmdastjórnin geti búið sig undir að uppfylla
þær nýju kröfur sem af þessu hljótast.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Samþykkja skal própíkónasól sem virkt efni til notkunar
í sæfivörur í vöruflokki 9, með fyrirvara um nákvæmar
skilgreiningar og skilyrði sem sett eru fram í viðaukanum við
þessa reglugerð.

Finnland var tilnefnt sem skýrslugjafaraðildarríki og
lagði skýrslu lögbærs yfirvalds, ásamt tilmælum, fyrir
framkvæmdastjórnina 11. febrúar 2011 í samræmi við
4. og 6. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007.

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

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað
skýrslu lögbæra yfirvaldsins. Q-ATH-KASTA

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 4. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 263, 5.10.2013, bls. 7. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.
(3) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1.

2

()

(1)

CAS-nr.: 60207-90-1

EB-nr.: 262-104-4

1-[[2-(2,4-díklórfenýl)-4-própýl-1,3díoxólan-2-ýl]metýl]-1H-1,2,4-tríasól

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

930 g/kg

Lágmarkshreinleiki
virka efnisins (1)

1. júní 2015

Dagsetning
samþykkis

31. maí 2025

Samþykki gildir til
og með

9

Vöruflokkur

Ef meðhöndluð vara hefur verið meðhöndluð með própíkónasóli
eða inniheldur efnið af ásetningi og, ef nauðsyn krefur, vegna
hugsanlegrar snertingar við húð svo og losunar própíkónasóls við
venjuleg notkunarskilyrði skal aðilinn, sem ber ábyrgð á setningu
meðhöndluðu vörunnar á markað, sjá til þess að á merkimiðanum
séu tilgreindar upplýsingar um áhættu á húðnæmingu sem og
upplýsingarnar sem um getur í annarri undirgrein 3. mgr. 58. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

Innleiða skal öruggar verklagsreglur og viðeigandi skipulagsráðstafanir
fyrir notendur í iðnaði eða þá sem nota efnið í atvinnuskyni. Við
notkun á vörunum skal nota viðeigandi persónuhlífar ef ekki er unnt
að draga úr váhrifum á annan hátt þannig að þau verði ekki meiri en
svo að við megi una.

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og verkun
sem tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um leyfi en er ekki
fjallað um í áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á vettvangi
Evrópusambandsins.

Sértæk skilyrði (2)

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum hreinleika
ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/
index.htm

Própíkónasól

Almennt heiti

VIÐAUKI

Nr. 23/208
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1032/2013

Nr. 23/209

2014/EES/23/23

frá 24. október 2013
um að samþykkja brómediksýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í
vöruflokki 4 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram
á markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein
1. mgr. 89. gr.,

endurskoðunarinnar teknar upp í matsskýrslu á fundi
fastanefndarinnar um sæfivörur 27. september 2013.

5)

Sú skýrsla hefur leitt í ljós að gera má ráð fyrir að
sæfivörur, sem eru notaðar í vöruflokki 4 og innihalda
brómediksýru, uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í
5. gr. tilskipunar 98/8/EB.

6)

Því er rétt að samþykkja brómediksýru til notkunar í
sæfivörur í vöruflokki 4.

7)

Þar eð matið fjallaði ekki um nanóefni ætti samþykkið
ekki að ná yfir slík efni skv. 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

8)

Matið fjallaði ekki um íblöndun sæfivara, sem innihalda
brómediksýru, í efnivið og hluti sem ætlað er að komast
með beinum eða óbeinum hætti í snertingu við matvæli
í skilningi 1. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1935/2004(4). Fyrir slíkan efnivið gæti
reynst nauðsynlegt að setja sértæk mörk fyrir flæði yfir í
matvæli, eins og um getur í e-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1935/2004. Samþykkið ætti því ekki ná yfir slíka
notkun, nema framkvæmdastjórnin hafi fastsett slík mörk
eða sýnt hafi verið fram á samkvæmt þeirri reglugerð að
slík mörk séu ekki nauðsynleg.

9)

Áður en virkt efni er samþykkt ætti að veita hæfilegan
frest svo að aðildarríkin, hagsmunaaðilar og, eftir því sem
við á, framkvæmdastjórnin geti búið sig undir að uppfylla
þær nýju kröfur sem af þessu hljótast.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 1451/2007(2) er skrá yfir virk efni sem meta skal með
tilliti til hugsanlegar færslu þeirra á skrá í I. viðauka,
I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/8/EB(3). Sú skrá nær yfir brómediksýru.

2)

Brómediksýra hefur verið metin í samræmi við
2. mgr. 11. gr. tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun í vöru
flokki 4, sótthreinsiefni til notkunar á svæðum fyrir
matvæli og fóður, eins og flokkurinn er skilgreindur í
V. viðauka við þá tilskipun, sem samsvarar vöruflokki
4 eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 528/2012.

3)

Spánn var tilnefndur sem skýrslugjafaraðildarríki og
lagði skýrslu lögbærs yfirvalds, ásamt tilmælum, fyrir
framkvæmdastjórnina 22. janúar 2011 í samræmi við
4. og 6. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007.

4)

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað
skýrslu lögbæra yfirvaldsins. Í samræmi við 4. mgr.
15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007 voru niðurstöður

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 283, 25.10.2013, bls. 22. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember
2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr.
16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu
sæfiefna (Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3)
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um
markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.
(4)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1935/2004 frá 27. október
2004 um efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli og
niðurfellingu á tilskipunum 80/590/EBE og 89/109/EBE (Stjtíð. ESB L 338,
13.11.2004, bls. 4).

Nr. 23/210

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Samþykkja skal brómediksýru sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 4, með fyrirvara um
nákvæmar skilgreiningar og skilyrði sem sett eru fram í viðaukanum.
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 24. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

10.4.2014

(4)

946 g/kg

Lágmarkshreinleiki
virka efnisins(1)

1. júlí 2015

Dagsetning samþykkis
(l)

30. júní 2025

Samþykki gildir til og með

4

Vöruflokkur

Ef meðhöndluð vara hefur verið meðhöndluð með brómediksýru eða
inniheldur efnið af ásetningi og, ef nauðsyn krefur, vegna hugsanlegrar
snertingar við húð svo og losunar brómediksýru við venjuleg
notkunarskilyrði skal aðilinn, sem ber ábyrgð á setningu meðhöndluðu
vörunnar á markað, sjá til þess að á merkimiðanum séu tilgreindar
upplýsingar um áhættu á húðnæmingu sem og upplýsingarnar sem um
getur í annarri undirgrein 3. mgr. 58. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

3) Ekki skal blanda vörum sem innihalda brómediksýru í efnivið og hluti
sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli í skilningi 1. mgr. 1.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1935/2004, nema framkvæmdastjórnin hafi
fastsett sértæk mörk fyrir flæði brómediksýru yfir í matvæli eða sýnt
hafi verið fram á, samkvæmt þeirri reglugerð, að slík mörk séu ekki
nauðsynleg.

2) Ganga skal úr skugga um hvort þörf sé á að fastsetja ný hámarksgildi
leifa eða breyta gildandi hámarksgildum leifa fyrir vörur, sem gætu
leitt af sér leifar í matvælum eða fóðri, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 470/2009(3) eða reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 396/2005(4), og grípa til hvers kyns
viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu til að tryggja að ekki sé
farið yfir gildandi hámarksgildi leifa.

1) Innleiða skal öruggar verklagsreglur og viðeigandi skipulagsráðstafanir
fyrir notendur í iðnaði eða þá sem nota efnið í atvinnuskyni. Við
notkun á vörunum skal nota viðeigandi persónuhlífar ef ekki er unnt
að draga úr váhrifum á annan hátt þannig að þau verði ekki meiri en
svo að við megi una.

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og verkun
sem tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um leyfi en er ekki
fjallað um í áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á vettvangi
Evrópusambandsins.

Sértæk skilyrði(2)

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum hreinleika
ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/
index.htm
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 470/2009 frá 6. maí 2009 um málsmeðferð Bandalagsins við ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra efna í matvælum úr dýraríkinu, um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2377/90 og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2001/82/EB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11).
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)

CAS-nr.: 79-08-3

EB-nr.: 201-175-8

2-bróm-etanólsýra

IUPAC-heiti:

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(3)

(2)

(1)

Brómediksýra

Almennt heiti

VIÐAUKI

10.4.2014
Nr. 23/211

Nr. 23/212

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1033/2013

2014/EES/23/24

frá 24. október 2013
um að samþykkja fimmvatnað koparsúlfat sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í
sæfivörur í vöruflokki 2 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Frakkland var tilnefnt sem skýrslugjafaraðildarríki og
lagði skýrslu lögbærs yfirvalds, ásamt tilmælum, fyrir
framkvæmdastjórnina 5. apríl 2011 í samræmi við 4. og
6. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007.

5)

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað
skýrslu lögbæra yfirvaldsins. Í samræmi við 4. mgr.
15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007 voru niðurstöður
endurskoðunarinnar teknar upp í matsskýrslu á fundi
fastanefndarinnar um sæfivörur 27. september 2013.

6)

Sú skýrsla hefur leitt í ljós að gera má ráð fyrir að
sæfivörur, sem eru notaðar í vöruflokki 2 og innihalda
fimmvatnað koparsúlfat, uppfylli kröfurnar sem mælt er
fyrir um í 5. gr. tilskipunar 98/8/EB.

7)

Því er rétt að samþykkja fimmvatnað koparsúlfat til
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 2.

8)

Þar eð matið fjallaði ekki um nanóefni ætti samþykkið
ekki að ná yfir slík efni skv. 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

9)

Áður en virkt efni er samþykkt ætti að veita hæfilegan
frest svo að aðildarríkin, hagsmunaaðilar og, eftir því sem
við á, framkvæmdastjórnin geti búið sig undir að uppfylla
þær nýju kröfur sem af þessu hljótast.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram
á markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein
1. mgr. 89. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
1451/2007(2) er skrá yfir virk efni sem meta skal með
tilliti til hugsanlegrar færslu þeirra á skrá í I. viðauka, I.
viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/8/EB(3). Sú skrá nær yfir koparsúlfat.
Koparsúlfat hefur verið metið í samræmi við 2. mgr.
11. gr. tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun í vöruflokki
2, sótthreinsiefni [áður sótthreinsandi efni] og aðrar
sæfivörur til einkanota og til nota innan heilsugæslunnar,
eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við þá
tilskipun, sem samsvarar vöruflokki 2 eins og flokkurinn
er skilgreindur í V. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 528/2012.
Aðeins var hægt að draga ályktanir af gögnunum, sem voru
lögð fram vegna matsins, að því er varðar tiltekið form
koparsúlfats, þ.e. fimmvatnað koparsúlfat CAS-númer
7758-99-8. Matið gerði ekki kleift að draga ályktanir
varðandi nein önnur efni sem falla undir skilgreininguna
á koparsúlfati CAS 7758-99-7 í framangreindri skrá
yfir virk efni í reglugerð (EB) nr. 1451/2007. Því ætti
samþykkið einungis að ná yfir fimmvatnað koparsúlfat.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 283, 25.10.2013, bls. 25. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember
2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr.
16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu
sæfiefna (Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3)
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um
markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Samþykkja skal fimmvatnað koparsúlfat sem virkt efni til
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 2, með fyrirvara um nákvæmar
skilgreiningar og skilyrði sem sett eru fram í viðaukanum.

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 24. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

Nr. 23/213

(3)

(2)

(1)

CAS-nr.: 7758-99-8

EB-nr.: 231-847-6(3)

IUPAC-heiti: fimmvatnað koparsúlfat

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

999 g/kg

Lágmarkshreinleiki
virka efnisins(1)

1. júlí 2015

Dagsetning samþykkis

30. júní 2025

Samþykki gildir til og með

2

Vöruflokkur

Innleiða skal öruggar verklagsreglur og viðeigandi skipulags
ráðstafanir fyrir notendur í iðnaði eða þá sem nota efnið í
atvinnu
skyni. Við notkun á vörunum skal nota viðeigandi
persónuhlífar ef ekki er unnt að draga úr váhrifum á annan hátt
þannig að þau verði ekki meiri en svo að við megi una.

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og
verkun sem tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um
leyfi en er ekki fjallað um í áhættumatinu á virka efninu sem
fram fór á vettvangi Evrópusambandsins.

Sértæk skilyrði(2)

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum hreinleika
ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/
index.htm
Þetta EB-númer skal einungis ná yfir fimmvatnað koparsúlfat

Fimmvatnað
koparsúlfat

Almennt heiti

VIÐAUKI

Nr. 23/214
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/215

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1034/2013

2014/EES/23/25

frá 24. október 2013
um að samþykkja álfosfíð, sem losar fosfín, sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í
vöruflokki 20 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað
skýrslu lögbæra yfirvaldsins. Í samræmi við 4. mgr.
15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007 voru niðurstöður
endurskoðunarinnar teknar upp í matsskýrslu á fundi
fastanefndarinnar um sæfivörur 27. september 2013.

5)

Sú skýrsla hefur leitt í ljós að gera má ráð fyrir að
sæfivörur, sem eru notaðar í vöruflokki 23 og innihalda
álfosfíð, uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr.
tilskipunar 98/8/EB.

6)

Því er rétt að samþykkja álfosfíð, sem losar fosfín, til
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 20.

7)

Þar eð matið fjallaði ekki um nanóefni ætti samþykkið
ekki að ná yfir slík efni skv. 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

8)

Áður en virkt efni er samþykkt ætti að veita hæfilegan
frest svo að aðildarríkin, hagsmunaaðilar og, eftir því sem
við á, framkvæmdastjórnin geti búið sig undir að uppfylla
þær nýju kröfur sem af þessu hljótast.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á
markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein 1.
mgr. 89. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Í
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 1451/2007(2) er skrá yfir virk efni sem meta skal með
tilliti til hugsanlegrar færslu þeirra á skrá í I. viðauka,
I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/8/EB(3). Sú skrá nær yfir álfosfíð.

Álfosfíð hefur verið metið í samræmi við 2. mgr.
11. gr. tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun í vöruflokki 23,
vörur [áður varnarefni] til að halda öðrum hryggdýrum í
skefjum, eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka
við þá tilskipun, sem samsvarar vöruflokki 20 eins og
flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 528/2012.

Þýskaland var tilnefnt sem skýrslugjafaraðildarríki og
lagði skýrslu lögbærs yfirvalds, ásamt tilmælum, fyrir
framkvæmdastjórnina 23. júlí 2010 í samræmi við 4. og
6. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 283, 25.10.2013, bls. 28. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember
2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr.
16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu
sæfiefna (Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3)
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um
markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Samþykkja skal álfosfíð sem virkt efni til notkunar í sæfivörur
í vöruflokki 20, með fyrirvara um nákvæmar skilgreiningar og
skilyrði sem sett eru fram í viðaukanum.

Nr. 23/216

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 24. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
__________

10.4.2014

(2)

(1)

CAS-nr.: 20859-73-8

EB-nr.: 244-088-0

IUPAC-heiti: Álfosfíð

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

830 g/kg

Lágmarkshreinleiki virka
efnisins(1)

1. júlí 2015

Dagsetning samþykkis

30. júní 2025

Samþykki gildir til og með

20

Vöruflokkur

3) Með tilliti til áhættu fyrir tegundir á landi sem eru ekki
marktegundir verður að beita viðeigandi ráðstöfunum til að
draga úr áhættu. Þær fela m.a. í sér að sæfivaran sé ekki notað
á svæðum þar sem eru önnur dýr en marktegundin sem grafa
sér holur.

2) Í ljósi þeirrar áhættu sem tilgreind er fyrir notendur skal grípa
til viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu. Þær fela m.a. í
sér notkun á viðeigandi persónuhlífum, notkun á tækjabúnaði
og söluumbúnað fyrir sæfivöruna sem er hannaður til að draga
úr váhrifum á notendur svo við megi una.

1) Sæfivörur má eingöngu selja fagfólki sem fengið hefur þjálfun
í að nota það og því einu er heimilt að nota sæfivörurnar.

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og
verkun sem tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um leyfi
en er ekki fjallað um í áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á
vettvangi Evrópusambandsins.

Sértæk skilyrði(2)

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum
hreinleika ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/
index.htm

Álfosfíð sem
losar fosfín

Almennt heiti

VIÐAUKI

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/217

Nr. 23/218

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1035/2013

2014/EES/23/26

frá 24. október 2013
um að samþykkja bensósýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í
vöruflokkum 3 og 4 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

5)

Þær skýrslur hafa leitt í ljós að gera má ráð fyrir að
sæfivörur, sem eru notaðar í vöruflokkum 3 og 4 og
innihalda bensósýru, uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir
um í 5. gr. tilskipunar 98/8/EB.

6)

Því er rétt að samþykkja bensósýru til notkunar í sæfivörur
í vöruflokkum 3 og 4.

7)

Þar eð mötin fjölluðu ekki um nanóefni ætti samþykkið
ekki að ná yfir slík efni skv. 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

8)

Að því er varðar notkun í sæfivörur í vöruflokki 4
fjallaði matið ekki um íblöndun sæfivara, sem innihalda
bensósýru, í efnivið og hluti sem ætlað er að komast
með beinum eða óbeinum hætti í snertingu við matvæli
í skilningi 1. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1935/2004(4). Fyrir slíkan efnivið gæti
reynst nauðsynlegt að setja sértæk mörk fyrir flæði yfir í
matvæli, eins og um getur í e-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1935/2004. Samþykkið ætti því ekki ná yfir slíka
notkun, nema framkvæmdastjórnin hafi fastsett slík mörk
eða sýnt hafi verið fram á samkvæmt þeirri reglugerð að
slík mörk séu ekki nauðsynleg.

9)

Áður en virkt efni er samþykkt ætti að veita hæfilegan
frest svo að aðildarríkin, hagsmunaaðilar og, eftir því sem
við á, framkvæmdastjórnin geti búið sig undir að uppfylla
þær nýju kröfur sem af þessu hljótast.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram
á markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein
1. mgr. 89. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 1451/2007(2) er skrá yfir virk efni sem meta skal með
tilliti til hugsanlegrar færslu þeirra á skrá í I. viðauka,
I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/8/EB(3). Sú skrá nær yfir bensósýru.

2)

Bensósýra hefur verið metin í samræmi við 2. mgr.
11. gr. tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun í vöruflokki 3,
sæfivörur í hreinlætisvörum fyrir dýr, og í vöruflokki
4, sótthreinsiefni til notkunar á svæðum fyrir matvæli
og fóður, eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka
við þá tilskipun, sem samsvarar vöruflokki 4 eins og
flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 528/2012.

3)

Þýskaland var tilnefnt sem skýrslugjafaraðildarríki og
lagði skýrslur lögbærs yfirvalds, ásamt tilmælum, fyrir
framkvæmdastjórnina 3. febrúar 2011 í samræmi við
4. og 6. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007.

4)

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað
skýrslur lögbæra yfirvaldsins. Í samræmi við 4. mgr.
15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007 voru niðurstöður
endurskoðunarinnar teknar upp í tvær matsskýrslur á
fundi fastanefndarinnar um sæfivörur 27. september
2013.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 283, 25.10.2013, bls. 31. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember
2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr.
16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu
sæfiefna (Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3)
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um
markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Samþykkja skal bensósýru sem virkt efni til notkunar í
sæfivörur í vöruflokkum 3 og 4, með fyrirvara um nákvæmar
skilgreiningar og skilyrði sem sett eru fram í viðaukanum.
(4)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1935/2004 frá 27. október
2004 um efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli og
niðurfellingu á tilskipunum 80/590/EBE og 89/109/EBE (Stjtíð. ESB L 338,
13.11.2004, bls. 4).

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 24. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

Nr. 23/219

Bensósýra

Almennt heiti

CAS-nr.: 65-85-0

EB-nr.: 200-618-2

IUPAC-heiti: Bensósýra

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

990 g/kg

Lágmarkshreinleiki
virka efnisins(1)

1. júlí 2015

Dagsetning samþykkis

30. júní 2025

Samþykki gildir til og með

VIÐAUKI

4

3

Vöruflokkur

2) Þegar um er að ræða vörur sem geta leitt af sér efnaleifar í
matvælum eða fóðri skal ganga úr skugga um hvort þörf sé á að
fastsetja ný eða breyta gildandi hámarksgildum leifa í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 470/2009 eða reglugerð (EB) nr. 396/2005 og
grípa til hvers kyns viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu til
að tryggja að ekki sé farið yfir gildandi hámarksgildi leifa.

1) Innleiða skal öruggar verklagsreglur og viðeigandi
skipulagsráðstafanir fyrir notendur í iðnaði eða þá sem nota
efnið í atvinnuskyni. Við notkun á vörunum skal nota viðeigandi
persónuhlífar ef ekki er unnt að draga úr váhrifum á annan hátt
þannig að þau verði ekki meiri en svo að við megi una.

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og verkun
sem tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um leyfi en er ekki
fjallað um í áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á vettvangi
Evrópusambandsins.

2) Ganga skal úr skugga um hvort þörf sé á að fastsetja ný hámarksgildi
leifa eða breyta gildandi hámarksgildum leifa fyrir vörur, sem gætu
leitt af sér leifar í matvælum eða fóðri, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 470/2009(3) eða reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 396/2005(4), og grípa til hvers kyns
viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu til að tryggja að ekki sé
farið yfir gildandi hámarksgildi leifa.

1) Innleiða skal öruggar verklagsreglur og viðeigandi
skipulagsráðstafanir fyrir notendur í iðnaði eða þá sem nota
efnið í atvinnuskyni. Við notkun á vörunum skal nota viðeigandi
persónuhlífar ef ekki er unnt að draga úr váhrifum á annan hátt
þannig að þau verði ekki meiri en svo að við megi una.

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og verkun
sem tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um leyfi en er ekki
fjallað um í áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á vettvangi
Evrópusambandsins.

Sértæk skilyrði(2)

Nr. 23/220
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

(4)

(3)

2

()

(1)

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

Lágmarkshreinleiki
virka efnisins(1)
Dagsetning samþykkis

Samþykki gildir til og með

Vöruflokkur

3) Ekki skal blanda vörum sem innihalda bensósýru í efnivið og hluti
sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli í skilningi 1. mgr. 1.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1935/2004, nema framkvæmdastjórnin hafi
fastsett sértæk mörk fyrir flæði bensósýru yfir í matvæli, eða sýnt
hafi verið fram á, samkvæmt þeirri reglugerð, að slík mörk séu ekki
nauðsynleg.

Sértæk skilyrði(2)

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum
hreinleika ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/
index.htm
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 470/2009 frá 6. maí 2009 um málsmeðferð Bandalagsins við ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra efna í matvælum úr dýraríkinu, um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2377/90 og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2001/82/EB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11).
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)

Almennt heiti

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/221

Nr. 23/222

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1036/2013

2014/EES/23/27

frá 24. október 2013
um að samþykkja etófenprox sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í
vöruflokki 18 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

etófenprox, uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í
5. gr. tilskipunar 98/8/EB.
6)

Skýrslurnar hafa einnig leitt í ljós að eiginleikar
etófenprox gera það líklegt til að safnast fyrir í lífverum
(B) og vera eitrað (T), í samræmi við viðmiðanirnar sem
mælt er fyrir um í XIII. við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1907/2006(4). Gildistími samþykkis
ætti að vera 10 ár, í samræmi við núverandi venjur
samkvæmt tilskipun 98/8/EB, þar eð skilyrði 2. mgr. 90.
gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 eru ekki uppfyllt. Að
því er varðar leyfisveitingu fyrir vörum í samræmi við
23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 skal etófenprox þó
teljast efni sem ráðgert er að skipta út skv. d-lið 1. mgr.
10. gr. þeirrar reglugerðar.

7)

Því er rétt að samþykkja etófenprox til notkunar í
sæfivörur í vöruflokki 18.

8)

Þar eð matið fjallaði ekki um nanóefni ætti samþykkið
ekki að ná yfir slík efni skv. 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

9)

Áður en virkt efni er samþykkt ætti að veita hæfilegan
frest svo að aðildarríkin, hagsmunaaðilar og, eftir því sem
við á, framkvæmdastjórnin geti búið sig undir að uppfylla
þær nýju kröfur sem af þessu hljótast.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram
á markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein
1. mgr. 89. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

5)

Í
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 1451/2007(2) er skrá yfir virk efni sem meta skal með
tilliti til hugsanlegrar færslu þeirra á skrá í I. viðauka,
I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/8/EB(3). Sú skrá nær yfir etófenprox.
Etófenprox hefur verið metið í samræmi við 2. mgr.
11. gr. tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun í vöruflokki 18,
skordýraeitur, mítlasæfar og vörur til að halda öðrum
liðdýrum í skefjum, eins og flokkurinn er skilgreindur
í V. viðauka við þá tilskipun, sem samsvarar vöruflokki
18 eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 528/2012.
Austurríki var tilnefnt sem skýrslugjafaraðildarríki og
lagði skýrslu lögbærs yfirvalds, ásamt tilmælum, fyrir
framkvæmdastjórnina 9. ágúst 2011 í samræmi við 4. og
6. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007.
Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað
skýrslu lögbæra yfirvaldsins. Í samræmi við 4. mgr.
15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007 voru niðurstöður
endurskoðunarinnar teknar upp í matsskýrslu á fundi
fastanefndarinnar um sæfivörur 27. september 2013.
Sú skýrsla hefur leitt í ljós að gera má ráð fyrir að
sæfivörur, sem eru notaðar í vöruflokki 18 og innihalda

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 283, 25.10.2013, bls. 35. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember
2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr.
16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu
sæfiefna (Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3)
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um
markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Samþykkja skal etófenprox sem virkt efni til notkunar í
sæfivörur í vöruflokki 18, með fyrirvara um nákvæmar
skilgreiningar og skilyrði sem sett eru fram í viðaukanum.
(4)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember
2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni
(efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu
á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr.
793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og
tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar
91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396,
30.12.2006, bls. 1).

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 24. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

Nr. 23/223

(4)

(3)

2

()

(1)

CAS-nr.: 80844-07-1

EB-nr.: 407-980-2

3-fenoxýbensýl-2-(4-etoxýfenýl)-2metýlprópýleter

IUPAC-heiti:

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

970 g/kg

Lágmarkshreinleiki virka
efnisins(1)

1. júlí 2015

Dagsetning samþykkis

30. júní 2025

Samþykki gildir til og með

18

Vöruflokkur

2) Ganga skal úr skugga um hvort þörf sé á að
fastsetja ný hámarksgildi leifa eða breyta
gildandi hámarksgildum leifa fyrir vörur, sem
gætu leitt af sér leifar í matvælum eða fóðri,
í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 470/2009(3) eða reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 396/2005(4),
og grípa til hvers kyns viðeigandi ráðstafana
til að draga úr áhættu til að tryggja að ekki sé
farið yfir gildandi hámarksgildi leifa.

1) Innleiða skal öruggar verklagsreglur og
viðeigandi skipulagsráðstafanir fyrir notendur
í iðnaði eða þá sem nota efnið í atvinnuskyni.
Við notkun á vörunum skal nota viðeigandi
persónuhlífar ef ekki er unnt að draga úr
váhrifum á annan hátt þannig að þau verði
ekki meiri en svo að við megi una.

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum,
áhættum og verkun sem tengjast allri notkun sem
fellur undir umsókn um leyfi en er ekki fjallað
um í áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á
vettvangi Evrópusambandsins.

Etófenprox telst efni sem ráðgert er að skipta út
í samræmi við d-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

Sértæk skilyrði(2)

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum hreinleika
ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/
index.htm
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 470/2009 frá 6. maí 2009 um málsmeðferð Bandalagsins við ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra efna í matvælum úr dýraríkinu, um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2377/90 og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2001/82/EB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11).
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)

Etófenprox

Almennt heiti

VIÐAUKI

Nr. 23/224
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014
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Nr. 23/225

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1037/2013

2014/EES/23/28

frá 24. október 2013
um að samþykkja 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC) sem fyrirliggjandi virkt efni til
notkunar í sæfivörur í vöruflokki 6 (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

5)

Sú skýrsla hefur leitt í ljós að gera má ráð fyrir að
sæfivörur, sem eru notaðar í vöruflokki 6 og innihalda
3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC), uppfylli kröf
urnar sem mælt er fyrir um í 5. gr. tilskipunar 98/8/EB.

6)

Því er rétt að samþykkja 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat
(IPBC) til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 6.

7)

Þar eð matið fjallaði ekki um nanóefni ætti samþykkið
ekki að ná yfir slík efni skv. 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

8)

Áður en virkt efni er samþykkt ætti að veita hæfilegan
frest svo að aðildarríkin, hagsmunaaðilar og, eftir því sem
við á, framkvæmdastjórnin geti búið sig undir að uppfylla
þær nýju kröfur sem af þessu hljótast.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram
á markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein
1. mgr. 89. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

Í
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 1451/2007(2) er skrá yfir virk efni sem meta
skal með tilliti til hugsanlegrar færslu þeirra á skrá í
I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB(3). Sú skrá nær yfir
3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC).
3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat
(IPBC).
hefur
verið metið í samræmi við 2. mgr. 11. gr. tilskipunar
98/8/EB fyrir notkun í vöruflokki 6, rotvarnarefni fyrir
vörur í ílátum, eins og flokkurinn er skilgreindur í
V. viðauka við þá tilskipun, sem samsvarar vöruflokki 6
eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við reglu
gerð (ESB) nr. 528/2012.
Danmörk var tilnefnd sem skýrslugjafaraðildarríki og
lagði skýrslu lögbærs yfirvalds, ásamt tilmælum, fyrir
framkvæmdastjórnina 27. júní 2011 í samræmi við 4. og
6. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007.
Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað
skýrslu lögbæra yfirvaldsins. Í samræmi við 4. mgr.
15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007 voru niðurstöður
endurskoðunarinnar teknar upp í matsskýrslu á fundi
fastanefndarinnar um sæfivörur 27. september 2013.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Samþykkja skal 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC) sem
virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 6, með fyrirvara
um nákvæmar skilgreiningar og skilyrði sem sett eru fram í
viðaukanum.
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 24. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 283, 25.10.2013, bls. 38. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember
2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr.
16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu
sæfiefna (Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3)
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um
markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).

(2)

(1)

CAS-nr.: 55406-53-6

EB-nr.: 259-627-5

3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat

IUPAC-heiti:

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

980 g/kg

Lágmarkshreinleiki virka
efnisins(1)

1. júlí 2015

Dagsetning samþykkis

30. júní 2025

Samþykki gildir til og með

6

Vöruflokkur

Ef meðhöndluð vara hefur verið meðhöndluð
með
3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamati
(IPBC) eða inniheldur efnið af ásetningi
og, ef nauðsyn krefur, vegna hugsanlegrar
snertingar við húð svo og losunar 3-joð-2própýnýlbútýlkarbamats (IPBC) við venjuleg
notkunarskilyrði skal aðilinn, sem ber ábyrgð
á setningu meðhöndluðu vörunnar á markað,
sjá til þess að á merkimiðanum séu tilgreindar
upplýsingar um áhættu á húðnæmingu sem
og upplýsingarnar sem um getur í annarri
undirgrein 3. mgr. 58. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 528/2012.

Innleiða skal öruggar verklagsreglur og
viðeigandi skipulagsráðstafanir fyrir notendur
í iðnaði eða þá sem nota efnið í atvinnuskyni.
Við notkun á vörunum skal nota viðeigandi
persónuhlífar ef ekki er unnt að draga úr
váhrifum á annan hátt þannig að þau verði ekki
meiri en svo að við megi una.

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að
váhrifum, áhættum og verkun sem tengjast allri
notkun sem fellur undir umsókn um leyfi en er
ekki fjallað um í áhættumatinu á virka efninu
sem fram fór á vettvangi Evrópusambandsins.

Sértæk skilyrði(2)

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum
hreinleika ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/
index.htm

3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat
(IPBC)

Almennt heiti

VIÐAUKI

Nr. 23/226
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/227

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1038/2013

2014/EES/23/29

frá 24. október 2013
um að samþykkja tebúkónasól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í
vöruflokkum 7 og 10 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

innihalda tebúkónasól, uppfylli kröfurnar sem mælt er
fyrir um í 5. gr. tilskipunar 98/8/EB.

6)

Skýrslurnar hafa einnig leitt í ljós að eiginleikar
tebúkónasóls gera það mjög þrávirkt (vP) og eitrað (T)
í samræmi við viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í
XIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1907/2006(4). Gildistími samþykkis ætti að
vera 10 ár, í samræmi við núverandi venjur samkvæmt
tilskipun 98/8/EB, þar eð skilyrði 2. mgr. 90. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 eru ekki uppfyllt. Að
því er varðar leyfisveitingu fyrir vörum í samræmi við
23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 skal tebúkónasól
þó teljast efni sem ráðgert er að skipta út skv. d-lið 1. mgr.
10. gr. þeirrar reglugerðar.

7)

Því er rétt að samþykkja tebúkónasól til notkunar í
sæfivörur í vöruflokkum 7 og 10.

8)

Þar eð mötin fjölluðu ekki um nanóefni ættu samþykkin
ekki að ná yfir slík efni skv. 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

9)

Áður en virkt efni er samþykkt ætti að veita hæfilegan
frest svo að aðildarríkin, hagsmunaaðilar og, eftir því sem
við á, framkvæmdastjórnin geti búið sig undir að uppfylla
þær nýju kröfur sem af þessu hljótast.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram
á markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein
1. mgr. 89. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
1451/2007(2) er skrá yfir virk efni sem meta skal með
tilliti til hugsanlegar færslu þeirra á skrá í I. viðauka, I.
viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/8/EB(3). Sú skrá nær yfir tebúkónasól.

2)

Tebúkónasól hefur verið metið í samræmi við 2. mgr.
11. gr. tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun í vöru
flokki
7, rotvarnarefni fyrir yfirborðsfilmu [áður yfir
borðs
meðferðarefni], og vöruflokki 10, varnarefni fyrir
múrverk, eins og flokkarnir eru skilgreindir í V. viðauka
við þá tilskipun, sem samsvarar vöruflokkum 7 og 10,
eftir því sem við á, eins og flokkarnir eru skilgreindir í
V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012.

3)

Danmörk var tilnefnd sem skýrslugjafaraðildarríki og
lagði skýrslur lögbærs yfirvalds, ásamt tilmælum, fyrir
framkvæmdastjórnina 16. apríl 2012 í samræmi við 4. og
6. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007.

4)

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað
skýrslur lögbæra yfirvaldsins. Í samræmi við 4. mgr.
15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007 voru niðurstöður
endurskoðunarinnar teknar upp í tvær matsskýrslur á
fundi fastanefndarinnar um sæfivörur 27. september
2013.

5)

Þær skýrslur hafa leitt í ljós að gera má ráð fyrir að
sæfivörur, sem eru notaðar í vöruflokkum 7 og 10 og

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 283, 25.10.2013, bls. 40. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. EB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember
2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr.
16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu
sæfiefna (Stjtíð ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3).
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um
markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Samþykkja skal tebúkónasól sem virkt efni til notkunar í
sæfivörur í vöruflokkum 7 og 10, með fyrirvara um nákvæmar
skilgreiningar og skilyrði sem sett eru fram í viðaukanum.
(4)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember
2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni
(efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu
á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr.
793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og
tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar
91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396,
30.12.2006, bls. 1).

Nr. 23/228

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 24. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

10.4.2014

(2)

(1)

CAS-nr.: 107534-96-3

EB-nr.: 403-640-2

1-(4-klórfenýl)-4,4-dímetýl3-(1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl)
pentan-3-ól

IUPAC-heiti:

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

950 g/kg

Lágmarkshreinleiki
virka efnisins(1)

1. júlí 2015

Dagsetning samþykkis

30. júní 2025

Samþykki gildir til og með

10

7

Vöruflokkur

2) Í ljósi áhættu fyrir jarðvegshólf skal ekki nota tebúkónasól í
þéttiefni sem nota á til að þétta lóðrétt samskeyti á útveggjum
húsa (t.d. milli tveggja húsa), nema hægt sé að sýna fram á það í
umsókninni um leyfi fyrir vörunni að unnt sé að draga á annan hátt
úr áhættu þannig að áhættan verði ekki meri en svo að við megi una.

1) Innleiða skal öruggar verklagsreglur og viðeigandi
skipulagsráðstafanir fyrir notendur í iðnaði eða þá sem nota
efnið í atvinnuskyni. Við notkun á vörunum skal nota viðeigandi
persónuhlífar ef ekki er unnt að draga úr váhrifum á annan hátt
þannig að þau verði ekki meiri en svo að við megi una.

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og verkun
sem tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um leyfi en er ekki
fjallað um í áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á vettvangi
Evrópusambandsins.

Tebúkónasól telst efni sem ráðgert er að skipta út í samræmi við d-lið 1.
mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

Innleiða skal öruggar verklagsreglur og viðeigandi skipulagsráðstafanir
fyrir notendur í iðnaði. Við notkun á vörunum skal nota viðeigandi
persónuhlífar ef ekki er unnt að draga úr váhrifum á annan hátt þannig
að þau verði ekki meiri en svo að við megi una.

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:

Í mati á vörum skal huga sérstaklega að váhrifum, áhættum og verkun
sem tengjast allri notkun sem fellur undir umsókn um leyfi en er ekki
fjallað um í áhættumatinu á virka efninu sem fram fór á vettvangi
Evrópusambandsins.

Tebúkónasól telst efni sem ráðgert er að skipta út í samræmi við d-lið 1.
mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

Sértæk skilyrði(2)

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum
hreinleika ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/
index.htm

Tebúkónasól

Almennt heiti

VIÐAUKI

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/229

Nr. 23/230

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1039/2013

2014/EES/23/30

frá 24. október 2013
um að breyta samþykki fyrir nónansýru sem fyrirliggjandi virku efni til notkunar í
sæfivörur í vöruflokki 2 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

framkvæmdastjórnina 3. apríl 2012 í samræmi við 4. og
6. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007.

5)

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað
skýrslu lögbæra yfirvaldsins. Í samræmi við 4. mgr.
15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007 voru niðurstöður
endurskoðunarinnar teknar upp í matsskýrslu á fundi
fastanefndarinnar um sæfivörur 27. september 2013.

6)

Sú skýrsla hefur leitt í ljós að gera má ráð fyrir að sæfivörur,
sem eru notaðar sem þörungaeyðir til meðhöndlunar við
endurbætur á byggingarefnum og innihalda nónansýru,
uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr. tilskipunar
98/8/EB.

7)

Fyrirliggjandi samþykki fyrir nónansýru í vöruflokki
2 nær ekki yfir skilyrði sem stafa af mati á vörum
sem eru notaðar sem þörungaeyðir til meðhöndlunar
við endurbætur á byggingarefnum. Því er rétt að bæta
þessum skilyrðum við fyrirliggjandi samþykki. Í því
skyni að gera öllum hagsmunaaðilum kleift að búa sig
undir að uppfylla nýjar kröfur, sem leiða af nýlegri
endurskilgreiningu á sæfivöruflokkum, er enn fremur rétt
að breyta dagsetningu á samþykki sem upphaflega var
kveðið á um með tilskipun 2012/41/ESB.

8)

Þar eð matið fjallaði ekki um nanóefni ætti samþykkið
ekki að ná yfir slík efni skv. 4. mgr. 4. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram
á markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein
1. mgr. 89. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 1451/2007(2) er skrá yfir virk efni sem meta skal með
tilliti til hugsanlegar færslu þeirra á skrá í I. viðauka,
I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/8/EB(3). Sú skrá nær yfir nónansýru.

2)

Nónansýra var skráð í I. viðauka við
98/8/EB, til notkunar í vöruflokki 2, með
framkvæmdastjórnarinnar 2012/41/ESB(4) og
samþykkt fyrir þann vöruflokk með skírskotun
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

3)

Enn fremur hefur nónansýra verið metin í samræmi við
2. mgr. 11. gr. tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun í vöru
flokki 10, varnarefni fyrir múrverk, eins og flokkurinn
er skilgreindur í V. viðauka við þá tilskipun. Matið náði
yfir notkun sem þörungaeyðir til meðhöndlunar við
endurbætur á byggingarefnum. Sú sértæka notkun fellur
nú undir vöruflokk 2, eins og hann er skilgreindur í
V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012.

4)

tilskipun
tilskipun
telst því
til 86. gr.

Austurríki var tilnefnt sem skýrslugjafaraðildarríki og
lagði skýrslu lögbærs yfirvalds, ásamt tilmælum, fyrir

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 283, 25.10.2013, bls. 43. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember
2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr.
16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu
sæfiefna (Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3)
3
( ) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um
markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).
(4) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/41/ESB frá 26. nóvember 2012
um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að
rýmka færsluna um virka efnið nónansýru í I. viðauka við tilskipunina svo
að færslan nái yfir sæfivöruflokk 2 (Stjtíð. ESB L 327, 27.11.2012, bls. 28).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Samþykkja skal nónansýru sem virkt efni til notkunar í sæfivörur
í vöruflokki 2, með fyrirvara um nákvæmar skilgreiningar, ný
skilyrði og nýja dagsetningu á samþykki sem sett eru fram í
viðaukanum.
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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 24. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

Nr. 23/231

(2)

(1)

CAS-nr.: 112-05-0

EB-nr.: 203-931-2

IUPAC-heiti: Nónansýra

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

896 g/kg

Lágmarkshreinleiki virka
efnisins(1)

1. október 2015

Dagsetning samþykkis

30. september 2025

Samþykki gildir til og með

2

Vöruflokkur

2.

1.

Leyfi fyrir vörum sem eru notaðar
sem þörungaeyðir til endurbóta á
byggingarefnum
utanhúss
skulu
háð öruggum verklagsreglum og
ráðstöfunum til að draga úr áhættu til að
vernda umhverfið.

b) Leyfi fyrir vörum til annarrar
notkunar en í atvinnuskyni eru háð
þeim skilyrðum að umbúðirnar séu
hannaðar til að draga sem mest úr
váhrifum á notendur.

a) Notkunarleiðbeiningar sem veita
upplýsingar um hvernig eigi að
lágmarka váhrif frá úða.

Leyfi skal háð eftirfarandi skilyrðum
nema hægt sé að sýna fram á það í
umsókninni um leyfi fyrir vörunni að
unnt sé að draga á annan hátt úr áhættu
fyrir heilbrigði manna þannig að áhættan
verði ekki meiri en svo að við megi una:

Leyfi eru með fyrirvara um eftirfarandi
skilyrði:

Í mati á vöru skal huga sérstaklega að
váhrifum, áhættum og verkun sem tengjast
allri notkun sem fellur undir umsókn um
leyfi en ekki er fjallað um í áhættumati
á virka efninu sem fram fór á vettvangi
Evrópusambandsins.

Sértæk skilyrði (2)

Hreinleiki sem er tilgreindur í þessum dálki var lágmarkshreinleiki virka efnisins sem var notað við matið í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Virka efnið í vörunni sem sett er á markað má vera af jafngildum eða ólíkum hreinleika
ef það reynist tæknilega jafngilt virka efninu sem var metið.
Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/
index.htm

Nónansýra, pelargónsýra

Almennt heiti

VIÐAUKI

Nr. 23/232
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 944/2013

Nr. 23/233

2014/EES/23/31

frá 2. október 2013
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun,
merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum á sviði
tækni og vísinda (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

efna sem höfðu verið lagðar fyrir Efnastofnunina skv.
37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008. Á grundvelli
þessara álita, auk athugasemda sem borist hafa frá
hlutaðeigandi aðilum, þykir rétt að breyta VI. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 í því skyni að samræma
flokkun og merkingu tiltekinna efna.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af 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(1), einkum 5. mgr. 37. gr. og
53. gr.,

4)

Samræmda flokkunin, sem sett er fram í 3. hluta
VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins
og henni er breytt með þessari reglugerð, ætti ekki að
öðlast gildi þegar í stað þar eð nauðsynlegt er að veita
rekstraraðilum tiltekinn frest til að aðlaga merkingar
og pökkun efna og blandna að nýju flokkuninni og
selja fyrirliggjandi birgðir. Auk þess er nauðsynlegt
að veita rekstraraðilum tiltekinn frest til að uppfylla
skráningarskyldur sem leiðir af nýrri, samræmdri
flokkun efna, sem eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi
eða stökkbreytandi eða sem efni sem hafa eiturhrif
á æxlun, undirflokkur 1A og 1B (tafla 3.1) og 1. og
2. undirflokkur (tafla 3.2), eða sem efni sem hafa mikil
eiturhrif á vatnalífverur en slíkt getur haft langtímaáhrif
á vatnsumhverfi, einkum þær skyldur sem settar eru fram
í 23. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu,
mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni
(efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar
Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um
niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94,
sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum
framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE,
93/105/EB og 2000/21/EB (4).

5)

Að því er varðar efnið bik, úr háhitakoltjöru (EB-númer:
266-028-2) er nauðsynlegt að veita rekstraraðilum lengri
frest til að uppfylla skyldur, sem leiðir af nýrri, samræmdri
flokkun efna sem eru flokkuð sem efni sem hafa mikil
eiturhrif á lagarlífverur en slíkt getur haft langtímaáhrif
á vatnsumhverfi, einkum þær skyldur sem settar eru
fram í 3. gr. og III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 2008/68/EB frá 24. september 2008 um
flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum
vatnaleiðum (5). Af þeim sökum ætti að gera ráð fyrir
lengri umbreytingatíma áður en beita þarf samræmdu
flokkuninni.

6)

Að því er varðar efnið gallíumarseníð (EB-númer:
215-114-8), er áhættumatsnefndin í þann veginn að

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Að því er varðar varnaðarsetningu V210, sem kemur
fram í töflu 6.2 í 1. hluta IV. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1272/2008, hafði 5. endurskoðun á hnattsamræmdu
kerfi Sameinuðu þjóðanna til flokkunar og merkingar
íðefna (hér á eftir nefnt „hnattsamræmt kerfi“) í för með
sér breytingar sem ekki var tekið fullt tillit til í reglu
gerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 487/2013 (2).
Til að tryggja samræmi er nauðsynlegt að koma á fullri
samræmingu milli hnattsamræmda kerfisins og reglu
gerðar (EB) nr. 1272/2008.

2)

Í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008
eru tvær skrár yfir samræmda flokkun og merkingu
hættulegra efna. Í töflu 3.1 er tilgreind samræmd
flokkun og merking hættulegra efna sem byggist á
þeim viðmiðunum sem settar eru fram í 2.–5. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008. Í töflu 3.2
er tilgreind samræmd flokkun og merking hættulegra
efna sem byggist á þeim viðmiðunum sem settar eru
fram í VI. viðauka við tilskipun ráðsins 67/548/EBE
frá 27. júní 1967 um samræmingu ákvæða í lögum og
stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu
hættulegra efna (3). Breyta þarf þessum tveimur skrám
til að bæta við uppfærðum flokkunum efna, sem falla nú
þegar undir þessa samræmdu flokkun, og fella inn í þær
nýjar, samræmdar flokkanir.

3)

Áhættumatsnefnd Efnastofnunar Evrópu (hér á eftir
nefnd „áhættumatsnefndin“) hefur sent frá sér álit
varðandi tillögur um samræmda flokkun og merkingu

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 261, 3.10.2013, bls. 5. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 149, 1.6.2013, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 196, 16.8.1967, bls. 1.

(4)
(5)

Stjtíð. EB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 13.
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ii. Færslurnar í III. viðauka við þessa reglugerð eru
felldar inn í samræmi við niðurröðun færslnanna í
töflu 3.1.

samþykkja nýtt álit varðandi hættuflokkinn „eiturhrif
á æxlun“. Af þeim sökum ætti ekki að skrá þennan
hættuflokk í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008
fyrr en lokið hefur verið við álitið.

b) Töflu 3.2 er breytt sem hér segir:
7)

Að því er varðar efnið pólýhexametýlenbígúaníðhýd
rýklóríð, (CAS-númer 27083-27-8 eða 32289-58-0),
liggja ný vísindagögn fyrir varðandi hættuflokkinn
„bráð eiturhrif (við innöndun)“ sem benda til þess að
flokkunin á þessum hættuflokki, eins og mælt er með
í áliti áhættumatsnefndarinnar, sem byggð er á eldri
gögnum, sé hugsanlega ekki viðeigandi. Af þeim sökum
ætti ekki að skrá þennan hættuflokk í VI. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1272/2008 fyrr en áhættumatsnefndin
hefur fengið tækifæri til að skila áliti varðandi nýju
upplýsingarnar en alla aðra hættuflokka, sem falla undir
fyrra álit áhættumatsnefndarinnar, ætti að skrá.

i.

Í stað færslnanna sem settar eru fram í VI. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, sem samsvara
færslunum í IV. viðauka við þessa reglugerð, komi
færslurnar sem settar eru fram í IV. viðauka við
þessa reglugerð.

ii. Færslurnar í V. viðauka við þessa reglugerð eru
felldar inn í samræmi við niðurröðun færslnanna í
töflu 3.2.
2. gr.

8)

9)

Í samræmi við umbreytingarákvæði reglugerðar (EB)
nr. 1272/2008, sem heimila að nýjum ákvæðum sé
beitt fyrr og af frjálsum vilja, ætti að gefa birgjum kost
á að beita samræmdu flokkuninni, sem sett er fram í
3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008,
eins og henni er breytt með þessari reglugerð, og að
aðlaga merkingu og pökkun til samræmis við það að
eigin frumkvæði fyrir þær dagsetningar þegar samræmd
flokkun verður skyldubundin.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv. 133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum IV. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka
við þessa reglugerð.

2) Eftirfarandi breyting er gerð á 3. hluta VI. viðauka:

a) Töflu 3.1 er breytt sem hér segir:

i.

Í stað færslnanna sem settar eru fram í VI. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, sem samsvara
færslunum í II. viðauka við þessa reglugerð, komi
færslurnar sem settar eru fram í II. viðauka við
þessa reglugerð.

1. Þrátt fyrir 2. mgr. 3. gr. er heimilt að flokka, merkja
og pakka efnum og blöndum í samræmi við reglugerð (EB)
nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með þessari reglugerð,
fyrir 1. desember 2014, annars vegar, og 1. júní 2015, hins
vegar.
2. Þrátt fyrir 2. mgr. 3. gr. er þess ekki krafist að efni, sem
eru flokkuð, merkt og þeim pakkað í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 1272/2008 og sett á markað fyrir 1. desember 2014,
séu merkt aftur og þeim umpakkað í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með þessari
reglugerð, fyrr en 1. desember 2016.
3. Þrátt fyrir 2. mgr. 3. gr. er þess ekki krafist að blöndur,
sem eru flokkaðar, merktar og þeim pakkað í samræmi við
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB (6) eða
reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og settar á markað fyrir 1. júní
2015, séu merktar aftur og þeim umpakkað í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með
þessari reglugerð, fyrr en 1. júní 2017.
4. Þrátt fyrir 3. mgr. 3. gr. er heimilt að beita samræmdu
flokkuninni, sem sett er fram í 3. hluta VI. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með
þessari reglugerð, fyrir þær dagsetningar sem um getur í
3. mgr. 3. gr.
3. gr.
1. Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
2. Ákvæði 1. mgr. 1. gr. gilda að því er varðar efni frá
1. desember 2014 og að því er varðar blöndur frá 1. júní 2015.
(6)

Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1.
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3. Ákvæði 2. mgr. 1. gr. gilda frá 1. janúar 2015 að því er varðar allar færslur, að undanskilinni
færslunni bik, úr háhitakoltjöru (EB-númer 266-028-2), en ákvæði 1. gr. gilda um hana frá 1. apríl 2016.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 2. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______

Nr. 23/235

Nr. 23/236

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

I. VIÐAUKI
Í stað kóða V210 í töflu 6.2 í 1. hluta IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 komi eftirfarandi:
„V210 Haldið frá hitagjöfum,
heitum flötum, neista
gjöfum, opnum eldi og
öðrum
íkveikivöldum.
Reykingar bannaðar.

Sprengifim efni (liður 2.1)

Eldfimar lofttegundir (liður 2.2)

Deiliflokkar
1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5
1, 2

Úðabrúsar (liður 2.3)

1, 2, 3

Eldfimir vökvar (liður 2.6)

1, 2, 3

Eldfim, föst efni (liður 2.7)

1, 2

Sjálfhvarfgjörn efni og blöndur
(liður 2.8)

Gerðir A, B,
C, D, E, F

Loftkveikjandi vökvar (liður 2.9)

1

Loftkveikjandi, föst efni (liður 2.10)

1

Eldmyndandi (oxandi) vökvar (liður
2.13)

1, 2, 3

Eldmyndandi (oxandi), föst efni
(liður 2.14)

1, 2, 3

Lífræn peroxíð (liður 2.15)

Gerðir A, B,
C, D, E, F“
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álfosfíð

magnesíumfosfíð;
trímagnesíumdífosfíð

fenamífos (ISO);
etýl-4-metýlþíó-m-tólýlísóprópýlfosfóramídat

álmagnesíumsinkkarbónathýdroxíð

klóróform;
tríklórmetan

1,1’,1’-nítrílótríprópan-2-ól;
tríísóprópanól-amín

015-005-00-3

015-123-00-5

030-012-00-1

602-006-00-4

603-097-00-3

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

015-004-00-8

Skrárnúmer

122-20-3

67-66-3

169314-88-9

22224-92-6

12057-74-8

20859-73-8

CAS-númer

H300
H311
H330

HSK06
HSK09
Hætta

H300
H311
H330
H400

Bráð eit. 3
Bráð eit. 1
Bráð eit. á vatn. 1

H300
H311
H330

HSK06
HSK09
Hætta

H300
H311
H330
H400

Bráð eit. 2
Bráð eit. 3
Bráð eit. 1
Bráð eit. á vatn. 1

H319
H410

H319
H400
H410

Augnert. 2
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

H372
H319
H315

H372
H319
H315

SEM-EV 1
Augnert. 2
Húðert. 2

H319

H302
H302
Bráð eit. 4

HSK07
Varúð

H331

Hætta
H331

Bráð eit. 3

H319

H361d

HSK08
H361d

Eit. á æxl. 2

Augnert. 2

H351

HSK06
H351

Krabb. 2

H413

H330

Hætta

H330

Bráð eit. 2

H413

H310

HSK09

H310

Bráð eit. 2

Langv. eit. á
vatn. 4

H300

HSK06

H300

Bráð eit. 2

H400

H260

HSK02

H260

Vatnshvarf. 1

H400

H260

HSK02

H260

Kóði eða kóðar
fyrir hættusetningar

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunarorð

Bráð eit. 2

Kóði eða
kóðar fyrir
hættusetningar

Merkingar

Vatnshvarf. 1

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

ESBH032

ESBH029

ESBH032

ESBH029

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótar
hættu
setningar

M = 100

M = 100

M = 100

M = 100

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

Athuga
semdir
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204-528-4

200-663-8

423-570-6

244-848-1

235-023-7

244-088-0

EB-númer
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akrólín;
próp-2-enal;
akrýlaldehýð

vínýlasetat

hvarfmassi:
rafsýru,
mónóperrafsýru,
díperrafsýru,
mónómetýlestra rafsýru,
mónómetýlestra perrafsýru,
dímetýlsúksínatglútarsýru,
mónóperglútarsýru,
díperglútarsýru,
mónómetýlestra glútarsýru,
mónómetýlestra perglútarsýru,
dímetýlglútaratadipínsýru,
mónóperadipínsýru,
díperadipínsýru,
mónómetýlestra adipínsýru,
mónómetýlestra peradipínsýru,
dímetýladípats,
vetnisperoxíðs,
metanóls,
vatns

nítróbensen

607-023-00-0

607-613-00-8

609-003-00-7

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

605-008-00-3

Skrárnúmer

202-716-0

432-790-1

203-545-4

203-453-4

EB-númer

98-95-3

108-05-4

107-02-8

CAS-númer

Krabb. 2.
Eit. á æxl. 1B
Bráð eit. 3
Bráð eit. 3
Bráð eit. 3
SEM-EV 1
Langv. eit. á
vatn. 3

Bráð eit. 4*
Bráð eit. 4*
Bráð eit. 4*
Húðæt. 1B
SEM-VES 2

Eldf. vökvi 2
Krabb. 2
Bráð eit. 4
SEM-VES 3

Eldf. vökvi 2
Bráð eit. 1
Bráð eit. 2
Bráð eit. 3
Húðæt. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Kóði eða
kóðar fyrir
hættusetningar

H351
H360F
H301
H331
H311
H372 (blóð)
H412

H332
H312
H302
H314
H371 (augu)

H225
H351
H332
H335

H225
H330
H300
H311
H314
H400
H410

Flokkun

HSK06
HSK08
Hætta

HSK07
HSK05
HSK08
Hætta

HSK02
HSK08
HSK07
Hætta

HSK02
HSK06
HSK05
HSK09
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunarorð

H351
H360F
H301
H331
H311
H372 (blóð)
H412

H332
H312
H302
H314
H371 (augu)

H225
H351
H332
H335

H410

H225
H330
H300
H311
H314

Kóði eða kóðar
fyrir hættusetningar

Merkingar

ESBH071

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótar
hættu
setningar

M = 100
M=1

Húðæt. 1, H314: C
≥ 0,1%

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

D

D

Athuga
semdir

Nr. 23/238
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

hvarfmassi N,N’-etan-1,2-díýlbis(hexanamíðs) 432-430-3
og 12-hýdroxí-N-[2-[(1-oxyýhexýl)amínó]etýl]
oktadekanamíðs og N,N’-etan-1,2-díýlbis(12hýdroxíoktadekanamíðs)

266-028-2

bik, úr háhitakoltjöru;
[Leif úr eimingu háhitakoltjöru. Svart, fast
efni með mýkingarmark u.þ.b. á bilinu 30 til
180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr flókinni
blöndu arómatískra vetniskolefna með þremur
eða fleiri samrunnum hringum.]

Nafta (úr jarðolíu),brennisteinshreinsað, þungt; 265-185-4
vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við
hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún
er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C7 til
C12, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230
°C (194 til 446 °F).]

616-200-00-1

648-055-00-5

649-330-00-2
64742-82-1

65996-93-2

133855-98-8

406-850-2

epoxíkónasól (ISO);
(2RS,3SR)-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúorfenýl)-[(
1H-1,2,4-tríasól-1-ýl)metýl]oxíran

613-175-00-9

74070-46-5

CAS-númer

277-704-1

EB-númer

aklónífen (ISO);
2-klór-6-nítró-3-fenoxýanilín

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

612-120-00-6

Skrárnúmer

H411

Langv. eit. á
vatn. 2

H340
H360FD

HSK09
Hætta

H340
H360FD
H400
H410

Eit. á æxl. 1B
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

H340
H372
(miðtaugakerfi)
H304

Hætta
H340
H372
(miðtaugakerfi)
H304

Stökkbr. 1B
SEM-EV 1
Eit. v. ásvelg. 1

H350

HSK08
H350

Krabb. 1B

H410

H350

HSK08

H350

H413

H411

H360Df

H351

Stökkbr. 1B

Hætta

HSK09

HSK08

Krabb. 1A

H413

H360Df

Langv. eit. á
vatn. 4

H351

M = 1000

M = 1000

Varúð

H410

Langv. eit. á
vatn. 1

Eit. á æxl. 1B

HSK09

H400

Bráð eit. á vatn. 1

Krabb. 2

M = 10

H317

HSK07

H317

Húðnæm. 1A
H410

M = 100

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

H351

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótar
hættu
setningar

HSK08

Kóði eða kóðar
fyrir hættusetningar

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunarorð

H351

Kóði eða
kóðar fyrir
hættusetningar

Merkingar

Krabb. 2

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

P

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/239

64742-88-7

Leysinafta (úr jarðolíu), meðalþungt, alifatískt; 265-191-7
beineimuð steinolía
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við
eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að
mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega
á bilinu C9 til C12, með suðumarki u.þ.b. á
bilinu 140 til 220 °C (284 til 428 °F).]

649-405-00-X

CAS-númer

8052-41-3

EB-númer

Stoddard-leysir;
232-489-3
óskilgreint nafta með lágu suðumarki
[Litlaust, hreinsað jarðolíueimi, sem gefur ekki
frá sér þráalykt eða aðra óþægilega lykt, með
suðumarki u.þ.b. á bilinu 148,8 til 204,4 ℃
(300 til 400 °F).]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-345-00-4

Skrárnúmer

Eit. v. ásvelg. 1

SEM-EV 1
H304
Hætta

H304

H372
(miðtaugakerfi)

H304

H304

HSK08

H372
(miðtaugakerfi)

H372
(miðtaugakerfi)

SEM-EV 1

H372
(miðtaugakerfi)

H340

Hætta

H340

Eit. v. ásvelg. 1

H350

HSK08

H350

Kóði eða kóðar
fyrir hættusetningar

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunarorð

Stökkbr. 1B

Kóði eða
kóðar fyrir
hættusetningar

Merkingar

Krabb. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótar
hættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

P

Athuga
semdir

Nr. 23/240
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

2-etýlhexýl 10-etýl-4-[[2-[(2-etýlhexýl)oxý]- 260-828-5
2-oxóetýl]þíó]-4-metýl-7-oxó-8-oxa-3,5-díþía4-stannatetradekanóat

2-etýlhexýl 10-etýl-4,4-díoktýl -7-oxó-8-oxa- 239-622-4
3,5-díþía-4-stannatetradekanóat

2,4,4-trímetýlpenten

súlkótríón (ISO);
2-[2-klór-4-(metýlsúlfónýl)bensóýl]
sýklóhexan-1,3-díón

bífentrín (ISO);
(2-metýlbífenýl-3-ýl)metýl rel-(1R,3R)-3[(1Z)-2-klór-3,3,3-tríflúorprop-1-en-1-ýl]-2,2dímetýlsýklóprópankarboxýlat

050-026-00-1

050-027-00-7

601-087-00-3

606-145-00-1

607-699-00-7

246-690-9

213-608-8

tríklórmetýltinhýdríð

050-025-00-6

215-114-8

EB-númer

gallíumarseníð

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

031-001-00-4

Skrárnúmer

82657-04-3

99105-77-8

25167-70-8

15571-58-1

57583-34-3

993-16-8

1303-00-0

CAS-númer

Merkingar

H372 (taugakerfi)
H317

H372 (taugakerfi) Hætta
H317

SEM-EV 1

D

Athuga
semdir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Bráð eit. á vatn. 1 H410
Langv. eit. á
vatn. 1

H410

H300
HSK09
H300
Bráð eit. 2

H400

M = 100000
H331
HSK08
H331

Húðnæm. 1B

M = 10000
H351
HSK06
H351

Bráð eit. 3

H410

Krabb. 2

Langv. eit. á
vatn. 1

H410

H317
HSK09

H317

Húðnæm. 1A

Varúð

M = 10
H373 (nýru)
HSK07

Bráð eit. á vatn. 1 H400

M=1
H361d
HSK08

H336

H373 (nýru)

Hætta

HSK08

H304

H225

H361d

H336

SEM-VES 3

HSK07

HSK02

H360D

H361d

H361d

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

SEM-EV 2

H304

Hætta

HSK08

Varúð

HSK08

Varúð

HSK08

H372 (öndunar
færi og blóð
frumnamyndandi
kerfi)

H350

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótar
hættu
setningar

Eit. á æxl. 2

H225

Eit. v. ásvelg. 1

H360D

H361d

H361d

Eldf. vökvi 2

Eit. á æxl. 1B

Eit. á æxl. 2

Eit. á æxl. 2

H372 (öndunar Hætta
færi og blóð
frumnamyndandi
kerfi)

SEM-EV 1

HSK08

H350

Krabb. 1B

Kóði eða kóðar
Kóði eða kóðar
Kóði eða kóðar fyrir
Kóði eða kóðar fyrir
fyrir hættuflokka og
fyrir táknmynd,
hættusetningar
hættusetningar
-undirflokka
viðvörunarorð

Flokkun

III. VIÐAUKI

10.4.2014
Nr. 23/241

perflúoroktansýra

oktadekýlamín

607-704-00-2

612-282-00-8

204-695-3

206-397-9

223-320-4

ammóníumpentadekaflúoroktanóat

607-703-00-7

124-30-1

335-67-1

3825-26-1

H351
H360D
H362
H332
H302
H372 (lifur)
H318

H351
H360D
H362
H332
H302
H372 (lifur)
H318

H360FD

H304
H373
(meltingarvegur,
lifur, ónæmis
kerfi)
Húðert. 2
H315
Augnsk. 1
H318
Bráð eit. á vatn. 1 H400
Langv. eit. á
H410
vatn. 1

Krabb. 2
Eit. á æxl. 1B
Áhrif á/með
mjólk.
Bráð eit. 4
Bráð eit. 4
SEM-EV 1
Augnsk. 1
Krabb. 2
Eit. á æxl. 1B
Áhrif á/með
mjólk.
Bráð eit. 4
Bráð eit. 4
SEM-EV 1
Augnsk. 1
Eit. v. ásvelg. 1
SEM-EV 2

Eit. á æxl. 1B

H301
H332
H372 (blóð,
taugakerfi, hjarta)
Húðnæm. 1B
H317
Bráð eit. á vatn. 1 H400
Langv. eit. á
H410
vatn. 1

607-702-00-1

84-75-3

Merkingar

HSK09
Hætta

HSK05
HSK08

HSK08
HSK07
HSK05
Hætta

HSK08
Hætta
HSK08
HSK07
HSK05
Hætta

Hætta

HSK06
HSK08
HSK09

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótar
hættu
setningar

M = 10
M = 10

M=1
M=1

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

Athuga
semdir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

H410

H304
H373
(meltingarvegur,
lifur, ónæmiskerfi)
H315
H318

H351
H360D
H362
H332
H302
H372 (lifur)
H318

H351
H360D
H362
H332
H302
H372 (lifur)
H318

H360FD

H410

H301
H332
H372 (blóð,
taugakerfi, hjarta)
H317

Kóði eða kóðar
Kóði eða kóðar
Kóði eða kóðar fyrir
Kóði eða kóðar fyrir
fyrir táknmynd,
fyrir hættuflokka og
hættusetningar
hættusetningar
-undirflokka
viðvörunarorð

144171-61-9 [2]

CAS-númer

hvarfmassi (S)- indoxakarbs og (R)indoxakarbs 75:25;
metýl 7-klór-2-{(metoxýkarbónýl)
[4-(tríflúormetoxý)fenýl]karbamóýl}-2,5díhýdróindenó[1,2-e][1,3,4]oxadíasín-4a(3H)karboxýlat [2]
díhexýlþalat
201-559-5

EB-númer

173584-44-6 [1] Bráð eit. 3
Bráð eit. 4
SEM-EV 1

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

indoxakarb (ISO);
metýl (4aS)-7-klór-2-{(metoxýkarbónýl)
[4-(tríflúormetoxý)fenýl]karbamóýl}-2,5díhýdróindenó[1,2-e][1,3,4]oxadíasín-4a(3H)karboxýlat [1]

607-700-00-0

Skrárnúmer

Flokkun

Nr. 23/242
10.4.2014

(Z)-oktadek-9-enýlamín

hert tólgaralkýlamín

kókosalkýlamín

tólgaralkýlamín

612-284-00-9

612-285-00-4

612-286-00-X

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

612-283-00-3

Skrárnúmer

263-125-1

262-977-1

262-976-6

204-015-5

EB-númer

61790-33-8

61788-46-3

61788-45-2

112-90-3

CAS-númer

Merkingar

H302
H304
H335
H373
(meltingarvegur,
lifur, ónæmis
kerfi)
H314
Húðæt. 1B
Bráð eit. á vatn. 1 H400
H410
Langv. eit. á
vatn. 1
Eit. v. ásvelg. 1
H304
SEM-EV 2
H373
(meltingarvegur,
lifur,
ónæmiskerfi)
H315
Húðert. 2
H318
Augnsk. 1
Bráð eit. á vatn. 1 H400
H410
Langv. eit. á
vatn. 1
Bráð eit. 4
H302
Eit. v. ásvelg. 1
H304
SEM-VES 3
H335
SEM-EV 2
H373
(meltingarvegur,
lifur,
ónæmiskerfi)
H314
Húðæt. 1B
Bráð eit. á vatn. 1 H400
H410
Langv. eit. á
vatn. 1
Bráð eit. 4
H302
Eit. v. ásvelg. 1
H304
SEM-EV 2
H373
(meltingarvegur,
lifur,
ónæmiskerfi)
H314
Húðæt. 1B
Bráð eit. á vatn. 1 H400
H410
Langv. eit. á
vatn. 1

Bráð eit. 4
Eit. v. ásvelg. 1
SEM-VES 3
SEM-EV 2

H410

H302
H304
H373
(meltingarvegur,
lifur, ónæmiskerfi)
H314

H410

H302
H304
H335
H373
(meltingarvegur,
lifur, ónæmiskerfi)
H314

H410

H304
H373
(meltingarvegur,
lifur, ónæmiskerfi)
H315
H318

H410

H302
H304
H335
H373
(meltingarvegur,
lifur, ónæmiskerfi)
H314

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótar
hættu
setningar

M = 10
M = 10

M = 10
M = 10

M = 10
M = 10

M = 10
M = 10

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

Athuga
semdir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

HSK09
Hætta

HSK05
HSK07
HSK08

HSK09
Hætta

HSK05
HSK07
HSK08

HSK08
HSK05
HSK09
Hætta

Hætta

HSK05
HSK07
HSK08
HSK09

Kóði eða kóðar
Kóði eða kóðar
Kóði eða kóðar fyrir
Kóði eða kóðar fyrir
fyrir táknmynd,
fyrir hættuflokka og
hættusetningar
hættusetningar
-undirflokka
viðvörunarorð

Flokkun

10.4.2014
Nr. 23/243

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

flúfenoxúrón (ISO);
1-(4-(2-klór-α,α,α-p-tríflúortólýloxý)-2flúorfenýl)-3-(2,6-díflúorbensólýl)úrea

pólýhexametýlenbígúaníðhýdróklóríð

N-etýl-2-pýrrólídón;
1-etýlpýrrólídín-2-ón

amídósúlfúrón (ISO);
3-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-1-((N-metýlN-metýlsúlfónýlamínó)súlfónýl)úrea

tebúfenpýrað (ISO);
N-(4-tertbútýlbensýl)-4-klór-3-etýl-1-metýl1Hpýrasól-5-karboxamíð

prókínasíð (ISO);
6-joð-2-própoxý-3-própýlkínasólín-4(3H)-ón

Skrárnúmer

616-206-00-4

616-207-00-X

616-208-00-5

616-209-00-0

616-210-00-6

616-211-00-1

407-380-0

220-250-6

417-680-3

EB-númer

189278-12-4

119168-77-3

120923-37-7

2687-91-4

Merkingar

Krabb. 2
H351
Bráð eit. á vatn. 1 H400
Langv. eit. á
H410
vatn. 1

H301
H332
H373
(meltingarvegur)
(við inntöku)
Húðnæm. 1B
H317
Bráð eit. á vatn. 1 H400
Langv. eit. á
H410
vatn. 1

Bráð eit. 3
Bráð eit. 4
SEM-EV 2

Bráð eit. á vatn. 1 H400
Langv. eit. á
H410
vatn. 1

Eit. á æxl. 1B

HSK08
HSK09
Varúð

Hætta

HSK06
HSK08
HSK09

HSK09
Varúð

HSK08
Hætta

HSK05
HSK07
HSK08
HSK09
Hætta

H351
H302
H372
(öndunarvegur)
(við innöndun)
H318
H317
Augnsk. 1
Húðnæm. 1B
H400
Bráð eit. á vatn. 1 H410
Langv. eit. á
vatn. 1
H360D

HSK09
Varúð

Áhrif á/með
H362
mjólk.
H400
Bráð eit. á vatn. 1 H410
Langv. eit. á
vatn. 1

H410

H351

H410

H301
H332
H373
(meltingarvegur)
(við inntöku)
H317

H410

H360D

H410

H351
H302
H372
(öndunarvegur)
(við innöndun)
H318
H317

H410

H362

Kóði eða kóðar
Kóði eða kóðar
Kóði eða kóðar fyrir
Kóði eða kóðar fyrir
fyrir táknmynd,
fyrir hættuflokka og
hættusetningar
hættusetningar
-undirflokka
viðvörunarorð

27083-27-8 eða Krabb. 2
32289-58-0
Bráð eit. 4
SEM-EV 1

101463-69-8

CAS-númer

Flokkun
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótar
hættu
setningar

M=1
M = 10

M = 10
M = 10

M = 100
M = 100

M = 10
M = 10

M = 10000
M = 10000

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

Athuga
semdir

Nr. 23/244
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

álfosfíð

magnesíumfosfíð;
trímagnesíumdífosfíð

fenamífos (ISO);
etýl-4-metýlþíó-m-tólýlísóprópýlfosfóramídat

álmagnesíumsinkkarbónathýdroxíð

klóróform;
tríklórmetan

1,1’,1’’-nítríltríprópan-2-ól;
tríísóprópanólamín

akrólín;
próp-2-enal;
akrýlaldehýð

vínýlasetat

015-005-00-3

015-123-00-5

030-012-00-1

602-006-00-4

603-097-00-3

605-008-00-3

607-023-00-0

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

015-004-00-8

Skrárnúmer

108-05-4

107-02-8

122-20-3

67-66-3

169314-88-9

F, H11
Krabb. 3. undirfl., H40
Xn, H20
Xi, H37R37

F, H11
T+, H26/28
T, H24
C, H34
N, H50

Xi, H36

Krabb. 3. undirfl., H40
Eit. á æxl. 3. undirfl., H63
Xn, H20/22-48/20
Xi, H36/38

H53

T+, H26/28
T, H24
Xi, H36
N, H50–53

F, H15/29
T+, H26/28
Xn, H21
H32
N, H50

F, H15/29
T+, H26/28
Xn, H21
H32
N, H50

Flokkun

F, Xn
H: 11-20-37-40
V: 9-16-33-36/37

F, T+, N
H: 11-24-26/28-34-50
V: (1/2-)23-26-28-36/37/3945-61

Xi
H: 36
V: (2-)26

Xn
H: 20/22-36/38-40-48/20-63
V: (2-)36/37

H: 53
V: 61

T+, N
H: 24-26/28-36-50/53
V: (1/2-)23-26-28-35-36/3745-60-61

F, T+, N
H: 15/29-21-26/28-32-50
V: (1/2-)3/9/14/49-8-22-3036/37-43-45-60-61

F, T+, N
H: 15/29-21-26/28-32-50
V: (1/2-)3/9/14/49-8-22-3036/37-43-45-60-61

Merkingar

C, H34: C ≥ 0,1%
N, H50: C ≥ 0,25%

N, H50–53: C ≥ 0,25%
N, H51–53: 0,025% ≤ C <
0,25%
H52–53: 0,0025% ≤ C <
0,025%

N, H50: C ≥ 0,25%

N, H50: C ≥ 0,25%

Styrkleikamörk

D

D

Athuga
semdir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

203-545-4

203-453-4

204-528-4

200-663-8

423-570-6

22224-92-6

12057-74-8

235-023-7

244-848-1

20859-73-8

CAS-númer

244-088-0

EB-númer

IV. VIÐAUKI
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aklónífen (ISO);
2-klór-6-nítró-3-fenoxýanilín

epoxíkónasól (ISO);
406-850-2
(2RS,3SR)-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúorfenýl)-[(1H-1,2,4tríasól-1-ýl)-metýl]oxíran

hvarfmassi N,N’-etan-1,2-díýlbis(hexanamíðs)
og 12-hýdroxí-N-[2-[(1-oxyýhexýl)amínó]etýl]
oktadekanamíðs og N,N’-etan-1,2-díýlbis(12hýdroxíoktadekanamíðs)

612-120-00-6

613-175-00-9

616-200-00-1
432-430-3

277-704-1

202-716-0

nítróbensen

609-003-00-7

432-790-1

EB-númer

hvarfmassi:
rafsýru,
mónóperrafsýru,
díperrafsýru,
mónómetýlestra rafsýru,
mónómetýlestra perrafsýru,
dímetýlsúksínats,
glútarsýru,
mónóperglútarsýru,
díperglútarsýru,
mónómetýlestra glútarsýru,
mónómetýlestra perglútarsýru,
dímetýlglútarats,
adipínsýru,
mónóperadipínsýru,
díperadipínsýru,
mónómetýlestra adipínsýru,
mónómetýlestra peradipínsýru,
dímetýladípats,
vetnisperoxíðs,
metanóls,
vatns

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

607-613-00-8

Skrárnúmer

133855-98-8

74070-46-5

98-95-3

CAS-númer

H53

Krabb. 3. undirfl., H40
Eit. á æxl. 2. undirfl., H61
Eit. á æxl. 3. undirfl., H62
N, H51-53

Krabb. 3. undirfl., H40
H43
N, H50–53

Krabb. 3. undirfl., H40
Eit. á æxl. 2. undirfl., H60
T, H23/24/25-48/23/24/25
H52–53

C, H34
Xn, H20/21/22-68/20/21/22

Flokkun

H: 53
V: 61

T, N
H: 61-40-62-51/53
V: 45-53-61

Xn, N
H: 40-43-50/53
V: (2-)36/37-60-61

T
H: 23/24/25-48/23/24/25-4060-52/53
V: 45–53

C:
H: 20/21/22-34-68/20/21/22
V: (1/2-)26-28-36/37/39-45

Merkingar

H43: C ≥ 0,1%
N, H50–53: C ≥ 0,25%
N, H51–53: 0,025% ≤ C <
0,25%
H52–53: 0,0025% ≤ C <
0,025%

Styrkleikamörk

Athuga
semdir
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Stoddard-leysir;
óskilgreint nafta með lágu suðumarki
[Litlaust, hreinsað jarðolíueimi, sem gefur ekki frá
sér þráalykt eða aðra óþægilega lykt, með suðumarki
u.þ.b. á bilinu 148,8 til 204,4 ℃ (300 til 400 °F).]

649-345-00-4

Leysinafta (úr jarðolíu), meðalþungt, alifatískt;
beineimuð steinolía
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við
eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu
úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C9
til C12, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 220 °C
(284 til 428 °F).]

Nafta (úr jarðolíu),brennisteinshreinsað, þungt;
vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við
hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C7 til C12, með
suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446
°F).]

649-330-00-2

649-405-00-X

bik, úr háhitakoltjöru;
[Leif úr eimingu háhitakoltjöru. Svart, fast efni með
mýkingarmark u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til
356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra
vetniskolefna með þremur eða fleiri samrunnum
hringum.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

648-055-00-5

Skrárnúmer

265-191-7

64742-88-7

8052-41-3

64742-82-1

265-185-4

232-489-3

65996-93-2

CAS-númer

266-028-2

EB-númer

Xn, H48/20-65

Krabb. 2. undirfl., H45
Stökkbr. 2. undirfl., H46
Xn, H48/20-65

Krabb. 2. undirfl., H45
Stökkbr. 2. undirfl., H46
Xn, H48/20-65

Krabb. 1. undirfl., H45
Stökkbr. 2. undirfl., H46
Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61
N, H50–53

Flokkun

Xn
H: 48/20-65
V: (2-)23-24-62

T
H: 45-46-48/20-65
V: 45-53

T
H: 45-46-48/20-65
V: 45-53

T, N
H: 45-46-60-61-50/53
V: 45-53-60-61

Merkingar

N, H50–53: C ≥ 0,025%
N, H51–53: 0,0025% ≤ C <
0,025%
H52–53: 0,00025% ≤ C <
0,0025%

Styrkleikamörk

P
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2-etýlhexýl 10-etýl-4-[[2-[(2-etýlhexýl)oxý]-2-oxóetýl]þíó]-4- 260-828-5
metýl-7-oxó-8-oxa-3,5-díþía-4-stannatetradekanóat

2-etýlhexýl 10-etýl-4,4-díoktýl -7-oxó-8-oxa-3,5-díþía-4stannatetradekanóat

2,4,4-trímetýlpenten

súlkótríón (ISO);
2-[2-klór-4-(metýlsúlfónýl)bensóýl]sýklóhexan-1,3-díón

bífentrín (ISO);
(2-metýlbífenýl-3-ýl)metýl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-klór-3,3,3tríflúorprop-1-en-1-ýl]-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat

indoxakarb (ISO);
metýl (4aS)-7-klór-2-{(metoxýkarbónýl)[4-(tríflúormetoxý)
fenýl]karbamóýl}-2,5-díhýdróindenó[1,2-e][1,3,4]oxadíasín4a(3H)-karboxýlat

hvarfmassi (S)- indoxakarbs og (R)- indoxakarbs 75:25;
metýl 7-klór-2-{(metoxýkarbónýl)[4-(tríflúormetoxý)fenýl]
karbamóýl}-2,5-díhýdróindenó[1,2-e][1,3,4]oxadíasín4a(3H)-karboxýlat

050-026-00-1

050-027-00-7

601-087-00-3

606-145-00-1

607-699-00-7

607-700-00-0

607-701-00-6

246-690-9

239-622-4

213-608-8

tríklórmetýltinhýdríð

050-025-00-6

215-114-8

EB-númer

gallíumarseníð

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

031-001-00-4

Skrárnúmer

144171-61-9

173584-44-6

82657-04-3

99105-77-8

25167-70-8

15571-58-1

57583-34-3

993-16-8

1303-00-0

CAS-númer

Flokkun

Merkingar

T, H48/25
Xn, H20/22
H43
N, H50–53

T, H25-48/25
Xn, H20
H43
N, H50–53

Krabb. 3. undirfl., H40
T, H23/25
Xn, H48/22
H43
N, H50–53

Eit. á æxl. 3. undirfl.,
H63
Xn, H48/22
H43
N, H50–53

F, H11
Xn, H65
H67

Eit. á æxl. 2. undirfl.,
H61

Eit. á æxl. 3. undirfl.,
H63

Eit. á æxl. 3. undirfl.,
H63

T, N
H: 20/22-43-48/25-50/53
V: (1/2-)24-37-45-60-61

T, N
H: 20-25-43-48/25-50/53
V: (1/2-)24-37-45-60-61

T, N
H: 23/25-40-43-48/22-50/53
V: (1/2-)23-24-36/37-3845-60-61

Xn, N
H: 43-48/22-63-50/53
V: (2-)22-36/37-60-61

F, Xn
H: 11-65-67
V: 9-16-33-62

T
H: 61
V: 45-53

Xn
H: 63
V: (2-)22-36/37

Xn
H: 63
V: (2-)22-36/37

Krabb. 2. undirfl., H45 T
T, H48/23
H: 45-48/23
V: 45-53

V. VIÐAUKI

N, H50–53: C ≥ 25%
N, H51–53: 2,5% ≤ C < 25%
H52–53: 0,25% ≤ C < 2,5%

N, H50–53: C ≥ 25%
N, H51–53: 2,5% ≤ C < 25%
H52–53: 0,25% ≤ C < 2,5%

N, H50–53: C ≥ 0,0025%
N, H51–53: 0,00025% ≤ C<
0,0025%
H52–53: 0,000025% ≤ C <
0,00025%

N, H50–53: C ≥ 25%
N, H51–53: 2,5% ≤ C < 25%
H52–53: 0,25% ≤ C< 2,5%
H43: C ≥ 0,1%

Styrkleikamörk
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díhexýlþalat

ammóníumpentadekaflúoroktanóat

perflúoroktansýra

oktadekýlamín

(Z)-oktadek-9-enýlamín

hert tólgaralkýlamín

kókosalkýlamín

607-703-00-7

607-704-00-2

612-282-00-8

612-283-00-3

612-284-00-9

612-285-00-4

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

607-702-00-1

Skrárnúmer

262-977-1

262-976-6

204-015-5

204-695-3

206-397-9

223-320-4

201-559-5

EB-númer

61788-46-3

61788-45-2

112-90-3

124-30-1

335-67-1

3825-26-1

84-75-3

CAS-númer

Xn, H22-48/22-65
C, H35
N, H50–53

Xn, H48/22-65
Xi, H38-41
N, H50–53

Xn, H22-48/22-65
C, H34
N, H50–53

Xn, H48/22-65
Xi, H38-41
N, H50–53

Krabb. 3. undirfl., H40
Eit. á æxl. 2. undirfl.,
H61
H64
T, H48/23
Xn, H20/22-48/21/22
Xi, H41

Krabb. 3. undirfl., H40
Eit. á æxl. 2. undirfl.,
H61
H64
T, H48/23
Xn, H20/22-48/21/22
Xi, H41

Eit. á æxl. 2. undirfl.,
H60–61

Flokkun

C, N
H: 22-35-48/22-65-50/53
V: (1/2-)23-26-36/37/39-4560-61-62

Xn, N
H: 38-41-48/22-65-50/53
V: (2-)26-36/37/39-60-61-62

C, N
H: 22-34-48/22-65-50/53
V: (1/2-)23-26-36/37/39-4560-61-62

Xn, N
H: 38-41-48/22-65-50/53
V: (2-)26-36/37/39-60-61-62

T
H: 61-20/22-40-41-48/2348/21/22-64
V: 45-53

T
H: 61-20/22-40-41- 48/2348/21/22-64
V: 45-53

T
H: 60-61
V: 45-53

Merkingar

C, H35: C ≥ 10%
C, H34: 5% ≤ C < 10%
Xi, H36/37/38: 1% ≤ C < 5%
N, H50–53: C ≥ 2,5%
N, H51–53: 0,25% ≤ C < 2,5%
H52–53: 0,025% ≤ C < 0,25%

N, H50–53: C ≥ 2,5%
N, H51–53: 0,25% ≤ C < 2,5%
H52–53: 0,025% ≤ C < 0,25%

C, H34: C ≥ 10%
Xi, H36/37/38: 5% ≤ C < 10%
N, H50–53: C ≥ 2,5%
N, H51–53: 0,25% ≤ C < 2,5%
H52–53: 0,025% ≤ C < 0,25%

N, H50–53: C ≥ 2,5%
N, H51–53: 0,25% ≤ C < 2,5%
H52–53: 0,025% ≤ C < 0,25%

Styrkleikamörk
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tólgaralkýlamín

flúfenoxúrón (ISO);
1-(4-(2-klór-α,α,α-p-tríflúortólýloxý)-2-flúorfenýl)-3-(2,6díflúorbensólýl)úrea

pólýhexametýlenbígúaníðhýdróklóríð

N-etýl-2-pýrrólídón;
1-etýlpýrrólídín-2-ón

amídósúlfúrón (ISO);
3-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-1-((N-metýl-Nmetýlsúlfónýlamínó)súlfónýl)úrea

tebúfenpýrað (ISO);
N-(4-tertbútýlbensýl)-4-klór-3-etýl-1-metýl-1Hpýrasól-5karboxamíð

prókínasíð (ISO);
6-joð-2-própoxý-3-própýlkínasólín-4(3H)-ón

616-206-00-4

616-207-00-X

616-208-00-5

616-209-00-0

616-210-00-6

616-211-00-1

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

612-286-00-X

Skrárnúmer

407-380-0

220-250-6

101463-69-8

417-680-3

189278-12-4

119168-77-3

120923-37-7

2687-91-4

27083-27-8
eða 3228958-0

61790-33-8

CAS-númer

263-125-1

EB-númer

N
H: 33-64-50/53
V: (2-)22-36/37-46-60-61

C, N
H: 22-35-48/22-65-50/53
V: (1/2-)26-36/37/39-45-6061-62

Merkingar

N, H50-53 C ≥ 0,0025%
N, H51-53 0,00025% ≤ C <
0,0025%
H52-53 0,000025% ≤ C <
0,00025%

N, H50–53: C ≥ 2,5%
N, H51–53: 0,25% ≤ C < 2,5%
H52–53: 0,025% ≤ C < 0,25%

Styrkleikamörk

Xn, N
H: 20/22-43-50/53
V: (2-)24-37-46-60-61

N
H: 50/53
V: 60–61

T
H: 61
V: 45-53

Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, N
N, H50–53
H: 40-50/53
V: (2-)36/37-46-60-61

Xn, H20/22
H43
N, H50–53

N, H50–53

Eit. á æxl. 2. undirfl.,
H61

N, H50–53: C ≥ 2,5%
N, H51–53: 0,25% ≤ C < 2,5%
H52–53: 0,025% ≤ C < 0,2 %

N, H50–53: C ≥ 0,25%
N, H51–53: 0,025% ≤ C <
0,25%
H52–53: 0,0025% ≤ C < 0,025%

N, H50–53: C ≥ 2,5%
Krabb. 3. undirfl., H40 T, N
H: 22-40-41-43-48/23-50/53 N, H51–53: 0,25% ≤ C < 2,5%
Xn, H22
V: (1/2-)22-36/37/39-45-60-61 H52–53: 0,025% ≤ C < 0,25%
T, H48/23
Xi, H41
H43
N, H50–53

H64
H33
N, H50–53

Xn, H22-48/22-65
C, H35
N, 50-53

Flokkun

Athugasemdir
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2014/EES/23/32

Ákvörðun nr. S9
frá 20. júní 2013
um tilhögun endurgreiðslu vegna framkvæmdar 35. og 41. gr. reglugerðar (EB)
nr. 883/2004 (*)
(Texti sem varðar EES og samning EB og Sviss)

FRAMKVÆMDARÁÐIÐ UM SAMRÆMINGU ALMANNA
TRYGGINGAKERFA HEFUR,
með hliðsjón af a-lið 72. gr. reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um
samræmingu almannatryggingakerfa(1), en samkvæmt honum
skal framkvæmdaráðið fjalla um öll álitaefni sem lúta að
framkvæmd og túlkun í tengslum við ákvæði reglugerðar (EB)
nr. 883/2004 og reglugerðar (EB) nr. 987/2009(2),
með hliðsjón af 35. og 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004,
með hliðsjón af 66.-68. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009,
í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 71. gr.
reglugerðar (EB) nr. 883/2004,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Kostnaður vegna aðstoðar, sem stofnun í einu aðildarríki
veitir fyrir hönd stofnunar í öðru aðildarríki, skal
endurgreiddur að fullu.

2)

Endurgreiðslur milli stofnana skulu vera hraðar og
skilvirkar, ef ekki er um annað samið, til þess að kröfur
safnist ekki upp og verði óuppgerðar um langt skeið.

3)

Uppsöfnun krafna getur stofnað skilvirkri framkvæmd
kerfis Sambandsins í hættu og ógnað réttindum
einstaklinga.

4)

Með ákvörðun nr. S1 hefur framkvæmdaráð ákveðið
að stofnun á dvalarstað skuli endurgreiða kostnað við
heilbrigðisþjónustu sem veitt er á grundvelli gilds
evrópsks sjúkratryggingarkorts.

5)

Bestu starfsvenjur, sem almennt samkomulag er um, geta
stuðlað að hraðvirku og skilvirku uppgjöri endurgreiðslna
milli stofnana.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:
A. Endurgreiðsla á grundvelli raunverulegra útgjalda
(62. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009)
1. gr.
Sú stofnun, sem krefst endurgreiðslu á grundvelli raunverulegra
útgjalda, skal leggja fram kröfu sína eigi síðar en innan
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 279, 27.9.2013, bls. 8. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2014 frá 8. apríl 2014
um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 166, 30.4.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009, bls. 1.

þess frests sem um getur í 1. mgr. 67. gr. reglugerðar (EB)
nr. 987/2009 (hér á eftir nefnd „framkvæmdarreglugerð“).
Sú stofnun sem tekur við kröfu skal tryggja að hún sé greidd
innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um í 5. mgr. 67. gr.
framkvæmdarreglugerðarinnar, en fyrir lok þess frests um leið
og henni er unnt.
2. gr.
1. Hægt er að hafna kröfum um endurgreiðslu aðstoðar, sem
hefur verið veitt á grundvelli evrópska sjúkratryggingakortsins,
skjals sem kemur í stað þess eða annars skjals sem veitir rétt til
slíks, og vísa kröfunni aftur til kröfustofnunar, t.d. ef krafan:
–

er ófullgerð og/eða ranglega útfyllt,

–

varðar aðstoð sem hefur ekki verið veitt á gildistíma
evrópska sjúkratryggingakortsins eða skjals sem veitir rétt
til slíks og sá sem fékk aðstoðina notaði.

2. Ekki má hafna kröfu á grundvelli þess að viðkomandi
sé ekki lengur tryggður hjá þeirri stofnun sem hefur gefið
út evrópska sjúkratryggingakortið eða skjalið sem veitir rétt
til aðstoðar, enda hafi viðkomandi fengið aðstoðina innan
gildistíma þess skjals sem notað var.
3. Stofnun, sem er gert að endurgreiða kostnað vegna aðstoðar
sem veitt er á grundvelli evrópsks sjúkratryggingakorts, getur
farið fram á það að sú stofnun, sem viðkomandi var með réttu
skráður hjá þegar aðstoðin var veitt, endurgreiði fyrrnefndu
stofnuninni kostnað vegna þeirrar aðstoðar eða útkljái málið
með hlutaðeigandi einstaklingi hafi hann ekki átt rétt á að nýta
evrópska sjúkratryggingakortið.
3. gr.
Skuldarstofnun er óheimilt að endurskoða hvort krafa er
í samræmi við 19. gr. og 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (EB)
nr. 883/2004 nema rökstuddur grunur liggi fyrir um mis
notkun eins og hún er skýrð í dómaframkvæmd Evrópu
dómstólsins (3). Af þessum sökum skal skuldarstofnunin fallast
á þær upplýsingar sem krafan er byggð á og endurgreiða
kröfuna. Leiki grunur á misnotkun getur skuldarstofnun vísað
kröfunni frá með gildum rökum, eins og kveðið er á um í
5. mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar.
(3)

Dómur frá 12. apríl 2005 í máli C-145/03, Erfingjar Annette Keller gegn
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria (Ingesa), dómasafn EB [2005), bls. I-02529.
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4. gr.
Ef skuldarstofnunin lætur í ljósi efasemdir um réttmæti þeirra
staðreynda sem krafa er byggð á, við beitingu 2. og 3. gr.,
skal kröfustofnunin athuga hvort rétt hafi verið staðið að gerð
kröfunnar og draga hana til baka eða endurreikna hana ef við á.
5. gr.
Krafa, sem er lögð fram eftir að fresturinn, sem tilgreindur er
í 1. mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, er útrunninn,
skal ekki tekin til greina.
B. Endurgreiðsla á grundvelli fastra fjárhæða
(63. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar)
6. gr.
Skráin, sem kveðið er á um í 4. mgr. 64. gr. framkvæmdarreglu
gerðarinnar, skal lögð fyrir samskiptastofnun skuldaraðildar
ríkisins fyrir lok næsta árs á eftir viðmiðunarárinu og kröfurnar,
sem byggðar eru á þeirri skrá, skulu lagðar fyrir sama aðila
eins fljótt og auðið er eftir að árlegar fastar fjárhæðir á mann
hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, en
innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um í 2. mgr. 67. gr.
framkvæmdarreglugerðarinnar.
7. gr.
Kröfustofnun skal við sama tækifæri, eftir því sem við verður
komið, afhenda skuldarstofnun þær kröfur sem varða tiltekið
almanaksár.
8. gr.
Skuldarstofnun, sem tekur við kröfu um endurgreiðslu, sem er
ákvörðuð á grundvelli fastra fjárhæða, skal tryggja að hún sé
greidd innan þeirra tímamarka, sem kveðið er á um í 5. mgr.
67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, en fyrir lok þess frests
um leið og henni er unnt.
9. gr.
Krafa, sem er lögð fram eftir að fresturinn, sem tilgreindur er
í 2. mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, er útrunninn,
skal ekki tekin til greina.
10. gr.
Kröfu um endurgreiðslu, sem er ákvörðuð á grundvelli fastra
fjárhæða, má vísa frá og endursenda kröfustofnun, t.d. ef
krafan:
–

er ófullgerð og/eða ranglega útfyllt,

–

vísar til tímabils sem fellur ekki undir skráningu á
grundvelli gilds skjals sem veitir rétt til aðstoðar.
11. gr.

Ef skuldarstofnun lætur í ljósi efasemdir um réttmæti þeirra
staðreynda sem krafa er byggð á skal kröfustofnun endurskoða
hvort rétt hafi verið staðið að gerð reikningsins og draga
kröfuna til baka eða endurreikna hana ef við á.
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C. Uppgjör bótakrafna
(67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar)
12. gr.
1. Í samræmi við 5. mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar
er ekki hægt að andmæla kröfu 18 mánuðum eftir lok þess
mánaðar þegar hún var lögð fyrir samskiptastofnun skuldar
aðildarríkisins.
2. Ef samskiptastofnun kröfuaðildarríkisins hefur ekki
svarað og lagt fram umbeðin sönnunargögn innan 12 mánaða
frá lokum þess mánaðar þegar samskiptastofnun kröfu
aðildarríkisins tók við andmælunum skulu andmælin teljast
viðurkennd af kröfuaðildarríkinu og kröfunni eða viðeigandi
hlutum hennar telst vera endanlega hafnað.
D. Innborganir og vextir vegna greiðsludráttar
(68. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar)
13. gr.
Þegar um innborgun er að ræða skv. 68. gr. framkvæmdar
reglugerðarinnar skal fjárhæð innborgunar ákvörðuð sérstak
lega vegna krafna sem eru byggðar á raunverulegum útgjöldum
(1. mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar) og vegna
krafna sem eru byggðar á föstum fjárhæðum (2. mgr. 67. gr.
framkvæmdarreglugerðarinnar).
14. gr.
1. Innborgun skv. 1. mgr. 68. gr. framkvæmdarreglugerð
arinnar skal samsvara a.m.k. 90% af heildarfjárhæð upphaflegu
kröfunnar sem samskiptastofnun kröfuaðildarríkisins lagði
fram.
2. Ef kröfuaðildarríkið hefur gefið almenna yfirlýsingu
um að það viðurkenni innborganir teljast slíkar greiðslur
viðurkenndar sjálfkrafa. Endurskoðunarnefnd skal koma upp
skrá yfir aðildarríki sem hafa lýst því yfir að þau viðurkenni
innborganir.
3. Þau aðildarríki, sem hafa ekki lýst því yfir að þau
viðurkenni innborganir almennt, skulu svara sérstökum
tilboðum um innborganir innan sex mánaða frá lokum þess
mánaðar þegar krafan er lögð fram. Berist ekki svar innan
tiltekins frests skal innborgunin teljast viðurkennd og gengið
frá henni.
15. gr.
1. Við uppgjör kröfu, sem greitt hefur verið inn á, er
skuldara einungis skylt að greiða þann mismun sem er á
endanlegri fjárhæð kröfunnar og innborguninni.
2. Ef fjárhæð kröfunnar er lægri en innborgunin,
ákvarðað á grundvelli upprunalegu kröfufjárhæðarinnar, skal
kröfuaðildarríkið annaðhvort:
a) endurgreiða skuldaraðildarríkinu umframfjárhæðina.
Samskiptastofnun í kröfuaðildarríkinu skal ganga frá slíku
uppgjöri án tafar og eigi síðar en sex mánuðum eftir lok
þess mánaðar þegar fjárhæð kröfunnar var ákvörðuð eða
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b) komast að samkomulagi við skuldaraðildarríkið um að
endurheimta umframfjárhæðina með skuldajöfnuði í síðari
kröfu. Umframfjárhæðin, sem er endurheimt með síðari
kröfu, skal koma skýrt fram í uppgjörinu.
3. Vextir af innborgunum lækka ekki skuld skuldaraðildar
ríkisins og eru áfram eign kröfuaðildarríkisins.
16. gr.
1. Vexti vegna greiðsludráttar, sem eru lagðir á skv. 1.
mgr. 68. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, skal reikna á
mánaðargrundvelli með eftirfarandi reiknireglu:

–

I táknar vexti á greiðslu sem berst of seint.

–

PV („núvirði“) táknar virði greiðslunnar sem berst of seint;
virðið er ákvarðað sem fjárhæð útistandandi kröfu sem ekki
er greidd innan þeirra tímamarka sem eru tilgreind í 5. mgr.
67. gr. og 6. mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar
og sem ekki hefur verið greitt inn á í samræmi við 1.
mgr. 68. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. Núvirði skal
eingöngu taka til kröfunnar eða hluta hennar, sem bæði
skuldaraðildarríkið og kröfuaðildarríkið viðurkenna að sé
gild, jafnvel þótt allri kröfunni eða hluta hennar hafi verið
andmælt.

–

2. Endurskoðunarnefndin skal greiða fyrir endanlegu
uppgjöri reikninga ef samkomulag um kröfu um vexti vegna
greiðsludráttar hefur ekki náðst innan þeirra tímamarka, sem
eru tilgreind í 1. mgr., að fenginni rökstuddri beiðni frá einum
aðilanna. Rökstutt álit endurskoðunarnefndarinnar skal lagt
fram innan sex mánaða frá þeim mánuði þegar málinu var
vísað til hennar.
E. Ýmis ákvæði
18. gr.
1. Að því er varðar greiðslur, sem um getur í ákvörðuninni, er
greiðsludagurinn gildisdagur viðskiptanna samkvæmt ákvörðun
þjónustubanka samskiptastofnunar í kröfuaðildarríkinu.
2. Samskiptastofnun í skuldaraðildarríki skal staðfesta
viðtöku kröfu innan tveggja mánaða frá viðtökudegi kröfunnar.
Í staðfestingunni skal tilgreina viðtökudag kröfunnar.

Þar sem:

–
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i táknar árlega vexti sem Seðlabanki Evrópu ákveður í
tengslum við skammtímalánafyrirgreiðslur sínar (e. main
refinancing operations) og sem voru í gildi á fyrsta degi
þess mánaðar þegar greiðslan var á gjalddaga.
táknar tímabilið (mánuðir) sem hefst með fyrsta
mánuðinum eftir að fresturinn, sem er tilgreindur í 1. mgr.
68. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, er liðinn og til og
með mánuðinum á undan þeim mánuði þegar tekið er við
greiðslunni. Ekki skal rjúfa tímabilið meðan málsmeðferð
skv. 7. mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar stendur
yfir.

3. Tvö eða fleiri aðildarríki, eða lögbær yfirvöld þeirra eða
samskiptastofnanir, geta komið sér saman um að fella niður
eða ákveða aðrar aðferðir við uppgjör á atriðum sem falla undir
þessa ákvörðun.
4. Álit endurskoðunarnefndarinnar, sem er sett fram skv. 7.
mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, getur fellt niður
eða innleitt aðrar aðferðir við uppgjör á atriðum, sem falla
undir þessa ákvörðun, að teknu tilliti til meginreglunnar um
gott samstarf milli yfirvalda og stofnana í aðildarríkjunum.
F. Lokaákvæði
19. gr.
1. Stofnanirnar skulu tryggja gott samstarf sín á milli og
ganga fram sem um framkvæmd þeirrar eigin löggjafar væri
að ræða.

n

2. Samskiptastofnun í kröfuaðildarríki skal leggja kröfu
um vexti vegna greiðsludráttar fyrir samskiptastofnun í
skuldaraðildarríki innan sex mánaða frá þeim mánuði þegar
gengið er frá greiðsludrætti.
3. Krafa um vexti vegna greiðsludráttar, sem er lögð fram
eftir að frestur skv. 2. mgr. rennur út, skal ekki tekin til greina.
17. gr.
1. Vexti vegna greiðsludráttar skal greiða samskiptastofnun
í kröfuaðildarríkinu innan 12 mánaða frá lokum þess
mánaðar þegar krafan var lögð fyrir samskiptastofnun í
skuldaraðildarríkinu.

2. Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópu
sambandsins. Hún gildir frá fyrsta degi eftir birtingu um
allar kröfur um endurgreiðslu á grundvelli raunverulegra
útgjalda, sem eru skráðar í reikningum kröfuaðildarríkisins
eftir gildistöku reglugerðar (EB) nr. 987/2009, og um allar
kröfur um endurgreiðslu á grundvelli fastra fjárhæða sem eru
birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eftir gildistöku
reglugerðar (EB) nr. 987/2009.
3. Ákvörðun þessi kemur í stað ákvörðunar nr. S4 frá
2. október 2009.
4. Með fyrirvara um 2. mgr. gilda 2. mgr. 12. gr. og 2. mgr.
18. gr. um kröfur, sem um getur í 2. mgr., sem voru lagðar fyrir
samskiptastofnun skuldaraðildarríkisins eftir birtingu þessarar
ákvörðunar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Formaður framkvæmdaráðsins,
Anne McMANUS
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 782/2013

2014/EES/23/33

frá 14. ágúst 2013
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 66/2010
um umhverfismerki ESB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

3)

Þar til bærir aðilar inntu af hendi innra mat í því skyni
að meta hvort núverandi fjárhæð gjaldanna nægði fyrir
öllum verkefnum sem þeir eru beðnir að inna af hendi við
að reka kerfið um umhverfismerki ESB.

4)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
með 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 66/2010.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um umhverfismerki
ESB (1), einkum 15. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

Til að auka notkun umhverfismerkis ESB og til að
hvetja aðila með vörur sem standast viðmiðanirnar
um umhverfismerki ESB ætti kostnaður við notkun á
umhverfismerki ESB að vera eins lítill og unnt er en þó
nægja til að standa straum af kostnaði við að reka kerfið
um umhverfismerki ESB.

1. gr.
Í stað III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 66/2010 komi textinn
sem er settur fram í viðaukanum við þessa reglugerð.
2. gr.

Í reglugerð (EB) nr. 66/2010 er kveðið á um möguleikann
á að hækka hámarksgjöldin ef nauðsyn krefur og
viðeigandi þykir.

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. ágúst 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 219, 15.8.2013, bls. 26 Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2014 frá 8. apríl 2014
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1.
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VIÐAUKI
„III. VIÐAUKI
1. Umsóknargjald
Þar til bæri aðilinn sem fær umsókn skal innheimta gjald fyrir afgreiðslu umsóknarinnar. Þetta gjald skal ekki vera lægra
en 200 evrur og ekki hærra en 2000 evrur.
Þegar um er að ræða lítil og meðalstór fyrirtæki (2) og rekstraraðila í þróunarlöndum skal umsóknargjald ekki vera
hærra en 600 evrur.
Þegar um örfyrirtæki (3) er að ræða skal umsóknargjaldið ekki vera hærra en 350 evrur.
Umsóknargjaldið skal lækka um 30% þegar um er að ræða umsækjendur sem skráðir eru samkvæmt
umhverfisstjórnunarkerfi ESB (EMAS) eða um 15% þegar um er að ræða umsækjendur sem eru vottaðir samkvæmt
ISO-staðli 14001. Lækkun safnast ekki upp. Ef kröfur varðandi bæði kerfin eru uppfylltar gildir einungis sú lækkun
sem er meiri.
Þessi lækkun er háð því skilyrði að umsækjandinn skuldbindi sig á skýran hátt í umhverfismálastefnu sinni til að
tryggja að vörur hans, sem merktar eru með viðeigandi umhverfismerki ESB, séu í fullu samræmi við viðmiðanirnar
um umhverfismerkið allt gildistímabil samningsins og að þessi skuldbinding sé tekin fram á viðeigandi hátt í
umhverfisstefnu hans og nákvæmum umhverfismarkmiðum.
Þar til bærum aðilum er heimilt að innheimta gjald fyrir breytingu eða framlengingu á leyfi. Þetta gjald skal ekki vera
hærra en umsóknargjaldið og ofangreindar takmarkanir skulu einnig gilda.
Umsóknargjaldið tekur ekki til kostnaðar við prófun og sannprófun þriðju aðila eða skoðanir á staðnum sem kann að
vera krafist af hálfu þriðja aðila eða þar til bærs aðila. Umsækjendur skulu sjálfir standa straum af kostnaði við slíkar
prófanir, sannprófanir og skoðanir.
2. Árgjald
Þar til bæri aðilinn getur farið fram á að hver umsækjandi, sem hefur fengið umhverfismerki ESB, greiði árgjald. Þetta
getur verið fastagjald eða gjald sem byggist á árlegu söluverðmæti vörunnar, sem hefur fengið umhverfismerki ESB,
innan Sambandsins.
Tímabilið, sem gjaldið nær til, hefst á þeim degi sem umhverfismerki ESB er veitt umsækjandanum.
Ef gjaldið er reiknað út sem hlutfall af árlegu söluverðmæti skal það ekki vera hærra en 0,15% af því verðmæti. Gjaldið
skal byggt á verði frá verksmiðju ef varan, sem veitt hefur verið umhverfismerki ESB, er orðin söluvara. Gjaldið skal
byggt á afhendingarverði ef það tengist þjónustu.
Hámarksárgjald skal vera 25 000 evrur á vöruflokk fyrir hvern umsækjanda.
Ef um er að ræða lítil og meðalstór fyrirtæki, örfyrirtæki eða umsækjendur frá þróunarlöndum skal árgjaldið lækkað
um a.m.k. 25%.
Árgjaldið tekur ekki til kostnaðar við prófun, sannprófun eða skoðanir á staðnum sem kann að vera krafist.
Umsækjendur skulu sjálfir standa straum af kostnaði við slíkar prófanir, sannprófanir og skoðanir.
3. Skoðunargjald
Þar til bærum aðila er heimilt að innheimta skoðunargjald.

(2)
(3)

Lítil og meðalstór fyrirtæki eins og skilgreint er í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB (Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003,
bls. 36).
Örfyrirtæki eins og skilgreint er í tilmælum 2003/361/EB“
____________
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2014/EES/23/34

frá 4. febrúar 2013
um breytingu á ákvörðun 2009/719/EB um að heimila tilteknum aðildarríkjum að
endurskoða árlegar vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu
(tilkynnt með númeri C(2013) 435)
(2013/76/ESB) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Hinn 8. október 2012 samþykkti Matvælaöryggisstofnun
Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin)
skýrslu um vísindalega og tæknilega aðstoð varðandi
lágmarksstærð úrtaks sem ætti að prófa ef aðferð til
árlegrar tölfræðilegrar prófunar vegna kúariðu í
heilbrigðum nautgripum sem er slátrað(4) verður leyfð.

5)

Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu
í skýrslu sinni að samkvæmt mati úr líkani, sem var
þróað sem svar við umboði framkvæmdastjórnarinnar
(C-TSEMM-líkan), sé ekki þörf á prófunum á heil
brigðum sláturdýrum til þess að núverandi kerfi til
eftirlits með undirhópum sem eru í áhættu (sjálfdauð dýr,
neyðarslátrun og dýr sem grunur leikur á um að séu sýkt)
sýni tilgátualgengi sem er eitt greinanlegt tilvik á hverja
100 000 fullorðna nautgripi með 95% öryggi, sem er
alþjóðlegur staðall sem Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin
kom á varðandi nothæfi eftirlitskerfis vegna kúariðu, í
hópi aðildarríkjanna 25 sem teljast vera ein heild. Þó að
ekki hefðu verið gerðar neinar prófanir á heilbrigðum
dýrum, sem var slátrað, árið 2011 hefði eftirlitskerfið
samt tryggt, með 95% öryggi, tilgátualgengi sem er eitt
tilvik á hver 5 355 627 fullorðin dýr í aðildarríkjunum 25.

6)

Að teknu tilliti til þess að tilvikum kúariðu fer fækkandi í
Evrópusambandinu, mats Matvælaöryggisstofnunarinnar
að í aðildarríkjunum 25 myndi eftirlitskerfi, sem byggist
einungis á því að prófa undirhópa sem eru í áhættu,
auðveldlega uppfylla alþjóðlega staðalinn að því er varðar
nothæfi eftirlitskerfis vegna kúariðu og þeirrar staðreyndar
að ekki er gerð krafa um prófanir á heilbrigðum dýrum,
sem er slátrað, til að uppfylla alþjóðlega staðalinn,
sem Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin kom á til að vakta
kúariðu, væri unnt að hætta að gera prófanir á heilbrigðum
nautgripum, sem er slátrað, í aðildarríkjunum 25 að því
tilskildu að gerðar séu prófanir á dýrum úr undirhópunum
þremur sem eru í áhættu. Því ber að breyta ákvæðunum
um kerfi til eftirlits með heilbrigðum nautgripum, sem er
slátrað, í aðildarríkjunum 25 til samræmis við það.

7)

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

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir
gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi
heilahrörnunar (1), einkum annarri undirgrein 1. mgr. b. í 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í 1. mgr. b í 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 er kveðið
á um að endurskoða megi árlegar vöktunaráætlanir
aðildarríkja sem hafa sýnt fram á að faraldsfræðilegar
aðstæður þeirra hafi batnað samkvæmt tilteknum
viðmiðunum.

2)

Í viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
frá 28. september 2009 um að heimila tilteknum
aðildarríkjum að endurskoða árlegar vöktunaráætlanir
sínar vegna kúariðu(2), eins og henni var breytt með
framkvæmdarákvörðun 2011/358/ESB(3), eru talin upp
25 aðildarríki sem hafa heimild til að endurskoða árlegar
vöktunaráætlanir sínar í samræmi við 1. mgr. b. í
6. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 (hér á eftir nefnd
aðildarríkin 25).

3)

Að því er varðar vöktun nautgripa sem er slátrað á
hefðbundinn hátt til manneldis er í a-lið 1. mgr. 2. gr.
ákvörðunar 2009/719/EB kveðið á um að aðildarríkin
25 eigi að prófa alla nautgripi, eldri en 72 mánaða, með
tilliti til kúariðu en í 3. mgr. 2. gr. er kveðið á um að frá
og með 1. janúar 2013 megi aðildarríkin 25 ákvarða að
prófa einungis árlegan lágmarksfjölda af heilbrigðum
nautgripum, eldri en 72 mánaða, sem er slátrað.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 35, 6.2.2013, bls. 6. Hennar var getið í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 35.
(3) Stjtíð. ESB L 161, 21.6.2011, bls. 29.

(4)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(10), 2913.
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Í stað 3. mgr. 2. gr. ákvörðunar 2009/719/EB komi eftirfarandi:
„3.
Þrátt fyrir a-lið 1. mgr. er aðildarríkjunum, sem eru
talin upp í viðaukanum, heimilt að ákveða að gera ekki
prófanir á dýrum í undirhópunum, sem um getur í þeim lið,
frá og með 1. janúar 2013.“

Nr. 23/257

2. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 4. febrúar 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Tonio BORG
framkvæmdastjóri.
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1222/2013

2014/EES/23/35

frá 29. nóvember 2013
um leyfi fyrir própansýru, natríumprópíónati og ammóníumprópíónati sem fóðuraukefni
fyrir jórturdýr, svín og alifugla (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

ammóníumprópíónat ekki skaðleg áhrif á heilbrigði dýra
eða manna eða á umhverfið. Einnig var komist að þeirri
niðurstöðu að efnin bæti loftháðan stöðugleika efna sem
er auðvelt að votfóðursverka. 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.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
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 própansýru,
natríumprópíónati og ammóníumprópíónati. Umsókninni
fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3)

4)

Umsóknin varðar leyfi fyrir própansýru, natríumprópíónati
og ammóníumprópíónati, í aukefnaflokknum „tæknileg
aukefni“ og virka hópnum „aukefni í votfóður“, sem
fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsóknin nær
einnig yfir aðra notkun á sömu efnum sem ákvörðun
hefur enn ekki verið tekin um.

5)

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
ber að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er í
viðaukanum við þessa reglugerð.

6)

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“
og virka hópnum „aukefni í votfóður“ og eru tilgreind
í viðaukanum, eru leyfð sem aukefni í fóður með þeim
skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu
í áliti sínu frá 16. nóvember 2011 (2) að við tillögð
notkunarskilyrði hafi própansýra, natríumprópíónat og

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. nóvember 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 320, 30.11.2013, bls. 16. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(12), 2446.

Nafn
leyfishafa

Aukefni

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

—

—

1k280

1k281

Natríum
própíónat

Própansýra

CAS-nr.: 137-40-6

C3H5O2Na

Natríumprópíónat ≥ 98,5%

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Natríumprópíónat ≥ 98,5%

Samsetning aukefnis

Til að magnákvarða própansýru sem
heildarinnihald própansýru í fóðuraukefni,
forblöndum, fóðri: háþrýstivökvaskiljun með
jónahöfnun með brotstuðul (HPLC-RI).

Greiningaraðferð (1)

Framleitt með efnasmíði

Aldehýð ≤ 0,1% gefið upp sem formaldehýð

Órokgjarnar efnaleifar ≤ 0,01% eftir þurrkun
við 140 °C þar til stöðugri þyngd er náð

C3H6O2 CAS-nr: 79-09-4

Própansýra ≥ 99,5%

Alifuglar

Svín

Jórturdýr

Alifuglar

Svín

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Jórturdýr

Própansýra ≥ 99,5%

Tegund eða
flokkur dýra

Samsetning aukefnis

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: aukefni í votfóður

Kenninúmer
aukefnisins

—

—
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VIÐAUKI
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—

—

—

—

—

—
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—
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—

mg/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald
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innihald

4. Varðandi öryggi: við meðhöndlun skal nota
öndunarvörn, augnhlífar, hlífðarhanska og
hlífðarfatnað.

3. Notkun samtímis öðrum gjöfum virka efnisins
skal ekki fara yfir leyfilegt hámarksinnihald.

2. Nota skal aukefnið í efni sem er auðvelt að
votfóðursverka (2).

1. Óráðlegt er að nota efnið samtímis leyfilegum
hámarksskömmtum af öðrum lífrænum sýrum.

4. Varðandi öryggi: við meðhöndlun skal nota
öndunarvörn, augnhlífar, hlífðarhanska og
hlífðarfatnað.

3. Notkun samtímis öðrum gjöfum virka efnisins
skal ekki fara yfir leyfilegt hámarksinnihald.

2. Nota skal aukefnið í efni sem er auðvelt að
votfóðursverka (2).

1. Óráðlegt er að nota efnið samtímis leyfilegum
hámarksskömmtum af öðrum lífrænum sýrum.

Önnur ákvæði

20. desember 2023

20. desember 2023

Leyfi rennur út
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Nafn
leyfishafa

—

Kenninúmer
aukefnisins

1k284

Til að magnákvarða natríumprópíónat sem
heildarinnihald própansýru í forblöndum,
fóðri: háþrýstivökvaskiljun með jónahöfnun
með brotstuðul (HPLC-RI).

2) frumeindagleypnimæling AAS (EN ISO
6869) – til að ákvarða heildarinnihald
natríums.

1) háþrýstivökvaskiljun með jónahöfnun með
brotstuðulsgreiningu (HPLC-RI) – til að
ákvarða heildarinnihald própíónats og

Magnákvörðun á natríumprópíónati í
fóðuraukefni:

Greiningaraðferð (1)

Framleitt með efnasmíði

Vatnsóleysanlegt ≤ 0,1%

Tap við þurrkun ≤ 4% ákvarðað með þurrkun
í tvær klukkustundir við 105 °C

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

Framleitt með efnasmíði

CAS-nr.: 17496-08-1

Ammóníumprópíónat: C3H9O2N

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Ammóníum Samsetning aukefnis
própíónat
Blanda með ammóníumprópíónati ≥ 19,0%,
própansýra ≤ 80,0% og vatn ≤ 30%

Aukefni

—

Alifuglar

—

10 000 (3)
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—
3

Hámarks
innihald

mg/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald

Lágmarks
innihald

—

—

Hámarks
aldur

Svín

Jórturdýr

Tegund eða
flokkur dýra

4. Varðandi öryggi: við meðhöndlun skal nota
öndunarvörn, augnhlífar, hlífðarhanska og
hlífðarfatnað.

3. Notkun samtímis öðrum gjöfum virka efnisins
skal ekki fara yfir leyfilegt hámarksinnihald.

2. Nota skal aukefnið í efni sem er auðvelt að
votfóðursverka (2).

1. Óráðlegt er að nota efnið samtímis leyfilegum
hámarksskömmtum af öðrum lífrænum sýrum.

Önnur ákvæði

20. desember 2023

Leyfi rennur út
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(3)

(1)
(2)

Nafn
leyfishafa

Aukefni

háþrýstivökvaskiljun með jónahöfnun með
brotstuðul (HPLC-RI).

Magnákvörðun á ammóníumprópíónati sem
heildarinnihaldi própansýru í forblöndum,
fóðri:

2) títrun með brennisteinssýru og
natríumhýdroxíði til að ákvarða
ammoníak.

1) háþrýstivökvaskiljun með jónahöfnun
með brotstuðulsgreiningu (HPLC-RI) –
til að ákvarða heildarinnihald própíónats
og

Magnákvörðun á ammóníumprópíónati í
fóðuraukefni:

Greiningaraðferð (1)

Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarks
aldur

Hámarks
innihald

mg/kg heilfóðurs með
12% rakainnihald

Lágmarks
innihald
Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
Fóðurjurtir sem er auðvelt að votfóðursverka: > 3% leysanleg kolvetni í fersku efni (t.d. heilar maísplöntur, rýgresistegundir, faxgras eða sykurrófumauk). Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 429/2008 (Stjtíð. ESB L 133, 22.5.2008,
bls. 1).
Sem própansýra.

Kenninúmer
aukefnisins
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 758/2013

2014/EES/23/36

frá 7. ágúst 2013
um leiðréttingu á VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008
um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni
(efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar
Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um
niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94,
sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum
framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE,
93/105/EB og 2000/21/EB (3).

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af 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(1), einkum 53. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Sannprófun hefur leitt í ljós villur í I., II., IV. og
V. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 790/2009 frá 10. ágúst 2009 um breytingu á reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um
flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni
að laga hana að framförum á sviði tækni og vísinda(2).
Því ætti að leiðrétta þessar villur.

Leiðrétt samræmd flokkun og merking efna ætti að gilda
frá gildistökudegi þessarar reglugerðar. Ekki ætti að gera
kröfu um að birgjar endurmerki og endurpakki efnum og
blöndum sem þegar hafa verið sett á markað í samræmi
við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 fyrir gildistöku þessarar
reglugerðar. Samt sem áður ættu birgjar að eiga þess kost
að beita ákvæðum þessarar reglugerðar varðandi efni og
blöndur, sem þegar hafa verið sett á markað, að eigin
frumkvæði.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á
fót skv. 133. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu,

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 216, 10.8.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 235, 5.9.2009, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Í stað færslnanna í töflu 3.1 í 3. hluta VI. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins og þeim var breytt með
I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 790/2009, sem
samsvara færslunum í I. viðauka við þessa reglugerð, komi
færslurnar í I. viðauka við þessa reglugerð.

2. gr.
Í stað færslnanna í töflu 3.2 í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 1272/2008, eins og þeim var breytt með IV. og
V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 790/2009, sem samsvara
færslunum í II. viðauka við þessa reglugerð, komi færslurnar í
II. viðauka við þessa reglugerð.

3. gr.
Færslurnar í III. viðauka við þessa reglugerð bætist við í
töflu 3.1 í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1272/2008.

4. gr.
Færslurnar í IV. viðauka við þessa reglugerð bætist við í töflu
3.2 í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008.

5. gr.
Ekki er gerð krafa um að birgjar endurmerki eða endurpakki
efnum, sem eru tilgreind í viðaukunum við þessa reglugerð,
eða efnum eða blöndum sem innihalda þau sem þeir hafa þegar
sett á markað í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 fyrir
gildistöku þessarar reglugerðar.
(3)

Stjtíð. ESB L 136, 29.5.2007, bls. 3.
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6. 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 7. ágúst 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
_________

Nr. 23/263

díbútýltinvetnisbórat

bórsýra, [1]
bórsýra, [2]

natríumperbórat; [1]
natríumperoxómetabórat; [2]
natríumperoxóbórat,
[sem inniheldur < 0.1% (massahlutfall)
af ögnum sem eru minna en 50 μm að
loftfræðilegu þvermáli]

natríumperbórat; [1]
natríumperoxómetabórat; [2]
natríumperoxóbórat,
[sem inniheldur ≥ 0.1% (massahlutfall)
af ögnum sem eru minna en 50 μm að
loftfræðilegu þvermáli]

005-007-00-2

005-017-00-7

005-017-01-4

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

„005-006-00-7

Skrárnúmer

239-172-9 [1]
231-556-4 [2]

239-172-9 [1]
231-556-4 [2]

233-139-2 [1]
234-343-4 [2]

401-040-5

EB-númer

15120-21-5 [1]
7632-04-4 [2]

15120-21-5 [1]
7632-04-4 [2]

10043-35-3 [1]
11113-50-1 [2]

75113-37-0

CAS-númer

Eldmynd. fast
efni 2
Eit. á æxl. 1B
Bráð eit. 3 *
Bráð eit. 4 *
SEM-VES 3
Augnsk. 1

Eldmynd. fast
efni 2
Eit. á æxl. 1B
Bráð eit. 4 *
SEM-VES 3
Augnsk. 1

Eit. á æxl. 1B

Eit. á æxlun 1B
Stökkbr. 2
SEM-EV 1
Bráð eit. 4 *
Bráð eit. 4 *
Augnskað. 1
Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

I. VIÐAUKI

HSK03
HSK06
HSK05
HSK08
Hætta

H272
H360Df
H331
H302
H335
H318

H272
H360Df
H302
H335
H318

HSK03
HSK05
HSK08
HSK07
Hætta

H272
H360Df
H302
H335
H318

H272
H360Df
H331
H302
H335
H318

H360FD

H360FD
H341
H372**
H312
H302
H318
H317
H410

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK08
Hætta

HSK05
HSK08
HSK07
HSK09
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H360FD

H360FD
H341
H372**
H312
H302
H318
H317
H400
H410

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

Eit. á æxl. 1B, H360Df:
C ≥ 9%
Eit. á æxl. 1B, H360D:
6,5% ≤ C < 9%
Augnsk. 1, H318:
C ≥ 22%
Augnert. 2, H319:
14% ≤ C < 22%

Eit. á æxl. 1B, H360Df:
C ≥ 9%
Eit. á æxl. 1B, H360D:
6,5% ≤ C < 9%
Augnsk. 1, H318:
C ≥ 22%
Augnert. 2, H319:
14% ≤ C < 22%

Eit. á æxl. 1B, H360FD:
C ≥ 5,5%

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

Athuga
semdir
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perbórsýra (H3BO2(O2)),
mónónatríumsalttríhýdrat; [1]
perbórsýra, natríumsalt, tetrahýdrat; [2]
perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt,
tetrahýdrat, [3]
natríumperoxóbórathexahýdrat,
[sem inniheldur < 0.1% (massahlutfall)
af ögnum sem eru minna en 50 μm að
loftfræðilegu þvermáli]

perbórsýra, natríumsalt; [1]
perbórsýra, natríumsalt, mónóhýdrat;
[2]
perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt,
mónóhýdrat; [3]
natríumperoxóbórat,
[sem inniheldur < 0,1% (massahlutfall)
af ögnum sem eru minna en 50 μm að
loftfræðilegu þvermáli]

perbórsýra, natríumsalt; [1]
perbórsýra, natríumsalt, mónóhýdrat;
[2]
perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt,
mónóhýdrat; [3]
natríumperoxóbórat,
[sem inniheldur ≥ 0,1% (massahlutfall)
af ögnum sem eru minna en 50 μm að
loftfræðilegu þvermáli]

díúrón (ISO);
3-(3,4-díklórfenýl)-1,1-dímetýlúrea

005-019-00-8

005-019-01-5

006-015-00-9

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

005-018-00-2

Skrárnúmer

206-354-4

330-54-1

11138-47-9 [1]
12040-72-1 [2]
10332-33-9 [3]

11138-47-9 [1]
12040-72-1 [2]
10332-33-9 [3]

234-390-0 [1]
234-390-0 [2]
231-556-4 [3]

234-390-0 [1]
234-390-0 [2]
231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]
37244-98-7 [2]
10486-00-7 [3]

CAS-númer

239-172-9 [1]
234-390-0 [2]
231-556-4 [3]

EB-númer

Krabb. 2
Bráð eit. 4 *
SEM-EV 2 *
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Eldmynd. fast
efni 3
Eit. á æxl. 1B
Bráð eit. 3 *
Bráð eit. 4 *
SEM-VES 3
Augnsk. 1

Eldmynd. fast
efni 3
Eit. á æxl. 1B
Bráð eit. 4 *
SEM-VES 3
Augnsk. 1

Eit. á æxl. 1B
SEM-VES 3
Augnsk. 1

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H351
H302
H373**
H400
H410

H272
H360Df
H331
H302
H335
H318

H272
H360Df
H302
H335
H318

H360Df
H335
H318

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK08
HSK07
HSK09
Varúð

HSK03
HSK06
HSK05
HSK08
Hætta

H351
H302
H373**
H410

H272
H360Df
H331
H302
H335
H318

M = 10

Eit. á æxl. 1B, H360Df:
C ≥ 9%
Eit. á æxl. 1B, H360D:
6,5% ≤ C < 9%
Augnsk. 1, H318:
C ≥ 22%
Augnert. 2, H319:
14% ≤ C < 22%

Eit. á æxl. 1B, H360Df:
C ≥ 9%
Eit. á æxl. 1B, H360D:
6,5% ≤ C < 9%
Augnsk. 1, H318:
C ≥ 22%
Augnert. 2, H319:
14% ≤ C < 22%
H272
H360Df
H302
H335
H318

HSK03
HSK05
HSK08
HSK07
Hætta

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

Eit. á æxl. 1B, H360Df:
C ≥ 14%
Eit. á æxl. 1B, H360D:
10% ≤ C < 14%
Augnsk. 1, H318:
C ≥ 36%
Augnert. 2, H319:
22% ≤ C < 36%

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

H360Df
H335
H318

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK05
HSK08
HSK07
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

Merking
Athuga
semdir
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429-170-8

tert-bútýl(1R,5S)-3-asabísýkló[3.1.0]
hex-6-ýlkarbamat

etýlnítrat

myndefni myndlausrar kíslar (50–85%), 432-200-2
bútýls (1-metýlprópýls) magnesíums
(3–15%), tetraetýlortósílíkats (5–15%)
og títantetraklóríðs (5–20%)

klórmefos (ISO);
S-klórmetýl-O,O-díetýlfosfórdíþíóat

klórþíófos (ISO);
244-663-6
[hvarfmassi hverfna þar sem mest er af
O-2,5-díklórfenýl-4-metýlþíófenýl O,Odíetýlforfórþíóati]

006-098-00-1

007-007-00-8

014-043-00-8

015-114-00-6

015-115-00-1

246-538-1

210-903-3

265-974-3

EB-númer

fúraþíókarb (ISO);
2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-7-bensófúrýl
2,4-dímetýl-6-oxa-5-oxó-3-þía-2,4díasadekanóat

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

006-087-00-1

Skrárnúmer

21923-23-9

24934-91-6

—

625-58-1

134575-17-0

65907-30-4

CAS-númer

Bráð eit. 2 *
Bráð eit. 3 *
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Bráð eit. 1
Bráð eit. 2 *
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

SEM-VES 3
Húðert. 2
Augnsk. 1
Langv. eit. á
vatn. 3

Óstöð. spreng.

Bráð eit. 4 *
SEM-EV 2 *
Augnsk. 1
Húðnæm. 1

Bráð eit. 2 *
Bráð eit. 3 *
SEM-EV 2 *
Augnert. 2
Húðert. 2
Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H300
H311
H400
H410

H310
H300
H400
H410

H335
H315
H318
H412

H200

H302
H373**
H318
H317

H330
H301
H373**
H319
H315
H317
H400
H410

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK06
HSK09
Hætta

H300
H311
H410

H310
H300
H410

H335
H315
H318
H412

HSK05
HSK07
Hætta

HSK06
HSK09
Hætta

H200

H302
H373**
H318
H317

H330
H301
H373**
H319
H315
H317
H410

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK01
Hætta

HSK05
HSK08
HSK07
Hætta

HSK06
HSK08
HSK09
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

M = 1000

M = 10

M = 100

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

Athuga
semdir
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tetraprópan-2-ýl(díklórmetandíýl)
bis(fosfónat)

hvarfmassi: 4,7-bis(merkaptómetýl)3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls og
4,8-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía1,11-úndekandíþíóls og
5,7-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía1,11-úndekandíþíóls

klór

kalsíumhýpóklórít

kalíumtítanoxíð (K2Ti6O13)

016-092-00-0

017-001-00-7

017-012-00-7

022-004-00-1

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

015-182-00-7

Skrárnúmer

12056-51-8

7778-54-3

7782-50-5

—

10596-22-2

CAS-númer

Krabb. 2

Eldmynd. fast
efni 2
Bráð eit. 4 *
Húðæt. 1B
Bráð eit. á vatn. 1

Eldmynd. loftt. 1
Loftt. u. þrýst.
Bráð eit. 3 *
Augnert. 2
SEM-VES 3
Húðert. 2
Bráð eit. á vatn. 1

Eit. á æxl. 2
Húðert. 2
Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Bráð eit. 4 *
Augnert. 2
Húðnæm. 1

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

H351

HSK08
Varúð

HSK03
HSK05
HSK07
HSK09
Hætta

H351

H272
H302
H314
H400

H270
H331
H319
H335
H315
H400

HSK03
HSK04
HSK06
HSK09
Hætta

H270
H331
H319
H335
H315
H400

H272
H302
H314
H400

H361f
H315
H317
H410

HSK08
HSK07
HSK09
Varúð

H361f
H315
H317
H400
H410

H302
H319
H317

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK07
Varúð

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H302
H319
H317

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking

ESB-H031

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

Húðæt. 1B, H314:
C ≥ 5%
Húðert. 2, H315:
1% ≤ C < 5%
Augnsk. 1, H318:
3% ≤ C < 5%
Augnert. 2, H319:
0,5% ≤ C < 3%
M = 10

M = 100

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

T

U

Athuga
semdir
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432-240-0

231-908-7

231-959-5

427-050-1

430-630-5

EB-númer

Flokkun

10.4.2014
Nr. 23/267

natríumdíkrómat

kóbaltdí(asetat)

kóbaltdínítrat

027-006-00-6

027-009-00-2

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

024-004-00-7

Skrárnúmer

233-402-1

200-755-8

234-190-3

EB-númer

10141-05-6

71-48-7

10588-01-9

CAS-númer

Krabb. 1B
Stökkbr. 2
Eit. á æxl. 1B
Næm. öndunarf. 1
Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Krabb. 1B
Stökkbr. 2
Eit. á æxl. 1B
Næm. öndunarf. 1
Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Eldmynd. fast
efni 2
Krabb. 1B
Stökkbr. 1B
Eit. á æxl. 1B
Bráð eit. 2 *
Bráð eit. 3 *
Bráð eit. 4 *
SEM-EV 1
Húðæt. 1B
Næm. öndunarf. 1
Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

HSK08
HSK09
Hætta

HSK08
HSK09
Hætta

H350i
H341
H360F***
H334
H317
H400
H410

H350i
H341
H360F***
H334
H317
H400
H410

HSK03
HSK06
HSK05
HSK08
HSK09
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H272
H350
H340
H360FD
H330
H301
H312
H372**
H314
H334
H317
H400
H410

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

H350i
H341
H360F***
H334
H317
H410

H350i
H341
H360F***
H334
H317
H410

H272
H350
H340
H360FD
H330
H301
H312
H372**
H314
H334
H317
H410

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

Krabb. 1B, H350i:
C ≥ 0,01%
M = 10

Krabb. 1B, H350i:
C ≥ 0,01%
M = 10

Næm. öndunarf. 1,
H334: C ≥ 0,2%
Húðnæm. 1, H317:
C ≥ 0,2%
SEM-VES 3, H335:
C ≥ 5%

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

1

1

3

Athuga
semdir
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nikkelsúlfat

nikkeldíklóríð

nikkeldínítrat; [1]
saltpéturssýra, nikkelsalt [2]

028-011-00-6

028-012-00-1

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

028-009-00-5

Skrárnúmer

236-068-5 [1]
238-076-4 [2]

231-743-0

232-104-9

EB-númer

13138-45-9 [1]
14216-75-2 [2]

7718-54-9

7786-81-4

CAS-númer

Eldmynd. fast
efni 2
Krabb. 1A
Stökkbr. 2
Eit. á æxl. 1B
SEM-EV 1
Bráð eit. 4 *

Krabb. 1A
Stökkbr. 2
Eit. á æxl. 1B
Bráð eit. 3 *
Bráð eit. 3 *
SEM-EV 1
Húðert. 2
Næm. öndunarf. 1
Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Krabb. 1A
Stökkbr. 2
Eit. á æxl. 1B
SEM-EV 1
Bráð eit. 4 *
Bráð eit. 4 *
Húðert. 2
Næm. öndunarf. 1
Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H272
H350i
H341
H360D***
H372**
H332

H350i
H341
H360D***
H331
H301
H372**
H315
H334
H317
H400
H410

H350i
H341
H360D***
H372**
H332
H302
H315
H334
H317
H400
H410

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK03
HSK05
HSK08
HSK07
HSK09
Hætta

H272
H350i
H341
H360D***
H372**
H332

SEM-EV 1, H372:
C ≥ 1%
SEM-EV 2, H373:
0,1% < C < 1%
Húðert. 2, H315:
C ≥ 20%

SEM-EV 1, H372:
C ≥ 1%
SEM-EV 2, H373:
0,1% < C < 1%
Húðert. 2, H315:
C ≥ 20%
Húðnæm. 1, H317:
C ≥ 0,01%
M=1

H350i
H341
H360D***
H331
H301
H372**
H315
H334
H317
H410
HSK06
HSK08
HSK09
Hætta

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

SEM-EV 1, H372:
C ≥ 1%
SEM-EV 2, H373:
0,1% ≤ C < 1%
Húðert. 2, H315:
C ≥ 20%
Húðnæm. 1, H317:
C ≥ 0,01%
M=1

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

H350i
H341
H360D***
H372**
H332
H302
H315
H334
H317
H410

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK08
HSK07
HSK09
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

Merking
Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/269

nikkelbaríumtítanprimróspríderít,
271-853-6
C.I. Blýsúlfókrómat-gulur (C.I. Pigment
Yellow 157),
C.I. 77900

tríbútýltinsambönd, þó ekki þau sem eru —
tilgreind annars staðar í þessum viðauka

028-052-00-X

050-008-00-3

206-761-7 [1]
239-086-1 [2]

EB-númer

nikkeldí(asetat); [1]
nikkel(asetat), [2]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

028-022-00-6

Skrárnúmer

—

68610-24-2

373-02-4 [1]
14998-37-9 [2]

CAS-númer

Bráð eit. 3 *
Bráð eit. 4 *
SEM-EV 1
Augnert. 2
Húðert. 2
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Krabb. 1A
SEM-EV 1
Húðnæm. 1

Krabb. 1A
Stökkbr. 2
Eit. á æxl. 1B
SEM-EV 1
Bráð eit. 4 *
Bráð eit. 4 *
Næm. öndunarf. 1
Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Bráð eit. 4 *
Húðert. 2
Augnsk. 1
Næm. öndunarf. 1
Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H301
H312
H372**
H319
H315
H400
H410

H350i
H372**
H317

H350i
H341
H360D***
H372**
H332
H302
H334
H317
H400
H410

H302
H315
H318
H334
H317
H400
H410

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK06
HSK08
HSK09
Hætta

HSK08
HSK07
Hætta

HSK08
HSK07
HSK09
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H301
H312
H372**
H319
H315
H410

H350i
H372**
H317

*
SEM-EV 1, H372:
C ≥ 1%
SEM-EV 2, H373:
0,25% ≤ C < 1%
Húðert. 2, H315: C ≥ 1%
Augnert. 2, H319:
C ≥ 1%
M = 10

SEM-EV 1, H372:
C ≥ 1%
SEM-EV 2, H373:
0,1% ≤ C < 1%
Húðnæm. 1, H317:
C ≥ 0,01%
M=1

H350i
H341
H360D***
H372**
H332
H302
H334
H317
H410

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

Húðnæm. 1, H317:
C ≥ 0,01%
M=1

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

H302
H315
H318
H334
H317
H410

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking

A
1

Athuga
semdir

Nr. 23/270
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

etýlenoxíð;
oxíran

2-(2-amínóetýlamínó)etanól
(AEEA)

bisfenól A;
4,4′-ísóprópýlídendífenól

fenólþalín

4,4’-(1,3-fenýlen-bis(1-metýletýlíden))
bis-fenól

2,4,6,8-tetrametýl-1,3,5,7tetraoxasýklóoktan;
metaldehýð

2-(4-metýl-3-pentenýl)antrakínón

603-194-00-0

604-030-00-0

604-076-00-1

604-079-00-8

605-005-00-7

606-109-00-5

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

603-023-00-X

Skrárnúmer

428-320-1

203-600-2

428-970-4

201-004-7

201-245-8

203-867-5

200-849-9

EB-númer

71308-16-2

108-62-3

13595-25-0

77-09-8

80-05-7

111-41-1

75-21-8

CAS-númer

Bráð eit. 4 *
Húðnæm. 1
Langv. eit. á
vatn. 4

Eldf. fast efni 2
Bráð eit. 4 *

Eit. á æxl. 2
Húðnæm. 1
Langv. eit. á
vatn. 2

Krabb. 1B
Stökkbr. 2
Eit. á æxl. 2

Eit. á æxl. 2
SEM-VES 3
Augnsk. 1
Húðnæm. 1

Eit. á æxl. 1B
Húðæt. 1B
Húðnæm. 1

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1B
Stökkbr. 1B
Bráð eit. 3 *
Augnert. 2
SEM-VES 3
Húðert. 2

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H302
H317
H413

H228
H302

H361f***
H317
H411

H350
H341
H361f***

H361f***
H335
H318
H317

H360Df
H314
H317

H220
H350
H340
H331
H319
H335
H315

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK07
Varúð

HSK02
HSK07
Varúð

HSK08
HSK07
HSK09
Varúð

HSK08
Hætta

HSK05
HSK08
HSK07
Hætta

HSK05
HSK08
HSK07
Hætta

HSK02
HSK04
HSK06
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H302
H317
H413

H228
H302

H361f***
H317
H411

H350
H341
H361f***

H361f***
H335
H318
H317

H360Df
H314
H317

H220
H350
H340
H331
H319
H335
H315

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

Krabb. 1B, H350:
C ≥ 1%

SEM-VES 3, H335:
C ≥ 5%

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

U

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/271

1-[4-(4-bensóýlfenýlsúlfanýl)fenýl]-2metýl-2-(4-metýlfenýlsúlfónýl)própan1-ón

tríbenúrónmetýl (ISO);
metýl 2-[N-(4-metoxý-6metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-Nmetýlkarbamóýlsúlfamóýl]bensóat

tert-býtýlakrýlat

díammóníum-1-hýdroxý-2(4-(4-karboxýfenýlasó)-2,5dímetoxýfenýlasó)-7-amínó-3naftalínsúlfónat

3-oxóandróst-4-en-17-β-karboxýlsýra

18-metýlnónadekýl-2,2dímetýlprópanóat

2-amínó-4-bróm-5-klórbensósýra

607-177-00-9

607-245-00-8

607-504-00-5

607-518-00-1

607-547-00-X

607-550-00-6

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

606-113-00-7

Skrárnúmer

424-700-4

424-370-1

414-990-0

422-670-7

216-768-7

401-190-1

429-040-0

EB-númer

—

125496-22-2

302-97-6

—

1663-39-4

101200-48-0

272460-97-6

CAS-númer

Augnsk. 1
Langv. eit. á
vatn. 3

Húðert. 2
Húðnæm. 1
Langv. eit. á
vatn. 4

Eit. á æxl. 2
Langv. eit. á
vatn. 4

Eit. á æxl. 2
Bráð eit. 3 *
SEM-EV 2 *
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Eldf. vökvi 2
Bráð eit. 4 *
Bráð eit. 4 *
Bráð eit. 4 *
SEM-VES 3
Húðert. 2
Húðnæm. 1
Langv. eit. á
vatn. 2

Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Augnsk. 1
Langv. eit. á
vatn. 4

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H318
H412

H315
H317
H413

H361f
H413

HSK05
Hætta

HSK07
Varúð

HSK08
Varúð

H318
H412

H315
H317
H413

H361f
H413

H361f
H301
H373**
H410
HSK06
HSK08
HSK09
Hætta

H361f
H301
H373**
H400
H410

H225
H332
H312
H302
H335
H315
H317
H411

HSK02
HSK07
HSK09
Hætta

H225
H332
H312
H302
H335
H315
H317
H411

H317
H410

H318
H413

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK07
HSK09
Varúð

HSK05
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H317
H400
H410

H318
H413

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

M = 100

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

D

Athuga
semdir

Nr. 23/272
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

430-550-0

204-650-8

4-(sýanómetýl)-4-metýlmorfólín-4-íum
vetnissúlfat

4-mesýl-2-nítrótólúen

C,C’-asódí(formamíð)

hvarfmassi: 2,2’-dímetýl-2,2’asóbútannítríls, og
2-metýlpentannítríl-2-asó-2’-(2’metýlprópannítríls), og
2,2’-dímetýl-2,2’-asóheptannítríls, og
2-metýlheptannítríl-2-asó-2’-(2’metýlprópannítríls), og
2-metýlheptannítríl-2-asó-2’-(2’metýlbútannítríls)

608-057-00-9

609-072-00-3

611-028-00-3

611-164-00-3
429-710-2

431-200-1

207-306-5

oxalónítríl;
sýanógen

608-011-00-8

EB-númer

hvarfmassi: þrínatríum-5-(4-flúor-6428-400-4
morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)4-hýdroxý-3-(4-(2-súlfoxýetansúlfónýl)
fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónats, og
tvínatríum-3-(4-etensúlfónýlfenýlasó)5-(4-flúor-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín2-ýlamínó)-4-hýdroxýnaftalín-2,7dísúlfónats

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

607-591-00-X

Skrárnúmer

—

123-77-3

1671-49-4

208538-34-5

460-19-5

—

CAS-númer

Sjálfhvarf. D
Bráð eit. 4 *
Langv. eit. á
vatn. 2

Næm. öndunarf. 1

Eit. á æxl. 2
Bráð eit. 4 *
Húðnæm. 1
Langv. eit. á
vatn. 3

Bráð eit. 4 *
Augnsk. 1
Húðnæm. 1

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Bráð eit. 3 *
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Augnsk. 1

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H242
H302
H411

H334

H361f***
H302
H317
H412

H302
H318
H317

H220
H331
H400
H410

H318

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK02
HSK07
HSK09
Hætta

HSK08
Hætta

HSK08
HSK07
Varúð

HSK05
HSK07
Hætta

HSK02
HSK04
HSK06
HSK09
Hætta

HSK05
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H242
H302
H411

H334

H361f***
H302
H317
H412

H302
H318
H317

H220
H331
H410

H318

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

G

U

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/273

hýdroxýlammóníumvetnissúlfat;
hýdroxýlamínsúlfat (1:1); [1]
hýdroxýlamínfosfat; [2]
hýdroxýlamíntvívetnisfosfat; [3]
hýdroxýlamín-4-metýlbensensúlfónat
[4]

ametrýn (ISO);
N-etýl-N’-ísóprópýl-6-(metýlþíó)-1,3,5tríasín-2,4-díamín

bíóresmetrín (ISO);
(5-bensýl-3-fúrýl)metýl(1R)-2,2dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-en-1-ýl)
sýklóprópankarboxýlat

metsúlfúron-metýl (ISO);
metýl 2-{[(4-metoxý-6-metýl-1,3,5tríasín-2-ýl)karbamóýl]súlfamóýl}
bensóat

(2,4-díamínopteridín-6-ýl)
metanólhýdróbrómíð

oxadíargýl (ISO);
3-[2,4-díklór-5-(2-própýnýloxý)fenýl]5-(1,1-dímetýletýl)-1,3,4-oxadíasól2(3H)-ón

613-010-00-0

613-120-00-9

613-139-00-2

613-161-00-2

613-204-00-5

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

612-237-00-2

Skrárnúmer

254-637-6

430-620-0

39807-15-3

76145-91-0

74223-64-6

28434-01-7

249-014-0

—

834-12-8

10046-00-1 [1]
20845-01-6 [2]
19098-16-9 [3]
53933-48-5 [4]

CAS-númer

212-634-7

233-154-4 [1]
244-077-0 [2]
242-818-2 [3]
258-872-5 [4]

EB-númer

Eit. á æxl. 2
SEM-EV 2 *
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

SEM-EV 2 *
Húðnæm. 1
Langv. eit. á
vatn. 3

Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Bráð eit. 4 *
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Spreng. 1.1
Krabb. 2
Bráð eit. 4 *
Bráð eit. 4 *
SEM-EV 2 *
Augnert. 2
Húðert. 2
Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H361d***
H373**
H400
H410

H373**
H317
H412

H400
H410

H400
H410

H302
H400
H410

H201
H351
H312
H302
H373**
H319
H315
H317
H400

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK08
HSK09
Varúð

HSK08
HSK07
Varúð

HSK09
Varúð

H361d***
H373**
H410

H373**
H317
H412

H410

H410

H302
H410

HSK07
HSK09
Varúð

HSK09
Varúð

H201
H351
H312
H302
H373**
H319
H315
H317
H400

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK01
HSK08
HSK07
HSK09
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

M = 1000

M = 1000

M = 1000

M = 100

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

T

Athuga
semdir

Nr. 23/274
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

3-amínó-4-hýdroxý-N(3-ísóprópoxýprópýl)
bensensúlfónamíðhýdróklóríð

díbensóýlperoxíð;
bensóýlperoxíð

1-hýdróperoxýsýklóhexýl-1hýdroxýsýklóhexýlperoxíð; [1]
1,1’-díoxýbissýklóhexan-1-ól; [2]
sýklóhexýlídenhýdróperoxíð; [3]
sýklóhexanón, peroxíð [4]

Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu (e. 270-755-0
catalytic cracked) nafta, toppþættir frá
própansneyði, C3-auðug og sýrulaus;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við þættingu á hvatasundruðum
vetniskolefnum og er meðhöndluð til
að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er
úr vetniskolefnum á bilinu C2 til C4,
aðallega C3.]

616-157-00-9

617-008-00-0

617-010-00-1

649-062-00-6

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Lífr. perox. A
Húðæt. 1B
Bráð eit. 4 *

78-18-2 [1]
2407-94-5 [2]
8.11.2699 [3]
12262-58-7 [4]

201-091-1 [1]
219-306-2 [2]
220-279-4 [3]
235-527-7 [4]

68477-73-6

Lífr. perox. B
Augnert. 2
Húðnæm. 1

Bráð eit. 4 *
Augnsk. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

Bráð eit. 3 *
SEM-VES 2
SEM-EV 2 *
Augnsk. 1
Húðnæm. 1
Langv. eit. á
vatn. 2

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

94-36-0

114565-70-7

93076-03-0

CAS-númer

202-327-6

427-780-9

424-530-0

3-(2-klóretýl)-6,7,8,9-tetra-hýdró-2metýl-4H-pýridó[1,2-a]pýrimídín-4ónmónóhýdróklóríð

613-275-00-2

EB-númer

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

Skrárnúmer

Flokkun

HSK01
HSK05
HSK07
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

H240
H314
H302

H220
H350
H340

HSK01
HSK02
HSK07
Hætta

H220
H350
H340

H240
H314
H302

H241
H319
H317

H302
H318
H410

HSK05
HSK07
HSK09
Hætta

H302
H318
H400
H410

H241
H319
H317

H301
H371**
H373**
H318
H317
H411

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK06
HSK05
HSK08
HSK09
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H301
H371**
H373**
H318
H317
H411

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

SEM-VES 3, H335:
C ≥ 5%

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

C

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/275

Gös (úr jarðolíu), frá
hvatasundrunareiningu;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu afurða úr
hvatasundrun. Hún er að mestu úr
alifatískum vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C6.]

Gös (úr jarðolíu), frá
hvatasundrunareiningu, C1–5-auðug;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu afurða úr
hvatasundrun. Hún er úr alifatískum
vetniskolefnum á bilinu C1 til C6,
aðallega C1 til C5.]

Gös (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðuðu
nafta, toppþættir frá stöðgara (e.
stabiliser), C2–4auðug;
jarðolíugas
Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingarstöðgun á
hvatafjölliðuðu nafta. Hún er úr
alifatískum vetniskolefnum á bilinu C2
til C6, aðallega C2 til C4.]

Gös (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti,
C14-auðug;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu afurða
úr hvataumbreytingu. Hún er úr
vetniskolefnum á bilinu C1 til C6,
aðallega C1 til C4.]

649-064-00-7

649-065-00-2

649-066-00-8

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-063-00-1

Skrárnúmer

68477-74-7

68477-75-8

68477-76-9

68477-79-2

270-757-1

270-758-7

270-760-8

CAS-númer

270-756-6

EB-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/276
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

68477-86-1

68477-87-2

Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá
270-768-1
etansneyði;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu gasog
bensínþátta úr hvatasundrun. Inniheldur
að mestu etan og etýlen.]

270-769-7

649-069-00-4

649-070-00-X

Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá
ísóbútansneyðiturni;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu á bútanbútýlenstraumi við venjulegan
loftþrýsting. Hún er úr alifatískum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C3
til C4].

68477-85-0

270-767-6

Gös (úr jarðolíu), C4-auðug;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu afurða úr
hvataþættingu. Hún er úr alifatískum
vetniskolefnum á bilinu C3 til C5,
aðallega C4.]

649-068-00-9

CAS-númer

68477-83-8

EB-númer

Gös (úr jarðolíu), C3–5, ólefínskt og
270-765-5
paraffínskt hráefni til alkýlunar;
jarðolíugas
Flókin blanda ólefínskra og paraffínskra
vetniskolefna, á bilinu C3 til C5, sem
eru notuð sem hráefni til alkýlunar.
Umhverfishiti er að jafnaði meiri en
markhiti þessara blandna.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-067-00-3

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/277

68477-95-2

Hráefnisgös (úr jarðolíu) fyrir Girbotol- 270-778-6
einingu,
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem er
notuð sem hráefni fyrir Girbatol-einingu
til að fjarlægja brennisteinsvetni. Hún er
úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega
á bilinu C2 til C4].

649-074-00-1

68477-94-1

270-777-0

Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá
própansneyði í gasheimtustöð (e. gas
recovery plant);
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingu ýmissa
vetniskolefnastrauma. Hún er að mestu
úr vetniskolefnum á bilinu C1 til C4,
aðallega própani.]

649-073-00-6

68477-91-8

270-773-9

Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá
própansneyði;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem er
framleidd með eimingu á afurðum úr
gasog bensínþáttum úr hvatasundrun.
Hún er úr alifatískum vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C2 til C4].

649-072-00-0

CAS-númer

68477-90-7

EB-númer

270-772-3

Gös (úr jarðolíu), frá própansneyði,
þurr, própenauðug;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem er
framleidd með eimingu afurða úr gas
og bensínþáttum úr hvatasundrun. Hún
er að mestu úr própýleni og inniheldur
dálítið af etani og própani.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-071-00-5

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/278
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

Endagas (úr jarðolíu), úr stöðgun á
270-803-0
hvatasundruðu nafta, frá gleypi;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við stöðgun á hvatasundruðu nafta.
Hún er að mestu úr vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C1 til C6.]

Endagas (úr jarðolíu), frá
sameiginlegum þættara fyrir afurðir frá
hvatasundrunareiningu, hvataumbreyti
og vetnisbrennisteinssneyði;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingu á afurðum
úr hvatasundrun, hvataumbreytingu
og brennisteinssneyðingu með vetni
og er meðhöndluð til að fjarlægja
súr óhreinindi. Hún er að mestu úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C5.]

649-077-00-8

649-078-00-3
270-804-6

Endagas (úr jarðolíu), úr
270-802-5
hvatasundraðri, skírðri olíu og
hitasundraðri undirþrýstileif, frá
þættingarendurstreymiskúti;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við þættingu á hvatasundraðri, skírðri
olíu og á hitasundraðri undirþrýstileif.
Hún er að mestu úr vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C1 til C6.]

649-076-00-2

270-782-8

EB-númer

Gös (úr jarðolíu), úr hverfðu (e.
isomerized) nafta, frá þættara
(e. fractionator), C4-auðug, án
brennisteinsvetnis;
jarðolíugas

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-075-00-7

Skrárnúmer

68478-24-0

68478-22-8

68478-21-7

68477-99-6

CAS-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/279

68478-33-1

Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð 270-814-0
fyrir mettað gas, C1–2-auðugt;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við þættingu á endagasi úr eimingu,
beineimuðu nafta og á endagasi frá
stöðgara fyrir hvataumbreytt nafta. Hún
er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu
C1 til C5, að mestu metani og etani.]

Endagas (úr jarðolíu), úr leif
eftir undirþrýstieimingu, frá
hitasundrunareiningu;
jarðolíugas

649-081-00-X

649-082-00-5

68478-34-2

68478-32-0

270-813-5
Endagas (úr jarðolíu), blandaður
straumur frá gasvinnslustöð fyrir mettað
gas, C4-auðugt;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við þættingarstöðgun á beineimuðu
(e. straight-run) nafta, endagasi úr
eimingu og endagasi frá stöðgara
fyrir hvataumbreytt nafta. Hún er úr
vetniskolefnum á bilinu C3 til C6, að
mestu bútani og ísóbútani.]

649-080-00-4

270-815-6

68478-26-2

CAS-númer

270-806-7

EB-númer

Endagas (úr jarðolíu), úr
hvataumbreyttu nafta, frá
þættingarstöðgara;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingarstöðgun á
hvataumbreyttu nafta. Hún er að mestu
úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C4.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-079-00-9

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

H220
H350
H340

H220
H350
H340

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/280
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

Vetniskolefni, C3–4-auðug, jarðolíueimi;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem er
framleidd með eimingu og þéttingu
jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum á
bilinu C3 til C5, aðallega C3 til C4.]

Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðu
nafta með breiðu suðumarksbili, frá
hexansneyði;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingu á beineimuðu
nafta með breiðu suðumarksbili. Hún
er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu
C2 til C6.]

Afgös (úr jarðolíu), úr vetnissundrun,
frá própansneyði, vetniskolefnaauðug;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu afurða úr
vetnissundrun. Hún er að mestu úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til
C4. Í henni geta einnig verið vetni og
brennisteinsvetni í litlu magni.]

649-084-00-6

649-085-00-1

[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við hitasundrun á undirþrýstileif.
Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C5.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-083-00-0

Skrárnúmer

68513-16-6

68513-15-5

271-000-8

271-001-3

68512-91-4

CAS-númer

270-990-9

EB-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/281

271-032-2

271-038-5

Vetniskolefni, C1–4;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með hitasundrunarog
gleypniaðgerðum og með eimingu
jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C1 til C4, með
suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til –0,5
℃ –263 til 31 ℉).]

Vetniskolefni, C1–4, brennisteinssneydd;
jarðolíugas

649-088-00-8

649-089-00-3

68514-36-3

68514-31-8

68513-66-6

271-010-2

Leif (úr jarðolíu), frá alkýlunarkljúfi (e.
alkylation splitter), C4-auðug;
jarðolíugas
[Flókin leif eftir eimingu strauma úr
ýmsum olíuhreinsunarferlum. Hún er
úr vetniskolefnum á bilinu C4 til C5, að
mestu bútani, með suðumarki u.þ.b. á
bilinu –11,7 til 27,8 °C (11 til 82 ℉).]

649-087-00-2

CAS-númer

68513-17-7

EB-númer

Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu 271-002-9
nafta, frá stöðgara;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við stöðgun á léttu, beineimuðu
nafta. Hún er úr mettuðum, alifatískum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C2
til C6.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-086-00-7

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir
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271-624-0

271-734-9

Gös (úr jarðolíu), C1–5, vot (e. wet);
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem er
framleidd með eimingu jarðolíu og/eða
sundrun á gasolíu frá eimingarturni.
Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C5.]

Vetniskolefni, C2–4;
jarðolíugas

649-092-00-X

649-093-00-5

68606-25-7

68602-83-5

68527-19-5

271-261-8

Vetniskolefni, C1–4, þáttur frá
bútansneyði;
jarðolíugas

649-091-00-4

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

68527-16-2

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

271-259-7
Vetniskolefni, C1-3;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna, aðallega á
bilinu C1 til C3, með suðumarki u.þ.b. á
bilinu –164 til –42 ℃ (–263 til 44 F).]

CAS-númer

649-090-00-9

EB-númer

Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til þegar vetniskolefnagös eru
brennisteinssneydd til að umbreyta
merkaptönum eða til að fjarlægja súr
óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C1 til C4, með
suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til
–0,5 °C (–263 til 31 °F).]

Skrárnúmer

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir
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Vetniskolefni, C3;
jarðolíugas

Gös (úr jarðolíu), hráefni til alkýlunar;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem er
framleidd með hvatasundrun gasolíu.
Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C3 til C4.]

Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á
botnþáttum frá própansneyði,
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingu á botnþáttum
frá própansneyði. Hún er að mestu úr
bútani, ísóbútani og bútadíeni.]

Gös (úr jarðolíu), blanda
olíuhreinsunargasa;
jarðolíugas
[Flókin blanda sem verður til í ýmsum
hreinsunarferlum. Hún er úr vetni,
brennisteinsvetni og vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C1 til C5.]

Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundrun;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu afurða úr
hvatasundrun. Hún er að mestu úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C3
til C5.]

649-095-00-6

649-096-00-1

649-097-00-7

649-098-00-2

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-094-00-0

Skrárnúmer

68606-34-8

68783-07-3

68783-64-2

272-183-7

272-203-4

68606-27-9

271-737-5

271-742-2

68606-26-8

CAS-númer

271-735-4

EB-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir
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Afgös (úr jarðolíu), frá hexansneyði;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingu á blönduðum
naftastraumum. Hún er úr mettuðum,
alifatískum vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C5.]

Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu 272-878-5
bensíni, frá þættingarstöðgara;
jarðolíugas

649-101-00-7

649-102-00-2

272-872-2

272-871-7

Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á
jarðolíu;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem er
framleidd með þættingu á jarðolíu.
Hún er úr mettuðum, alifatískum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C5.]

649-100-00-1

272-205-5

EB-númer

Gös (úr jarðolíu), C2–4,
brennisteinssneydd;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til þegar jarðolíueimi er
brennisteinssneytt til að umbreyta
merkaptönum eða til að fjarlægja
súr óhreinindi. Hún er að mestu
úr mettuðum og ómettuðum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C2 til
C4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –51
til 34 °C (–60 til 30 °F).]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-099-00-8

Skrárnúmer

68919-05-1

68919-00-6

68918-99-0

68783-65-3

CAS-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir
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Afgös (úr jarðolíu), úr
brennisteinssneyðingu á nafta í
Unifiner-einingu, frá strípara,
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem er
framleidd með brennisteinssneyðingu
á nafta í Unifiner-einingu og er strípuð
úr naftaafurðinni. Hún er úr mettuðum,
alifatískum vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C4.]

Afgös (úr jarðolíu), úr
hvataumbreytingu á beineimuðu nafta;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við hvataumbreytingu á
beineimuðu nafta og þættingu á öllu
útstreymisefninu. Hún er úr metani,
etani og própani.]

Gös (úr jarðolíu), frá einingu fyrir
hvatasundrun í svifbeði, toppþættir frá
kljúfi;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem er
framleidd með þættingu á hráefninu
í C3-C4 kljúfinn. Hún er að mestu úr
C3-vetniskolefnum.]

Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðum
þáttum, frá stöðgara;
jarðolíugas

649-104-00-3

649-105-00-9

649-106-00-4

[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við þættingu á léttu, beineimuðu
bensíni. Hún er úr mettuðum,
alifatískum vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C5.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-103-00-8

Skrárnúmer

68919-10-8

68919-20-0

68919-09-5

68919-06-2

CAS-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

H220
H350

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

272-883-2

272-893-7

272-882-7

272-879-0

EB-númer

Flokkun
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Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðu
eimi, gasolíu og nafta, frá gleypi;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við skiljun á hitasundruðu
eimi, nafta og gasolíu. Hún er að mestu
úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C6.]

649-109-00-0
273-175-6

Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu 273-170-9
eimi og nafta, frá stöðgara;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingu á hvatasundruðu
nafta og eimi. Hún er að mestu úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C4.]

649-108-00-5

EB-númer

Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu
273-169-3
nafta, frá bútansneyði;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við þættingu á hvatasundruðu nafta.
Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C4.]

[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við þættingu á vökva frá fyrsta turni
sem er notaður við eimingu jarðolíu.
Hún er úr mettuðum, alifatískum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C4.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-107-00-X

Skrárnúmer

68952-81-8

68952-77-2

68952-76-1

CAS-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

Athuga
semdir
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68955-34-0

273-270-2

289-339-5

Gös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta
frá hvataumbreyti, toppþættir frá
stöðgara;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við hvataumbreytingu á
beineimuðu nafta og þættingu á öllu
útstreymisefninu. Hún er úr mettuðum,
alifatískum vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C2 til C4.]

Vetniskolefni, C4;
jarðolíugas

649-112-00-7

649-113-00-2

87741-01-3

68955-28-2

273-265-5

Gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð,
bútadíenþykkni;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu afurða úr
hitasundrun. Hún er úr vetniskolefnum,
aðallega C4.]

649-111-00-1

CAS-númer

68952-82-9

EB-númer

Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðum 273-176-1
vetniskolefnum, frá þættingarstöðgara,
eftir jarðolíukoksun;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingarstöðgun á
hitasundruðum vetniskolefnum
úr jarðolíukoksun. Hún er úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C6.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-110-00-6

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir
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92045-22-2

92045-23-3

92045-80-2

295-404-9

295-405-4
Vetniskolefni, C4, eimi úr
gufusundrunareiningu;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu afurða úr
gufusundrun. Hún er að mestu úr
C4-vetniskolefnum, að mestu 1-búteni
og 2-búteni en einnig bútani og
ísóbúteni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu
–12 til 5 ℃ (10.4 til 41 ℉).]

295-463-0
Jarðolíugös, fljótandi,
brennisteinssneydd, C4þáttur;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa er
brennisteinssneydd til að oxa merkaptön
eða til að fjarlægja súr óhreinindi.
Hún er að mestu úr C4vetniskolefnum,
mettuðum og ómettuðum.]

649-116-00-9

649-117-00-4

Gös (úr jarðolíu), frá
gufusundrunareiningu, C3auðug;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu afurða úr
gufusundrun. Hún er að mestu úr
própýleni ásamt nokkru af própani og
suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu –70
til 0 ℃ (–94 til 32 °F).]

649-115-00-3

CAS-númer

90622-55-2

EB-númer

292-456-4

Alkön, C1–4, C3-auðug;
jarðolíugas

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-114-00-8

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KSU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/289

Hráefnisgös (úr jarðolíu), fyrir
amínkerfi;
olíuhreinsunargas
[Hráefnisgas fyrir amínkerfi sem er
notað til að fjarlægja brennisteinsvetni.
Það er að mestu vetni. Í því geta einnig
verið kolsýringur, koltvísýringur,
brennisteinsvetni og alifatísk
vetniskolefni, aðallega á bilinu C1 til
C5.]

Afgös (úr jarðolíu), frá
270-747-7
vetnisbrennisteinssneyði í
benseneiningu;
olíuhreinsunargas
[Afgös sem myndast í benseneiningu.
Hún er að mestu vetni. Í þeim
geta einnig verið kolsýringur og
vetniskolefni, aðallega á bilinu C1 til C6,
þ.m.t. bensen.]

Endurunnin gös (úr jarðolíu), frá
benseneiningu, vetnisauðug;
olíuhreinsunargas

649-120-00-0

649-121-00-6

649-122-00-1

68477-67-8

68477-66-7

68477-65-6

97722-19-5

95465-89-7

CAS-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

270-748-2

270-746-1

307-769-4

Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), dregnar
út með koparammóníumasetati úr
gufusundruðum C4-þætti, C3–5-mettaðar
og C3–5-ómettaðar, bútadíenlausar;
jarðolíugas

649-119-00-5

306-004-1

EB-númer

Vetniskolefni, C4, án 1,3-bútadíens og
ísóbútens;
jarðolíugas

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-118-00-X

Skrárnúmer

Flokkun

Nr. 23/290
10.4.2014

68477-80-5

270-761-3

Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C68þáttum frá hvataumbreyti;
olíuhreinsunargas

649-125-00-8

68477-77-0

649-124-00-2

270-759-2

Gös (úr jarðolíu), úr blandolíu, vetnisog köfnunarefnisauðug;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við eimingu blandolíu. Hún
er að mestu úr vetni og köfnunarefni
ásamt mismiklu magni af kolsýringi,
koltvísýringi og alifatískum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C5.]

Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu
nafta, toppþættir frá strípara;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við stöðgun á hvataumbreyttu
nafta. Hún er úr vetni og mettuðum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C4.]

CAS-númer

68477-68-9

EB-númer

270-749-8

[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við endurvinnslu gasa úr
benseneiningu. Hún er að mestu úr vetni
ásamt mismiklu magni af kolsýringi og
vetniskolefnum á bilinu C1 til C6.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-123-00-7

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/291

68477-82-7

68477-84-9

270-763-4

270-766-0

Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C68þáttum frá hvataumbreyti, vetnisauðug;
olíuhreinsunargas

Gös (úr jarðolíu),
C2-endurstreymisþáttur;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til þegar vetni er dregið út úr
gasstraumi sem er að mestu úr vetni
ásamt litlu magni af köfnunarefni,
kolsýringi, metani, etani og etýleni.
Hún er að mestu úr vetniskolvetnum á
borð við metan, etan og etýlen ásamt
vetni, köfnunarefni og kolsýringi í litlu
magni.]

649-127-00-9

649-128-00-4

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

68477-81-6

270-762-9

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Gös (úr jarðolíu), úr C68-þáttum frá
hvataumbreyti;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu afurða úr
hvataumbreytingu á C6–8hráefni. Hún
er úr vetniskolefnum á bilinu C1 til C5
og vetni.]

CAS-númer

649-126-00-3

EB-númer

Stökkbr. 1B

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

[Flókin blanda vetniskolefna sem
er framleidd með eimingu afurða úr
hvataumbreytingu á C6–8hráefni og
endurunnin (e. recycled) til að varðveita
vetni. Hún er að mestu vetni. Í henni
getur einnig verið mismikið magn af
kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni
og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C6.]

Skrárnúmer

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/292
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

Gös (úr jarðolíu), eimingarafurðir frá
270-776-5
gasþéttingarendurgleypi;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem er
framleidd með eimingu á afurðum
úr blönduðum gasstraumum í
gasþéttingarendurgleypi. Hún er að
mestu úr vetni, kolsýringi, koltvísýringi,
köfnunarefni, brennisteinsvetni og
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C3.]

Afgös (úr jarðolíu), frá vetnisgleypi;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til við ísog
vetnis úr vetnisauðugum straumi. Hún
er úr vetni, kolsýringi, köfnunarefni og
metani ásamt C2vetniskolefnum í litlu
magni.]

Afgös (úr jarðolíu), vetnisauðug;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er skilin
með kælingu sem gas frá
vetniskolefnagösum. Hún er að mestu
úr vetni ásamt mismiklu magni af
kolsýringi, köfnunarefni, metani og
C2kolvetnum.]

649-130-00-5

649-131-00-0

649-132-00-6
270-780-7

270-779-1

270-774-4

Afgös (úr jarðolíu), þurr,
brennisteinsauðug, frá
gasþéttingareiningu;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda þurra gasa frá
gasþéttingareiningu. Hún er úr vetni,
brennisteinsvetni og vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C1 til C3.]

649-129-00-X

EB-númer

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

Skrárnúmer

68477-97-4

68477-96-3

68477-93-0

68477-92-9

CAS-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/293

68478-01-3

270-784-9

Stoðgös (úr jarðolíu), frá umbreyti,
vetnisauðug;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til í
umbreytum. Hún er að mestu úr vetni
ásamt mismiklu magni af kolsýringi og
alifatískum vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C5.]

Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá
vetnismeðhöndlunareiningu;
olíuhreinsunargas

649-135-00-2

649-136-00-8

68478-02-4

68478-00-2

270-783-3
Endurunnin gös (úr jarðolíu),
vetnisauðug;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er fengin úr
endurunnum gösum úr hvarftanki. Hún
er að mestu úr vetni ásamt mismiklu
magni af kolsýringi, koltvísýringi,
köfnunarefni, brennisteinsvetni og
mettuðum, alifatískum vetniskolefnum á
bilinu C1 til C5.]

649-134-00-7

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

H220
H350
H340

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

H220
H350
H340

H220
H350
H340

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

270-785-4

68477-98-5

CAS-númer

270-781-2

EB-númer

Gös (úr jarðolíu), úr
endurvinnslu blandolíu frá
vetnismeðhöndlunareiningu, vetnis- og
köfnunarefnisauðug;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er unnin úr
endurunninni, vetnismeðhöndlaðri
blandolíu. Hún er að mestu úr vetni
og köfnunarefni ásamt mismiklu
magni af kolsýringi, koltvísýringi og
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C5.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-133-00-1

Skrárnúmer

Flokkun

Nr. 23/294
10.4.2014

Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá
vetnismeðhöndlunareiningu, vetnis- og
metanauðug;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til í
vetnismeðhöndlun við umbreytingu.
Hún er að mestu úr vetni og metani
ásamt mismiklu magni af kolsýringi,
koltvísýringi, köfnunarefni og
mettuðum, alifatískum vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C2 til C5.]

Stoðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu,
frá vetnismeðhöndlunareiningu,
vetnisauðug;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til í
vetnismeðhöndlun við umbreytingu.
Hún er að mestu úr vetni ásamt
mismiklu magni af kolsýringi og
alifatískum vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C5.]

Gös (úr jarðolíu), úr hitasundrun og
eimingu;
olíuhreinsunargas

649-138-00-9

649-139-00-4

[Flókin blanda sem verður til í
vetnismeðhöndlun við umbreytingu.
Hún er að mestu úr vetni, metani
og etani ásamt mismiklu magni af
brennisteinsvetni og alifatískum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C3
til C5.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-137-00-3

Skrárnúmer

68478-05-7

68478-04-6

270-788-0

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

Athuga
semdir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

270-789-6

68478-03-5

CAS-númer

270-787-5

EB-númer

Flokkun

10.4.2014
Nr. 23/295

Endagas (úr jarðolíu), úr
270-808-8
hvataumbreyttu nafta, frá stöðgara;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við stöðgun á hvataumbreyttu nafta.
Hún er úr vetni og vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C1 til C6.]

649-142-00-0

270-807-2

Endagas (úr jarðolíu), úr
hvataumbreyttu nafta, frá skilju;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við hvataumbreytingu á
beineimuðu nafta. Hún er úr vetni og
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C6.]

649-141-00-5

270-805-1

EB-númer

Endagas (úr jarðolíu), úr endurþættingu
á afurðum frá hvatasundrunareiningu,
frá gleypi;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við endurþættingu á afurðum
úr hvatasundrun. Hún er úr vetni og
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C3.]

[Flókin blanda sem er framleidd með
eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er
úr vetni, brennisteinsvetni, kolsýringi,
koltvísýringi og vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C1 til C6.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-140-00-X

Skrárnúmer

68478-28-4

68478-27-3

68478-25-1

CAS-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/296
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

68513-14-4

68513-18-8

Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu,
270-999-8
beineimuðu nafta, toppþættir frá
stöðgara;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við hvataumbreytingu á
beineimuðu nafta og því næst þættingu
á öllu útstreymisefninu. Hún er úr vetni,
metani, etani og própani.]

271-003-4

649-145-00-7

649-146-00-2

Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu
í háþrýstum leiftureimingarkúti á
útstreymisefni frá umbreyti;
olíuhreinsunargas

68478-30-8

270-810-9
Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu
nafta, sem hefur verið brennisteinssneytt
með vetni, frá skilju;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til þegar beineimað nafta er
brennisteinssneytt með vetni. Hún
er úr vetni og mettuðum, alifatískum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C6.]

649-144-00-1

CAS-númer

68478-29-5

EB-númer

Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu
270-809-3
eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu
og skilju;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til þegar sundruð eimi eru meðhöndluð
með vetni með aðstoð hvata. Hún er
úr vetni og mettuðum, alifatískum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C5.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-143-00-6

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/297

Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá
pentansneyði eftir vetnismeðhöndlun á
efni frá benseneiningu;
olíuhreinsunargas

271-623-5

68602-82-4

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

649-149-00-9

68527-15-1

Afgös (úr jarðolíu), úr eimingu á
olíuhreinsunargasi;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er skilin með
eimingu frá gasstraumi, sem inniheldur
vetni, kolsýring, koltvísýring og
vetniskolefni á bilinu C1 til C6, eða
verður til við sundrun á etani og
própani. Hún er úr vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C1 til C2, vetni,
köfnunarefni og kolsýringi.]

649-148-00-3
271-258-1

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

68513-19-9

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

271-005-5
Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu
í lágþrýstum leiftureimingarkúti á
útstreymisefni frá umbreyti;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er
framleidd með lágþrýstri
leiftureimingu á útstreymisefni frá
umbreytingarhvarftanki. Hún er að
mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af
metani, etani og própani.]

CAS-númer

649-147-00-8

EB-númer

Stökkbr. 1B

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

[Flókin blanda sem er framleidd með
háþrýstri leiftureimingu á útstreymisefni
frá umbreytingarhvarftanki. Hún er að
mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af
metani, etani og própani.]

Skrárnúmer

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/298
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

Jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös;
271-750-6
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er að mestu úr vetni
ásamt mismiklu magni af metani, etani
og própani.]

Gös (úr jarðolíu), úr efnum úr
272-182-1
vetnissundrun, frá lágþrýstiskilju;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til þegar
vökvi og gufa úr útstreymisefni úr
vetnissundrunarhvarftanki eru skilin að.
Hún er að mestu úr vetni og mettuðum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C3.]

649-151-00-X

649-152-00-5

271-625-6

EB-númer

Afgös (úr jarðolíu), frá annars stigs
gleypi, úr þættingu á toppþáttum
úr hvatasundrun í einingu fyrir
hvatasundrun í svifbeði;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er framleidd með
þættingu á toppþáttum úr hvatasundrun
í einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði.
Hún er úr vetni, köfnunarefni og
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C3.]

[Flókin blanda sem verður til
þegar hráefni frá benseneiningu
er meðhöndlað með vetni með
aðstoð hvata og síðan pentansneytt.
Hún er að mestu úr vetni, etani og
köfnunarefni ásamt mismiklu magni af
köfnunarefni, kolsýringi, koltvísýringi
og vetniskolefnum, aðallega á bilinu
C1 til C6.] Í henni getur verið snefill af
benseni.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-150-00-4

Skrárnúmer

68783-06-2

68607-11-4

68602-84-6

CAS-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/299

68911-58-0

272-775-5
Afgös (úr jarðolíu), úr
vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri
steinolíu, frá pentansneyðisstöðgara;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til við
stöðgun á afurðum úr pentansneyðingu
vetnismeðhöndlaðrar steinolíu. Hún
er að mestu úr vetni, metani, etani
og própani ásamt mismiklu magni
af köfnunarefni, brennisteinsvetni,
kolsýringi og vetniskolefnum, aðallega
á bilinu C4 til C5.]

Gös (úr jarðolíu), úr
272-776-0
vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri
steinolíu, frá leiftureimingarkúti;
olíuhreinsunargas

649-155-00-1

649-156-00-7

68911-59-1

68814-90-4

272-343-6

Afgös (úr jarðolíu), úr afurðum frá
platínuumbreyti frá skilju;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til við
efnafræðilega umbreytingu á naftenum
í arómöt. Hún er úr vetni og mettuðum,
alifatískum vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C2 til C4.]

649-154-00-6

CAS-númer

68814-67-5

Olíuhreinsunargös (úr jarðolíu);
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til í
mismunandi hreinsunarferlum
fyrir jarðolíu. Hún er úr vetni og
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C3.]

649-153-00-0

EB-númer

272-338-9

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/300
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

Afgös (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr
einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði,
frá annars stigs gleypi;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er framleidd með
þvotti á toppgasi úr einingu fyrir
hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr
vetni, köfnunarefni, metani, etani og
própani.]

649-159-00-3

272-875-9

272-874-3

Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á
afurðum úr einingu fyrir hvatasundrun
í svifbeði;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er framleidd
með þættingu á toppþætti úr
hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr
vetni, brennisteinsvetni, köfnunarefni
og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C5.]

649-158-00-8

EB-númer

Afgös (úr jarðolíu), úr
272-873-8
brennisteinssneyðingu á eimi í Unifinereiningu, frá strípara;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er strípuð úr
fljótandi afurð úr brennisteinssneyðingu
í Unifiner-einingu. Hún er úr
brennisteinsvetni, metani, etani og
própani.]

[Flókin blanda sem verður til í
leiftureimingarkúti vinnslueiningar
sem er notuð til að meðhöndla
brennisteinsauðuga steinolíu með vetni
með aðstoð hvata. Hún er að mestu
úr vetni og metani ásamt mismiklu
magni af köfnunarefni, kolsýringi og
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C2
til C5.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-157-00-2

Skrárnúmer

68919-03-9

68919-02-8

68919-01-7

CAS-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/301

Afgös (úr jarðolíu), eftir
brennisteinssneyðingu á þungu eimi
í vetnismeðhöndlunareiningu, frá
strípara;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er
strípuð úr fljótandi afurð úr
brennisteinssneyðingu á þungu eimi í
vetnismeðhöndlunareiningu. Hún er úr
vetni, brennisteinsvetni og mettuðum,
alifatískum vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C5.]

Afgös (úr jarðolíu), frá stöðgara
platínuumbreytis, úr þættingu á léttum
afurðum;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til við
þættingu á léttum afurðum frá
platínuhvarftönkum platínuumbreytis.
Hún er úr vetni, metani, etani og
própani.]

Afgös (úr jarðolíu), frá
foreimingarturni, úr eimingu jarðolíu;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er framleidd í
fyrsta turni sem er notaður við eimingu
jarðolíu. Hún er úr köfnunarefni og
mettuðum, alifatískum vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C1 til C5.]

Afgös (úr jarðolíu), frá tjörustrípara;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til við
þættingu á rýrðri jarðolíu. Hún er úr
vetni og vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C4.]

649-161-00-4

649-162-00-X

649-163-00-5

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-160-00-9

Skrárnúmer

272-884-8

68919-11-9

68919-08-4

68919-07-3

272-880-6

272-881-1

68919-04-0

CAS-númer

272-876-4

EB-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/302
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

68952-79-4

68952-80-7

68955-33-9

Endagas (úr jarðolíu), úr nafta sem
273-173-5
hefur verið brennisteinssneytt með vetni
með aðstoð hvata, frá skilju;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til þegar nafta er brennisteinssneytt með
vetni. Hún er úr vetni, metani, etani og
própani.]

273-174-0

273-269-7

Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu
nafta, frá vetnisbrennisteinssneyði;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til þegar
beineimað nafta er brennisteinssneytt
með vetni. Hún er úr vetni og
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C5.]

Afgös (úr jarðolíu) frá svampgleypi,
úr þættingu á toppþáttum frá einingu
fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá
brennisteinssneyði fyrir gasolíu;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til við
þættingu afurða frá einingu fyrir
hvatasundrun í svifbeði og frá
brennisteinssneyði fyrir gasolíu. Hún er
úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C4.]

649-166-00-1

649-167-00-7

68919-12-0

CAS-númer

649-165-00-6

272-885-3

EB-númer

Afgös (úr jarðolíu), frá strípara
Unifiner-einingar;
olíuhreinsunargas
[Blanda úr vetni og metani sem verður
til við þættingu á afurðum frá Unifinereiningu.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-164-00-0

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

KU

KU

KU

Athuga
semdir

H220
H350
H340

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

H220
H350
H340

H220
H350
H340

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/303

Gös (úr jarðolíu), úr hreinsun á gasolíu
með brennisteinssneyðingu með vetni;
olíuhreinsunargas

649-171-00-9

92045-17-5

92045-16-4

295-398-8
Gös (úr jarðolíu), úr útstreymisefni úr
brennisteinssneyðingu á gasolíu með
vetni;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til þegar
vökvafasinn er skilinn frá útstreymisefni
úr vetnunarhvörfum. Hún er að
mestu úr vetni, brennisteinsvetni og
alifatískum vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C3.]

649-170-00-3

295-399-3

92045-15-3

295-397-2

Afgös (úr jarðolíu), eftir
díetanólamínþvott á gasolíu;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er framleidd með
því að brennisteinssneyða gasolíur
með díetanólamíni. Hún er að mestu úr
brennisteinsvetni, vetni og alifatískum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C5.]

649-169-00-8

CAS-númer

68989-88-8

EB-númer

Gös (úr jarðolíu), úr jarðolíueimingu og 273-563-5
hvatasundrun;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem er framleidd með
eimingu jarðolíu og hvatasundrun.
Hún er úr vetni, brennisteinsvetni,
köfnunarefni, kolsýringi, koltvísýringi
og paraffínskum og ólefínskum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C6.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-168-00-2

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/304
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í
leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá
vetnunarhvarfeiningu;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda gasa sem verður til
við leiftureimingu á útstreymisefni úr
vetnunarhvörfum. Hún er að mestu úr
vetni og alifatískum vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C1 til C6.]

Gasleif (úr jarðolíu), úr gufusundrun á
nafta við mikinn þrýsting;
olíuhreinsunargas
[Flókin blanda sem verður til sem
hvarfmassi óþéttanlegra hluta afurðar
úr gufusundrun á nafta ásamt gasleif
sem myndast við vinnslu annarra
afurða úr því. Hún er að mestu úr
vetni og paraffínskum og ólefínskum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til
C5, sem geta verið blönduð jarðgasi.]

Afgös (úr jarðolíu), úr seigjuskerðingu
leifar;
olíuhreinsunargas

649-173-00-X

649-174-00-5

[Flókin blanda gasa frá umbreyti og úr
útstreymi frá vetnunarhvarftanki. Hún
er að mestu úr vetni og alifatískum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C4.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-172-00-4

Skrárnúmer

92045-20-0

92045-19-7

295-401-2

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

KU

KU

Athuga
semdir

H220
H350
H340

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

295-402-8

92045-18-6

CAS-númer

295-400-7

EB-númer

Flokkun

10.4.2014
Nr. 23/305

68307-98-2

68307-99-3

Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu 269-617-2
eimi og hvatasundruðu nafta, frá gleypi
við þættingu;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við eimingu afurða úr hvatasundruðu
eimi og hvatasundruðu nafta. Hún er
að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C4.]

Endagas (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðun 269-618-8
á nafta, frá þættingarstöðgara;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til úr stöðguðum þættingarafurðum úr
fjölliðun á nafta. Hún er að mestu úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C4.]

649-178-00-7

649-179-00-2

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

68131-75-9

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

268-629-5
Gös (úr jarðolíu), C3–4;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við eimingu afurða úr sundrun
jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum á
bilinu C3 til C4, að mestu úr própani
og própýleni, með suðumarki u.þ.b. á
bilinu –51 til –1 °C (–60 til 30 °F).]

CAS-númer

649-177-00-1

EB-númer

Stökkbr. 1B

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

[Flókin blanda sem verður til við
seigjuskerðingu leifar í ofni. Hún
er að mestu úr brennisteinsvetni
og paraffínskum og ólefínskum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C5.]

Skrárnúmer

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/306
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu
269-630-3
eimi frá vetnisbrennisteinssneyði, án
brennisteinsvetnis;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við hvataða brennisteinssneyðingu
með vetni á beineimuðum eimum
og sem brennisteinsvetni hefur verið
hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún
er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega
á bilinu C1 til C4.]

Endagas (úr jarðolíu), úr gasolíu, frá
gleypi við hvatasundrun;
jarðolíugas

649-182-00-9

649-183-00-4

68308-03-2

68308-10-1

68308-01-0

68308-00-9

CAS-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

269-623-5

Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu
269-620-9
eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu og
strípara;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til þegar hitasundruð eimi eru
meðhöndluð með vetni með aðstoð
hvata. Hún er að mestu úr mettuðum
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C6.]

649-181-00-3

269-619-3

EB-númer

Endagas (úr jarðolíu), úr
hvataumbreyttu nafta,
frá þættingarstöðgara, án
brennisteinsvetnis;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingarstöðgun
á hvataumbreyttu nafta og sem
brennisteinsvetni hefur verið hreinsað
úr með amínmeðhöndlun. Hún er að
mestu úr vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C4.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-180-00-8

Skrárnúmer

Flokkun

10.4.2014
Nr. 23/307

Endagas (úr jarðolíu), frá
gasheimtustöð;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við eimingu afurða úr ýmsum
vetniskolefnastraumum. Hún er að
mestu úr vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C5.]

Endagas (úr jarðolíu), frá etansneyði í
gasheimtustöð;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við eimingu afurða úr ýmsum
vetniskolefnastraumum. Hún er úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C4.]

Endagas (úr jarðolíu), úr eimi og nafta
sem hafa verið brennisteinssneydd með
vetni, frá þættara, sýrulaust;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingu á nafta og
vetniskolefnaeimum, sem hafa verið
brennisteinssneydd með vetni, og
er meðhöndluð til að fjarlægja súr
óhreinindi. Hún er að mestu úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C5.]

649-185-00-5

649-186-00-0

[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við eimingu afurða úr
hvatasundrun gasolíu. Hún er að mestu
úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C5.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-184-00-X

Skrárnúmer

68308-04-3

68308-05-4

68308-06-5

269-625-6

269-626-1

CAS-númer

269-624-0

EB-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/308
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

68308-09-8

68308-11-2

269-629-8

Endagas (úr jarðolíu), úr léttu,
beineimuðu nafta, frá stöðgara,
brennisteinsvetnislaust;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við þættingarstöðgun
á léttu, beineimuðu nafta og sem
brennisteinsvetni hefur verið hreinsað
úr með amínmeðhöndlun. Hún er að
mestu úr vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C5.]

269-631-9
Endagas (úr jarðolíu), úr forvinnslu
á própan- og própýlenhráefni til
alkýlunar, frá etansneyði;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við eimingu á myndefnum úr
efnahvörfum própans við própýlen. Hún
er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu
C1 til C4.]

649-188-00-1

649-189-00-7

CAS-númer

68308-07-6

EB-númer

269-627-7
Endagas (úr jarðolíu), úr
undirþrýstieimaðri gasolíu sem hefur
verið brennisteinssneydd með vetni, frá
strípara, án brennisteinsvetnis;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolvetna sem
verður til við strípunarstöðgun á
undirþrýstieimaðri gasolíu sem hefur
verið brennisteinssneydd með vetni með
aðstoð hvata og sem brennisteinsvetni
hefur verið hreinsað úr með
amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C6.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-187-00-6

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

KU

KU

Athuga
semdir

H220
H350
H340

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/309

270-652-0

270-653-6

Alkön, C1-2;
jarðolíugas

Alkön, C2-3;
jarðolíugas

Alkön, C3-4;
jarðolíugas

649-193-00-9

649-194-00-4

649-195-00-X

270-651-5

270-071-2

Gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir
toppþættir;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna
sem er framleidd með eimingu
afurða úr hvatasundrun. Hún er úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C3 til
C5, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –48
til 32 °C (–54 til 90 °F).]

649-191-00-8

EB-númer

Endagas (úr jarðolíu), úr
269-632-4
undirþrýstieimaðri gasolíu, frá
vetnisbrennisteinssneyði, án
brennisteinsvetnis;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við hvataða brennisteinssneyðingu
með vetni á undirþrýstieimaðri gasolíu
sem brennisteinsvetni hefur verið
hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún
er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega
á bilinu C1 til C6.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-190-00-2

Skrárnúmer

68475-59-2

68475-58-1

68475-57-0

68409-99-4

68308-12-3

CAS-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/310
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

Alkön, C4-5;
jarðolíugas

Eldsneytisgös;
jarðolíugas
[Blanda léttra gasa. Hún er að mestu úr
vetni og/eða vetniskolefnum með lítinn
mólþunga.]

Eldsneytisgös, jarðolíueimi;
jarðolíugas
[Flókin blanda léttra gasa sem er
framleidd með eimingu jarðolíu og
með hvataumbreytingu á nafta. Hún er
úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á
bilinu C1 til C4, með suðumarki u.þ.b. á
bilinu –217 til –12 °C (–423 til 10 °F).]

Vetniskolefni, C3–4;
jarðolíugas

Vetniskolefni, C4-5;
jarðolíugas

649-197-00-0

649-198-00-6

649-199-00-1

649-200-00-5

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-196-00-5

Skrárnúmer

270-682-4

270-681-9

68476-42-6

68476-40-4

68476-29-9

68476-26-6

270-667-2

270-670-9

68475-60-5

CAS-númer

270-654-1

EB-númer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

H220
H350
H340

H220
H350
H340

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/311

68476-86-8

68477-33-8

270-705-8
Jarðolíugös, fljótandi,
brennisteinssneydd;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa
er brennisteinssneydd til að umbreyta
merkaptönum eða til að fjarlægja súr
óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C3 til C7, með
suðumarki u.þ.b. á bilinu –40 til 80 °C
(–40 til 176 °F).]

270-724-1

649-203-00-1

649-204-00-7

Gös (úr jarðolíu), C3–4, ísóbútanauðug;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við eimingu á mettuðum og
ómettuðum vetniskolefnum, venjulega
á bilinu C3 til C6, aðallega bútani og
ísóbútani. Hún er úr mettuðum og
ómettuðum vetniskolefnum, á bilinu C3
til C4, að mestu ísóbútani.]

68476-85-7

270-704-2

Jarðolíugös, fljótandi;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem er
framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún
er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu
C3 til C7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu
–40 til 80 °C (–40 til 176 °F).]

649-202-00-6

CAS-númer

68476-49-3

EB-númer

270-689-2

Vetniskolefni, C2–4, C3-auðug;
jarðolíugas

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-201-00-0

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KSU

KSU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/312
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

68477-70-3

68477-71-4

270-751-9
Gös (úr jarðolíu), C2-3-;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við eimingu afurða úr hvataðri
þættingu. Inniheldur að mestu etan,
etýlen, própan og própýlen.]

270-752-4

649-207-00-3

649-208-00-9

Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri
gasolíu, botnþættir frá própansneyði,
C4–auðug og sýrulaus;
jarðolíugas

68477-69-0

270-750-3
Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá
bútankljúfi;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við eimingu bútanstraumsins. Hún er
úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega
á bilinu C3 til C4].

649-206-00-8

CAS-númer

68477-35-0

EB-númer

Eimi (úr jarðolíu), C3-6, píperýlenauðug; 270-726-2
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem
verður til við eimingu á mettuðum og
ómettuðum alífatískum vetniskolefnum,
venjulega á bilinu C3 til C6. Hún
er úr mettuðum og ómettuðum
vetniskolefnum á bilinu C3 til C6, að
mestu píperýlenum.]

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

649-205-00-2

Skrárnúmer

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

Flokkun

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK04
HSK02
HSK08

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

KU

KU

KU

KU

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/313

68478-12-6

Leif (úr jarðolíu), botnþættir frá
bútankljúfi;
Óskilgreint nafta með lágu suðumarki
[Flókin leif úr eimingu á bútanstraumi.
Hún er úr alifatískum vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C4 til C6].

649-364-00-8

270-791-7

68308-08-7

Endagas (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, 269-628-2
frá þættingarstöðgara;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til úr stöðguðum þættingarafurðum
úr hverfðu nafta. Hún er að mestu úr
vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1
til C4.]

649-210-00-X

Krabb. 1B
Stökkbr. 1B
Eit. v. ásvelg. 1

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

Loftt. u. þrýst.
Eldf. loftt. 1
Krabb. 1A
Stökkbr. 1B

68477-72-5

Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
-undirflokka

270-754-5
Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu
nafta, botnþættir frá bútansneyði, C3–5auðug;
jarðolíugas
[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við stöðgun á hvatasundruðu nafta.
Hún er úr alifatískum vetniskolefnum,
aðallega á bilinu C3 til C5].

CAS-númer

649-209-00-4

EB-númer

Stökkbr. 1B

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

[Flókin blanda vetniskolefna sem verður
til við þættingu á hvatasundruðum
gasolíu-vetniskolefnastraumi og
er meðhöndluð til að fjarlægja
brennisteinsvetni og aðra súra
efnisþætti. Hún er úr vetniskolefnum á
bilinu C3 til C5, aðallega C4.]

Skrárnúmer

Flokkun

H350
H340
H304

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

HSK04
HSK02
HSK08
Hætta

Hætta

Kóði eða
kóðar fyrir
táknmynd,
viðvörunar
orð

H350
H340
H304

H220
H350
H340

H220
H350
H340

Kóði eða
kóðar fyrir
hættu
setningar

Merking
Kóði eða
kóðar fyrir
viðbótarhættu
setningar
Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

P“

KU

KU

Athuga
semdir

Nr. 23/314
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

klór

natríumdíkrómat

kóbaltdí(asetat)

kóbaltdínítrat

017-001-00-7

024-004-00-7

027-006-00-6

027-009-00-2

233-402-1

200-755-8

234-190-3

231-959-5

tetraprópan-2-ýl(díklórmetandíýl)bis(fosfónat) 430-630-5

015-182-00-7

233-139-2 [1]
234-343-4 [2]

EB-númer

bórsýra, [1]
bórsýra [2]

Alþjóðlegt efnaheiti

„005-007-00-2

Skrárnúmer

10141-05-6

71-48-7

10588-01-9

7782-50-5

10596-22-2

10043-35-3 [1]
11113-50-1 [2]

CAS-númer

O, T+, N
H: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/4348/23-50/53
V: 53-45-60-61

O, T, N
H: 8-23-36/37/38-50
V: (1/2-)9-45-61

Xn
H: 22-36-43
V: (2-)24-26-37

T
H: 60–61
V: 53–45

Merking

Krabb. 2. undirfl., H49
T, N
Stökkbr. 3. undirfl., H68
H: 49-60-42/43-68-50/53
Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 V: 53-45-60-61
H42/43
N, H50–53

Krabb. 2. undirfl., H49
T, N
Stökkbr. 3. undirfl., H68
H: 49-60-42/43-68-50/53
Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 V: 53-45-60-61
H42/43
N, H50–53

O, H8
Krabb. 2. undirfl., H45
Stökkbr. 2. undirfl., H46
Eit. á æxl. 2. undirfl.,
H60–61
T+, H26
T, H25-48/23
Xn, H21
C, H34
H42/43
N, H50–53

O, H8
T, H23
Xi, H36/37/38
N, H50

Xn, H22
Xi, H36
H43

Eit. á æxl. 2. undirfl.,
H60–61

Flokkun

II. VIÐAUKI

Krabb. 2. undirfl., H49:
C ≥ 0,01%
N, H50–53: C ≥ 2,5%
N, H51–53: 0,25% ≤ C <
2,5%
H52–53: 0,025% ≤ C < 0,25%

Krabb. 2. undirfl., H49:
C ≥ 0,01%
N, H50–53: C ≥ 2,5%
N, H51–53: 0,25% ≤ C <
2,5%
H52–53: 0.025% ≤ C < 0,25%

C, H34: C ≥ 10%
Xi, H36/37/38: 5% ≤ C < 10%
H42/43: C ≥ 0,2%

N, H50: C ≥ 0,25%

Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61:
C ≥ 5,5%

Styrkleikamörk

1

1

E
3

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/315

tríbenúrónmetýl (ISO);
401-190-1
metýl 2-[N-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2ýl)-N-metýlkarbamóýlsúlfamóýl]bensóat

4-(sýanómetýl)-4-metýlmorfólín-4-íum
vetnissúlfat

sýklóhexýlamín

ametrýn (ISO);
N-etýl-N’-ísóprópýl-6-(metýlþíó)-1,3,5tríasín-2,4-díamín

bíóresmetrín (ISO);
249-014-0
(5-bensýl-3-fúrýl)metýl(1R)-2,2-dímetýl-3-(2metýlpróp-1-en-1-ýl)sýklóprópankarboxýlat

607-177-00-9

608-057-00-9

612-050-00-6

613-010-00-0

613-120-00-9

212-634-7

203-629-0

431-200-1

201-178-4

klórediksýra

607-003-00-1

444-800-1

EB-númer

(2-bútýl-5-nítróbensófúran-3-ýl)
[4-(3-díbútýlamínóprópoxý)fenýl]metanón

Alþjóðlegt efnaheiti

606-138-00-3

Skrárnúmer

28434-01-7

834-12-8

108-91-8

208538-34-5

101200-48-0

79-11-8

141645-23-0

CAS-númer

N, H50–53

Xn, H22
N, H50–53

H10
Eit. á æxl. Undirflokkur
3, H62
Xn, H21/22
C, H34

Xn, H22
Xi, H41
H43

H43
N, H50–53

T, H23/24/25
C, H34
N, H50

H10
Xn, H22-48/22
Xi, H38–41
H43
N, H50–53

Flokkun

N
H: 50/53
V: 60–61

Xn, N
H: 22-50/53
V: (2-)36-60-61

C
H: 10-21/22-34-62
V: (1/2-)26-36/37/39-45

Xn
H: 22-41-43
V: (2-)22-24-26-37/39

Xi, N
H: 43-50/53
V: (2-)24-37-46-60-61

T, N
H: 23/24/25-34-50
V: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63

Xn, N
H: 10-22-38-41-43-48/22-50/53
V: (2-)23-26-36/37/39-60-61

Merking

N, H50–53: C ≥ 0,025%
N, H51–53: 0,0025% ≤ C <
0,025%
H52–53: 0,00025% ≤ C <
0,0025%

N, H50–53: C ≥ 0,25%
N, H51–53: 0,025% ≤ C <
0,25%
H52–53: 0,0025% ≤ C <
0,025%

C, H34: C ≥ 10%
Xi, H36/38: 2% ≤ C < 10%

N, H50–53: C ≥ 0,25%
N, H51–53: 0,025% ≤ C <
0,25%
H52–53: 0,0025% ≤ C <
0,025%

C, H34: C ≥ 10%
Xn; H36/37/38:
5% ≤ C < 10%

N, H50–53: C ≥ 2,5%
N, H51–53: 0,25% ≤ C <
2,5%
H52–53: 0,025% ≤ C < 0,25%

Styrkleikamörk

Athuga
semdir

Nr. 23/316
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

(2,4-díamínopteridín-6-ýl)
metanólhýdróbrómíð

metsúlfúron-metýl (ISO);
metýl 2-{[(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2ýl)karbamóýl]súlfamóýl}bensóat

oxadíargýl (ISO);
3-[2,4-díklór-5-(2-própýnýloxý)fenýl]-5-(1,1dímetýletýl)-1,3,4-oxadíasól-2(3H)-ón,

613-139-00-2

613-204-00-5

Alþjóðlegt efnaheiti

613-161-00-2

Skrárnúmer

254-637-6

—

430-620-0

EB-númer

39807-15-3

74223-64-6

76145-91-0

CAS-númer

N
H: 50/53
V: 60–61

Xn
H: 43-48/22-52/53
V: (2-)22-36/37-61

Merking

Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 Xn, N
Xn, H48/22
H: 48/22-63-50/53
N, H50–53
V: (2-)36/37-46-60-61

N, H50–53

Xn, H48/22
H43
H52–53

Flokkun

N, H50–53: C ≥ 0,025%
N, H51–53: 0,0025% ≤ C <
0,025%
H52–53: 0,00025%
≤ C < 0,0025%“

N, H50–53: C ≥ 0,025%
N, H51–53: 0,0025% ≤ C <
0,025%
H52–53: 0,00025% ≤ C <
0,0025%

Styrkleikamörk

Athuga
semdir

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/317

klórdíoxíð …%

joðoxýbensen

kalsíumjoðoxýbensóat

esfenvalerat (ISO);

017-026-01-0

053-003-00-4

053-004-00-X

608-058-00-4

(S)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(S)-2-(4klórfenýl)-3-metýlbútýrat

klórdíoxíð

Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning

„017-026-00-3

Skrárnúmer

—

—

—

233-162-8

233-162-8

EB-númer

66230-04-4

—

696-33-3

10049-04-4

10049-04-4

CAS-númer

Merking

H330
H314
H400

Eldmynd. loftt. 1
Bráð eit. 2 *
Húðæt. 1B

H400

Bráð eit. á vatn. 1

H301
H317
H400
H410

Húðnæm. 1
Bráð eit. á vatn. 1
Langv. eit. á
vatn. 1

H331

****

Bráð eit. 3 *

Bráð eit. 3 *

Spreng. ****

****

H314

Húðæt. 1B

Spreng. ****

H301

Bráð eit. 3 *

Bráð eit. á vatn. 1

H270

Loftt. u. þrýst.

Hætta

HSK09

HSK06

****

****

Hætta

HSK09

HSK05

HSK06

Hætta

HSK09

HSK05

HSK06

HSK03

HSK04

H410

H317

H301

H331

****

****

H400

H314

H301

H400

H314

H330

H270

Kóði eða kóðar
Kóði eða kóðar Kóði eða kóðar Kóði eða kóðar Kóði eða kóðar
fyrir hættuflokka og
fyrir hættu fyrir táknmynd, fyrir hættu
fyrir viðbótar
-undirflokka
setningar
viðvörunarorð
setningar
hættusetningar

Flokkun

III. VIÐAUKI

M = 10 000“

M = 10

SEM-VES 3, H335:
C ≥ 3%

Augnert. 2, H319:
0,3% ≤ C < 3%

Augnsk. 1, H318:
3% ≤ C < 5%

Húðert. 2, H315:
1% ≤ C < 5%

Húðæt. 1B, H314:
C ≥ 5%

M = 10

Sértæk styrkleikamörk,
margföldunarstuðlar

C

B

5
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klórdíoxíð …%

esfenvalerat (ISO);

017-026-01-0

608-058-00-4

(S)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(S)-2-(4klórfenýl)-3-metýlbútýrat

klórdíoxíð

Alþjóðlegt efnaheiti

„017-026-00-3

Skrárnúmer

—

233-162-8

233-162-8

EB-númer

66230-04-4

10049-04-4

10049-04-4

CAS-númer

H: 6-8-26-34-50
V: (1/2-)23-26-28-36/37/39-3845-61

H6
T+, H26

Xi, H37/38: 3% ≤ C < 10%
Xi, H36: 0,3% ≤ C < 10%

H: 25-34-50
V: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

C, H34
N, H50

N, H51–53:
0,00025% ≤ C < 0,0025%

H: 23/25-43-50/53
V: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61

H43
N, H50–53

H52–53:
0,000025% ≤ C < 0,00025%“

N, H50–53: C ≥ 0,0025%

T, N

T, H23/25

N, H50: C ≥ 2,5%

C, H34: C ≥ 10%

T, N

N, H50: C ≥ 2,5%

Styrkleikamörk

T, H25

N, H50

C, H34

O, T+, N

Merking

O, H8

Flokkun

IV. VIÐAUKI

B

5

Athuga
semdir
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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2014/EES/23/37

frá 30. apríl 2009
um fullvinnslu skilgreiningarinnar á óvirkum úrgangi í framkvæmd f-liðar 1. mgr. 22. gr. í
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði
(tilkynnt með númeri C(2009) 3012)
(2009/359/EB) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2006/21/EB frá 15. mars 2006 um meðhöndlun úrgangs frá
námuiðnaði og um breytingu á tilskipun 2004/35/EB (1),
einkum f-lið 1. mgr. 22. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Tilgangurinn með því að bæta við skilgreininguna á
óvirkum úrgangi er að koma á skýrum viðmiðunum og
skilyrðum fyrir því hvenær úrgangur frá námuiðnaði
getur talist óvirkur úrgangur.

3)

Til að halda í lágmarki stjórnsýsluálagi í tengslum við
framkvæmd þessarar ákvörðunar er rétt, út frá tæknilegu
sjónarmiði, að slíkur úrgangur, sem viðeigandi
upplýsingar liggja fyrir um, sé undanþeginn sértækum
prófunum og til að gera aðildarríkjunum kleift að koma á
fót skrám yfir úrgangsefni sem gætu talist vera óvirk í
samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru fram í þessari
ákvörðun.

5)

1. gr.

1. Úrgangur skal teljast vera óvirkur úrgangur, í skilningi 3.
mgr. 3. gr. tilskipunar 2006/21/EB, ef allar eftirfarandi
viðmiðanir eru uppfylltar, bæði til lengri og skemmri tíma litið:

a) úrgangurinn mun ekki gangast undir umfangsmikla
sundrun eða uppleysingu eða aðrar umtalsverðar breytingar
sem eru líklegar til að valda skaðlegum umhverfisáhrifum
eða skaða heilbrigði manna,

Í 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 2006/21/EB er kveðið á um
skilgreiningu á óvirkum úrgangi.

2)

4)

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

Til að tryggja að upplýsingarnar, sem eru notaðar, séu af
miklum gæðum og dæmigerðar skal beita þessari
ákvörðun innan ramma lýsingar á eiginleikum úrgangs
sem
gerð
er
í
samræmi
við
ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2009/360/EB (2) og skal hún
byggjast á sömu upplýsingunum.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv.18. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2006/12/EB (3).

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 110, 1.5.2009, bls. 46. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2012 frá 30. mars 2012
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EESviðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 2.8.2012, bls. 61.
(1) Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 15.
2
( ) Stjtíð. ESB L 110, 1.5.2009, bls. 48.
(3) Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 9.

b) hámarksinnihald brennisteins í formi súlfíðs í úrganginum
er 0,1% eða hámarksinnihald brennisteins í formi súlfíðs í
úrganginum er 1% og hlutleysingargetuhlutfallið, skilgreint
sem hlutfallið milli hlutleysingargetunnar og sýringargetunnar og ákvarðað á grundvelli kyrrstöðuprófunarinnar
prEN 15875, er hærra en 3,

c) af úrganginum stafar ekki hætta á sjálfsíkveikju og hann
brennur ekki,

d) innihald efna í úrganginum, sem geta verið skaðleg
umhverfinu eða heilbrigði manna, einkum As, Cd, Co, Cr,
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V og Zn, þar á meðal ef viðkomandi
efni er eitt og sér í fínum ögnum í úrganginum, er nægilega
lítið til að áhætta fyrir menn og umhverfi er óveruleg, bæði
til lengri og skemmri tíma litið. Til að innihald þessara efna
teljist nægilega lítið til að áhætta fyrir menn og umhverfi sé
óveruleg skal innihaldið ekki fara yfir landsbundin
viðmiðunargildi fyrir staði, sem eru skilgreindir sem
ómengaðir, eða viðeigandi landsbundin, náttúruleg
bakgrunnsgildi,

e) úrgangurinn er að mestu laus við vörur sem eru notaðar við
útdrátt eða vinnslu sem gæti skaðað umhverfið eða
heilbrigði manna.

2. Úrgangur getur talist vera óvirkur úrgangur án sértækrar
prófunar ef unnt er að sýna lögbæru yfirvaldi fram á það með
fullnægjandi hætti að tekið hafi verið tilhlýðilegt tillit til
viðmiðananna, sem settar eru fram í 1. mgr., og að þeim hafi
verið fullnægt á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga eða
gildandi verklagsreglna eða áætlana.

10.4.2014
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3. Aðildarríkjunum er heimilt að taka saman skrár yfir
úrgangsefni, sem skulu teljast óvirkt, í samræmi við
viðmiðanirnar sem eru skilgreindar í 1. og 2. mgr.
2. gr.

Nr. 23/321
3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 30. apríl 2009.

Ljúka skal við matið á óvirkum eiginleikum úrgangs í samræmi
við þessa ákvörðun innan ramma lýsingar á eiginleikum
úrgangs sem um getur í ákvörðun 2009/360/EB og skal það
byggjast á sömu upplýsingunum.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Stavros Dimas

framkvæmdastjóri.
.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/322

10.4.2014

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2014/EES/23/38

frá 30. apríl 2009
um fullvinnslu tæknilegra krafna varðandi lýsingu á eiginleikum úrgangs sem mælt er fyrir um í
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði
(tilkynnt með númeri C(2009) 3013)
(2009/360/EB) (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

tegund úrgangsins, hugsanlegri umhverfisáhættu og
viðkomandi úrgangsstöð. Út frá tæknilegu sjónarmiði
ætti að vera unnt að samþykkja ítrekunarnálgun til að
tryggja viðeigandi lýsingu á eiginleikum úrgangs.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
5)

Út frá tæknilegu sjónarmiði er rétt að úrgangur, sem er
skilgreindur sem óvirkur í samræmi við viðmiðanirnar
sem
mælt
er
fyrir
um
í
ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar
2009/359/EB (2),
sé
undanþeginn hluta jarðefnafræðilegu prófunarinnar.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv.18. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2006/12/EB (3).

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2006/21/EB frá 15. mars 2006 um meðhöndlun úrgangs frá
námuiðnaði og um breytingu á tilskipun 2004/35/EB (1),
einkum e-lið 1. mgr. 22. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í tilskipun 2006/21/EB er kveðið á um lýsingu á
eiginleikum úrgangs, sem hluta af áætluninni um
meðhöndlun úrgangs, sem rekstraraðili í námuiðnaði
skal taka saman og lögbæra yfirvaldið skal samþykkja. Í
II. viðauka við tilskipunina er kveðið á um skrá yfir
tiltekna þætti sem lýsingin á eiginleikum úrgangs skal
fela í sér.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Lýsing á eiginleikum úrgangs

2)

Tilgangurinn með lýsingunni á eiginleikum úrgangs frá
námuvinnslu er að fá viðeigandi upplýsingar um
úrganginn, sem skal meðhöndla, til að unnt sé að meta
og vakta eiginleika hans, hegðun og einkenni og tryggja
þannig að hann sé meðhöndlaður við öruggar aðstæður
með tilliti til umhverfisins til lengri tíma litið. Enn
fremur skal lýsingin á eiginleikum úrgangs frá
námuvinnslu auðvelda ákvörðun á valkostum að því er
varðar meðhöndlun slíks úrgangs og tengdar ráðstafanir
til að draga úr áhættu í því skyni að vernda heilbrigði
manna og umhverfið.

1. Aðildarríkin skulu tryggja að lýsing á eiginleikum
úrgangs, sem rekstraraðilar í námuiðnaði skulu annast, sé í
samræmi við þessa ákvörðun.
2. Lýsing á eiginleikum úrgangs skal fela í sér eftirfarandi
flokka upplýsinga, eins og tilgreint er í viðaukanum:
a) bakgrunnsupplýsingar,
b) jarðfræðilegan bakgrunn jarðmyndunar sem skal vinna,

3)

4)

Safna skal saman nauðsynlegum upplýsingum og
gögnum fyrir lýsinguna á eiginleikum úrgangsins frá
námuvinnslu á grundvelli fyrirliggjandi og viðeigandi
upplýsinga sem máli skipta eða, ef nauðsyn krefur, með
sýnatökum og prófunum. Tryggja skal að
upplýsingarnar og gögnin fyrir lýsingu á eiginleikum
úrgangs séu viðeigandi, af fullnægjandi gæðum og
dæmigerð fyrir úrganginn. Þessar upplýsingar skulu
rökstuddar á tilhlýðilegan hátt í áætluninni um
meðhöndlun úrgangs að mati lögbæra yfirvaldsins.

Laga skal nákvæmni upplýsinganna, sem skal safna
saman, og tengda þörf fyrir sýnatöku eða prófanir að

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 110, 1.5.2009, bls. 48. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2012 frá 30. mars
2012 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 2.8.2012,
bls. 61.
(1) Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2005, bls. 15

c) gerð úrgangsins og fyrirhugaða meðhöndlun hans,
d) jarðtæknilega hegðun úrgangsins,
e) jarðefnafræðilega eiginleika og hegðun úrgangsins.
3. Taka skal tillit til viðmiðananna fyrir skilgreininguna á
óvirkum úrgangi, sem mælt er fyrir um í ákvörðun
2009/359/EB, í því skyni að meta jarðefnafræðilega hegðun
úrgangs. Ef úrgangurinn telst vera óvirkur, á grundvelli
þessara viðmiðana, skal hann aðeins gangast undir viðeigandi
hluta af þeirri jarðefnafræðilegu prófun sem um getur í 5. lið
viðaukans.
________________

( 2)
( 3)

Stjtíð. ESB L 110, 1.5.2009, bls. 46.
Stjttíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 9.
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Nr. 23/323

Söfnun upplýsinga og mat á þeim

c) aðstæður við sýnatöku, þ.m.t. sýnataka úr borkjörnum, við
yfirborð uppgraftar, af færibandi, úr haug, vatnsgryfju eða
við aðrar viðeigandi aðstæður,

1. Safna skal þeim upplýsingum og gögnum, sem eru
nauðsynleg vegna lýsingarinnar á eiginleikum úrgangs, í þeirri
röð sem sett er fram í 2. til 5. mgr.

d) verklagsreglur og fyrirmæli varðandi fjölda sýna, stærð
þeirra, þyngd, lýsingu og meðhöndlun.

2. gr.

2. Nota skal fyrirliggjandi rannsóknir og kannanir, þ.m.t.
fyrirliggjandi leyfi, jarðfræðilegar kannanir, sambærilega
staði, skrár yfir óvirkan úrgang, viðeigandi vottunarkerfi,
evrópska staðla eða landsstaðla fyrir samsvarandi efni, sem
uppfylla tæknilegu kröfurnar sem settar eru fram í
viðaukanum.
3. Meta skal gæði allra upplýsinganna ásamt því hvort þær
séu dæmigerðar og skal greina hugsanlegar upplýsingar sem
vantar.
4. Ef upplýsingar, sem eru nauðsynlegar fyrir lýsinguna á
eiginleikum úrgangsins, vantar skal gera sýnatökuáætlun í
samræmi við staðal EN 14899 og skal taka sýni í samræmi við
sýnatökuáætlunina. Sýnatökuáætlanirnar skulu byggjast á
upplýsingum sem teljast vera nauðsynlegar, þ.m.t.
upplýsingum um:
a) tilgang gagnasöfnunar,
b) prófunaráætlun og kröfur vegna sýnatöku,

Meta skal áreiðanleika og gæði niðurstaðna sýnatöku.
5. Meta skal niðurstöðurnar úr ferlinu við gerð lýsingarinnar
á
eiginleikum.
Ef
nauðsyn
krefur
skal
safna
viðbótarupplýsingum í samræmi við sömu aðferðafræði. Taka
skal lokaniðurstöðuna inn í áætlun um meðhöndlun úrgangs.
3. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 30. apríl 2009.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Stavros DIMAS

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI
TÆKNILEGAR KRÖFUR VEGNA LÝSINGAR Á EIGINLEIKUM ÚRGANGS
1.

Bakgrunnsupplýsingar

Endurskoðun og skilningur á almennum bakgrunni og markmiðum námuvinnslunnar.
Söfnun almennra upplýsinga um:
–

starfsemi í tengslum við leit, útdrátt eða vinnslu,

–

tegund og lýsingu á útdráttar- og vinnsluaðferðinni sem er notuð,

–

eðli ætlaðrar vöru.

2.

Jarðfræðilegur bakgrunnur jarðmyndunar sem skal vinna

Greining þeirra úrgangseininga sem verða til við nám og vinnslu með því að veita viðeigandi upplýsingar um:
–

eðli aðliggjandi bergs, efnafræði þess og steindafræði, þ.m.t. jarðhitaummyndun í bergi sem er auðgað af steindum (e.
mineralized) og í rýru bergi (e. barren),

–

eðli jarðmyndunar, þ.m.t. berg sem hefur auðgast af steindum eða málmgrýti samofið bergi (e. rock-bearing
mineralisation),

–

formgerð málmgrýtis, efnafræði þess og steindafræði, þ.m.t. eðliseiginleikar á borð við eðlismassa, holuhluta
(poruhluta), kornastærðardreifingu og vatnsinnihald, sem tekur til vinnslusteinda, afgangssteinda (e. gangue minerals) og
nýmyndaðra jarðhitasteinda,

–

stærð og lögun jarðmyndunar,

–

veðrun og ummyndun við yfirborð (e. supergene alteration) í efnafræðilegu og steindafræðilegu tilliti.

3.

Úrgangurinn og fyrirhuguð meðhöndlun hans

Lýsing á öllum tegundum úrgangs, sem fellur til við hverja leit, útdrátt og vinnslu, þ.m.t. yfirborðsjarðvegur, úrgangsgrýti og
úrkast, með því að leggja fram upplýsingar um eftirfarandi þætti:
–

uppruna úrgangsins á námuvinnslusvæðinu og ferlið sem myndar úrganginn, s.s. leit, útdráttur, mölun, auðgun,

–

magn úrgangsins,

–

lýsingu á flutningakerfi úrgangsins,

–

lýsingu á efnunum sem skal nota við meðhöndlun,

–

flokkun úrgangs samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB (1), þ.m.t. hættulegir eiginleikar,

–

tegund viðkomandi úrgangsstöðvar, endanlegt form úrgangsins sem til verður og aðferð við afsetningu úrgangsins í
stöðinni.

4.

Jarðtæknileg hegðun úrgangs

Greining á viðeigandi breytum til að meta eðliseiginleika úrgangsins með tilliti til tegundar úrgangsstöðvar.
Þær breytur sem taka skal tillit til eru: kornastærðarmælingar, sveigjanleiki, eðlismassi og vatnsinnihald, þjöppunarstig,
skrúfspennuþol og núningshorn, lekt og hlutfall holrúms, þjappanleiki og styrking.

(1 )

Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3
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5.

Jarðefnafræðilegir eiginleikar og hegðun úrgangsins

Lýsing á efnafræðilegum og steindafræðilegum eiginleikum úrgangsins og á öllum aukefnum eða efnaleifum sem eftir eru í
úrganginum.
Spá um útskolun efna með tímanum fyrir hverja tegund úrgangs með tilliti til fyrirhugaðrar meðhöndlunar, einkum:
–

mat á útskolun málma, oxýmínusjóna og salts með tímanum með útskolunarprófun háð sýrustigi, og/eða
gegnumstreymisprófun og/eða losunarprófun háð tíma og/eða öðrum viðeigandi prófunum,

–

að því er varðar úrgang sem inniheldur súlfíð skal framkvæma kyrrstöðuprófanir eða hvarfafræðilegar prófanir til að
ákvarða myndun súrrar útskolunar og útskolunar á málmi með tímanum.

Nr. 23/325

Nr. 23/326

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 480/2013

2014/EES/23/39

frá 24. maí 2013
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 788/2012 að því er varðar tímabilið fyrir
valfrjálsa greiningu tiltekinna varnarefna (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

sóknarstofum tíma til að fullgilda nauðsynlegar aðferðir
til greiningar þessara varnarefna. Þar eð opinberar
rannsóknarstofur þurfa enn nokkurn tíma til að fullgilda
nauðsynlegar aðferðir til greiningar þessarar varnarefna
skal greining þessara varnarefna áfram vera valfrjáls
árið 2014.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir
varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og
dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE
(1), einkum 28. og 29. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 788/2012 frá 31. ágúst 2012 um samræmda
eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin
2013, 2014 og 2015 til þess að tryggja að farið sé að
ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau
váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og dýraríkinu (2) var
m.a. kveðið á um að árið 2013 skyldi greining tiltekinna
varnarefna vera valfrjáls, einkum þeirra varnarefna sem
nýlega hafði verið bætt við áætlunina með þeirri framkvæmdarreglugerð eða varnarefna með mjög flókna
skilgreiningu á leifum, til að gefa opinberum rann-

2)

Því ber að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr.
788/2012 til samræmis við það.

3)

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Í stað neðanmálsgreinar (g) í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 788/2012 komi eftirfarandi:
„Greining er valfrjáls árin 2013 og 2014.“
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 24. maí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2013, bls. 4. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka
(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 235, 1.9.2012, bls. 8.
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2014/EES/23/40

frá 7. mars 2013
um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 að því er varðar nýsköpunartækni sem dregur úr
losun koltvísýrings frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með
hliðsjón
af
Evrópusambandsins,

sáttmálanum

um

að aðlaga viðeigandi eyðublöð. Í þágu réttarvissu og
skýrleika þykir rétt að skipta út reglugerð (EB) nr.
171/2013.

starfshætti
2)

Í reglugerð (EB) nr. 715/2007 er mælt fyrir um
sameiginlegar tæknikröfur fyrir gerðarviðurkenningu á
vélknúnum ökutækjum og varahlutum að því er varðar
losun og um reglur um samræmi ökutækja í notkun,
endingu
mengunarvarnarbúnaðar,
innbyggð
greiningarkerfi (OBD), mælingu á eldsneytiseyðslu og
aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald
ökutækja.

3)

Í reglugerð (EB) nr. 692/2008 er mælt fyrir um
stjórnsýslufyrirmæli um að kanna samræmi ökutækja að
því er varðar losun koltvísýrings og kröfur um mælingar
á losun koltvísýrings og eldsneytiseyðslu slíkra
ökutækja.

4)

Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
443/2009 (5) eru settir staðlar um mengunarvarnargetu
nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu
Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá
léttum ökutækjum og í framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 725/2011 (6) er
komið á aðferð til að viðurkenna og votta
nýsköpunartækni sem dregur úr losun koltvísýrings frá
slíkum nýjum fólksbifreiðum.

5)

Til þess að taka tillit til koltvísýringssparnaðar, sem
náðst hefur með notkun á nýsköpunartækni, í
útreikningum hvers framleiðanda á markmiði um
sértæka losun koltvísýrings skv. 1. mgr. 12. gr.
reglugerðar (EB) nr. 443/2009 og til að tryggja skilvirkt
eftirlit með sértækum sparnaði að því er varðar einstök
ökutæki, skulu ökutæki sem búin eru vistvænni
nýsköpun vottuð sem hluti af gerðarviðurkenningu
ökutækis og heildarsparnaðurinn skal skráður á
samræmisvottorðið.

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 farþegaog atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (1), einkum 4.
mgr. 4. gr., 3. mgr. 5. gr. og 8. 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.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
171/2013 (3) breytti framkvæmdastjórnin reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí
2008 um framkvæmd og breytingu á 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 (4) að því er varðar
nýsköpunartækni sem dregur úr losun koltvísýrings frá
léttum farþega- og atvinnuökutækjum. Í þeirri reglugerð
var fyrirmyndunum að viðeigandi skjölum, sem notuð
eru í gerðarviðurkenningarferlinu, breytt. Þar af leiðandi
er nauðsynlegt að aðildarríkin fái fullnægjandi tíma til

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 65, 8.3.2013, bls. 1. Hennar var getið í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 37/2014 frá 8. apríl 2014 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 55, 27.2.2013, bls. 9.
(4) Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1.

________________

( 5)
( 6)

Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2011, bls. 19.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/328
6)

7)

8)

9)
10)

Í því skyni er nauðsynlegt að láta viðurkenningaryfirvöldum í té fullnægjandi gögn til að votta ökutæki
sem búin eru vistvænni nýsköpun og fella
koltvísýringssparnað vegna vistvænnar nýsköpunar inn í
dæmigerðar upplýsingar um tiltekna gerð, afbrigði eða
útfærslu ökutækis.
Því er nauðsynlegt að breyta fyrirmyndunum að
viðeigandi
skjölum,
sem
notuð
eru
í
gerðarviðurkenningarferlinu.
Í reglugerð (EB) nr. 715/2007 og 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
og 2005/78/EB (1) eru innleiddar nýjar kröfur um
upplýsingar um prófanir vegna losunar mengandi efna.
Því skulu nauðsynlegar upplýsingar felldar inn í kerfið
sem komið er á með tilskipun 2007/46/EB.
Því ber að breyta tilskipun 2007/46/EB og reglugerð
(EB) nr. 692/2008 til samræmis við það.
Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin
ökutæki.

10.4.2014

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.
1. Ákvæðum I. og IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er
breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
2. Í stað VIII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB komi texti
II. viðauka við þessa reglugerð.
2. gr.
Ákvæðum I. og XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008
er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 171/2013 er felld úr gildi.
4. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 1. júlí 2013.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 7. mars 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel Barroso

forseti.

(1 )

Stjtíð. ESB L 188, 18.7.2009, bls. 1.
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I. VIÐAUKI
Ákvæðum I. og IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:
a)

Eftirfarandi færslur 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 og 3.5.6.3 bætist við:
„3.5.6. Ökutæki sem búið er vistvænni nýsköpun í skilningi 12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
443/2009 (*) og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 725/2011 (**): já/nei (1)
3.5.6.1. Gerð/afbrigði/útfærsla grunnviðmiðunarökutækisins, sem um getur í 5. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)
nr. 725/2011, (ef við á): .....................................................................................................................................
3.5.6.2. Víxlverkun á milli fleiri en einnar vistvænnar nýsköpunar: já/nei (1)
3.5.6.3. Losungargögn í tengslum við notkun vistvænnar nýsköpunar (gera skal sams konar töflu fyrir hvert
viðmiðunareldsneyti sem er prófað) (w1)

Ákvörðun um
viðurkenningu á
vistvænni nýsköpun
(w2)

Kóði vistvænnar
nýsköpunar (w3)

4. Losun
2. Losun
3. Losun
koltvísýrings frá
1. Losun
koltvísýrings frá
koltvísýrings frá ökutæki sem búið er
koltvísýrings frá
ökutæki sem búið er grunnviðmiðunaröku vistvænni nýsköpun í
grunnviðmiðunaröku
vistvænni nýsköpun tækinu í prófunarlotu
prófunarlotu
tækinu (g/km)
(g/km)
prófunar 1 (w4)
prófunar 1 (=
3.5.1.3)

5. Notkunarstuðull
(UF), þ.e. skipting í
Sparnaður í losun
tímabil, sem tæknin
koltvísýrings ((1– 2)
er notuð við
– (3 – 4))*5
venjulegar
notkunaraðstæður

xxxx/201x

Heildarsparnaður í losun koltvísýrings (g/km) (w5)

(*)
(**)

Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2011, bls. 19.“

b) Eftirfarandi skýringar bætist við:
„(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)

Úthlutað 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 .“,

2) Ákvæðum IX. viðauka er breytt sem hér segir:
a)

Eftirfarandi færslur 3.3.1 og 3.2 bætist við í færslu 49 í I. hluta , síðu 2 – ökutækjaflokkur M1 (fullbúin ökutæki og
fullbúin ökutæki í áföngum) í fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorðinu:
„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): ...................................................................................................................... “,
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b) eftirfarandi skýringar bætist við í „Skýringar við IX. viðauka“:
„(p) Vistvæn nýsköpun.
(p1) Almennur kóði fyrir vistvæna nýsköpun skal samansettur úr eftirfarandi þáttum, hver og einn aðgreindur með
eyðu:
— Kóði viðurkenningaryfirvalds skv. VII. viðauka,
— Sérstakur kóði fyrir hverja vistvæna nýsköpun sem sett er í ökutæki, gefið upp í tímaröð ákvarðana
framkvæmdastjórnarinanr um viðurkenningu.
(T.d. skal almennur kóði þriggja tegunda vistvænnar nýsköpunar, sem eru viðurkenndar í tímaröð sem 10,
15 og 16 og settar í ökutæki, sem vottað er af þýska gerðarviðurkenningaryfirvaldinu vera: „e1 10 15 16“.)
(p2) Samanlagður sparnaður í losun koltvísýrings fyrir hverja einstaka vistvæna nýsköpun .“.
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II. VIÐAUKI
„VIII. VIÐAUKI
NIÐURSTÖÐUR PRÓFANA
(Skulu útfylltar af gerðarviðurkenningaryfirvaldi og fylgja EB-gerðarviðurkenningarvottorði ökutækis.)
Í hverju tilviki skal ljóst af upplýsingunum um hvaða afbrigði og útfærslu þær gilda. Ekki mega vera fleiri en ein niðurstaða
fyrir hverja útfærslu. Hins vegar er leyfilegt að steypa saman nokkrum niðurstöðum fyrir hverja útfærslu þar sem versta
tilvikið er gefið til kynna. Í síðara tilvikinu skal standa í athugasemd að í þeim liðum, sem merktir eru með (*), séu einungis
tilgreindar niðurstöður í verstu tilvikum.
1.

Niðurstöður hljóðstigssprófana
Númer grunnstjórnvaldsfyrirmæla og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmæla sem gilda um viðurkenninguna. Ef um er
að ræða stjórnvaldsfyrirmæli sem koma til framkvæmda í tveimur eða fleiri áföngum, skal einnig tilgreina um hvaða
áfanga er að ræða:

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

Í akstri (dB(A)/E):

…

…

…

Í kyrrstöðu (dB(A)/E):

…

…

…

við (min–1):

…

…

…

2.

Niðurstöður prófana á losun með útblæstri

2.1.

Losun frá vélknúnum ökutækjum sem eru prófuð samkvæmt prófunaraðferð fyrir létt ökutæki
Tilgreinið nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmæli sem gilda um viðurkenninguna. Ef um er að ræða
stjórnvaldsfyrirmæli sem koma til framkvæmda í tveimur áföngum eða fleiri, skal einnig tilgreina um hvaða áfanga
er að ræða:
Eldsneyti (a): ..................................... (dísilolía, bensín, fljótandi jarðolíugas, jarðgas, tvær tegundir eldsneytis:
bensín/jarðgas, fljótandi jarðolíugas, fjölblöndueldsneyti: bensín/etanól, jarðgas/blanda vetnis og jarðgass ...)

2.1.1.

Prófun 1 (b) (c): (losun ökutækis í prófunarlotu eftir kaldræsingu)

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

CO (mg/km)

…

…

…

THC (mg/km)

…

…

…

NMHC (mg/km)

…

…

…

NOx (mg/km)

…

…

…

THC + NOx (mg/km)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Massi efnisagna (PM) (mg/km)
1

Fjöldi agna (P) (#/km) ( )

2.1.2.

Prófun 2 (b) (c) (losunargögn, sem eru nauðsynleg við gerðarviðurkenningu vegna aksturshæfni)
Prófun 2, prófun í hægum lausagangi:

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

CO (% miðað við rúmmál)

…

…

…
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Snúningshraði (min–1)

…

…

…

Hitastig á smurolíu (°C)

…

…

…

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

CO (% miðað við rúmmál)

…

…

…

Lambda-gildi

…

…

…

Snúningshraði (min–1)

…

…

…

Hitastig á smurolíu (°C)

…

…

…

Prófun 2, prófun í hröðum
lausagangi:

2.1.3.

Prófun 3 (losun lofttegunda frá sveifarhúsi): ...................................................................................................................

2.1.4.

Prófun 4 (losun við uppgufun): ...................................................................................................................... g/prófun

2.1.5.

Prófun 5 (ending mengunarvarnabúnaðar):
— Vegalengd sem farin er í öldrunarprófun (km) (t.d. 160 000): .................................................................................
— Spillistuðull (DF): reiknaður út/fastákveðinn (2)
— Gildi:

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

CO

…

…

…

THC

…

…

…

NMHC

…

…

…

NOx

…

…

…

THC + NOx

…

…

…

Massi efnisagna (PM)

…

…

…

Fjöldi agna (P) (1)

…

…

…

2.1.6.

Prófun 6 (meðallosun við lágan umhverfishita):

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

CO (g/km)

…

…

…

THC (g/km)

…

…

…

2.1.7.

Innbyggð greiningarkerfi: já/nei (2)

2.2.

Losun frá hreyflum sem eru prófaðir samkvæmt prófunaraðferð fyrir þung ökutæki.
Tilgreinið nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmæli sem gilda um viðurkenninguna. Ef um er að ræða
stjórnvaldsfyrirmæli sem koma til framkvæmda í tveimur áföngum eða fleiri, skal einnig tilgreina um hvaða áfanga
er að ræða:
Eldsneyti (a): ......................................... (dísilolía, bensín, fljótandi jarðolíugas, jarðgas, etanól ...)
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Niðurstöður ESC-prófunar (1) (e) (f)

2.2.1.
Afbrigði/útfærsla

…

…

…

CO (mg/kWh)

…

…

…

THC (mg/kWh)

…

…

…

NOx (mg/kWh)

…

…

…

NH3 (í milljónarhlutum) (1)

…

…

…

Massi efnisagna (mg/kWh)

…

…

…

Fjöldi efnisagna (#/kWh) (1)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

CO (mg/kWh)

…

…

…

THC (mg/kWh)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

NH3 (í milljónarhlutum) ( )

…

…

…

Massi efnisagna (mg/kWh)

…

…

…

1

…

…

…

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

CO (% miðað við rúmmál)

…

…

…

Lambda-gildi ( )

…

…

…

Snúningshraði (min–1)

…

…

…

Hitastig á smurolíu (°C)

…

…

…

Niðurstöður ELR-prófunar (1)

2.2.2.
Afbrigði/útfærsla
Reykþéttnigildi:...m

–1

2.2.3.

Niðurstöður ETC-prófunar (e) (f)

NMHC (mg/kWh) (1)
1

CH4 (mg/kWh) ( )
NOx (mg/kWh)
1

Fjöldi efnisagna (#/kWh) ( )
Prófun í lausagangi (1)

2.2.4.

1

2.3.

Dísilreykur
Tilgreinið nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmæli sem gilda um viðurkenninguna. Ef um er að ræða
stjórnvaldsfyrirmæli sem koma til framkvæmda í tveimur áföngum eða fleiri, skal einnig tilgreina um hvaða áfanga
er að ræða:
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Niðurstöður prófunar við hröðun

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

Leiðrétt gildi gleypnistuðuls (m )

…

…

…

Eðlilegur snúningshraði hreyfils í
lausagangi

…

…

…

Hámarkssnúningshraði

…

…

…

Hitastig olíu (lágmark/hámark)

…

…

…

-1

3.

Niðurstöður prófana á losun koltvísýrings, eldsneytisnotkun, raforkunotkun og drægi á rafmagni
Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmæla sem gilda um viðurkenninguna:

3.1.

Ökutæki með brunahreyfli, þ.m.t. fjölknúin rafökutæki sem ekki er hægt að hlaða utan ökutækisins (NOVC) (1) (d)

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

Koltvísýringslosun (akstur í
þéttbýli): (g/km)

…

…

…

Koltvísýringslosun (akstur utan
þéttbýlis): (g/km)

…

…

…

Koltvísýringslosun (blandaður
akstur): (g/km)

…

…

…

Eldsneytisnotkun (akstur í þéttbýli):
(l/100 km) (g)

…

…

…

Eldsneytisnotkun (akstur utan
þéttbýlis): (l/100) km (g)

…

…

…

Eldsneytisnotkun (blandaður
akstur) (l/100 km) (g)

…

…

…

3.2.

Fjölknúið rafökutæki sem hægt er að hlaða utan ökutækisins (OVC) (1)

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

Koltvísýringslosun (skilyrði A, blandaður akstur) (g/km)

…

…

…

Koltvísýringslosun (skilyrði B, blandaður akstur) (g/km)

…

…

…

Koltvísýringslosun (veginn, blandaður akstur) (g/km)

…

…

…

Eldsneytisnotkun (skilyrði A, blandaður akstur) (l/100 km) (g)

…

…

…

Eldsneytisnotkun (skilyrði B, blandaður akstur) (l/100 km) (g)

…

…

…

Eldsneytisnotkun (veginn, blandaður akstur) (l/100 km) ( )

…

…

…

Raforkunotkun (skilyrði A, blandaður akstur) (Wh/km)

…

…

…

Raforkunotkun (skilyrði B, blandaður akstur) (Wh/km)

…

…

…

Raforkunotkun (veginn, blandaður akstur) (Wh/km)

…

…

…

Drægi á eingöngu rafmagni (km)

…

…

…

g

3.3.

Ökutæki sem eru eingöngu rafknúin (1)

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

Raforkunotkun (Wh/km)

…

…

…

Drægi (km)

…

…

…
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Vetnisknúin ökutæki með efnarafal (1)

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

Eldsneytisnotkun (kg/100 km)

…

…

…

4.

Niðurstöður prófana fyrir ökutæki sem búin eru vistvænni nýsköpun (h1) (h2) (h3)

Afbrigði/útfærsla
Ákvörðun um
viðurkenningu
á
vistvænni
nýsköpun (h4)

Kóði
fyrir
vistvæna
nýsköpun (h5)

1. Losun
koltvísýrings
frá
grunnviðmiðun
arökutækinu
(g/km)

2. Losun
koltvísýrings
frá
ökutæki
sem búið er
vistvænni
nýsköpun
(g/km)

3. Losun
koltvísýrings
frá
grunnviðmiðun
arökutækinu í
prófunarlotu
prófunar 1 (h6)

4. Losun
koltvísýrings
frá
ökutæki
sem búið er
vistvænni
nýsköpun
í
prófunarlotu
prófunar 1 (=
3.5.1.3)

5. Notkunarstuðull (UF),
þ.e. skipting í
tímabil, sem
tæknin
er
notuð
við
venjulegar
notkunaraðstæ
ður

Sparnaður
í
losun
koltvísýrings
((1– 2) – (3 –
4))*5

xxxx/201x

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

h7

Heildarsparnaður í losun koltvísýrings (g/km) ( )

4.1.

…

Almennur kóði vistvænnar nýsköpunar (h8)

Skýringar
(1 )
(2 )
(a )
(b )
(c )

(d )
(e )
(f )
(g )
(h )
(h1)
(h2)
(h3)
(h4)
(h5)
(h6)
(h7)
(h8)

Ef við á.
Strikið yfir það sem á ekki við.
Ef takmarkanir eru í gildi fyrir eldsneytið skal tilgreina þær (t.d. jarðgas í L- eða H-flokki).
Ef um er að ræða ökutæki sem knýja má með tveimur tegundum eldsneytis, skal gera sams konar töflu fyrir báðar
eldsneytisgerðirnar.
Ef um er að ræða ökutæki sem knýja má með fjölblöndueldsneyti og prófunin á að fara fram á báðum tegundum
eldsneytis, samkvæmt mynd I.2.4 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, og ökutæki sem nota fljótandi
jarðolíugas eða jarðgas/lífmetan og knýja má annað hvort með einni eða tveimur tegundum eldsneytis, skal gera sams
konar töflur fyrir mismunandi viðmiðunareldsneyti sem notuð eru í prófuninni og aukatafla skal sýna verstu
niðurstöðurnar. Þegar við á, í samræmi við liði 1.1.2.4. og 1.1.2.5. í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, skal
sýna hvort niðurstöðurnar eru mældar eða reiknaðar út.
Gera skal sams konar töflu fyrir hverja gerð viðmiðunareldsneytis sem er prófað.
Ef um er að ræða Euro VI ber að skilja ESC sem WHSC og ETC sem WHTC.
Ef um er að ræða Euro VI, ef hreyflar sem eru knúnir samþjöppuðu jarðgasi og fljótandi jarðolíugasi eru prófaðir með
mismunandi tegundum viðmiðunareldsneytis, þá skal gera sams konar töflu fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis.
Einingunni „l/100 km“ er skipt út fyrir „m3/100 km“ fyrir ökutæki sem eru knúin jarðgasi og vetnis- og jarðgasi og með
„kg/100 km“ fyrir ökutæki sem eru vetnisknúin.
Vistvæn nýsköpun.
Gera skal sams konar töflu fyrir hvert afbrigði/útfærslu.
Gera skal sams konar töflu fyrir hverja gerð viðmiðunareldsneytis sem er prófað.
Taflan er stækkuð ef nauðsyn krefur, með einni aukaröð fyrir hverja vistvæna nýsköpun.
Númer ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á vistvænni nýsköpun.
Úthlutað í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á vistvænni nýsköpun.
Ef ákveðin aðferð við líkanasmíði er notuð í staðinn fyrir prófunarlotu prófunar 1, skal þetta gildi vera það sem kemur
úr aðferðinni við líkanasmíðina.
Samanlagður sparnaður í losun koltvísýrings fyrir hverja einstaka vistvæna nýsköpun.
Almennur kóði fyrir vistvæna nýsköpun skal samsettur úr eftirfarandi þáttum, hver og einn aðgreindur með eyðu:
— Kóði viðurkenningaryfirvalds skv. VII. viðauka,
— Sérstakur kóði fyrir hverja vistvæna nýsköpun sem sett er í ökutæki, gefið upp í tímaröð ákvarðana
framkvæmdastjórnarinanr um viðurkenningu. (T.d. skal almennur kóði þriggja tegunda vistvænnar nýsköpunar, sem
eru viðurkenndar í tímaröð sem 10, 15 og 16 og settar í ökutæki sem vottað er af þýska
gerðarviðurkenningaryfirvaldinu vera: „e1 10 15 16“.)
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III. VIÐAUKI
Ákvæðum I. og XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:
a)

eftirfarandi liðir 4.3.5, 4.3.5.1 og 4.3.5.2 bætist við:
„4.3.5. Ökutæki sem búið er vistvænni nýsköpun:
4.3.5.1. Ef um er að ræða gerð ökutækis sem búið er einni eða fleiri tegundum vistvænnar nýsköpunar, í skilningi
12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (*) og framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 725/2011 (**), skal sýna fram á samræmi framleiðslu að því er varðar
vistvæna nýsköpun með því að framkvæma prófanirnar, sem kveðið er á um í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á þeirri vistvænu nýsköpun sem um er að ræða.
4.3.5.2. Liðir 4.3.1, 4.3.2 og 4.3.4 gilda.
(*) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 1.
(**) Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2011, bls. 19.“,

b) Eftirfarandi liðir 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 og 3.5.6.3 bætist við í 3. viðbæti:
„3.5.6. Ökutæki sem búið er vistvænni nýsköpun í skilningi 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 443/2009 og
framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 725/2011: já/nei (**)
3.5.6.1. Gerð/afbrigði/útfærsla grunnviðmiðunarökutækisins, sem um getur í 5. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr.
725/2011 (**): …
3.5.6.2. Víxlverkun á milli fleiri en einnar tegundar vistvænnar nýsköpunar: já/nei (*)
3.5.6.3. Losunargögn í tengslum við notkun vistvænnar nýsköpunar (***) (****)

Ákvörðun um
viðurkenningu á
vistvænni
nýsköpun (1)

Kóði fyrir vistvæna
nýsköpun (2)

1. Losun
koltvísýrings frá
grunnviðmiðunarö
kutækinu (g/km)

2. Losun
koltvísýrings frá
ökutæki sem búið
er vistvænni
nýsköpun (g/km)

3. Losun
koltvísýrings frá
grunnviðmiðunarö
kutækinu í
prófunarlotu
prófunar 1 (3)

4. Losun
koltvísýrings frá
ökutæki sem búið
er vistvænni
nýsköpun í
prófunarlotu
prófunar 1 (=
3.5.1.3)

5. Notkunarstuðull
(UF), þ.e. skipting
í tímabil, sem
tæknin er notuð við
venjulegar
notkunaraðstæður

Sparnaður í losun
koltvísýrings ((1–
2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x (1)

Heildarsparnaður í losun koltvísýrings (g/km) (4)
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Númer ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á vistvænni nýsköpun.
Úthlutað í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á vistvænni nýsköpun.
Samkvæmt samþykki gerðarviðurkenningaryfirvaldsins, ef líkanasmíði er notuð í staðinn fyrir prófunarlotu prófunar 1, skal þetta gildi vera það sem kemur úr aðferðinni
við líkanasmíðina.
Samanlagður sparnaður í losun koltvísýrings fyrir hverja einstaka vistvæna nýsköpun.

(*)
Strikið yfir það sem á ekki við.
(**) Ef við á.
(***) Gera skal sams konar töflu fyrir hverja gerð viðmiðunareldsneytis sem er prófað.
(****) Taflan er stækkuð ef nauðsyn krefur, með einni aukaröð fyrir hverja vistvæna nýsköpun.“,
c)

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðbótinni við 4. viðbæti:
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í lið 2.1. er töflunni sem svarar til prófunar 6 skipt út fyrir eftirfarandi:
„Prófun 6

Mæligildi“,

CO (g/km)

THC (g/km)

|

ii. í stað liðar 2.1.1. komi eftirfarandi:
„2.1.1. Ef um er að ræða ökutæki sem knýja má með tveimur tegundum eldsneytis, skal taflan fyrir prófun 1 gerð fyrir
báðar eldsneytisgerðirnar. Ef um er að ræða ökutæki sem knýja má með fjölblöndueldsneyti og prófun 1 á að
fara fram á báðum tegundum eldsneytis, samkvæmt mynd I.2.4 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, og
ökutæki sem nota fljótandi jarðolíugas eða jarðgas/lífmetan og knýja má annað hvort með einni eða tveimur
tegundum eldsneytis, skal gera sams konar töflu fyrir mismunandi viðmiðunareldsneyti sem notuð eru í
prófuninni og aukatafla skal sýna verstu niðurstöðurnar. Þegar við á, í samræmi við liði 1.1.2.4. og 1.1.2.5. í I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, skal sýna hvort niðurstöðurnar eru mældar eða reiknaðar út.
iii. Eftirfarandi liðir 2.6. og 2.6.1. bætist við:
„2.6.

Niðurstöður úr prófun vistvænnar nýsköpunar (*) (**)

4. Losun
2. Losun
3. Losun
koltvísýrings frá
Ákvörðun um
1. Losun
koltvísýrings frá
koltvísýrings frá ökutæki sem búið er
viðurkenningu á
koltvísýrings frá
Kóði fyrir vistvæna
ökutæki sem búið er grunnviðmiðunaröku vistvænni nýsköpun í
vistvænni nýsköpun
grunnviðmiðunaröku
nýsköpun (2)
vistvænni nýsköpun tækinu í prófunarlotu
prófunarlotu
(1 )
tækinu (g/km)
(g/km)
prófunar 1 (3)
prófunar 1 (=
3.5.1.3)

5. Notkunarstuðull
(UF), þ.e. skipting í
Sparnaður í losun
tímabil, sem tæknin
koltvísýrings
er notuð við
((1– 2) – (3 – 4))*5
venjulegar
notkunaraðstæður

xxxx/201x

Heildarsparnaður í losun koltvísýrings (g/km) (4)
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Númer ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á vistvænni nýsköpun.
Úthlutað í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á vistvænni nýsköpun.
Ef notuð er líkanasmíði í staðinn fyrir prófunarlotu fyrir prófun 1, skal þetta gildi vera það sem kemur úr aðferðinni við líkanasmíðina.
Samanlagður sparnaður í losun koltvísýrings fyrir hverja einstaka vistvæna nýsköpun.

2.6.1. Almennur kóði vistvænnar nýsköpunar (***): ..............................................................................................
(*) Gera skal sams konar töflu fyrir hverja gerð viðmiðunareldsneytis sem er prófað.
(**) Taflan er stækkuð ef nauðsyn krefur, með einni aukaröð fyrir hverja vistvæna nýsköpun.
(***) Almennur kóði fyrir vistvæna nýsköpun skal samansettur úr eftirfarandi þáttum, hver og einn aðgreindur
með eyðu:
— Kóði gerðarviðurkenningaryfirvaldsins, skv. VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.
— Sérstakur kóði fyrir hverja vistvæna nýsköpun sem sett er í ökutæki, gefið upp í tímaröð ákvarðana
framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu.
(T.d. skal almennur kóði þriggja tegunda vistvænnar nýsköpunar, sem eru viðurkenndar í tímaröð
sem 10, 15 og 16 og settar í ökutæki sem vottað er af þýska gerðarviðurkenningaryfirvaldinu vera:
„e1 10 15 16“.)

2) Eftirfarandi liðir 4, 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4. bætist við í XII. viðauka:
„4. GERÐARVIÐURKENNING ÖKUTÆKJA SEM BÚIN ERU VISTVÆNNI NÝSKÖPUN
4.1. Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 725/2011 skal framleiðandi, sem óskar eftir því að
njóta ávinnings af minnkun sinni á sértækri meðaltalslosun koltvísýrings, í kjölfar sparnaðar sem næst með einni eða
fleiri tegundum vistvænnar nýsköpunar í ökutæki, sækja um EB-gerðarviðurkenningarvottorð ökutækisins sem búið
er vistvænni nýsköpun, hjá viðurkenningaryfirvaldi.
4.2. Sparnaður í losun koltvísýrings frá ökutæki sem búið er vistvænni nýsköpun, skal, að því er varðar
gerðarviðurkenningu, ákvarðaður með verklagsreglunum og prófunaraðferðinni, sem tilgreind er í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á vistvænni nýsköpun, í samræmi við 10. gr. framkvæmdarreglugerðar
(ESB) nr. 725/2011.
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4.3. Framkvæmd nauðsynlegra prófana til að ákvarða þann sparnað í losun koltvísýrings, sem næst með vistvænni
nýsköpun, skal ekki hafa áhrif á skilyrðið um að sýna fram á að vistvæn nýsköpun sé í samræmi við
tækniforskriftirnar, sem mælt er fyrir um í tilskipun 2007/46/EB, ef við á.
4.4. Gerðarviðurkenning skal ekki veitt ef ekki er sýnt fram á að ökutæki sem búið er vistvænni nýsköpun hafi náð
lágmarksminnkun losunar koltvísýrings sem nemur 1 g/km gagnvart viðmiðunarökutækinu, eins og um getur í 5. gr.
framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 725/2011.“.
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 220/2013

2014/EES/23/41

frá 13. mars 2013
um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95 að því er varðar leiðréttingu á gjöldum til
Lyfjastofnunar Evrópu með tilliti til verðbólgu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

6)

Í samræmi við 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 297/95 skal
uppfærslan framkvæmd þannig að hún gildi frá og með
1. apríl 2013. Því er rétt og brýnt að þessi reglugerð
öðlist gildi sem fyrst og gildi frá þeim degi.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95 frá
10. febrúar 1995 um gjöld sem greiða ber til Lyfjamálastofnunar Evrópu (1),
einkum 5, mgr. 12. gr.,

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 297/95 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir:

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:
1)

2)

3)

4)

5)

Samkvæmt 3. mgr. 67. gr. reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um
málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir
manna- og dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og
um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu (2) samanstanda
tekjur Lyfjastofnunar Evrópu (heitið notað óstytt) af
framlögum frá Sambandinu og gjöldum sem fyrirtæki
greiða til Lyfjastofnunarinnar. Í reglugerð (EB)
nr. 297/95 er mælt fyrir um flokka og fjárhæðir slíkra
gjalda.
Þessi gjöld ber að uppfæra með tilliti til upplýsinga um
verðbólgustig
fyrir
2012.
Verðbólgustigið
í
Sambandinu, eins og Hagstofa Evrópusambandsins birti
það, var 2,6% árið 2012.
Til einföldunar skulu aðlagaðar fjárhæðir gjalda
námundaðar að næstu 100 evrum.
Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 297/95 til
samræmis við það.
Vegna réttarvissu á þessi reglugerð ekki við um gildar
umsóknir sem bíða umfjöllunar 1. apríl 2013.

i.

Ákvæðum a-liðar er breytt sem hér segir:
— í fyrstu undirgrein komi „274 400 evrur“ í stað
„267 400 evrur“,
— í annarri undirgrein komi „27 500 evrur“ í stað
„26 800 evrur“,
— í þriðju undirgrein komi „6 900 evrur“ í stað
„6 700 evrur“.

ii. Ákvæðum b-liðar er breytt sem hér segir:
— í fyrstu undirgrein komi „106 500 evrum“ í
stað „103 800 evrum“,
— í annarri undirgrein komi „177 300 evrur“ í
stað „172 800 evrur“,
— í þriðju undirgrein komi „10 600 evrur“ í stað
„10 300 evrur“,
— í fjórðu undirgrein komi „6 900 evrur“ í stað
„6 700 evrur“.
iii. Ákvæðum c-liðar er breytt sem hér segir:
— í fyrstu undirgrein komi „82 400 evrum“ í stað
„80 300 evrum“,

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2014 frá 8. apríl 2014
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. EB L 35, 15.2.1995, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1.
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— í annarri undirgrein komi „20 600 til 61 800
evrur“ í stað „20 100 til 60 200 evrur“,

ii. Ákvæðum b-liðar er breytt sem hér segir:
— í fyrstu undirgrein komi „68 400 evrum“ í stað
„66 700 evrum“,

— í þriðju undirgrein komi „6 900 evrur“ í stað
„6 700 evrur“.

— í annarri undirgrein komi „116 000 evrur“ í
stað „113 100“,

b) Ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir:
i.

10.4.2014

fyrstu undirgrein a-liðar er breytt sem hér segir:

— í þriðju undirgrein komi „13 600 evrur“ í stað
„13 300 evrur“,

— komi „3 000 evrur“ í stað „2 900 evrur“,
— í fjórðu undirgrein komi „6 900 evrur“ í stað
„6 700 evrur“.

— komi „6 900 evrur“ í stað „6 700 evrur“.

— Fimmtu undirgrein er breytt sem hér segir:

ii. Ákvæðum b-liðar er breytt sem hér segir:

— komi „34 300 evrur“ í stað „33 400 evrur“,

— í fyrstu undirgrein komi „82 400 evrum“ í stað
„80 300 evrum“,

— komi „6 900 evrur“ í stað „6 700 evrur“.
— í annarri undirgrein komi „20 600 til 61 800
evrur“ í stað „20 100 til 60 200 evrur“.

iii. Ákvæðum c-liðar er breytt sem hér segir:

c) Í 3. mgr. komi „13 600 evrur“ í stað „13 300
evrur“.

— í fyrstu undirgrein komi „34 300 evrum“ í stað „33
400 evrum“,

d) Í 4. mgr. komi „20 600 evrum“ í stað „20 100
evrum“.

— í annarri undirgrein komi „8 600 til 25 700 evrur“
í stað „8 400 til 25 000 evrur“.

e) Í 5. mgr. komi „6 900 evrur“ í stað „6 700 evrur“.

— í þriðju undirgrein komi „6 900 evrur“ í stað „6
700 evrur“.

f) Ákvæðum 6. mgr. er breytt sem hér segir:
b) Ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir:
i.

í fyrstu undirgrein komi „98 400 evrur“ í stað
„95 900 evrur“,

i.

ii. Í annarri undirgrein komi „24 500 til 73 800
evrur“ í stað „23 900 til 71 900 evrur“.

— komi „3 000 evrur“ í stað „2 900 evrur“,
— komi „6 900 evrur“ í stað „6 700 evrur“.

2) Í 4. gr. komi „68 400 evrum“ í stað „66 700 evrum“.
3) Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir:

ii. Ákvæðum b-liðar er breytt sem hér segir:
— í fyrstu undirgrein komi „41 100 evrum“ í stað
„40 100 evrum“,

a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:
i.

Ákvæðum a-liðar er breytt sem hér segir:

— í annarri undirgrein komi „ 10 300 til 30 900
evrur“ í stað „10 000 til 30 100 evrur“,

— í fyrstu undirgrein komi „137 300 evrur“ í stað
„133 800 evrur“,
— í annarri undirgrein komi „13 600 evrur“ í stað
„13 300 evrur“,

Ákvæðum a-liðar er breytt sem hér segir:

— í þriðju undirgrein komi „6 900 evrur“ í stað
„6 700 evrur“.
c) Í 3. mgr. komi „6 900 evrur“ í stað „6 700 evrur“.

— í þriðju undirgrein komi „6 900 evrur“ í stað
„6 700 evrur“.

d) Í 4. mgr. komi „20 600 evrum“ í stað „20 100 evrum“.

— Fjórðu undirgrein er breytt sem hér segir:

e) Í 5. mgr. komi „6 900 evrur“ í stað „6 700 evrur“.

— komi „68 400 evrur“ í stað „66 700 evrur“.

f) Ákvæðum 6. mgr. er breytt sem hér segir:

— komi „6 900 evrur“ í stað „6 700 evrur“.

i.

Í fyrstu undirgrein komi „32 800 evrum“ í stað
„32 000 evrum“.

14.03.2013
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ii. Í annarri undirgrein komi „8 200 til 24 500 evrur“
í stað „8 000 til 23 900 evrur“.
4)

Í 6. gr. komi „41 100 evrum“ í stað „40 100 evrum“.

5) Ákvæðum 7. gr. er breytt sem hér segir:
a) Í fyrstu mgr. komi „68 400 evrum“ í stað „66 700
evrum“.
b) Í annarri mgr. komi „20 600 evrum“ í stað „20 100
evrum“.
6) Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir:
a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:
i.

Í annarri undirgrein komi „82 400 evrur“ í stað
„80 300 evrur“.

ii. Í þriðju undirgrein komi „41 100 evrur“ í stað „40
100 evrur“.
iii. Í fjórðu undirgrein komi „20 600 til 61 800 evrur“
í stað „20 100 til 60 200 evrur“.
iv. Í fimmtu undirgrein komi „10 300 til 30 900
evrur“ í stað „10 000 til 30 100 evrur“.

L 70/341

b) Ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir:
i.

Í annarri undirgrein komi „274 400 evrur“ í stað
„267 400 evrur“.

ii. Í þriðju undirgrein komi „137 300 evrur“ í stað
„133 800 evrur“.
iii. Í fimmtu undirgrein komi „3 000 til 236 500
evrur“ í stað „2 900 til 230 500 evrur“.
iv. Í sjöttu undirgrein komi „3 000 til 118 400 evrur“ í
stað „2 900 til 115 400 evrur“.
c) Í 3. mgr. komi „6 900 evrum“ í stað „6 700 evrum“.
2. gr.
Reglugerðin á ekki við um gildar umsóknir sem bíða
umfjöllunar 1. apríl 2013.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún er birt í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. apríl 2013.

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

Gjört í Brussel 13. mars 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 354/2013

2014/EES/23/42

frá 18. apríl 2013
um breytingar varðandi sæfivörur sem eru leyfðar í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með
hliðsjón
af
Evrópusambandsins,

sáttmálanum

um

breytinga og tilkynna skal um þær innan 12 mánaða frá
því að þær koma til framkvæmdar. Aðrar gerðir
breytinga sem eru stjórnsýslulegs eðlis, sem krefjast
undanfarandi athugunar sem og þess að strax sé tilkynnt
um þær til að hægt sé að hafa samfellt eftirlit með
viðkomandi sæfivöru, skulu þó ekki falla undir kerfið
fyrir árlega skýrslugjöf.

starfshætti

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á
markaði og um notkun þeirra (1), einkum 51. gr.,

6)

Leggja skal inn sérumsókn fyrir hverja breytingu. Þó
skal vera heimilt að samflokka breytingar í ákveðnum
tilvikum til að auðvelda endurskoðun á breytingunum
og minnka umsýsluálagið.

7)

Til að auka samvinnu milli aðildarríkjanna og gera það
kleift að leysa ágreining um mat á ákveðnum
breytingum skal innleiða ákvæði varðandi hlutverk
samræmingarhópsins sem komið var á fót með
reglugerð (ESB) nr. 528/2012.

8)

Í þessari reglugerð skal skýrt hvenær leyfishafinn má
hrinda tiltekinni breytingu í framkvæmd þar eð slík
skýring er nauðsynleg fyrir rekstraraðila.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

Til þess að tryggja samhæfða nálgun er rétt að
samþykkja ákvæði um breytingar á sæfivörum að því er
varðar upplýsingarnar sem lagðar eru fram í tengslum
við upphaflegar umsóknir um leyfi fyrir sæfivörum og
flokkum skyldra sæfivara eða skráningu á þeim, sem
leyfi var veitt fyrir eða voru skráðar í samræmi við
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16.
febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (2) og
reglugerð (ESB) nr. 528/2012.
Flokka skal tillögur að breytingum á sæfivörum í
mismunandi flokka með tilliti til þess að hvaða marki
þær hafa í för með sér endurmat á áhættu af völdum
sæfivöru eða flokks skyldra sæfivara fyrir heilbrigði
manna, heilbrigði dýra eða umhverfið, og endurmat á
verkun þeirra. Rétt þykir að koma á viðmiðunum til að
nota til að flokka breytingar á vöru í einn af flokkunum
sem um getur í 3. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) nr.
528/2012.
Til að auka fyrirsjáanleika skal Efnastofnun Evrópu (hér
á eftir nefnd „Efnastofnunin“) gefa út álit á flokkun á
breytingum á vörum. Efnastofnunin skal einnig gefa út
viðmiðunarreglur um einstök atriði hinna ýmsu
breytingarflokka. Þessar viðmiðunarreglur skulu
uppfærðar reglulega á grundvelli vísinda- og
tækniframfara.
Það er nauðsynlegt að skýra málsmeðferðina sem leiðir
til ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við
fyrstu undirgrein 2. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) nr.
528/2012 og, ef við á, 5. mgr. 44. gr. hennar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. KAFLI
ALMENN ÁKVÆÐI
1. gr.
Viðfangsefni
Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ákvæði varðandi
breytingar á sæfivörum sem óskað er eftir í samræmi við 2.
mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 með tilliti til
hverra þeirra upplýsinga sem eru lagðar fram í tengslum við
upphaflega leyfisumsókn fyrir sæfivöru eða flokki skyldra
sæfivara í samræmi við tilskipun 98/8/EB og reglugerð (ESB)
nr. 528/2012 (hér á eftir „breytingar á vörum“).
2. gr.

5)

Til að draga úr heildarfjölda mögulegra umsókna, og til
að
gera
aðildarríkjum,
Efnastofnuninni
og
framkvæmdastjórninni kleift að einbeita sér að þeim
breytingum sem hafa óyggjandi áhrif á eiginleika
sæfivöru, skal innleiða kerfi fyrir árlega skýrslugjöf um
tilteknar breytingar sem eru stjórnsýslulegs eðlis. Ekki
skal krefjast undanfarandi samkomulags vegna slíkra

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 109, 19.4.2013, bls. 4. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 44/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1.

Flokkun breytinga á vörum
1. Breytingar á vörum eru flokkaðar í samræmi við
viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa
reglugerð. Tilteknir breytingarflokkar eru skráðir í töflunum í
viðaukanum.
2. Handhafa leyfis er heimilt að leggja fram þá beiðni að
Efnastofnunin gefi álit, í samræmi við viðmiðanirnar sem
mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð, á flokkun
á breytingu sem ekki er skráð í einni af töflunum í
viðaukanum.
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Álitinu skal skilað innan 45 daga frá viðtöku beiðninnar og
greiðslu þóknunarinnar sem um getur í a-lið 1. mgr. 80 gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.
Efnastofnunin skal birta álitið eftir að allar upplýsingar sem
viðskiptaleynd hvílir á hafa verið fjarlægðar.

Nr. 23/343

Ef a.m.k. ein af tillögunum um breytingar er minni háttar
breyting á vörunni og ef engin tillagnanna um breytingar er
meiri háttar breyting á vörunni skulu einstöku umsóknirnar,
sem um getur í c- og d-lið fyrstu undirgreinar, lagðar fram í
samræmi við 7. eða 12. gr. og ef a.m.k. ein af tillögunum um
breytingu er meiri háttar breyting á vörunni skulu þær lagðar
fram í samræmi við 8. eða 13. gr.

3. gr.
5. gr.
Viðmiðunarreglur um flokkun
1. Að höfðu samráði við aðildarríkin, framkvæmdastjórnina
og hagsmunaaðila skal Efnastofnunin semja viðmiðunarreglur
um einstök atriði hinna ýmsu flokka breytinga á vörum.
2. Þessar viðmiðunarreglur skulu uppfærðar reglulega að
teknu tilliti til álitanna, sem gefin eru í samræmi við 2. mgr. 2.
gr., framlags aðildarríkjanna sem og vísinda- og
tækniframfara.
4. gr.

Kröfur um upplýsingar
Umsókn, sem lögð er fram í samræmi við 2. mgr. 50. gr.
reglugerðar (ESB) 528/2012, skal innihalda eftirfarandi:
1) viðeigandi útfyllt umsóknareyðublað, sem fæst hjá
sæfivöruskrá, sem skal innihalda:
a) skrá yfir öll leyfi sem tillagan um breytingu eða
breytingar hefur áhrif á,

Samflokkun breytinga
1. Ef óskað er eftir mörgum breytingum á vörum skal leggja
fram sérstaka tilkynningu eða umsókn fyrir hverja breytingu
sem óskað er eftir.
2. Þrátt fyrir 1. mgr. gilda eftirfarandi reglur:
a) einstök tilkynning getur náð yfir röð tillagna um
stjórnsýslubreytingar sem hafa sömu áhrif á mismunandi
breytingar,
b) einstök tilkynning getur náð yfir röð tillagna um
stjórnsýslubreytingar sem hafa áhrif á sömu vöru,
c) einstök umsókn getur náð yfir fleiri en eina tillögu um
breytingu á sömu vöru í eftirfarandi tilvikum:
1) ein af tillögunum um breytingar í hópnum er meiri
háttar breyting á vörunni; allar aðrar tillögur um
breytingar í hópnum eru bein afleiðing af þeirri
breytingu,
2) ein af tillögunum um breytingar í hópnum er minni
háttar breyting á vörunni og allar aðrar tillögur um
breytingar í hópnum eru bein afleiðing af þeirri
breytingu,
3) allar breytingar í hópnum eru bein afleiðing af nýrri
flokkun á virka efninu/virku efnunum, eða óvirka
efninu/óvirku efnunum sem varan inniheldur eða á
vörunni sjálfri,
4) allar breytingar í hópnum eru bein afleiðing af
tilgreindum skilyrðum leyfisins,
d) einstök umsókn getur náð yfir fleiri en eina tillögu um
breytingu ef aðildarríkið, sem metur umsóknina í
samræmi við 4. mgr. 7. gr. eða 4. mgr. 8. gr., eða
Efnastofnunin, ef um er að ræða Sambandsleyfi, staðfestir
að það sé raunhæft að fjalla um þær breytingar í sömu
málsmeðferð.

b) skrá þar sem fram koma öll aðildarríkin sem varan er
leyfð í og þar sem óskað er eftir breytingunum (hér á
eftir nefnd „hlutaðeigandi aðildarríki“),
c) að því er varðar vörur sem landsbundið leyfi er fyrir:
aðildarríkið sem mat upphaflegu leyfisumsóknina fyrir
sæfivörunni eða, ef ekki er óskað eftir breytingum í
því aðildarríki, aðildarríkið sem umsækjandi velur auk
skriflegrar staðfestingar á því að það aðildarríki
samþykki að vera tilvísunaraðildarríki (hér á eftir
nefnt „tilvísunaraðildarríki“),
d) að því er varðar meiri háttar breytingar á vörum sem
Sambandsleyfi er fyrir: aðildarríkið sem mat
upphaflegu leyfisumsóknina fyrir sæfivörunni eða, ef
ekki er óskað eftir breytingum í því aðildarríki,
aðildarríkið sem umsækjandi velur auk skriflegrar
staðfestingar á því að það aðildarríki samþykki að
meta umsóknina um breytingu,
e) ef við á: drög að endurskoðaðri samantekt um
eiginleika sæfivörunnar, eins og við á,
1) að því er varðar vörur sem landsbundið leyfi er
fyrir: opinber(t) tungumál allra hlutaðeigandi
aðildarríkja,
2) að því er varðar vörur sem Sambandsleyfi er fyrir:
eitt af opinberu tungumálunum í Sambandinu og
ef um er að ræða meiri háttar breytingar verður
það að vera tungumál sem tilvísunaraðildarríkið,
sem um getur í c-lið, samþykkir þegar umsóknin
er lögð fram,
2) lýsingu á öllum breytingunum sem óskað er eftir,
3) ef breyting leiðir til annarra breytinga eða er afleidd
breyting annarra breytinga á skilmálum sama leyfis:
lýsingu á sambandinu milli þessara breytinga,
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4) öll fylgiskjöl sem máli skipta til að sýna fram á að tillögð
breyting hafi ekki skaðleg áhrif á fyrri niðurstöður sem
fengist hafa varðandi uppfyllingu skilyrða sem sett eru
fram í 19. eða 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012,
5) álitið sem Efnastofnunin gaf út í samræmi við 3. gr.
þessarar reglugerðar, ef við á.
II. KAFLI
BREYTINGAR Á VÖRUM SEM AÐILDARRÍKIN
HAFA VEITT LEYFI FYRIR
6. gr.
Málsmeðferð vegna tilkynninga um stjórnsýslubreytingar
á vörum
1. Handhafi leyfis eða fulltrúi hans skal leggja samtímis fyrir
öll hlutaðeigandi aðildarríki tilkynningu í samræmi við 5. gr.
og greiða þóknunina sem greiða skal í samræmi við 2. mgr.
80. gr. reglugerðar (ESB) 528/2012 í hverju þessara
aðildarríkja.
2. Tilkynningin skal lögð fram innan 12 mánaða frá því að
breytingarnar koma til framkvæmda, með fyrirvara um aðra
undirgrein.
Ef um er að ræða breytingu sem um getur í 1. hluta 1. bálks
viðaukans við þessa reglugerð skal leggja tilkynninguna fram
áður en breytingarnar koma til framkvæmda.
3. Ef eitt hlutaðeigandi aðildarríkja er andvígt breytingunni
eða ef viðkomandi þóknun hefur ekki verið greidd skal
aðildarríkið, sem um ræðir, tilkynna handhafa leyfisins eða
fulltrúa hans og öðrum hlutaðeigandi aðildarríkjum um það að
breytingunni sé hafnað og ástæðurnar fyrir höfnuninni, innan
30 daga frá móttöku tilkynningarinnar.
Ef hlutaðeigandi aðildarríki hefur ekki lýst sig andvígt innan
30 daga frá móttöku tilkynningarinnar telst það aðildarríki
hafa samþykkt breytinguna.
4. Hvert hlutaðeigandi aðildarríkja, sem hefur ekki hafnað
breytingunni í samræmi við 3. mgr., skal, ef við á, breyta
leyfinu fyrir sæfivörunni í samræmi við breytinguna sem
samþykkt er.
7. gr.
Málsmeðferð vegna minni háttar breytinga á vörum
1. Handhafi leyfis eða fulltrúi hans skal leggja umsókn, í
samræmi við 5. gr., samtímis fyrir hlutaðeigandi aðildarríki.
2. Hvert
hlutaðeigandi
aðildarríki
skal
tilkynna
umsækjandanum um þóknunina sem greiða skal í samræmi
við 2. mgr. 80. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Ef
umsækjandinn greiðir ekki þóknunina innan 30 daga skal
hlutaðeigandi aðildarríki hafna umsókninni og tilkynna
umsækjandanum og öðrum hlutaðeigandi aðildarríkjum um
það. Þegar hlutaðeigandi aðildarríki hefur tekið við
þóknuninni skal það samþykkja umsóknina og tilkynna
umsækjandanum um það og gefa upp dagsetningu
samþykkisins.
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3. Ef umsóknin uppfyllir kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 5.
gr., skal tilvísunaraðildarríkið fullgilda hana innan 30 daga frá
því að hún er samþykkt og tilkynna umsækjandanum og
hlutaðeigandi aðildarríkjum um það.
Að því er varðar fullgildinguna, sem um getur í fyrstu
undirgrein, skal tilvísunaraðildarríkið ekki meta gæði eða
nægjanleika framlagðra gagna eða rökstuðnings.
Ef tilvísunaraðildarríkið telur að umsóknin sé ófullnægjandi
skal það tilkynna umsækjandanum hvaða viðbótarupplýsinga
er krafist til að umsóknin teljist fullnægjandi og skal veita
honum hæfilegan frest til að leggja þær upplýsingar fram.
Fresturinn skal að öllu jöfnu ekki vera lengri en 45 dagar.
Tilvísunaraðildarríkið skal fullgilda umsóknina innan 30 daga
frá
viðtöku
viðbótarupplýsinganna
ef
framlagðar
viðbótarupplýsingarnar eru nægjanlegar til að uppfylla
kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr.
Tilvísunaraðildarríkið
skal
hafna
umsókninni
ef
umsækjandinn leggur ekki fram umbeðnar upplýsingar innan
tiltekins frests og skal tilkynna umsækjandanum og
hlutaðeigandi aðildarríkjum þar um.
4. Innan 90 daga frá fullgildingu umsóknar skal
tilvísunaraðildarríkið meta umsóknina, gera drög að
matsskýrslu og senda matsskýrslu sína og, ef við á,
endurskoðaða samantekt á eiginleikum sæfivörunnar til
hlutaðeigandi aðildarríkja og til umsækjandans.
5. Ef svo virðist sem þörf sé á viðbótarupplýsingum til að
unnt sé að vinna matið skal tilvísunaraðildarríkið biðja
umsækjandann að leggja þær upplýsingar fram innan tiltekins
frests. Sá frestur, sem um getur í 4. mgr., rofnar sama dag og
beiðnin er lögð fram og heldur ekki áfram að líða fyrr en
daginn þegar tekið er við upplýsingunum. Fresturinn sem
umsækjandinn fær skal ekki vara lengur en 45 daga alls nema
það sé réttlætanlegt vegna eðlis gagnanna sem krafist er eða
vegna sérstakra aðstæðna.
Tilvísunaraðildarríkið
skal
hafna
umsókninni
ef
umsækjandinn leggur ekki fram umbeðnar upplýsingar innan
tiltekins frests og skal tilkynna umsækjandanum og
hlutaðeigandi aðildarríkjum þar um.
6. Ef hlutaðeigandi aðildarríki hafa ekki lýst sig andvíg, í
samræmi við 10. gr., innan 45 daga frá móttöku
matsskýrslunnar og, ef við á, endurskoðuðu samantektarinnar
á eiginleikum sæfivörunnar skulu þau aðildarríki teljast hafa
samþykkt niðurstöður matsskýrslunnar og, ef við á,
endurskoðuðu samantektina á eiginleikum sæfivörunnar.
7. Innan 30 daga frá því að samkomulagið næst skal
tilvísunaraðildarríkið
tilkynna
umsækjandanum
um
samkomulagið og gera það aðgengilegt í sæfivöruskránni sem
um getur í 71. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.
Tilvísunaraðildarríkið og hvert hlutaðeigandi aðildarríkja
skulu, ef við á, breyta leyfunum fyrir sæfivörunni í samræmi
við breytinguna sem samþykkt er.
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8. gr.

Málsmeðferð vegna meiri háttar breytinga á vörum
1. Handhafi leyfis eða fulltrúi hans skal leggja umsókn, í
samræmi við 5. gr., samtímis fyrir hlutaðeigandi aðildarríki.
2. Hvert
hlutaðeigandi
aðildarríki
skal
tilkynna
umsækjandanum um þóknunina sem greiða skal í samræmi
við 2. mgr. 80. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Ef
umsækjandinn greiðir ekki þóknunina innan 30 daga skal
hlutaðeigandi aðildarríki hafna umsókninni og tilkynna
umsækjandanum og öðrum hlutaðeigandi aðildarríkjum um
það. Þegar hlutaðeigandi aðildarríki hefur tekið við
þóknuninni skal það samþykkja umsóknina og tilkynna
umsækjandanum um það og gefa upp dagsetningu
samþykkisins.
3. Ef umsóknin uppfyllir kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 5.
gr., skal tilvísunaraðildarríkið fullgilda hana innan 30 daga frá
því að hún er samþykkt og tilkynna umsækjandanum og
hlutaðeigandi aðildarríkinu um það.
Að því er varðar fullgildinguna, sem um getur í fyrstu
undirgrein, skal tilvísunaraðildarríkið ekki meta gæði eða
nægjanleika framlagðra gagna eða rökstuðnings.
Ef tilvísunaraðildarríkið telur að umsóknin sé ófullnægjandi
skal það tilkynna umsækjandanum hvaða viðbótarupplýsinga
er krafist til fullgildingar á umsókninni og skal veita honum
hæfilegan frest til að leggja þær upplýsingar fram. Fresturinn
skal að öllu jöfnu ekki vera lengri en 90 dagar.
Tilvísunaraðildarríkið skal fullgilda umsóknina innan 30 daga
frá viðtöku viðbótarupplýsinganna ef það telur að
viðbótarupplýsingarnar, sem eru lagðar fram, séu nægjanlegar
til að uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr.
Tilvísunaraðildarríkið
skal
hafna
umsókninni
ef
umsækjandinn leggur ekki fram umbeðnar upplýsingar innan
tiltekins frests og skal tilkynna umsækjandanum og
hlutaðeigandi aðildarríkjum þar um.
4. Innan 180 daga frá fullgildingu umsóknar skal
tilvísunaraðildarríkið meta umsóknina, gera drög að
matsskýrslu og senda matsskýrslu sína og, ef við á,
endurskoðaða samantekt á eiginleikum sæfivörunnar til
hlutaðeigandi aðildarríkja og til umsækjandans.
5. Ef svo virðist sem þörf sé á viðbótarupplýsingum til að
unnt sé að vinna matið skal tilvísunaraðildarríkið biðja
umsækjandann að leggja þær upplýsingar fram innan tiltekins
frests. Sá frestur, sem um getur í 4. mgr., rofnar sama dag og
beiðnin er lögð fram og heldur ekki áfram að líða fyrr en
daginn þegar tekið er við upplýsingunum. Fresturinn sem
umsækjandinn fær skal ekki vara lengur en 90 daga alls nema
það sé réttlætanlegt vegna eðlis gagnanna sem krafist er eða
vegna sérstakra aðstæðna.
Tilvísunaraðildarríkið
skal
hafna
umsókninni
ef
umsækjandinn leggur ekki fram umbeðnar upplýsingar innan
tiltekins frests og skal tilkynna umsækjandanum og
hlutaðeigandi aðildarríkjum þar um.
6. Ef hlutaðeigandi aðildarríki hafa ekki lýst sig andvíg, í
samræmi við 10. gr., innan 90 daga frá móttöku
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matsskýrslunnar og, ef við á, endurskoðuðu samantektarinnar
á eiginleikum sæfivörunnar, skulu þau aðildarríki teljast hafa
samþykkt niðurstöður matsskýrslunnar og, ef við á,
endurskoðuðu samantektina á eiginleikum sæfivörunnar.
7. Innan 30 daga frá því að samkomulagið næst skal
tilvísunaraðildarríkið
tilkynna
umsækjandanum
um
samkomulagið og tilvísunaraðildarríkið og hvert hlutaðeigandi
aðildarríki skal, ef við á, breyta leyfunum fyrir sæfivörunni í
samræmi við breytinguna sem samþykkt er.
9. gr.
Sæfivörur sem eru leyfðar í samræmi við 26. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012
1. Ef leyfið hefur verið veitt í samræmi við 26. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 skal handhafi leyfisins eða
fulltrúi hans tilkynna þeim aðildarríkjum, þar sem sæfivaran
er gerð aðgengileg, um tilkynningar eða umsóknir sem eru
lagðar fyrir tilvísunaraðildarríkið í samræmi við 6., 7. eða 8.
gr. þessarar reglugerðar.
2. Ef tilvísunaraðildarríki hefur samþykkt endurskoðaða
samantekt á eiginleikum sæfivöru skal handhafi leyfisins eða
fulltrúi hans leggja endurskoðuðu samantektina fyrir hvert
aðildarríki, þar sem sæfivaran er gerð aðgengileg, á opinberu
tungumáli eða tungumálum þess aðildarríkis.
9. gr. a
Málsmeðferð vegna breytinga sem önnur aðildarríki hafa
þegar samþykkt
1. Ef búið er að samþykkja stjórnsýslubreytingu í einu eða
fleiri aðildarríkjum, og handhafi leyfisins óskar eftir sömu
stjórnsýslubreytingu í enn einu hlutaðeigandi aðildarríki skal
handhafi leyfisins eða fulltrúi hans leggja fram tilkynningu í
samræmi við 1. mgr. 6. gr. fyrir viðkomandi, hlutaðeigandi
aðildarríki.
2. Ef búið er að samþykkja minni háttar eða meiri háttar
breytingu í einu eða fleiri aðildarríkjum og handhafi leyfisins
óskar eftir sömu minni háttar eða meiri háttar breytingu í enn
einu hlutaðeigandi aðildarríki skal handhafi leyfisins eða
fulltrúi hans leggja fram umsókn í samræmi við 5. gr. fyrir
viðkomandi, hlutaðeigandi aðildarríki.
3. Hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna umsækjandanum
um þóknunina sem greiða skal í samræmi við 2. mgr. 80. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Ef umsækjandinn greiðir
ekki þóknunina innan 30 daga skal hlutaðeigandi aðildarríki
hafna umsókninni og tilkynna umsækjandanum og öðrum
hlutaðeigandi aðildarríkjum um það. Þegar hlutaðeigandi
aðildarríki hefur tekið við þóknuninni skal það samþykkja
umsóknina og tilkynna umsækjandanum um það og gefa upp
dagsetningu samþykkisins.
4. Ef hlutaðeigandi aðildarríki hefur ekki lýst sig andvígt, í
samræmi við 10. gr., innan 45 daga þegar um minni háttar
breytingu eru að ræða, eða 90 daga ef um meiri háttar
breytingu er að ræða, skal það teljast hafa samþykkt
niðurstöður matsskýrslunnar og, ef við á, endurskoðuðu
samantektina á eiginleikum sæfivörunnar.
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5. Hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna umsækjandanum
um samkomulagið, sem um getur í 4. mgr., innan 30 daga og,
ef við á, breyta leyfinu fyrir sæfivörunni í samræmi við
breytinguna sem samþykkt er.
10. gr.
Samræmingarhópur, gerðardómur og undanþága frá
gagnkvæmri viðurkenningu
1. Hlutaðeigandi aðildarríki er heimilt að leggja til að synjað
verði um leyfi eða að gerðar verði breytingar á skilmálum og
skilyrðum leyfis í samræmi við 37. gr. reglugerðar (ESB) nr.
528/2012.
2. Ef um er að ræða önnur mál en þau sem um getur í 1.
mgr., ef hlutaðeigandi aðildarríki ná ekki samkomulagi um
niðurstöður matsskýrslunnar eða, ef við á, endurskoðuðu
samantektarinnar á eiginleikum sæfivörunnar, í samræmi við
7. gr. (6. mgr.) eða 8. gr. (6. mgr.), eða ef hlutaðeigandi
aðildarríki er ósammála, í samræmi við 6. gr. (3. mgr.), skal
tilvísunaraðildarríkið vísa málinu til samræmingarhópsins sem
um getur í 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.
Ef hlutaðeigandi aðildarríki er ósammála tilvísunaraðildarríkinu skal hið fyrrnefnda rökstyðja afstöðu sína
ítarlega fyrir öllum hlutaðeigandi aðildarríkjunum og fyrir
umsækjandanum.
3. Ákvæði 35. og 36. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012
skulu gilda um ágreiningsefni sem um getur í 2. mgr.
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drög að endurskoðaðri samantekt á eiginleikum sæfivörunnar
á öllum opinberum tungumálum Sambandsins.
6. Innan 30 daga frá því að Efnastofnunin leggur álit sitt fyrir
framkvæmdastjórnina skal hún, ef við á, senda
framkvæmdastjórninni, á öllum opinberum tungumálum
Sambandsins, endurskoðuðu drögin að samantektinni á
eiginleikum sæfivörunnar, eins og um getur í 2. mgr. 22. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.
12. gr.
Málsmeðferð vegna minni háttar breytinga á vörum
1. Handhafi leyfis eða fulltrúi hans skal leggja umsókn fyrir
Efnastofnunina í samræmi við 5. gr.
2. Efnastofnunin skal tilkynna umsækjandanum um
þóknunina sem greiða skal samkvæmt a-lið 1. mgr. 80. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 og skal hafna umsókninni ef
umsækjandinn greiðir ekki þóknunina innan 30 daga. Hún
skal tilkynna umsækjandanum þar um.
Þegar Efnastofnunin hefur tekið við þóknuninni skal hún
samþykkja umsóknina og tilkynna umsækjandanum um það.
Kæra má, í samræmi við 77. gr. reglugerðar (ESB) nr.
528/2012, þær ákvarðanir sem Efnastofnunin tekur samkvæmt
þessari málsgrein.

III. KAFLI

3. Ef umsóknin uppfyllir kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5.
gr. skal Efnastofnunin fullgilda hana innan 30 daga frá því að
hún er samþykkt.

BREYTINGAR Á VÖRUM SEM
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN HEFUR VEITT LEYFI
FYRIR

Að því er varðar fullgildinguna, sem um getur í fyrstu
undirgrein, skal Efnastofnunin ekki meta gæði eða
nægjanleika framlagðra gagna eða rökstuðnings.

11. gr.

Ef Efnastofnunin telur að umsóknin sé ófullnægjandi skal hún
tilkynna umsækjandanum hvaða viðbótarupplýsinga er krafist
til að umsóknin sé fullnægjandi og skal veita honum
hæfilegan frest til að leggja þær upplýsingar fram. Fresturinn
skal að öllu jöfnu ekki vera lengri en 45 dagar.

Málsmeðferð vegna tilkynninga um stjórnsýslubreytingar
á vörum
1. Handhafi leyfis eða fulltrúi hans skal leggja fyrir
Efnastofnunina tilkynningu í samræmi við 5. gr. og greiða
þóknunina sem greiða skal í samræmi við a-lið 1. mgr. 80. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.
2. Tilkynningin skal lögð fram innan 12 mánaða frá því að
breytingarnar koma til framkvæmda, með fyrirvara um aðra
undirgrein.
Ef um er að ræða breytingu sem um getur í 1. hluta 1. bálks
viðaukans við þessa reglugerð skal leggja tilkynninguna fram
áður en breytingarnar koma til framkvæmda.
3. Efnastofnunin skal semja álit á tillögunni um breytingar
og leggja það fyrir framkvæmdastjórnina innan 30 daga frá
því að hún tekur við tilkynningunni, með fyrirvara um að
viðkomandi þóknun hafi verið greidd.
4. Ef viðkomandi þóknun hefur ekki verið greidd innan 30
daga eftir móttöku tilkynningarinnar skal Efnastofnunin hafna
umsókninni og tilkynna umsækjandanum um það.
Kæra má, í samræmi við 77. gr. reglugerðar (ESB) nr.
528/2012, þær ákvarðanir sem Efnastofnunin tekur samkvæmt
þessari málsgrein.
5. Efnastofnunin skal tilkynna umsækjandanum um álit sitt
og skal, ef við á, óska eftir því að umsækjandinn leggi fram

Efnastofnunin skal fullgilda umsóknina innan 30 daga frá
viðtöku
viðbótarupplýsinganna
ef
hún
telur
að
viðbótarupplýsingarnar, sem eru lagðar fram, séu nægjanlegar
til að uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr.
Efnastofnunin skal hafna umsókninni ef umsækjandinn leggur
ekki fram umbeðnar upplýsingar innan tiltekins frests og
tilkynna umsækjandanum þar um. Í slíkum tilvikum skal
endurgreiða hluta þóknunarinnar sem greidd var í samræmi
við 2. mgr.
Kæra má, í samræmi við 77. gr. reglugerðar (ESB) nr.
528/2012, þær ákvarðanir sem Efnastofnunin tekur samkvæmt
þessari málsgrein.
4. Efnastofnunin skal semja álit á tillögunni um breytingar
og leggja það fyrir framkvæmdastjórnina innan 90 daga frá
því að hún tekur við umsókninni. Ef álitið er jákvætt skal
Efnastofnunin taka fram hvort breytingin, sem lögð er til,
útheimti að leyfinu verði breytt.
Efnastofnunin skal tilkynna umsækjandanum um álit sitt og
gera það aðgengilegt í sæfivöruskránni sem um getur í 71. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 og skal, ef við á, óska eftir því
að umsækjandinn leggi fram drög að endurskoðaðri samantekt
á eiginleikum sæfivörunnar á öllum opinberum tungumálum
Sambandsins.
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5. Ef svo virðist sem þörf sé á viðbótarupplýsingum til að
unnt sé að vinna matið skal Efnastofnunin biðja
umsækjandann að leggja þær upplýsingar fram innan tiltekins
frests. Sá frestur sem um getur í 4. mgr. rofnar sama dag og
beiðnin er lögð fram og heldur ekki áfram að líða fyrr en
daginn þegar tekið er við upplýsingunum. Fresturinn sem
umsækjandinn fær skal ekki vara lengur en 45 daga alls nema
það sé réttlætanlegt vegna eðlis gagnanna sem krafist er eða
vegna sérstakra aðstæðna.
6. Innan 30 daga frá því að Efnastofnunin leggur álit sitt fyrir
framkvæmdastjórnina skal hún, ef við á, senda
framkvæmdastjórninni, á öllum opinberum tungumálum
Sambandsins, endurskoðuðu drögin að samantektinni á
eiginleikum sæfivörunnar, eins og um getur í 2. mgr. 22. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.
13. gr.
Málsmeðferð vegna meiri háttar breytinga á vörum
1. Handhafi leyfis eða fulltrúi hans skal leggja umsókn fyrir
Efnastofnunina í samræmi við 5. gr.
2. Efnastofnunin skal tilkynna umsækjandanum um
þóknunina sem greiða skal samkvæmt a-lið 1. mgr. 80. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 og skal hafna umsókninni ef
umsækjandinn greiðir ekki þóknunina innan 30 daga. Hún
skal tilkynna umsækjandanum og lögbæru yfirvaldi
aðildarríkisins sem um getur í d-lið 1. mgr. 5. gr. (hér á eftir
nefnt „lögbært matsyfirvald“) um það.
Þegar Efnastofnunin hefur tekið við þóknuninni skal hún
samþykkja umsóknina og tilkynna umsækjandanum og
lögbæra matsyfirvaldinu um það.
Kæra má, í samræmi við 77. gr. reglugerðar (ESB) nr.
528/2012, þær ákvarðanir sem Efnastofnunin tekur samkvæmt
þessari málsgrein.
3. Lögbæra matsyfirvaldið skal fullgilda umsóknina innan 30
daga frá því að Efnastofnunin samþykkir hana ef hún uppfyllir
kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr.
Að því er varðar fullgildinguna, sem um getur í fyrstu
undirgrein, skal lögbæra matsyfirvaldið ekki meta gæði eða
nægjanleika framlagðra gagna eða rökstuðnings.
Innan 15 daga eftir að Efnastofnunin hefur samþykkt umsókn
skal lögbæra matsyfirvaldið tilkynna umsækjandanum um
þóknunina sem greiða skal skv. 2. mgr. 80. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012 og skal hafna umsókninni ef
umsækjandinn greiðir ekki þóknunina innan 30 daga.
4. Ef lögbæra matsyfirvaldið telur að umsóknin sé
ófullnægjandi skal það tilkynna umsækjandanum hvaða
viðbótarupplýsinga er krafist til að umsóknin sé fullnægjandi
og skal veita honum hæfilegan frest til að leggja þær
upplýsingar fram. Fresturinn skal að öllu jöfnu ekki vera
lengri en 90 dagar.
Lögbæra matsyfirvaldið skal fullgilda umsóknina innan 30
daga frá viðtöku viðbótarupplýsinganna ef það telur að
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viðbótarupplýsingarnar, sem eru lagðar fram, séu nægjanlegar
til að uppfylla kröfunnar sem mælt er fyrir um í 5. gr.
Lögbæra matsyfirvaldið skal hafna umsókninni ef
umsækjandinn leggur ekki fram umbeðnar upplýsingar innan
tiltekins frests og skal tilkynna umsækjandanum og
Efnastofnuninni þar um. Í slíkum tilvikum skal endurgreiða
hluta þóknunarinnar sem greidd var í samræmi við 2. mgr.
5. Innan 180 daga frá fullgildingu umsóknar skal lögbæra
matsyfirvaldið meta hana og senda Efnastofnuninni
matsskýrslu og niðurstöður mats síns, þ.m.t. þar sem við á,
drög að endurskoðaðri samantekt á eiginleikum vörunnar.
Áður en lögbæra matsyfirvaldið leggur niðurstöður sínar fyrir
Efnastofnunina skal það gefa umsækjandanum færi á að leggja
fram skriflegar athugasemdir um matið innan 30 daga.
Lögbæra matsyfirvaldið skal taka tilhlýðilegt tillit til þeirra
athugasemda í endanlegu mati sínu.
6. Ef svo virðist sem þörf sé á viðbótarupplýsingum til að
unnt sé að vinna matið skal lögbæra matsyfirvaldið biðja
umsækjandann að leggja þær upplýsingar fram innan tiltekins
frests og skal tilkynna Efnastofnuninni þar um. Sá frestur sem
um getur í 5. mgr. rofnar sama dag og beiðnin er lögð fram og
heldur ekki áfram að líða fyrr en daginn þegar tekið er við
upplýsingunum. Fresturinn sem umsækjandinn fær skal ekki
vara lengur en 90 daga alls nema það sé réttlætanlegt vegna
eðlis gagnanna sem krafist er eða vegna sérstakra aðstæðna.
7. Efnastofnunin
skal
semja
og
leggja
fyrir
framkvæmdastjórnina álit á breytingunni sem er lögð til innan
90 daga frá viðtöku niðurstaðna matsins. Ef álitið er jákvætt
skal Efnastofnunin taka fram hvort breytingin, sem lögð er til,
útheimti að leyfinu verði breytt.
Efnastofnunin skal tilkynna umsækjandanum um álit sitt og
skal, ef við á, óska eftir því að umsækjandinn leggi fram drög
að endurskoðaðri samantekt á eiginleikum sæfivörunnar á
öllum opinberum tungumálum Sambandsins.
8. Innan 30 daga frá því að Efnastofnunin leggur álit sitt fyrir
framkvæmdastjórnina skal hún, ef við á, senda
framkvæmdastjórninni, á öllum opinberum tungumálum
Sambandsins, endurskoðuðu drögin að samantektinni á
eiginleikum sæfivörunnar, eins og um getur í 2. mgr. 22. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.
IV. KAFLI
BREYTINGUM HRINT Í FRAMKVÆMD
14. gr.
Stjórnsýslubreytingar á vörum
1. Heimilt er að hrinda stjórnsýslubreytingum, sem um getur
í 2. hluta 1. bálks viðaukans, í framkvæmd hvenær sem er
fyrir lok málsmeðferðarinnar sem mælt er fyrir um í 6. og
11. gr.
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Heimilt er að hrinda í framkvæmd stjórnsýslubreytingum sem
um getur í 1. hluta 1. bálks viðaukans í fyrsta lagi þann dag
þegar aðildarríki eða, ef um er að ræða breytingar á vöru sem
hefur Sambandsleyfi, framkvæmdastjórnin samþykkir
breytinguna með ótvíræðum hætti eða 45 dögum eftir móttöku
tilkynningarinnar í samræmi við 6. og 11. gr., hvort heldur ber
fyrr að.
2. Ef einni af breytingunum sem um getur í 1. mgr. er hafnað
skal handhafi leyfisins hætta að beita viðkomandi breytingu
innan 30 daga frá tilkynningu um ákvörðun viðkomandi
aðildarríkja eða, ef um er að ræða breytingar á vöru sem hefur
Sambandsleyfi, ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar.

10.4.2014
16. gr.

Meiri háttar breytingar
Meiri háttar breytingum má aðeins hrinda í framkvæmd eftir
að viðkomandi aðildarríki eða, ef um er að ræða breytingar á
vöru sem hefur Sambandsleyfi, framkvæmdastjórnin hefur
samþykkt breytinguna og, ef við á, breytt ákvörðuninni um
veitingu leyfisins með ákvörðuninni sem um getur í 2. mgr.
50. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.
V. KAFLI
LOKAÁKVÆÐI

15. gr.

17. gr.

Minni háttar breytingar

Stöðugt eftirlit með framkvæmd breytinga

1. Með fyrirvara um jákvætt álit Efnastofnunarinnar er
heimilt að hrinda í framkvæmd minni háttar breytingum á
vöru, sem hefur Sambandsleyfi, hvenær sem er eftir að álit
Efnastofnunarinnar hefur verið gert aðgengilegt í
sæfivöruskránni í samræmi við 4. mgr. 12. gr.

Ef aðildarríki, Efnastofnunin eða framkvæmdastjórnin fara
þess á leit, og í því skyni að hafa eftirlit með sæfivörum sem
eru settar á markað, skal handhafi leyfisins án tafar veita
yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina allar upplýsingar
varðandi það að hrinda ákveðinni breytingu í framkvæmd.

2. Ef framkvæmdastjórnin hafnar minni háttar breytingunni
sem lögð er til, í samræmi við 2. mgr. 50. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012, skal handhafi leyfisins hætta að beita
breytingunni, sem lögð er til, innan 30 daga frá tilkynningunni
um álit framkvæmdastjórnarinnar.

18. gr.

3. Heimilt er að hrinda í framkvæmd minni háttar breytingu
á vöru, sem aðildarríkin leyfa, hvenær sem er eftir að
tilvísunaraðildarríkið hefur gert samkomulagið aðgengilegt í
sæfivöruskránni í samræmi við 7. mgr. 7. gr.

Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. september 2013.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 18. apríl 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel Barroso

forseti.
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VIÐAUKI
FLOKKUN Á BREYTINGUM Á VÖRUM
1. BÁLKUR
Stjórnsýslubreytingar á vörum
Stjórnsýslubreyting á vöru er breyting sem hefur í för með sér að aðeins má búast við að síðari breytingar á gildandi leyfi séu
stjórnsýslulegar í skilningi aa-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.
1. ÞÁTTUR
Stjórnsýslubreytingar á vörum sem krefjast fyrirframtilkynningar áður en þeim er hrint í framkvæmd
Stjórnsýslubreyting á vöru sem krefst fyrirframtilkynningar áður en henni er hrint í framkvæmd er stjórnsýslubreyting sem
mikilvægt er að vita af vegna eftirlits og framfylgdar. Meðal slíkra breytinga eru þær sem eru skráðar í eftirfarandi töflu, að
því tilskildu að skilyrðin sem þar koma fram séu uppfyllt:
Heiti sæfivörunnar
1.

Breytingar á heiti sæfivörunnar ef ekki er áhætta á að því verði ruglað saman við heiti annarra
sæfivara.

2.

Viðbót við heiti sæfivörunnar ef ekki er áhætta á að því verði ruglað saman við heiti annarra sæfivara.

Handhafi leyfis
3.

Framsal leyfis til nýs handhafa sem er á Evrópska efnahagssvæðinu (EES).

4.

Breyting á heiti eða heimilisfangi handhafa leyfisins sem verður áfram á Evrópska efnahagssvæðinu.

Framleiðandi eða framleiðendur virka efnisins eða efnanna.
5.

Framleiðanda á virka efninu bætt við eða breyting á deili framleiðandans, á staðsetningu
framleiðslunnar eða á framleiðsluferlinu, ef Efnastofnunin hefur komið á tæknilegu jafngildi efnanna
frá framleiðendunum tveimur, framleiðslustöðunum eða -ferlinu, í samræmi við 54. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012, og ef framleiðandinn eða innflytjandinn er skráður í samræmi við 2. mgr. 95. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

Flokkur skyldra sæfivara
6.

Leyfi fyrir mörgum, leyfðum vörum sem falla undir skilgreiningar á rammasamsetningu, sem komið
var á í samræmi við tilskipun 98/8/EB, sem flokki skyldra sæfivara, í samræmi við sömu skilmála og
skilyrði.

2. ÞÁTTUR
Stjórnsýslubreytingar á vörum sem heimilt er að tilkynna eftir að þeim er hrint í framkvæmd
Stjórnsýslubreyting á vöru sem heimilt er að tilkynna eftir að henni er hrint í framkvæmd er stjórnsýslubreyting sem er ekki
mikilvægt er að vita af vegna eftirlits og framfylgdar. Meðal slíkra breytinga eru þær sem eru skráðar í eftirfarandi töflu, að
því tilskildu að skilyrðin sem þar koma fram séu uppfyllt:
Handhafi leyfis
1.

Aðrar breytingar á stjórnsýslulegum upplýsingum um handhafann en heiti og heimilisfang.

Framleiðandi, eða framleiðendur, efnasamsetningar sæfivörunnar
2.

Breyting á heiti framleiðanda efnasamsetningar sæfivörunnar, stjórnsýslulegum upplýsingum eða
staðsetningu framleiðanda efnasamsetningar á samsetningu efna sæfivörunnar, ef samsetning
sæfivörunnar og efnasamsetningarferlið helst óbreytt.
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3.

Brottfelling staðsetningar á samsetningu efna eða framleiðanda efnasamsetningar sæfivörunnar.

4.

Viðbót á framleiðanda efnasamsetningar
efnasamsetningarferlið helst óbreytt.

sæfivöru,

ef

samsetning

sæfivörunnar

og

Framleiðandi eða framleiðendur virka efnisins eða efnanna.
5.

Breyting á heiti eða stjórnsýslulegum upplýsingum um framleiðanda virka efnisins, ef staðsetning
framleiðslunnar og framleiðsluferlið helst óbreytt og ef framleiðandinn er áfram á skrá í samræmi við
2. mgr. 95. gr. reglugerðar ESB) nr. 528/2012.

6.

Brottfelling á framleiðanda eða staðsetningu framleiðslu virka efnisins

Notkunarskilyrði
7.

Ítarlegri notkunarleiðbeiningar ef aðeins er breytt orðalagi en ekki inntaki leiðbeininga.

8.

Tiltekin fullyrðing er fjarlægð, s.s. tilgreind marklífvera eða tilgreind notkun.

9.

Notendaflokkur er fjarlægður.

10.

Viðbót, útskipti eða breyting á mæli- eða skömmtunarbúnaði (e. administration device) sem skiptir
ekki máli vegna áhættumats og sem er ekki litið á sem ráðstöfun til að draga úr áhættu.

Flokkun og merking
11.

Breyting á flokkun og merkingu ef breytingin takmarkast við það sem nauðsynlegt er til að uppfylla
nýjar, gildandi kröfur reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (1).

(1) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1
2. BÁLKUR
Minni háttar breytingar á vörum
Minni háttar breyting á vöru er breyting sem hefur í för með sér hverja þá breytingu á núverandi leyfi sem búast má við að sé
minniháttar, í skilningi ab-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, þar sem ekki er búist við að breytingin á
vörunni hafi áhrif á þær niðurstöður sem varða uppfyllingu á skilyrðunum í 19. eða 25. gr. þeirrar reglugerðar. Meðal slíkra
breytinga eru breytingar sem eru skráðar í eftirfarandi töflu, að því tilskildu að skilyrðin sem þar koma fram séu uppfyllt:
Samsetning
1.

Aukning eða skerðing, viðbót, úrfelling eða útskipting á óvirku efni sem er haft af ásetningi með í
vörunni ef:
— Óvirka efnið, sem er bætt við eða sem er aukið, er ekki efni sem gefur tilefni til áhyggna.
— Úrfelling eða skerðing á óvirka efninu hefur ekki í för með sér aukningu á virku efni eða efni sem
gefur tilefni til áhyggna.
— Þess er vænst að eðlisefnafræðilegir eiginleikar og geymsluþol vörunnar haldist óbreytt.
— Þess er vænst að áhættu- og verkunareiginleikar haldist óbreyttir.
— Ekki er búist við að nýtt megindlegt áhættumat sé nauðsynlegt.

2.

Aukning, skerðing, viðbót, úrfelling eða útskipting á óvirku efni sem er haft af ásetningi með í flokki
skyldra sæfivara sem er utan leyfissviðsins ef:
— Óvirka efnið, sem er bætt við eða sem er aukið, er ekki efni sem gefur tilefni til áhyggna.
— Úrfelling eða skerðing á óvirka efninu hefur ekki í för með sér aukningu á virku efni eða efni sem
gefur tilefni til áhyggna.
— Þess er vænst að eðlisefnafræðilegir eiginleikar og geymsluþol vara í flokki skyldra sæfivara
haldist óbreytt.
— Þess er vænst að áhættu- og verkunareiginleikar haldist óbreyttir.
— Ekki er búist við að nýtt megindlegt áhættumat sé nauðsynlegt.

Notkunarskilyrði
3.

Breyttar notkunarleiðbeiningar ef breytingarnar hafa ekki skaðleg áhrif á váhrifin

4.

Viðbót, útskipti eða breyting á mæli- eða skömmtunarbúnaði sem skiptir máli vegna áhættumats og
sem er litið á sem ráðstöfun til að draga úr áhættu ef:
— Nýi búnaðurinn gefur umbeðinn skammt af viðkomandi sæfivöru í samræmi við samþykkt
notkunarskilyrði.
— Nýi búnaðurinn er samrýmanlegur sæfivörunni.
— Ekki er búist við að breytingin hafi skaðleg áhrif á váhrifin.
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Geymsluþol og geymsluskilyrði
5.

Breytingar á geymsluþoli.

6.

Breytingar á geymsluskilyrðum

Pakkningastærð
7.

Breytingar á pakkningastærð ef:
— Ný stærð er í samræmi við viðeigandi skammt og notkunarleiðbeiningar eins og samþykkt er í
samantektinni á eiginleikum sæfivörunnar.
— Engin breyting er á notendaflokki.
— Sömu ráðstafanir til að draga úr áhættu gilda.
3. BÁLKUR
Meiri háttar breytingar á vörum

Meiri háttar breyting á vöru er breyting sem hefur í för með sér hverja þá breytingu á núverandi leyfi sem er gert er ráð fyrir
að sé meiriháttar, í skilningi ac-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, þar sem fyrirsjáanlegt er að breytingin á
vörunni hafi áhrif á niðurstöður sem varða uppfyllingu á skilyrðunum í 19. eða 25. gr. þeirrar reglugerðar.
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1060/2013

10.4.2014

2014/EES/23/43

frá 29. október 2013
um leyfi fyrir bentóníti sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

leyfi fyrir bentóníti, sem efni til að draga úr mengun í
fóðri af völdum sveppaeiturs, fyrir allar dýrategundir. Í
umsóknunum er óskað eftir því að aukefnið verði sett
í aukefnaflokkinn „tæknileg aukefni“ og þeim fylgdu
upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

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.,

4)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu
í álitum sínum frá 2. febrúar 2011 (4), 14. júní 2011 (5)
og 14. júní 2012 (6) að við tillögð notkunarskilyrði hafi
bentónít ekki skaðleg áhrif á heilbrigði manna eða dýra
eða á umhverfið og að það geti verið áhrifaríkt sem
bindiefni og kekkjavarnarefni og sem efni til að hamla
mengun af völdum geislavirkra kjarnategunda fyrir allar
dýrategundir. Einnig var viðurkennt að bentónít geti
verið áhrifaríkt sem aflatoxínbindiefni fyrir mjólkurkýr
og að sú niðurstaða geti átt við um öll jórturdýr.
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
fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunarrannsóknarstofan,
sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003,
lagði fram.

5)

Þar eð framlagðar rannsóknir í glasi uppfylla skilyrði til
að sýna fram á verkun tæknilegu aukefnanna sem mælt er
fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
429/2008 (7), einkum í 4. lið II. viðauka og lið 1.4. í III.
viðauka við hana, og rannsóknirnar voru viðurkenndar sem
skýrar vísbendingar um að bentónít geti bundið aflatoxín
B1 (AfB) og enn fremur var bindandi eiginleikinn, sem er
takmarkaður við aflatoxín B1, skilgreindur sem eiginleiki
bentóníts, voru niðurstöður um virkni efnisins til að draga
úr mengun í fóðri af völdum sveppaeiturs taldar nægja til
að ná einnig yfir notkun þess fyrir alifugla og svín.

6)

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

(4)
(5)
(6)
(7)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(2), 2007.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(6), 2276.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2787.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 429/2008 frá 25. apríl 2008
um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1831/2003 að því er varðar gerð og framsetningu umsókna og mat á
aukefnum í fóðri og leyfi fyrir þeim (Stjtíð. ESB L 133, 22.5.2008, bls. 1).

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)

Bentónít var leyft án tímamarka í samræmi við
tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni, sem tilheyrir
flokki bindiefna, kekkjavarnarefna og storkuefna,
til notkunar fyrir allar dýrategundir með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 82/822/EBE (3). Aukefnið var
síðan fært inn í skrána yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi
vara 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, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar,
var lögð fram umsókn um endurmat á bentóníti, sem
bindiefni og kekkjavarnarefni, sem fóðuraukefni fyrir
allar dýrategundir og, í samræmi við 7. gr. þeirrar
reglugerðar, um nýtt leyfi fyrir því sem efni fyrir allar
dýrategundir til að hamla mengun af völdum geislavirkra
kjarnategunda. Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1831/2003 var auk þess lögð fram umsókn um nýtt

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 289, 31.10.2013, bls. 33. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, 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) Fertugasta og fyrsta tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 82/822/EBE frá
19. nóvember 1982 um breytingu á viðaukunum við tilskipun ráðsins
70/524/EBE um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 347, 7.12.1982, bls. 16).
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7)

8)
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sveppaeiturs“, „bindiefni“, „kekkjavarnarefni“ og „efni til að
hamla mengun af völdum geislavirkra kjarnategunda“ og er
tilgreint í viðaukunum, er leyft sem aukefni í fóður með þeim
skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðaukum.

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

2. gr.
Aukefnið sem er tilgreint í II. viðauka og tilheyrir virku
hópunum „bindiefni“ og „kekkjavarnarefni“ og fóður sem
inniheldur aukefnið, sem eru framleidd og merkt fyrir 19.
nóvember 2015 í samræmi við reglurnar sem voru í gildi fyrir
19. nóvember 2013, má áfram setja á markað og nota þar til
birgðir eru uppurnar.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.

3. gr.

Bentónít, sem tilheyrir aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“ og
virku hópunum „efni til að draga úr mengun í fóðri af völdum

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. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______

Aukefni

Efnaformúla, lýsing, greiningaraðferðir

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarks
aldur

(1)

Bentónít

Til að ákvarða BC AfB1 í aukefninu: ásogsprófun sem
er gerð í jafnalausn við ph-gildið 5,0 með styrk sem
er 4 mg/l fyrir AfB1 og 0,02% (massi miðað við
rúmmál) fyrir fóðuraukefnið.

Til að ákvarða bentónít í fóðuraukefninu:
Röntgenbylgjubognunargreining (XRD)

Greiningaraðferð(1)

AfB1-bindigeta (BC AfB1) yfir 90%

< 4% kvars og kalsít

< 10% ópal og feldspat

Bentónít: ≥ 70% smektít
(díoktahedralmontmórillónít)

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Alifuglar

Bentónít: ≥ 70% smektít
(díoktahedralmontmórillónít)
Svín

Jórturdýr

Samsetning aukefnis
—

20 000

5. Varðandi öryggi: við meðhöndlun skal nota
öndunarvörn, gleraugu og hlífðarhanska.

4. Notkun aukefnisins er leyfð í fóður sem er í
samræmi við löggjöf Evrópusambandsins um
óæskileg efni í fóðri.

3. Heildarmagn bentóníts má ekki vera yfir
leyfilegu hámarksgildi í heilfóðri sem er 20 000
mg/kg heilfóðurs.

2. Fyrir alifugla: óráðlegt er að nota bentónít
samtímis öðrum hníslalyfjum en róbenidíni í
meira magni en 5 000 mg/kg heilfóðurs.

– fyrir alifugla: „Forðast skal notkun samtímis
róbenidíni“.

– „Forðast skal notkun samtímis makrólíðum til
inngjafar um munn“,

1. Í notkunarleiðbeiningum komi fram:

Önnur ákvæði

Leyfi rennur út

19. nóvember 2023

Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir fóðuraukefni: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

1m558

Hámarks
innihald

mg af virku efni/kg heilfóðurs
með 12% rakainnihaldi

Lágmarks
innihald

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: efni til að draga úr mengun í fóðri af völdum sveppaeiturs: aflatoxín B1

Kenninúmer
aukefnisins

I. VIÐAUKI

Nr. 23/354
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

Aukefni

Efnaformúla, lýsing, greiningaraðferðir

Bentónít

Til að ákvarða efnið í fóðuraukefninu:
Röntgenbylgjubognunargreining (XRD)

Greiningaraðferð(1)

Bentónít: ≥ 50% smektít

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Bentónít: ≥ 50% smektít

Samsetning aukefnis

1m558i

Bentónít

Til að ákvarða efnið í fóðuraukefninu:
Röntgenbylgjubognunargreining (XRD)

Greiningaraðferð(1)

Bentónít: ≥ 50% smektít

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Bentónít: ≥ 50% smektít

Samsetning aukefnis

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: kekkjavarnarefni

1m558i

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: bindiefni

Kenninúmer
aukefnisins

Allar dýra
tegundir

Allar dýra
tegundir

Tegund eða
flokkur dýra

—

—

Hámarks
aldur

II. VIÐAUKI
Hámarks
innihald

20 000

20 000

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihaldi

Lágmarks
innihald

– fyrir alifugla: „Forðast skal notkun
samtímis róbenidíni“.

– „Forðast skal notkun samtímis
makrólíðum til inngjafar um munn“,

1. Í notkunarleiðbeiningum komi fram:

4. Varðandi öryggi: við meðhöndlun
skal nota öndunarvörn, gleraugu og
hlífðarhanska.

3. Heildarmagn bentóníts má ekki vera
yfir leyfilegu hámarksgildi í heilfóðri
sem er 20 000 mg/kg heilfóðurs.

2. Fyrir alifugla: óráðlegt er að nota
bentónít samtímis öðrum hníslalyfjum
en róbenidíni í meira magni en 5 000
mg/kg heilfóðurs.

– fyrir alifugla: „Forðast skal notkun
samtímis róbenidíni“.

– „Forðast skal notkun samtímis
makrólíðum til inngjafar um munn“,

1. Í notkunarleiðbeiningum komi fram:

Önnur ákvæði

19. nóvember
2023

19. nóvember
2023

Leyfi rennur út

10.4.2014
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Aukefni

Efnaformúla, lýsing, greiningaraðferðir

Tegund eða
flokkur dýra

Hámarks
aldur

(1)

Bentónít

Til að ákvarða efnið í fóðuraukefninu:
Röntgenbylgjubognunargreining (XRD)

Greiningaraðferð(1)

Bentónít: ≥ 50% smektít

Lýsing á eiginleikum virka efnisins

Bentónít: ≥ 50% smektít

Samsetning aukefnis
Allar dýra
tegundir

—

—

5. Varðandi öryggi: við meðhöndlun
skal nota öndunarvörn, gleraugu og
hlífðarhanska.

4. Nota má aukefnið ef fóðrið er mengað
af geislavirku sesíumi til að hamla
menguninni fyrir dýr og afurðir þeirra.

3. Blanda ólíkra bentónítgjafa má ekki
vera yfir leyfilegu hámarksgildi
í heilfóðri sem er 20 000 mg/kg
heilfóðurs.

2. Fyrir alifugla: óráðlegt er að nota
bentónít samtímis öðrum hníslalyfjum
en róbenidíni í meira magni en 5 000
mg/kg heilfóðurs.

– fyrir alifugla: „Forðast skal notkun
samtímis róbenidíni“.

– „Forðast skal notkun samtímis
makrólíðum til inngjafar um munn“,

1. Í notkunarleiðbeiningum komi fram:

4. Varðandi öryggi: við meðhöndlun
skal nota öndunarvörn, gleraugu og
hlífðarhanska.

3. Heildarmagn bentóníts má ekki vera
yfir leyfilegu hámarksgildi í heilfóðri
sem er 20 000 mg/kg heilfóðurs.

2. Fyrir alifugla: óráðlegt er að nota
bentónít samtímis öðrum hníslalyfjum
en róbenidíni í meira magni en 5 000
mg/kg heilfóðurs.

Önnur ákvæði

Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir fóðuraukefni: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.asp

1m558i

Hámarks
innihald

mg af virku efni/kg
heilfóðurs með 12%
rakainnihaldi

Flokkur tæknilegra aukefna. Virkur hópur: efni til að hamla mengun af völdum geislavirkra kjarnategunda (134/137Cs)

Kenninúmer
aukefnisins

Lágmarks
innihald

19. nóvember
2023

Leyfi rennur út

Nr. 23/356
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2014/EES/23/44

frá 5. apríl 2013
um sameiginlegan ramma fyrir einkvæmt tækjaauðkenningarkerfi fyrir lækningatæki í
Sambandinu
(2013/172/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

5)

Á alþjóðavettvangi stendur yfir verulegt átak til að
stuðla að hnattsamræmdri nálgun varðandi rekjanleika
og til að koma á alþjóðlega viðurkenndu einkvæmu
tækjaauðkenningarkerfi (e. unique device identification
(UDI)) fyrir lækningatæki.

6)

Þegar er búið að þróa búnað til einkvæmrar
tækjaauðkenningar (e. UDI mechanism), sem grundvallast
á mismunandi landsbundnum og/eða svæðisbundnum
kröfum um rekjanleika, og hætta er á að þróaður verði enn
fjölbreyttari búnaður til einkvæmrar tækjaauðkenningar á
þessum vettvangi.

7)

Í framtíðinni gætu tilteknar upplýsingar, sem er að
finna í kóða einkvæmu tækjaauðkenningarinnar, flust
yfir í rafrænu heilsufarsskrána samkvæmt tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2011/24/ESB frá 9. mars 2011
um réttindi sjúklinga varðandi heilbrigðisþjónustu yfir
landamæri(4) og stafrænni áætlun fyrir Evrópu(5).

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins, einkum 292. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Rekjanleiki lækningatækja gegnum alla aðfangakeðjuna
stuðlar að öryggi sjúklinga með því að greiða fyrir
árvekni, markaðseftirliti og gagnsæi í þessum geira.

2)

Núverandi reglurammi um lækningatæki felur ekki í sér
sértæk ákvæði um rekjanleika. Af þeim sökum er þörf á
tilmælum til að leggja grunn að styrktri stjórnsýslunálgun
varðandi rekjanleika lækningatækja.

3)

Í tillögu frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um lækningatæki
og um breytingu á tilskipun 2001/83/EB, reglugerð
(EB) nr. 178/2002 og reglugerð (EB) nr. 1223/2009(1),
sem var samþykkt 26. september 2012, og tillögu frá
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins um lækningabúnað til
sjúkdómsgreiningar í glasi(2), sem var samþykkt 26.
september 2012, eru ákvæði um rekjanleika lækningatækja
og lækningabúnaðar [áður lækningabúnaður] til
sjúkdómsgreiningar í glasi í því skyni að bæta heilbrigði
sjúklinga og öryggi.

4)

Í niðurstöðum ráðsins um nýsköpun í lækningatækja
geiranum(3) frá 6. júní 2011 eru framkvæmdastjórnin
og aðildarríkin hvött til að huga sérstaklega að
rekstrarsamhæfi og öryggismálum í tengslum við það að
fella lækningatæki inn í rafræn heilbrigðiskerfi, einkum
persónubundin heilbrigðiskerfi (e. personal health
system).

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 99, 9.4.2013, bls. 17. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) COM(2012) 542, lokagerð
(2) COM(2012) 541, lokagerð.
(3) Stjtíð. ESB C 202, 8.7.2011, bls. 7.

SAMÞYKKT TILMÆLI ÞESSI:

1. INNGANGUR
Tilgangur tilmælanna
1. Sem stendur hafa ekki verið settar reglur um rekjanleika
í tilskipunum um lækningatæki(6) en í sumum tilvikum
hefur verið tekið á því á landsbundnum og/eða
svæðisbundnum vettvangi. Mismunur og ósamrýmanleiki
milli rekjanleikabúnaðar getur dregið úr og spillt fyrir
skilvirkni kerfa sem eru fyrir hendi.

2. Auk þess myndi þróun á mismunandi landsbundnum og/eða
svæðisbundnum búnaði til einkvæmrar tækjaauðkenningar
skylda framleiðendur til að laga vörur sínar að hverjum
búnaði til þess að uppfylla skyldur um rekjanleika.
(4)
(5)
(6)

Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 45.
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
Tilskipun ráðsins 90/385/EBE (Stjtíð. EB L 189, 20.7.1990, bls. 17),
tilskipun ráðsins 93/42/EBE (Stjtíð. EB L 169, 12.7.1993, bls. 1), tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB (Stjtíð. EB L 331, 7.12.1998, bls. 1).
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3. Besta leiðin til að tryggja skilvirkan rekjanleika
lækningatækja í Sambandinu er að þróa einkvæmt
tækjaauðkenningarkerfi sem er samræmt á evrópskum
vettvangi. Yfirstandandi endurskoðunarferli í tengslum
við gildandi tilskipanir um lækningatæki ætti að veita
framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja nákvæmar
kröfur um rekjanleika.
4. Ef aðildarríkin ákveða í millitíðinni að þróa sinn eigin
búnað til einkvæmrar tækjaauðkenningar er mikilvægt að
hann verði hafður samrýmanlegur við annan slíkan búnað
og við einkvæmt tækjaauðkenningarkerfi Sambandsins
í framtíðinni. Þetta er mikilvægt til þess að komast hjá
þeirri áhættu að ósamrýmanleg og sundurleit kerfi raski
markmiðum innri markaðarins og til að greiða fyrir
innleiðingu á samræmdu einkvæmu tækjaauðkenningarkerfi
Sambandsins.
5. Í þessum tilmælum er ekki stefnt að því að skilgreina
alla þætti einkvæma tækjaauðkenningarkerfisins. Það ber
að líta á þau sem tæki til að greiða fyrir samrýmanleika
rekjanleikabúnaðar, sem komið er á á landsbundnum og/
eða svæðisbundnum vettvangi, og til að leggja grunn
að lögboðinni framkvæmd á alþjóðlega samrýmanlegu,
einkvæmu tækjaauðkenningarkerfi Sambandsins.

stendur yfir á vegum alþjóðlegs samstarfsvettvangs
eftirlitsaðila um lækningatæki (e. International Medical
Device Regulators Forum) (IMDRF)(9).
10. Þessi tilmæli eru löguð að þeirri nálgun sem er þróuð á
alþjóðavettvangi.
Evrópsk starfsemi varðandi einkvæma
tækjaauðkenningu
11. Árið 2010 kom framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
á fót sértækum evrópskum vinnuhópi í tengslum við
einkvæma tækjaauðkenningu, innan reglurammans sem
komið var á með tilskipunum um lækningatæki, til þess
að þróa samræmda nálgun með tilliti til þeirra framfara
sem orðið hafa, bæði á landsbundnum og alþjóðlegum
vettvangi.
12. Markmið hópsins er þríþætt:
a) í fyrsta lagi er honum ætlað að hvetja til framlaga og
fylgjast með viðbrögðum lögbærra yfirvalda við þeirri
vinnu sem fram fer á alþjóðavettvangi,
b) í öðru lagi hvetur hann til þess að skoðunum og
upplýsingum um landsbundin framtaksverkefni,
sem aðildarríkin þróa, sé miðlað og leitað að
sameiginlegum lausnum,

Gildissvið tilmælanna
6. Þessi tilmæli gilda um lækningatæki, virk, ígræðanleg
lækningatæki (önnur en tæki sem eru sérsmíðuð eða
ætluð til klínískra athugana) og lækningatæki til
sjúkdómsgreiningar í glasi (önnur en þau sem eru framleidd
á heilbrigðisstofnunum og fyrir mat á nothæfi), þ.m.t.
fylgihluti.
Alþjóðleg starfsemi varðandi einkvæma
tækjaauðkenningu

c) í þriðja lagi stuðlar hann að samleitni landsbundinna
framtaksverkefna, sem aðildarríkin þróa, við löggjöf
Sambandsins í framtíðinni.
2. GRUNNFORSENDUR
13. Meginmarkmiðin með einkvæmu tækjaauðkenningarkerfi
eru aukið öryggi sjúklinga(10) og bestun á umönnun
sjúklinga. Það fylgir þessum markmiðum með því að:
a) bæta skýrslugjöf vegna atvika,

7. Árið 2008 kom starfshópur um hnattræna samræmingu
(e. Global Harmonization Task Force) (GHTF)(7) á fót
sértækum vinnuhópi á alþjóðavettvangi í þeim tilgangi
að þróa alþjóðlega samræmda nálgun varðandi einkvæma
tækjaauðkenningu.
8. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fór með
formennsku í þessum starfshópi þar sem iðnaðurinn og
eftirlitsyfirvöld komu saman og hópurinn var lagður niður
í september 2011 þegar starfshópurinn um hnattræna sam
ræmingu samþykkti leiðbeiningaskjal (8) um „einkvæmt
tækjaauðkenningarkerfi fyrir lækningatæki“.
9. Starf starfshópsins um hnattræna samræmingu í áttina
til frekari samræmingar á regluramma um lækningatæki
( 7)

(8)

Starfshópurinn um hnattræna samræmingu er alþjóðlegur hópur
sjálfboðaliða úr röðum fulltrúa eftirlitsyfirvalda fyrir lækningatæki og
atvinnugreinasamtaka frá Evrópu, Bandaríkjunum, Kanada, Japan og
Ástralíu. Starfshópurinn um hnattræna samræmingu var stofnaður árið 1992
sem viðleitni til að bregðast við vaxandi þörf fyrir alþjóðlega samræmingu
í setningu reglna um lækningatæki. Hlutverki starfshópsins um hnattræna
samræmingu lauk í desember 2012.
www.imdrf.org/docs/ghtf/final/steering-committee/technical-docs/ghtf-scn2r3-2011-unique-device-identification-system-110916.pdf
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b) greiða fyrir skilvirkri innköllun og öðrum
öryggistengdum ráðstöfunum til úrbóta (FSCA),
c) greiða fyrir skilvirkum aðgerðum af hálfu lögbærra
landsyfirvalda að lokinni setningu á markað,
d) gera kleift að gera fyrirspurnir í mörgum
gagnakerfum,
e) draga úr líkum á læknisfræðilegum mistökum sem
tengjast rangnotkun á tækinu.
(9)

Alþjóðlegur samstarfsvettvangur eftirlitsaðila um lækningatæki var
stofnaður í febrúar 2011 sem samstarfsvettvangur til að ræða framtíðarstefnu
í samræmingu laga og reglna varðandi lækningatæki. Þetta er hópur
sjálfboðaliða úr röðum eftirlitsyfirvalda fyrir lækningatæki, frá Ástralíu,
Brasilíu, Kanada, Kína (áheyrnarfulltrúi), Evrópusambandinu, Japan,
Rússlandi (áheyrnarfulltrúi) og Bandaríkjunum, sem komu saman til að
byggja á traustu undirstöðustarfi starfshópsins um hnattræna samræmingu
á lækningatækjum (GHTF). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin er þátttakandi
í alþjóðlegum samstarfsvettvangi eftirlitsaðila um lækningatæki sem
áheyrnarfulltrúi.
10
( ) Með öryggi sjúklinga er átt við að forðast, koma í veg fyrir og
bæta úr neikvæðum afleiðingum eða meiðslum sem stafa af rekstri
heilbrigðisþjónustu. Meðal þessara atburða eru „mistök“, „frávik“, „slys“.
Öryggi verður til við víxlverkun þátta í kerfinu; það hvílir ekki á
einstaklingi, tæki eða deild. Bætt öryggi veltur á því að læra hvernig öryggi
verður til við víxlverkun þáttanna. Öryggi sjúklinga er hluti af gæðum
heilbrigðisþjónustu.
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14. Það að koma á einkvæmu tækjaauðkenningarkerfi gæti
einnig stuðlað að því að ná öðrum markmiðum, s.s.
í baráttunni við falsanir, betra eftirliti með dreifingu,
birgðastjórnun og að því er varðar endurgreiðslumál.
15. Þó ber að líta á markmiðin, sem um getur í 14. mgr.,
sem hugsanlegar jákvæðar afleiðingar af einkvæma
tækjaauðkenningarkerfinu.
Úrbætur á skýrslugjöf vegna atvika
16. Búist er við að notkun einkvæmrar tækjaauðkenningar
bæti skýrslugjöf vegna atvika og bjóði upp á tækifæri
til að safna saman öllum atvikum sem tengjast einu
lækningatæki á vettvangi Sambandsins og, ef um er að
ræða alþjóðlega viðurkennda og samrýmanlega einkvæma
tækjaauðkenningu, á alþjóðavettvangi. Þetta mun fjölga
möguleikum á að bera saman niðurstöður sem tengjast
hverju lækningatæki fyrir sig.
Skilvirk innköllun og aðrar öryggistengdar ráðstafanir til
úrbóta
17. Úthlutun einkvæms kennimerkis til tiltekins tækis og
notkun þess í dreifingarferlinu (hnattræn notkun) mun gera
það kleift að bera ótvíræð kennsl á tækið sjálft.
18. Til að rekjanleiki sé tryggður nægir ekki að hver
framleiðandi hafi þróað sinn eigin rekjanleikabúnað. Ef
Sambandskerfi, sem er notað í allri aðfangakeðjunni, er
ekki fyrir hendi gæti það leitt til neikvæðra niðurstaðna þar
eð hver aðili að dreifingarkeðjunni gæti breytt kóðuninni
sem framleiðandinn þróaði. Þetta gæti leitt til mistaka
við kóðun lækningatækja sem í kjölfarið myndi hafa
áhrif á rekjanleika tækja ef um er að ræða öryggistengdar
ráðstafanir til úrbóta. Notkun á sama kóðunarmálinu bætir
rakningu ferils og slóðar lækningatækja.
Skilvirkar aðgerðir af hálfu lögbærra landsyfirvalda að
lokinni setningu á markað
19. Einkvæmt tækjaauðkenningarkerfi kemur sérstaklega að
gagni við að staðsetja tilgreindar vörur.
20. Auk þess mun það skapa tækifæri til að tryggja samræmd
viðbrögð aðildarríkjanna.
Fyrirspurnir í mörgum gagnakerfum
21. Með því að nota sömu einkvæmu tækjaauðkenninguna í
mismunandi gagnakerfum (bæði á sviði eftirlitsyfirvalda
og heilbrigðisstofnana) verða fyrirspurnir skilvirkari
og það verður auðveldara að framkvæma leit til að
safna upplýsingum. Eins og stendur er þessi nálgun ekki
möguleg vegna þess að hvert gagnakerfi er með sinn eigin
auðkennisbúnað (e. identification tool).
Dregið úr læknisfræðilegum mistökum
22. Gera má ráð fyrir að með notkun auðkenningarbúnaðar
fækki tilvikum þar sem röng lækningatæki eru valin.
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3. SKILGREININGAR
Í þessum tilmælum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:
a) „lækningatæki“: hvert það verkfæri, búnaður, áhald,
hugbúnaður, efni eða annar hlutur, hvort sem notað
er eitt sér eða með öðru, þ.m.t. sá hugbúnaður, sem
framleiðandi ætlar sérstaklega til notkunar við greiningar
og/eða meðferð og sem er nauðsynlegur til að beita tækinu
rétt, ætlað af framleiðanda til notkunar fyrir menn til þess:
— að greina, hindra, fylgjast með, meðhöndla eða lina
sjúkdóma,
— að greina, fylgjast með, meðhöndla, lina eða bæta
meiðsli eða fötlun,
— að rannsaka, breyta eða koma í stað líffæris eða
lífeðlislegrar starfsemi,
— að stjórna þungun,
sem ekki gegnir ætluðu meginhlutverki sínu í eða á
mannslíkamanum með aðferðum er varða lyfjafræði,
ónæmisfræði eða efnaskipti, en styðja má verkun þess með
slíkum aðferðum(11),
b) „virkt, ígræðanlegt lækningatæki“: virkt lækningatæki sem
ætlað er að nokkru eða öllu leyti til ígræðslu í mannslíkama
með skurðaðgerð eða annars konar læknisaðgerð, eða til
ísetningar með læknisaðgerð í eðlilegt líkamsop og er
ætlað að vera þar áfram eftir aðgerðina(12),
c) „lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi“: lækninga
tæki sem er prófefni, prófefnisafurð, efni til kvörðunar,
samanburðarefni, samstæða, áhald, tæki, búnaður eða
kerfi, hvort sem það er notað eitt sér eða með öðru, sem
framleiðandi ætlar til notkunar í glasi til að rannsaka sýni,
þ.m.t. gjafablóð og -vefi, úr mannslíkama með það eitt að
markmiði eða að meginmarkmiði að afla upplýsinga:
— um lífeðlisfræðilegt ástand eða meinafræðilegt ástand
eða
— um meðfætt frávik eða
— til að ákvarða öryggi og samrýmanleika gagnvart
hugsanlegum þegum, eða
— til að fylgjast með ráðstöfunum við læknismeðferð.
(11) Ákvæði a-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 93/42/EBE.
(12) Ákvæði c-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 90/385/EBE.
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Sýnaílát teljast lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í
glasi. „Sýnaílát“ eru slík tæki, hvort sem þau eru lofttæmd
eða ekki, sem framleiðendur þeirra ætla sérstaklega sem
fyrsta ílát til að varðveita sýni úr líkömum manna í þeim
tilgangi að greina þau í glasi.

Vörur til almennrar notkunar á rannsóknarstofum eru
ekki lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi nema
framleiðandi þessara vara hafi, með hliðsjón af eiginleikum
þeirra, ætlað þau sérstaklega til sjúkdómsgreiningar í
glasi(13),

d) „rekjanleiki“: það að geta rakið sögu, notkun eða
staðsetningu þess sem verið er að fjalla um,

e) „einkvæm tækjaauðkenning (UDI)“: röð af tölustöfum eða
alstöfum sem er búin til með alþjóðlega viðurkenndum
tækjaauðkenningar- og kóðastaðli og gerir það kleift að
bera ótvíræð kennsl á tiltekið lækningatæki á markaðnum.
Einkvæm tækjaauðkenning samanstendur af kennimerki
tækis og kennimerki framleiðslu,

f) „kennimerki tækis“: einkvæmur tölustafa- eða alstafakóði
sem er tiltekinn fyrir framleiðanda og tegund tækis,

g) „kennimerki framleiðslu“: einkvæmur tölustafa- eða
alstafakóði sem sanngreinir gögn sem tengjast framleiðslu
einingu tækis,

h) „beri einkvæmrar tækjaauðkenningar“ (e. UDI carrier):
það hvernig einkvæm tækjaauðkenning er flutt með
sjálfvirkri auðkenningu og gagnasöfnun (e. Automatic
Identification and Data Capture)14 (AICD) og, ef við á,
framsetning sem er læsileg mönnum (e. human readable
interpretation) (HRI),

i) „rafrænt kerfi einkvæmrar tækjaauðkenningar“: miðlægt
gagnasafn/miðlægur gagnagrunnur sem geymir kóða fyrir
kennimerki tækis og tengdar upplýsingar til auðkenningar
á tilteknum tækjum sem eru sett á markað Sambandsins,

j) „útskýring sem er læsileg mönnum“: læsilegt snið
gagnatáknanna sem eru kóðuð inn í tákn sjálfvirkrar
auðkenningar og gagnasöfnunar,

k) „bein merking á hlut“: hver sú tækni sem unnt er að nota
til að festa tákn á yfirborð hlutar (t.d. með því að búa
(13) Ákvæði b-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 98/79/EB.
(14) Sjálfvirk auðkenning og gagnasöfnun vísar til aðferða til að bera sjálfvirk
kennsl á hluti, safna gögnum um þá og færa gögnin beint inn í tölvukerfi.
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til tvenns konar mismunandi skilyrði á yfirborðinu með
leysisætingu, mótun, hömrun (e. peening) eða annarri
tækni á borð við bleksprautuprentun eða flexóprentun),
l) „framleiðandi“: einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð
á hönnun, framleiðslu, pökkun og merkingu tækis áður
en það er sett á markað í hans nafni, hvort sem hann
framkvæmir þessar aðgerðir sjálfur eða þriðji aðili fyrir
hans hönd(15),
m) „viðurkenndur fulltrúi“: einstaklingur eða lögaðili, sem
hefur staðfestu í Sambandinu, sem framleiðandi tilnefnir
sérstaklega og kemur fram fyrir hans hönd í tengslum við
skuldbindingar þess síðarnefnda samkvæmt viðkomandi
löggjöf Bandalagsins og sem yfirvöld og aðilar í
Bandalaginu mega snúa sér til í stað framleiðanda(16),
n) „innflytjandi“: einstaklingur eða lögaðili með staðfestu
innan Sambandsins sem setur tæki frá þriðja landi á
markað Sambandsins(17),
o) „dreifingaraðili“: einstaklingur eða lögaðili í
aðfangakeðjunni, annar en framleiðandi eða innflytjandi,
sem býður tæki fram á markaði(18),
p) „rekstraraðilar“: framleiðandi, viðurkenndur fulltrúi,
innflytjandi og dreifingaraðili(19),
q) „heilbrigðisstofnun“: stofnun sem hefur það að
meginmarkmiði að annast eða meðhöndla sjúklinga og/eða
stuðla að lýðheilsu,
r) „notandi“: sá einstaklingur, annaðhvort sérfræðingur eða
leikmaður, sem notar tæki.
4. NÁLGUN, BYGGÐ Á ÁHÆTTUMATI
23. Hafi aðildarríkin hugsað sér að koma á einkvæmu
tækjaauðkenningarkerfi ættu þau að fylgja nálgun, byggðri
á áhættumati, í samræmi við flokkun tækisins.
24. Koma ætti einkvæmu tækjaauðkenningarkerfi smám
saman á og byrja á flokki þeirra tækja sem mest áhætta
fylgir sem ætti að verða sá fyrsti til að uppfylla skilyrðin
til að geta borið einkvæma tækjaauðkenningu.
Tegund einkvæmrar tækjaauðkenningar
25. Einkvæma tækjaauðkenningin ætti að samanstanda af
tveimur hlutum, kennimerki tækis og kennimerki
framleiðslu.
(15) Ákvæði f-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 93/42/EBE.
(16) Ákvæði j-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 93/42/EBE.
(17) Ákvæði 5. mgr. 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
765/2008 (Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30).
(18) Ákvæði 6. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008.
(19) Ákvæði 7. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008.
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26. Kennimerki tækis ætti að hafa að geyma fastar upplýsingar
(e. static information)(20), sem eiga við um tiltekinn
framleiðanda og tegund tækis, og er einnig notað sem
„aðgangslykill“ að upplýsingum sem eru geymdar í
gagnagrunni einkvæmrar tækjaauðkenningar.
27. Kennimerki framleiðslu ætti að innihalda lifandi
upplýsingar (e. dynamic information)(21) til að sanngreina
gögn í tengslum við framleiðslueiningu tækis og ákvarða
stig rekjanleika sem á að ná fram.
28. Einkvæm tækjaauðkenning ætti bæði að birtast á formi
sem er læsilegt mönnum (útgáfa sem er læsileg mönnum
samsett úr röð tölustafa eða alstafa) og á formi sem tækni
til sjálfvirkrar auðkenningar og gagnasöfnunar getur lesið
og sent með bera.
29. Ef umtalsverðar hömlur eru á því að nota bæði sjálfvirka
auðkenningu og gagnasöfnun og framsetningu sem er
læsileg mönnum á merkimiðanum ætti sjálfvirk auðkenning
og gagnasöfnun að hafa forgang. Þó geta tilteknar aðstæður
í umhverfi eða við notkun, s.s. heimahlynning, réttlætt
notkun á framsetningu sem er læsileg mönnum fremur en
notkun á sjálfvirkri auðkenningu og gagnasöfnun.
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Notkun einkvæmrar tækjaauðkenningar
33. Almenna reglan ætti að vera sú að einkvæm tækjaauð
kenning skuli notuð á öllum pökkunarstigum fyrir alla
flokka tækja(24).
34. Beri einkvæmrar tækjaauðkenningar (framsetning á
sjálfvirkri auðkenningu og gagnasöfnun og framsetning
sem er læsileg mönnum í einkvæmu tækjaauðkenningunni)
ætti að koma fram á merkimiða tækisins, umbúðum þess
eða á tækinu sjálfu (bein merking á hlut) og á öllum ytri
umbúðum(25).
5. SKILYRÐI SEM REKSTRARAÐILAR,
HEILBRIGÐISSTOFNANIR OG NOTENDUR Í
ATVINNUSKYNI EIGA AÐ UPPFYLLA
35. Í því skyni að ná markmiðum einkvæma tækjaauðkenn
ingarkerfisins ættu rekstraraðilar og heilbrigðisstofnanir,
um leið og þau þróa sinn eigin landsbundna búnað til
einkvæmrar tækjaauðkenningar, að geyma upplýsingar í
dreifingarkeðjunni sem tengjast bæði kennimerki tækis
(fastar upplýsingar) og kennimerki framleiðslu (lifandi
upplýsingar). Heilbrigðisstofnanir og, ef það er raunhæft,
notendur í atvinnuskyni ættu að nota þessar upplýsingar
í skýrslugjöf sinni vegna atvika. Þetta mun einkum leiða
til skilvirkari aðgerða ef um er að ræða innköllun eða
afturköllun á vörum.

30. Aðildarríkin ættu að fylgjast með því að aðgreining á
mismunandi flokkum tækja byggist eingöngu á tegund
kennimerkis framleiðslu (lifandi upplýsingar) í samræmi
við 31. mgr.

36. Safna ætti upplýsingum í tengslum við kennimerki
tækis (fastar upplýsingar) í landsbundna gagnagrunna
einkvæmrar tækjaauðkenningar.

31. Almenna reglan ætti að vera sú að þær upplýsingar sem
kennimerki framleiðslu (lifandi upplýsingar) veitir séu
breytilegar eftir mismunandi áhættuflokkum, sem hér
segir(22):

37. Þegar Evrópskum gagnabanka um lækningatæki (Eudamed)
hefur verið komið á fót í framtíðinni verða upplýsingar
í tengslum við kennimerki tækis (fastar upplýsingar)
miðlægar á evrópskum vettvangi gegnum evrópskt rafrænt
kerfi einkvæmrar tækjaauðkenningar sem verður hluti af
Evrópska gagnabankanum um lækningatæki í framtíðinni.

— fyrningardagsetning og/eða framleiðsludagsetning
fyrir I. flokk,
— framleiðslueiningar-/framleiðslulotunúmer
II. flokk a,

fyrir

— framleiðslueiningar-/framleiðslulotunúmer
II. flokk b,

fyrir

— framleiðslueiningar-/framleiðslulotunúmer
raðnúmer(23) fyrir III. flokk.

eða

32. Framleiðendur geta, eftir því sem við á, valið kennimerki
framleiðslu (lifandi upplýsingar) sem á við um hærri flokk
en tækið sem um ræðir.
( ) Þessar upplýsingar breytast ekki frá einu tæki til annars af sömu, tilteknu
tegundinni.
(21) Þessar upplýsingar eru breytilegar eftir því hvernig framleiðsluferlinu
er stjórnað (með fyrningar-/framleiðsludagsetningu, framleiðslueiningar-/
framleiðslulotunúmeri eða raðnúmeri).
(22) í samræmi við alþjóðlegar leiðbeiningar ætti að taka tillit til hugsanlegra
undantekninga og/eða undanþágna frá almennu reglunni, á grundvelli
tækjaflokksins.
(23) Raðnúmerið gerir það kleift að bera kennsl á hvert tæki fyrir sig.
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38. Að því er varðar upplýsingar í tengslum við kennimerki
framleiðslu (lifandi upplýsingar) ætti ekki að senda þær í
landsbundna gagnagrunna einkvæmrar tækjaauðkenningar
og þær verða ekki felldar inn í evrópskt rafrænt kerfi
einkvæmrar tækjaauðkenningar.
Að því er varðar þessi tilmæli ættu rekstraraðilar,
heilbrigðisstofnanir og notendur í atvinnuskyni að laga sig
að eftirfarandi skilyrðum.
Framleiðendur
39. Í fyrsta lagi ættu framleiðendur að úthluta á viðeigandi hátt
einkvæmri tækjaauðkenningu (föstum og lifandi hlutum) á
þau lækningatæki sem þeir framleiða.
40. Í öðru lagi ættu þeir að leggja fram nauðsynleg gagnastök
(sjá viðaukann) sem á að fella inn í gagnagrunn einkvæmrar
tækjaauðkenningar.
(24) Í samræmi við alþjóðlegar leiðbeiningar ætti að taka tillit til hugsanlegra
undantekninga og/eða undanþágna frá almennu reglunni, á grundvelli
tækjaflokksins.
(25) Samkvæmt alþjóðlegum leiðbeiningum falla vörubretti ekki undir ytri
umbúðir og þess vegna eiga skilyrði um einkvæma tækjaauðkenningu ekki
við um vörubretti.
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41. Í þriðja lagi ættu þeir að aðlaga merkingar á vörum sínum
til þess að prenta kóða einkvæmrar tækjaauðkenningar,
eftir því sem mögulegt er, á merkimiðann á tækinu,
umbúðir þess eða á tækið sjálft (bein merking á hlut) og á
allar ytri umbúðir eins og um getur í 34. mgr.
42. Í fjórða lagi ættu þeir að halda rafræna skrá, bæði
yfir kennimerki tækis (fastar upplýsingar) og kennimerki
framleiðslu (lifandi upplýsingar).
43. Að lokum ættu þeir að halda rafræna skrá yfir rekstraraðila,
heilbrigðisstofnanir eða notendur í atvinnuskyni sem þeir
hafa afhent hverja tiltekna vöru.
Innflytjendur
44. Í fyrsta lagi ættu innflytjendur að ganga úr skugga um að
framleiðandi hafi úthlutað einkvæmri tækjaauðkenningu
(föstum og lifandi hlutum) á vöruna á viðeigandi hátt áður
en þeir setja hana á markað Sambandsins. Ef innflytjandi
telur eða hefur ástæðu til að ætla að þetta skilyrði hafi
ekki verið uppfyllt ætti hann ekki að setja tækið á markað
Sambandsins fyrr en það hefur verið fært til samræmis.
45. Í öðru lagi ættu innflytjendur ekki að fjarlægja eða breyta
einkvæmri tækjaauðkenningu, annars verður rekjanleiki
ekki lengur mögulegur.
46. Í þriðja lagi ættu þeir að fullvissa sig um hvort tækið
hafi þegar verið skráð í gagnagrunn einkvæmrar
tækjaauðkenningar aðildarríkisins þar sem tækið var sett á
markað Sambandsins.
47. Ef tækið hefur þegar verið skráð ættu innflytjendur að
ganga úr skugga um að kennimerki tækisins (fastar
upplýsingar) á vörunni samsvari því sem er í gagnagrunni
einkvæmu tækjaauðkenningarinnar.
48. Ef tækið hefur enn ekki verið skráð ættu innflytjendur að
laga sig að skilyrðum varðandi skráningu upplýsinga í
tengslum við kennimerki tækisins (fastar upplýsingar).
49. Í fjórða lagi ættu þeir að halda rafræna skrá, bæði
yfir kennimerki tækis (fastar upplýsingar) og kennimerki
framleiðslu (lifandi upplýsingar).
50. Í fimmta lagi ættu þeir að halda rafræna skrá yfir
rekstraraðila sem hafa afhent þeim tæki.
51. Að lokum ættu þeir að halda rafræna skrá yfir rekstraraðila,
heilbrigðisstofnanir eða notendur í atvinnuskyni sem þeir
hafa afhent tæki.
Viðurkenndir fulltrúar
52. Ef framleiðandi, sem setur tæki á markað undir eigin nafni,
er ekki með skráða starfsstöð í aðildarríki ætti hann að
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tilnefna einn viðurkenndan fulltrúa í Sambandinu. Þessi
tilnefning ætti a.m.k. að gilda fyrir öll tæki af sömu gerð.
53. Viðurkenndir fulltrúar ættu, sé þess óskað, bæði að hafa
aðgang að kennimerki tækis (fastar upplýsingar) og
kennimerki framleiðslu (lifandi upplýsingar) í tengslum
við vöruna eða vörurnar sem þeir eru tilnefndir fyrir.
Dreifingaraðilar
54. Í fyrsta lagi ættu dreifingaraðilar, áður en tæki er boðið
fram á markaði, að ganga úr skugga um að framleiðandinn
og, eftir atvikum, innflytjandinn hafi úthlutað vörunni á
viðeigandi hátt einkvæmri tækjaauðkenningu (föstum og
lifandi hlutum). Ef dreifingaraðili telur eða hefur ástæðu
til að ætla að þetta skilyrði hafi ekki verið uppfyllt ætti
hann ekki að setja tækið á markað Sambandsins fyrr en það
hefur verið fært til samræmis.
55. Í öðru lagi ættu dreifingaraðilar ekki að fjarlægja eða breyta
einkvæmri tækjaauðkenningu, annars verður rekjanleiki
ekki lengur mögulegur.
56. Í þriðja lagi ættu þeir að halda rafræna skrá, bæði
yfir kennimerki tækis (fastar upplýsingar) og kennimerki
framleiðslu (lifandi upplýsingar).
57. Í fjórða lagi ættu þeir að halda rafræna skrá yfir rekstraraðila
sem hafa afhent þeim tæki.
58. Að lokum ættu þeir að halda rafræna skrá yfir rekstraraðila,
heilbrigðisstofnanir eða notendur í atvinnuskyni sem þeir
hafa afhent tæki.
Heilbrigðisstofnanir
59. Í fyrsta lagi ættu heilbrigðisstofnanir að halda rafræna
skrá, bæði yfir kennimerki tækis (fastar upplýsingar)
og kennimerki framleiðslu (lifandi upplýsingar),
um lækningatæki sem koma inn á þessar stofnanir.
Heilbrigðisstofnanir ættu að nota upplýsingar sem tengjast
bæði kennimerki tækis (fastar upplýsingar) og kennimerki
framleiðslu (lifandi upplýsingar), að því er varðar tæki sem
tilkynnt er um atvik í tengslum við, við skýrslugjöf sína
vegna atvika.
60. Í öðru lagi ætti að koma á tengingu að því er varðar tiltekin
lækningatæki, s.s. þau sem eru notuð við áhættusamar
aðgerðir og/eða sérstaklega ætluð fyrir sjúklinga í mikilli
áhættu, á milli tækisins sem notað er og sjúklingsins
sem er meðhöndlaður með tækinu. Af þeim sökum ættu
heilbrigðisstofnanir að halda skrá um það hvaða tæki hefur
verið notað fyrir hvern sjúkling.
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61. Í þriðja lagi, að því er varðar tiltekin tæki, s.s. ígræðanleg
lækningatæki, ættu heilbrigðisstofnanir að geyma bæði
kennimerki tækis (fastar upplýsingar) og kennimerki
framleiðslu (lifandi upplýsingar) í rafrænu sjúkraskránni.
Ef um innköllun er að ræða ætti einmitt að vera mögulegt
að vita nákvæmlega hvaða lækningatæki hefur verið grætt
í hvaða sjúkling.
Notendur í atvinnuskyni
62. Ef það er raunhæft ættu notendur í atvinnuskyni að
nota upplýsingar, sem tengjast bæði kennimerki tækis
(fastar upplýsingar) og kennimerki framleiðslu (lifandi
upplýsingar), að því er varðar tæki sem tilkynnt er um atvik
í tengslum við, við skýrslugjöf sína vegna atvika.
6. LANDSBUNDNIR GAGNAGRUNNAR
EINKVÆMRAR TÆKJAAUÐKENNINGAR
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64. Að því er varðar þessi tilmæli býðst aðildarríkjum að
stuðla að notkun XML-ívafsmálsins, sem sameiginlegs
sniðs fyrir gagnaskipti milli gagnagrunna einkvæmrar
tækjaauðkenningar, og að taka tillit til viðeigandi forskrifta
og merkingarfræðilegra staðla sem eru fyrir hendi á
svæðinu.

65. Fella skal gagnastökin, sem eru tilgreind í viðaukanum, inn í
landsbundna gagnagrunna einkvæmrar tækjaauðkenningar
og þau ættu að samsvara þeim stökum sem tengjast
kennimerki tækis (fastar upplýsingar).

Gjört í Brussel 5. apríl 2013.

Gagnastök
63. Aðildarríkjum, sem ætla sér að koma á einkvæmu
tækjaauðkenningarkerfi fyrir lækningatæki, býðst að
byggja það á landsbundnum gagnagrunnum einkvæmrar
tækjaauðkenningar.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Tonio BORG
framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI
GAGNASTÖK Í LANDSBUNDNUM GAGNAGRUNNUM EINKVÆMRAR TÆKJAAUÐKENNINGAR
Landsbundnir gagnagrunnar einkvæmrar tækjaauðkenningar ættu að innihalda eftirfarandi gagnastök:
a) magn í hverri pakkasamsetningu,
b) ef við á, önnur kennimerki eða viðbótarkennimerki,
c) hvernig framleiðslu tækjanna er stjórnað (fyrningardagsetning eða framleiðsludagsetning, framleiðslueiningar-/
framleiðslulotunúmer eða raðnúmer),
d) ef við á, kennimerki tækis fyrir notkunareininguna (ef einkvæmri tækjaauðkenningu er ekki úthlutað á tækið
miðað við notkunareiningu skal úthluta kennimerki tækis fyrir „notkunareiningu“ til að tengja notkun tækisins
við sjúkling),
e) nafn og heimilisfang framleiðanda (eins og tilgreint er á merkimiðanum),
f)

ef við á, nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa (eins og tilgreint er á merkimiðanum),

g) kóða alþjóðlegs nafnakerfis fyrir lækningatæki (GMDN) eða kóða alþjóðlega viðurkennds nafnakerfis,
h) ef við á, viðskiptaheiti/tegundarheiti,
i)

ef við á, tegund tækis, tilvísun eða númer vörulista,

j)

ef við á, klínísk stærð (þ.m.t. umfang, lengd, breidd og þvermál),

k) viðbótarlýsing á vöru (valkvætt),
l)

ef við á, aðstæður við geymslu og/eða meðhöndlun (eins og tilgreint er á merkimiðanum eða í
notkunarleiðbeiningunum),

m) ef við á, viðbótarviðskiptaheiti tækisins,
n) merkt sem einnota tæki (j/n),
o) ef við á, takmörkun á því hversu oft má nota búnaðinn aftur,
p) tæki í dauðhreinsuðum umbúðum (j/n),
q) þörf á dauðhreinsun fyrir notkun (j/n),
r)

merkt sem vara sem inniheldur latex (j/n),

s)

merkt sem vara sem inniheldur díetýlhexýlþalat (DEPH) (j/n),

t)

veffang fyrir viðbótarupplýsingar, t.d. rafrænar notkunarleiðbeiningar (valkvætt),

u) ef við á, varnaðarorð um hættu eða frábendingar.

____________
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 564/2013

Nr. 23/365

2014/EES/23/45

frá 18. júní 2013
um þóknanir og gjöld sem greiða ber til Efnastofnunar Evrópu samkvæmt
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um að bjóða sæfivörur
fram á markaði og um notkun þeirra (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

við hag af því að koma í veg fyrir óhófleg gjöld á önnur
fyrirtæki en tryggja um leið að vinna Efnastofnunarinnar
sé fjármögnuð að fullu. Til að komast hjá umsóknum fyrir
vörur, sem innihalda virk efni sem uppfylla einhverja af
þeim viðmiðunum fyrir útskiptingu sem tilgreindar eru í
1. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, sem og
umsóknum um slík virk efni ættu lækkanir ekki að gilda
um umsóknir fyrir slíkum sæfivörum eða virkum efnum.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á
markaði og um notkun þeirra (1), einkum 1. mgr. 80 gr.,

5)

Að teknu tilliti til vinnu Efnastofnunarinnar, sem inna
þarf af hendi til að meðhöndla kæru sem lögð er fram
í samræmi við 77. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012,
er rétt að leggja á þóknun fyrir slíkar kærur í samræmi
við þriðju undirgrein 1. mgr. 77. gr. þeirrar reglugerðar.
Til að komast hjá því að beita aðila, sem leggja fram
rökstuddar kærur, viðurlögum er þó rétt að endurgreiða
slíkar þóknanir þegar kæra er á rökum reist.

6)

Að teknu tilliti til minni vinnu sem krafist er af
Efnastofnununinni í tilvikum þegar umsóknum er hafnað
áður en þær eru fullgiltar eða meðan fullgilding stendur
yfir eða þær dregnar til baka meðan mat stendur yfir er
rétt að kveða á um endurgreiðslu þóknana að hluta til í
slíkum tilvikum.

7)

Til að hvetja til umsókna um samþykki fyrir virkum
efnum sem eru hentugir staðgöngukostir fyrir samþykkt,
virk efni sem uppfylla einhverja af þeim viðmiðunum fyrir
útilokun sem eru tilgreindar í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012 er rétt að kveða á um endurgreiðslu
þóknunar fyrir slíkar umsóknir.

8)

Þóknun fyrir umsóknir um færslu virkra efna, sem
gefa ekki tilefni til áhyggna, á skrá í I. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 528/2012 ætti að taka mið af þeirri
vinnu sem áætlað er að Efnastofnunin þurfi að inna
af hendi til að meðhöndla slíkar umsóknir sem og af
almannahagsmunum af því að vörur, sem innihalda slík
efni, séu leyfðar.

9)

Til að komast hjá umsóknum um samþykki fyrir eða
endurnýjun samþykkis fyrir virku efni, sem uppfyllir
einhverja af þeim viðmiðunum fyrir útskiptingu sem
tilgreindar eru í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 528/2012, sem og umsóknum um leyfi fyrir
eða endurnýjun á leyfi fyrir vörum, sem krefjast
samanburðarmats í samræmi við 23. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012, ásamt framlagi til að fjármagna
undanþágur og lækkanir sem kveðið er á um í þessari
reglugerð, er rétt að kveða á um hækkun gjalda fyrir slíkar
umsóknir.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fastsetja ætti samsetningu og fjárhæðir þóknana sem
greiða ber til Efnastofnunar Evrópu, (hér á eftir nefnd
Efnastofnunin), sem og skilyrði fyrir greiðslu.

2)

Samsetning og fjárhæð þóknana ætti að taka mið af þeirri
vinnu sem krafist er með reglugerð (ESB) nr. 528/2012
að Efnastofnunin inni af hendi. Þóknanir ættu að vera
nægilega háar til að tryggt sé að tekjurnar af þeim,
ásamt öðrum tekjuliðum Efnastofnunarinnar, nægi fyrir
kostnaðinum við veitta þjónustu.

3)

4)

Af d-lið 3. mgr. 80. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012
leiðir að samsetning og fjárhæð þóknana eigi að ráðast af
því hvort aðilar hafi lagt upplýsingar fram í sameiningu
eða hver um sig. Til að endurspegla raunverulegt
vinnuálag Efnastofnunarinnar og til að stuðla að
sameiginlegri framlagningu upplýsinga er rétt að leggja
einungis eina þóknun á hverja umsókn ef nokkrir aðilar
sækja sameiginlega um samþykki fyrir virku efni eða
endurnýjun samþykkis fyrir virku efni.
Í því skyni að taka tillit til sérþarfa lítilla og meðalstórra
fyrirtækja í skilningi tilmæla framkvæmdastjórnarinnar
2003/361/EB frá 6. maí 2003 um skilgreininguna á
örfyrirtækjum, litlum fyrirtækjum og meðalstórum
fyrirtækjum (2) (hér á eftir nefnd lítil og meðalstór
fyrirtæki) með staðfestu í Sambandinu ættu lækkaðar
þóknanir fyrir samþykki fyrir virkum efnum, endurnýjun
á samþykki eða færslu á skrá í I. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 528/2012 og leyfi fyrir sæfivöru eða
endurnýjun á leyfi að eiga við um slík fyrirtæki. Umfang
lækkunarinnar ætti að taka mið af verulegu hlutfalli lítilla
og meðalstórra fyrirtækja í sæfivörugeiranum í bland

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 167, 19.6.2013, bls. 17. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 44/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36.
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10) Í ljósi vinnu Efnastofnunarinnar, sem þarf að inna af
hendi til að meðhöndla beiðnir um álit varðandi flokkun
á breytingu í samræmi við framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 354/2013 frá 18.
apríl 2013 um breytingar varðandi sæfivörur sem eru
leyfðar í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (3), er rétt að leggja á þóknun
fyrir slíkar beiðnir. Til að komast hjá því, að því marki
sem mögulegt er, að beita umsækjendur, sem leggja fram
rökstuddar beiðnir um að flokka breytingu sem minni
háttar breytingu eða stjórnsýslubreytingu, viðurlögum
er þó rétt að veita lækkun á þóknun fyrir síðari umsókn
um breytingu ef beiðnin leiðir til tilmæla um að flokka
breytinguna sem stjórnsýslubreytingu eða minni háttar
breytingu.
11) Miðað við þá vinnu Efnastofnunarinnar, sem inna þarf
af hendi til að meðhöndla umsóknir um færslu á skrána
yfir viðkomandi aðila, sem um getur í 95. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012, er rétt að leggja á þóknun fyrir slíkar
umsóknir. Sú vinna sem inna þarf af hendi vegna slíkra
umsókna mun verða mismikil eftir því hvort viðkomandi
aðili leggur fram aðgangsheimild eða ný málsskjöl sökum
þess að í síðara tilvikinu mun Efnastofnunin þurfa að
ganga úr skugga um að málsskjölin séu í samræmi við II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 eða, eftir því
sem við á, II. viðauka A við tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu
sæfiefna (4). Rétt þykir að gera greinarmun á þóknun til
samræmis við það.
12) Miðað við þá vinnu Efnastofnunarinnar, sem inna þarf af
hendi til að meðhöndla beiðni um trúnað í samræmi við
4. mgr. 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, er rétt að
leggja á þóknun fyrir slíkar beiðnir.
13) Þar eð fjárhagsáætlun Efnastofnunarinnar er samin
og framkvæmd í evrum og bókhald hennar er
einnig í evrum, í samræmi við 19. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012
frá 25. október 2012 um fjárhagsreglur sem gilda um
fjárlög Sambandsins og um niðurfellingu reglugerðar
ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002(5), 17. gr. reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB, KBE) nr. 2343/2002 frá
23. desember 2002 um fjárhagslega rammareglugerð
fyrir þá aðila sem um getur í 185. gr. reglugerðar ráðsins
(EB, KBE) nr. 1605/2002 um fjárhagsreglugerðina
sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna (6) og 17.
gr. fjárhagsreglugerðarinnar sem gildir um fjárlög
Evrópubandalaganna frá 24. september 2008 (7), er rétt
að leggja þóknanir eingöngu á í evrum.
14) Af f-lið 3. mgr. 80. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012
leiðir að fastsetja ætti fresti til greiðslu þóknana, að teknu
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Stjtíð. ESB L 109, 19.4.2013, bls. 4.
Stjtíð. EB L 123, 24.2.1998, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 298, 26.10.2012, bls. 1.
Stjtíð. EB L 357, 31.12.2002, bls. 72.
MB/53/2008 lokagerð.
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tilhlýðilegu tilliti til fresta vegna málsmeðferða sem
kveðið er á um í þeirri reglugerð.
15) Þóknanirnar, sem settar eru fram í þessari reglugerð, ætti
að endurskoða með reglulegu millibili með það í huga
að laga þóknanirnar að verðbólgustigi og raunverulegum
kostnaði fyrir Efnastofnunina af þeirri þjónustu sem veitt
er. Við þessa endurskoðun ætti að taka tillit til aukinnar
reynslu Efnastofnunarinnar við að annast umsóknir
samkvæmt reglugerðinni og skilvirkninni sem þannig
fæst.
16) Fastanefndin um sæfivörur, sem um getur í 1. mgr. 82. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, skilaði ekki áliti um þær
ráðstafanir sem kveðið er á um í þessari reglugerð. Þar eð
talin var þörf á framkvæmdargerð lagði formaðurinn drög
að framkvæmdargerð fyrir málskotsnefndina til frekar
umfjöllunar. Málskotsnefndin skilaði ekki áliti.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
I. KAFLI
ÞÓKNANIR
1. gr.
Þóknanir vegna vinnu í tengslum við virk efni
Efnastofnunin skal leggja þóknanirnar, sem kveðið er á um í
töflu 1 í I. viðauka, á vinnu sem krafist er samkvæmt reglugerð
(ESB) nr. 528/2012 að sé innt af hendi í tengslum við samþykki
fyrir virkum efnum og endurnýjun samþykkis fyrir virkum
efnum sem og fyrir færslu á skrá í I. viðauka við þá reglugerð.
2. gr.
Þóknanir vegna vinnu í tengslum við Sambandsleyfi fyrir
sæfivörum
Efnastofnunin skal leggja þóknanirnar, sem kveðið er á um
í töflu 1 í II. viðauka, á vinnu sem krafist er samkvæmt
reglugerð (ESB) nr. 528/2012 að sé innt af hendi í tengslum
við Sambandsleyfi fyrir sæfivörum.
3. gr.
Aðrar þóknanir
1. Efnastofnunin skal leggja þóknanirnar, sem kveðið er á um í
III. viðauka, á vinnu sem krafist er samkvæmt reglugerð (ESB)
nr. 528/2012 að sé innt af hendi í tengslum við að koma á
tæknilegu jafngildi, umsóknir um gagnkvæma viðurkenningu,
beiðnir um færslu á skrána yfir viðkomandi aðila og beiðnir
um trúnaðarmeðferð á upplýsingum sem lagðar eru fyrir
Efnastofnunina.
2. Efnastofnunin skal leggja árlegu þóknanirnar, sem kveðið
er á um í III. viðauka, á allar sæfivörur eða flokka skyldra
sæfivara sem Sambandið veitir leyfi fyrir. Árlegu þóknanirnar
ber að greiða að liðnu ári frá þeim degi sem leyfið tók gildi
og síðan á hverju ári eftir það. Þóknanirnar skulu eiga við um
næstliðið ár.

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4. gr.
Þóknanir vegna ákvarðana Efnastofnunarinnar sem eru
kærðar skv. 77. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012
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vegna stöðu sem lítið eða meðalstórt fyrirtæki í skilningi
tilmæla 2003/361/EB.

2. Kærunefnd skal ekki teljast hafa móttekið kæru fyrr en
Efnastofnunin hefur móttekið viðeigandi þóknun.

2. Ef um er að ræða umsókn um samþykki fyrir, endurnýjun
á eða færslu á virku efni á skrá í I. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 528/2012 skal ákvörðunin tekin með tilliti til framleiðanda
virka efnisins sem væntanlegi umsækjandinn er fulltrúi fyrir.
Ef um er að ræða umsókn um leyfi fyrir vöru eða endurnýjun
leyfis fyrir vöru skal ákvörðunin tekin með tilliti til væntanlegs
leyfishafa.

3. Ef kærunefnd telur kæru ótæka skal ekki endurgreiða
þóknunina.

3. Efnastofnunin skal birta skrá yfir viðeigandi þætti sem á
að leggja fram í samræmi við 1. mgr.

4. Efnastofnunin skal endurgreiða þóknunina, sem lögð
var á í samræmi við 1. mgr., ef framkvæmdastjóri Efna
stofnunarinnar breytir ákvörðun í samræmi við 1. mgr. 93. gr.
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (8)
eða ef úrskurður fellur stefnanda í vil.

4. Innan 45 daga frá móttöku allra viðeigandi þátta sem
um getur í 1. mgr. skal Efnastofnunin ákvarða hvort unnt er
að viðurkenna stöðu sem lítið eða meðalstórt fyrirtæki og þá
hvernig stöðu.

1. Fyrir hverja ákvörðun Efnastofnunarinnar sem er kærð
skv. 77. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 skal Efnastofnunin
leggja á þóknun eins og sett er fram í III. viðauka.

5. gr.
Möguleiki á endurgreiðslu vegna staðgöngukosta
fyrir samþykkt, virk efni sem uppfylla einhverja af
viðmiðununum fyrir útilokun
1. Við framlagningu umsóknar til Efnastofnunarinnar
um samþykki fyrir virku efni, sem kann að vera hentugur
staðgöngukostur, í skilningi annarrar undirgreinar 2. mgr.
5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, í stað samþykkts, virks
efnis sem uppfyllir einhverja af viðmiðununum fyrir útilokun
skv. 1. mgr. 5. gr. þeirrar reglugerðar er umsækjanda heimilt
að fara fram á endurgreiðslu á þóknuninni sem á að greiða til
Efnastofnunarinnar.
2. Þegar framkvæmdastjórninni berst álit Efnastofnunarinnar
í samræmi við 4. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012,
sem skal einnig innihalda ráðleggingar um það hvort virka efnið
sé hentugur staðgöngukostur í skilningi annarrar undirgreinar
2. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, skal hún taka
ákvörðun um beiðnina.
3. Ef framkvæmdastjórnin ákveður að virka efnið sé
hentugur staðgöngukostur skal Efnastofnunin upplýsa
umsækjandann um það og endurgreiða þóknunina, sem um
getur í 1. mgr., að fullu.
II. KAFLI
STUÐNINGUR FYRIR LÍTIL OG MEÐALSTÓR
FYRIRTÆKI
6. gr.
Viðurkenning á stöðu lítilla og meðalstórra fyrirtækja
1. Áður en væntanlegur umsækjandi leggur fram umsókn
hjá Efnastofnuninni um samþykki fyrir, endurnýjun á eða
færslu á virku efni á skrá í I. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 528/2012 eða um Sambandsleyfi fyrir sæfivöru eða flokki
skyldra sæfivara, sem er lögð fram í samræmi við 7. gr.
(1. mgr.), 13. gr. (1. mgr. ), 28. gr. (4. mgr.), 43. gr. (1. mgr)
eða 45. gr. (1. mgr.) þeirrar reglugerðar, eftir því sem við á,
sem inniheldur kröfu um lækkun vegna lítils eða meðalstórs
fyrirtækis, skal væntanlegi umsækjandinn leggja viðeigandi
þætti fyrir Efnastofnunina sem sanna rétt til slíkrar lækkunar
( 8)

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

5. Viðurkenning á fyrirtæki sem litlu eða meðalstóru
fyrirtæki skal gilda í tvö ár um umsóknir sem lagðar eru fram
samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 528/2012.
6. Kæra má, í samræmi við 77. gr. reglugerðar (ESB) nr.
528/2012, þær ákvarðanir sem Efnastofnunin tekur skv. 4. mgr.
7. gr.
Lækkun á þóknunum
1. Veita skal litlum og meðalstórum fyrirtækjum með
staðfestu í Sambandinu lækkun á þóknunum, sem greiða ber
til Efnastofnunarinnar, eins og sett er fram í töflu 2 í I. viðauka
og töflu 2 í II. viðauka.
2. Einungis skal veita lækkun vegna umsókna um samþykki
fyrir virku efni, endurnýjun á samþykki eða færslu á skrá í I.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 ef virka efnið er
ekki efni sem ráðgert er að skipta út.
3. Einungis skal veita lækkun vegna umsókna um leyfi fyrir
sæfivörum eða endurnýjun á leyfi ef varan inniheldur ekki
virkt efni sem ráðgert er að skipta út.
III. KAFLI
GREIÐSLUR
8. gr.
Greiðslufyrirkomulag
1. Þóknanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
skulu greiddar í evrum.
2. Greiðslur skulu aðeins inntar af hendi eftir að Efna
stofnunin hefur gefið út reikning.
3. Þrátt fyrir 2. mgr. skulu greiðslur, sem standa ber skil á skv.
4. gr., greiddar þegar kæran er lögð fram.
4. Greiðslur skulu inntar af hendi með yfirfærslu á banka
reikning Efnastofnunarinnar.
9. gr.
Auðkenning greiðslu
1. Við hverja greiðslu, að undanskildum greiðslum sem
um getur í 3. mgr. 8. gr., skal gefa upp reikningsnúmer í
tilvísunarreitnum.

Nr. 23/368

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. Við greiðslur, sem um getur í 3. mgr. 8. gr., skal í
tilvísunarreitnum gefa upp deili á kæranda eða kærendum og
gefa upp númer ákvörðunarinnar sem kærð er, ef það er tiltækt.
3. Ef ekki er hægt að komast að tilgangi greiðslunnar skal
Efnastofnunin veita greiðanda tiltekinn frest til að tilkynna
skriflega um tilgang greiðslunnar. Ef Efnastofnuninni berst
ekki tilkynning um tilgang greiðslunnar áður en fresturinn
rennur út skal greiðslan teljast ógild og fjárhæðin, sem um er
að ræða, skal endurgreidd greiðanda.
10. gr.
Greiðsludagur
1. Ef ekki er kveðið á um annað skulu þóknanir greiddar
innan 30 daga frá þeim degi sem Efnastofnunin tilkynnir um
reikninginn.
2. Sá dagur sem greiðslan í heild sinni er lögð inn á
bankareikning Efnastofnunarinnar skal teljast greiðsludagur
hennar.
3. Greiðslan skal teljast hafa verið innt af hendi á tilsettum
tíma þegar nægilegum, skriflegum sönnunargögnum er
framvísað til að sýna fram á að greiðandi hafi gefið fyrirmæli
um yfirfærslu á bankareikninginn, sem gefinn er upp á
reikningnum, áður en viðkomandi frestur rann út. Staðfesting á
greiðslufyrirmælunum frá fjármálastofnun skal teljast nægilegt
sönnunargagn.
11. gr.
Ófullnægjandi greiðsla
1. Greiðslufrestur skal aðeins teljast hafa verið virtur ef öll
fjárhæð þóknunarinnar hefur verið greidd á tilsettum tíma.

2. Þegar reikningur tengist fjölda viðskipta getur
Efnastofnunin úthlutað hvers konar vangreiðslu til hvaða liðar
viðskiptanna sem er. Stjórn Efnastofnunarinnar skal mæla fyrir
um viðmiðanirnar fyrir úthlutun greiðslna.
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13. gr.
Endurgreiðsla fjárhæða ef um er að ræða umsóknir sem
er hafnað áður en þær eru fullgiltar eða meðan fullgilding
stendur yfir eða dregnar til baka meðan mat stendur yfir
1. Efnastofnunin skal endurgreiða 90% af þóknuninni sem
er innheimt ef umsókn um samþykki fyrir virku efni eða leyfi
fyrir sæfivöru, sem lögð er fram í samræmi við 1. mgr. 7. gr.
eða 1. mgr. 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, eftir því sem
við á, eða umsókn um minni háttar eða meiri háttar breytingu
á vöru er hafnað áður eða meðan fullgildingaráfanginn stendur
yfir.
2. Efnastofnunin skal endurgreiða 75% af þóknuninni sem
er innheimt ef umsókn um samþykki fyrir virku efni eða leyfi
fyrir sæfivöru, sem lögð er fram í samræmi við 1. mgr. 7.
gr. eða 1. mgr. 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, eftir
því sem við á, eða umsókn um meiri háttar breytingu á vöru
er dregin til baka áður en lögbært matsyfirvald hefur sent
Efnastofnuninni matsskýrslu sína.
Ekki skal endurgreiða þóknunina sem er innheimt ef umsókn
er dregin til baka eftir að lögbært matsyfirvald hefur sent
Efnastofnuninni matsskýrslu sína.
3. Framkvæmdastjóri Efnastofnunarinnar skal tilgreina
fyrirkomulag á endurgreiðslu eftirstandandi fjárhæðar til
greiðandans og birta á vefsetri Efnastofnunarinnar.
IV. KAFLI
LOKAÁKVÆÐI
14. gr.
Endurgreiðsla til skýrslugjafa
Meðlimir í sæfivörunefndinni, sem gegna hlutverki
skýrslugjafa, skulu fá endurgreitt af þeim þóknunum sem
eru greiddar til lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna, sem sinna
hlutverki lögbærra matsyfirvalda, í samræmi við 2. mgr. 80. gr.
15. gr.
Gjöld

12. gr.
Endurgreiðsla ofgreiddra fjárhæða
1. Framkvæmdastjóri Efnastofnunarinnar skal tilgreina
fyrirkomulag endurgreiðslu til greiðanda fjárhæða umfram
þóknun og birta á vefsetri Efnastofnunarinnar.

Á hinn bóginn skal ekki endurgreiða umframfjárhæðir undir
200 evrum ef viðkomandi aðili hefur ekki farið fram á
endurgreiðslu með skýrum hætti.

2. Ekki skal vera unnt að láta umframgreiðslur, sem
ekki eru endurgreiddar, koma til greiðslu skulda gagnvart
Efnastofnuninni í framtíðinni.

1. Með fyrirvara um jákvætt álit framkvæmdastjórnarinnar
er Efnastofnuninni heimilt, með ákvörðun stjórnar sinnar, að
koma á gjöldum fyrir stjórnsýslulega eða tæknilega þjónustu
sem hún veitir í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 528/2012,
að beiðni aðila, í því skyni að greiða fyrir framkvæmd
hennar. Framkvæmdastjóri Efnastofnunarinnar getur ákveðið
að innheimta hvorki gjald frá alþjóðastofnunum né löndum
sem óska eftir aðstoð frá Efnastofnuninni.
2. Gjöldin skulu vera nægilega há til að þau nægi fyrir
kostnaðinum við þjónustuna sem Efnastofnunin veitir og ekki
hærri en nauðsynlegt er til að þær nægi fyrir þeim kostnaði.
3. Gjöldin skulu greidd innan 30 almanaksdaga frá þeim
degi sem Efnastofnunin tilkynnir um reikninginn.
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16. gr.
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neysluverðs sem Hagstofa Evrópusambandsins birtir. Fyrsta
endurskoðun skal fara fram eigi síðar en 1. janúar 2015.

Bráðabirgðamat

Framkvæmdastjórnin skal einnig láta fara fram stöðuga
endurskoðun á þessari reglugerð í ljósi þess að mikilvægar
upplýsingar kunna að verða fáanlegar í tengslum við
grundvallarforsendur fyrir áætlaðar tekjur og útgjöld
Efnastofnunarinnar. Eigi síðar en 1. janúar 2015 skal
framkvæmdastjórnin endurskoða þessa reglugerð með það í
huga að breyta henni, ef við á, einkum með tilliti til úrræða
sem Efnastofnunin þarf á að halda og þeirra úrræða sem lögbær
yfirvöld aðildarríkjanna þurfa á að halda vegna þjónustu sem
er í eðli sínu sambærileg. Við endurskoðunina skal taka tillit til
áhrifanna á lítil og meðalstór fyrirtæki og endurskoða hlutfall
lækkunar á þóknun, sem heimild er fyrir að veita litlum og
meðalstórum fyrirtækjum, eftir því sem við á.

Við heildarmat á útgjöldum og tekjum næsta fjárhagsárs í
samræmi við 5. mgr. 96. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (9), skal stjórn Efnastofnunarinnar
láta fylgja sérstakt bráðabirgðamat á tekjum af þóknunum
og gjöldum vegna starfsemi sem Efnastofnuninni er falið að
annast í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 sem ekki
tengjast tekjum af hvers kyns framlögum frá Sambandinu.

17. gr.
Endurskoðun

18. gr.

Framkvæmdastjórnin skal endurskoða þóknanir og gjöld,
sem kveðið er á um í þessari reglugerð, árlega með tilliti til
verð
bólgu
stigs samkvæmt mælingu með evrópskri vísitölu

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 18. júní 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______

(9)

Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
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I. VIÐAUKI
Þóknanir sem varða virk efni
Tafla 1
Staðlaðar þóknanir
Almenn lýsing á verkefni; viðeigandi ákvæði
í reglugerð (ESB) nr. 528/2012

Samþykki fyrir virku efni; 2. mgr.
7. gr.

Endurnýjun á samþykki; 3. mgr.
13. gr.

Færsla á virku efni á skrá í I. viðauka;
28. gr.

Tilkynning í samræmi við 3. gr. a í
reglugerð (EB) nr. 1451/2007

Sértækt skilyrði eða lýsing á verkefni

Þóknun
(evrur)

Þóknun fyrir fyrsta vöruflokkinn sem virka efnið er samþykkt í

120 000

Viðbótarþóknun fyrir hvern vöruflokk til viðbótar

40 000

Viðbótarþóknun fyrir hvern vöruflokk (bæði fyrir fyrsta
vöruflokkinn og alla vöruflokka til viðbótar) ef virka efnið
er efni sem ráðgert er að skipta út í samræmi við 10. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012

20 000

Þóknun fyrir breytingu á samþykki, aðra en að bæta við
vöruflokki

20 000

Þóknun fyrir fyrsta vöruflokkinn sem sótt er um endurnýjun
fyrir virka efnið í

15 000

Viðbótarþóknun fyrir hvern vöruflokk til viðbótar

1 500

Viðbótarþóknun fyrir fyrsta vöruflokkinn sem sótt er
um endurnýjun fyrir virka efnið í ef fullnaðarmat telst
nauðsynlegt í samræmi við 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 528/2012

25 000

Viðbótarþóknun fyrir hvern vöruflokk til viðbótar ef
fullnaðarmat telst nauðsynlegt í samræmi við 1. mgr. 14. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012

2 500

Viðbótarþóknun fyrir hvern vöruflokk (bæði fyrir fyrsta
vöruflokkinn og alla vöruflokka til viðbótar) ef virka efnið
er efni sem ráðgert er að skipta út í samræmi við 10. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012

20 000

Þóknun fyrir fyrstu færslu á virku efni á skrá í I. viðauka

10 000

Þóknun fyrir breytingu á færslu á virku efni á skrá í
I. viðauka

2 000

Þóknun fyrir hvert efni/hverja samsetningu vöruflokks

10 000

Þóknun fyrir tilkynninguna skal dregin frá síðari umsókn í
samræmi við 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012

Tafla 2
Lækkun á þóknunum vegna umsókna um samþykki fyrir, endurnýjun á samþykki fyrir eða færslu á virkum
efnum á skrá í I. viðauka ef framleiðandi virka efnisins er lítið eða meðalstórt fyrirtæki með staðfestu í
Sambandinu, nema ef virka efnið er efni sem ráðgert er að skipta út
Tegund fyrirtækis

Lækkun (% af staðlaðri þóknun)

Örfyrirtæki

60

Lítið fyrirtæki

40

Meðalstórt fyrirtæki

20
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II. VIÐAUKI
Þóknanir fyrir Sambandsleyfi fyrir sæfivörum
Tafla 1
Staðlaðar þóknanir
Almenn lýsing á verkefni; viðeigandi
ákvæði í reglugerð (ESB) nr. 528/2012

Sértækt skilyrði eða lýsing á verkefni

Þóknun (evrur)

Þóknun fyrir hverja vöru sem er ekki sams konar og ein
af dæmigerðum vörum sem eru metnar vegna samþykkis
fyrir efni

80 000

Þóknun fyrir hverja vöru sem er sams konar og ein af
dæmigerðum vörum sem eru metnar vegna samþykkis
fyrir efni

40 000

Viðbótarþóknun fyrir hverja vöru þegar gerð er krafa
um samanburðarmat í samræmi við 23. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012

40 000

Viðbótarþóknun fyrir hverja vöru ef umbeðið leyfi er til
bráðabirgða í samræmi við 2. mgr. 55. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012

10 000

Þóknun fyrir hvern flokk skyldra vara

150 000

Viðbótarþóknun fyrir hvern flokk skyldra vara þegar
gerð er krafa um samanburðarmat í samræmi við 23. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012

60 000

Viðbótarþóknun fyrir hvern flokk skyldra vara ef
umbeðið leyfi er til bráðabirgða í samræmi við 2. mgr.
55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012

15 000

Tilkynning til Efnastofnunarinnar
um vöru til viðbótar í flokki skyldra
sæfivara; 6. mgr. 17. gr.

Þóknun fyrir hverja vöru til viðbótar

2 000

Sambandsleyfi fyrir tilsvarandi
sæfivöru; 7. mgr. 17. gr.

Þóknun fyrir hverja vöru sem myndar „tilsvarandi
vöru“ í skilningi framkvæmdarreglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 414/2013 frá 6. maí
2013 um að tilgreina málsmeðferð við veitingu leyfa
fyrir tilsvarandi sæfivörum í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (1)

2 000

Meiri háttar breyting á leyfðri vöru eða
flokki skyldra vara; 2. mgr. 50. gr.

Þóknun fyrir hverja umsókn

40 000

Minni háttar breyting á leyfðri vöru eða
flokki skyldra vara; 2. mgr. 50. gr.

Þóknun fyrir hverja umsókn

15 000

Stjórnsýslubreyting á leyfðri vöru eða
flokki skyldra vara; 2. mgr. 50. gr.

Þóknun fyrir hverja tilkynningu

2 000

Tilmæli um flokkun á breytingu á
leyfðri vöru eða flokki skyldra vara;
2. mgr. 50. gr.

Þóknun fyrir hverja beiðni í samræmi við reglugerð
(ESB) nr. 354/2013

2 000

Veiting Sambandsleyfis, einstök vara;
2. mgr. 43. gr.

Veiting Sambandsleyfis, flokkur skyldra
sæfivara; 2. mgr. 43. gr.

Ef ráðlagt er að flokka breytinguna sem
stjórnsýslubreytingu eða minni háttar breytingu skal
þóknun fyrir beiðnina dregin frá síðari umsókn eða
tilkynningu í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 354/2013
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Almenn lýsing á verkefni; viðeigandi
ákvæði í reglugerð (ESB) nr. 528/2012

Endurnýjun Sambandsleyfis, einstök
vara; 3. mgr. 45. gr.

Endurnýjun Sambandsleyfis, flokkur
skyldra sæfivara; 3. mgr. 45. gr.

(1)

Sértækt skilyrði eða lýsing á verkefni

10.4.2014

Þóknun (evrur)

Þóknun fyrir hverja vöru

5 000

Viðbótarþóknun fyrir hverja vöru ef fullnaðarmat telst
nauðsynlegt í samræmi við 1. mgr. 14. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012

15 000

Viðbótarþóknun fyrir hverja vöru þegar gerð er krafa
um samanburðarmat í samræmi við 23. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 528/2012

40 000

Þóknun fyrir hvern flokk skyldra vara

7 500

Viðbótarþóknun fyrir hvern flokk skyldra vara ef
fullnaðarmat telst nauðsynlegt í samræmi við 1. mgr. 14.
gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012

22 500

Viðbótarþóknun fyrir hvern flokk skyldra vara þegar
gerð er krafa um samanburðarmat í samræmi við 23. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 528/2012

60 000

Stjtíð. ESB L 125, 7.5.2013, bls. 4.

Tafla 2
Lækkun á þóknunum vegna umsókna um veitingu Sambandsleyfis og endurnýjun á Sambandsleyfi fyrir
sæfivörum eða flokki skyldra sæfivara ef væntanlegur leyfishafi er lítið eða meðalstórt fyrirtæki með staðfestu
í Sambandinu, nema ef varan inniheldur virkt efni sem ráðgert er að skipta út
Tegund fyrirtækis

Lækkun (% af staðlaðri þóknun)

Örfyrirtæki

30

Lítið fyrirtæki

20

Meðalstórt fyrirtæki

10
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III. VIÐAUKI
Aðrar þóknanir
Almenn lýsing á verkefni; viðeigandi
ákvæði í reglugerð (ESB) nr. 528/2012

Tæknilegt jafngildi; 3. mgr. 54. gr.

Sértækt skilyrði eða lýsing á verkefni

Þóknun (evrur)

Þóknun ef mismunur milli uppruna virks efnis takmarkast
við breytingu á staðsetningu framleiðslu og umsókn er
eingöngu byggð á greiningargögnum

5 000

Þóknun ef mismunur milli uppruna virks efnis er meiri en
breyting á staðsetningu framleiðslu og umsókn er eingöngu
byggð á greiningargögnum

20 000

Þóknun ef fyrri skilyrði eru ekki uppfyllt

40 000

Árleg þóknun fyrir sæfivörur sem
Sambandið veitir leyfi fyrir; a-liður
1. mgr. 80. gr.

Þóknun fyrir hvert Sambandsleyfi fyrir sæfivöru

10 000

Þóknun fyrir hvert Sambandsleyfi fyrir flokki skyldra
sæfivara

20 000

Þóknun fyrir umsókn um
gagnkvæma viðurkenningu; a-liður
1. mgr. 80. gr.

Þóknun fyrir hverja vöru eða flokk skyldra vara sem umsókn
um gagnkvæma viðurkenningu á við um, eftir aðildarríki þar
sem sótt er um gagnkvæma viðurkenningu

Kæra; 1. mgr. 77. gr.

Þóknun fyrir hverja kæru

2 500

Umsókn um færslu á skrá yfir
viðkomandi aðila; 95. gr.

Þóknun fyrir hverja umsókn um aðgangsheimild að
málsskjölum sem Efnastofnunin eða lögbært matsyfirvald
hefur þegar talið fullnægjandi

2 000

Þóknun fyrir hverja umsókn um aðgangsheimild að hluta af
málsskjölum, sem Efnastofnunin eða lögbært matsyfirvald
hefur þegar talið fullnægjandi, ásamt viðbótargögnum

20 000

Þóknun fyrir hverja umsókn um ný málsskjöl

40 000

Þóknun fyrir hvern hlut sem óskað er eftir að trúnaðarkvöð
hvíli á

1 000

Beiðnir skv. 4. mgr. 66. gr. sem
lagðar eru fyrir Efnastofnunina

700
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1197/2013

10.4.2014

2014/EES/23/46

frá 25. nóvember 2013
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009
um snyrtivörur (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

lýðheilsu og umhverfismál og um niðurfellingu á
ákvörðun 2004/210/EB(3), mat öryggi einstakra efna sem
iðnaðurinn hafði lagt fram uppfærðar skrár fyrir.
5)

Að því er varðar mat á hugsanlegri heilbrigðisáhættu
fyrir neytendur af völdum myndefna sem oxandi
hárlitunarefni mynda meðan á hárlitunarferlinu stendur,
á grundvelli fyrirliggjandi gagna, taldi vísindanefndin
um öryggi neytenda í mati sínu frá 21. september
2010 að erfðaeiturhrif og krabbameinsvaldandi áhrif
hárlitunarefna og myndefna þeirra, sem nú eru í notkun í
Sambandinu, væru ekki verulegt áhyggjuefni.

6)

Til að tryggja öryggi hárlitunarefna fyrir heilbrigði manna
er rétt að takmarka hámarksstyrk í 21 hárlitunarefni
sem búið er að meta og skrá þau í III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1223/2009 með tilliti til lokaálits
vísindanefndarinnar um öryggi neytenda varðandi öryggi
þeirra.

7)

Í kjölfar mats vísindanefndarinnar um öryggi neytenda
varðandi efnið tólúen-2,5-díamín, sem er skráð í færslu
9a í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009, er
rétt að breyta leyfilegum hámarksstyrk þess í fullunnu
snyrtivörunni.

8)

Í skilgreiningunni á hárvöru í reglugerð (EB)
nr. 1223/2009 er undanskilin notkun hennar á augnhár.
Kveikjan að þessari útilokun var sú að áhættustigið
er ekki það sama þegar snyrtivörur eru notaðar á hár
á höfði annars vegar og á augnhár hins vegar. Því var
þörf á sérstöku öryggismati fyrir notkun hárlitunarefna
á augnhár.

9)

Vísindanefndin um öryggi neytenda komst að þeirri
niðurstöðu í áliti sínu frá 12. október 2012 um oxandi
hárlitunarefni og vetnisperoxíð sem er notað í vörur
til að lita augnhár að fagmenn geti notað oxandi
hárlitunarefnin p-fenýlendíamín, resorsínól, 6-metoxý2-metýlamínó-3-amínópýridín HCl, m-amínófenól,
2-metýl-5-hýdroxýetýlamínófenól,
4-amínó-2hýdroxýtólúen, 2,4-díamínófenoxýetanól HCl, 4-amínóm-kresól, 2-amínó-4-hýdroxýetýlamínóanísól og
2,6-díamínópýridín, sem eru skráð í III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og úrskurðuð sem örugg
til notkunar í hárlitunarvörur, á öruggan hátt í vörur
sem eru ætlaðar til að lita augnhár. Auk þess komst
vísindanefndin um öryggi neytenda að þeirri niðurstöðu
að allt að 2% vetnisperoxíð, sem er skráð í færslu 12 í
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009, geti talist
öruggt fyrir neytendur þegar það er notað á augnhár.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1223/2009 frá 30. nóvember 2009 um snyrtivörur (1),
einkum 1. mgr. 31. gr.,
að höfðu samráði við vísindanefndina um öryggi neytenda,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í kjölfar birtingar vísindarannsóknar árið 2001, sem ber
yfirskriftina: „Notkun á varanlegum hárlitunarefnum og
áhætta á krabbameini í þvagblöðru“ (e. Use of permanent
hair dyes and bladder cancer risk), komst vísindanefndin
um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli,
en í stað hennar kom vísindanefndin um neysluvörur
(SCCP) samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/210/EB frá 3. mars 2004 um að skipa vísindanefndir
á sviði neytendaöryggis, lýðheilsu og umhverfis(2),
að þeirri niðurstöðu að hugsanlegir áhættuþættir
vegna notkunar á hárlitunarefnum væru áhyggjuefni.
Vísindanefndin um neysluvörur mælti með því í álitum
sínum að framkvæmdastjórnin gerði frekari ráðstafanir
til að hafa eftirlit með notkun hárlitunarefna.

2)

Vísindanefndin um neysluvörur mælti enn fremur með
heildaráætlun um öryggismat á hárlitunarefnum þar
sem gerðar væru kröfur um prófun á hugsanlegum
erfðaeiturhrifum eða stökkbreytandi hrifum efna sem eru
notuð í hárlitunarvörur.

3)

Í kjölfar álits vísindanefndarinnar um neysluvörur komst
framkvæmdastjórnin að samkomulagi við aðildarríkin
og hagsmunaaðila um heildaráætlun um að setja reglur
um efni, sem eru notuð í hárlitunarvörur, en samkvæmt
henni er þess krafist að aðilar iðngreinarinnar leggi
fram skrár með uppfærðum vísindagögnum um öryggi
hárlitunarefna, sem vísindanefndin um neysluvörur á að
meta.

4)

Vísindanefndin um neysluvörur, en í hennar stað kom
vísindanefndin um öryggi neytenda (SCCS) samkvæmt
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/721/EB frá 5.
ágúst 2008 um að koma á ráðgjafakerfi vísindanefnda
og sérfræðinga á sviði sem varðar öryggi neytenda,

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 315, 26.11.2013, bls. 34. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 59.
(2) Stjtíð. ESB L 66, 4.3.2004, bls. 45.

(3)

Stjtíð. ESB L 241, 10.9.2008, bls. 21.
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10) Á grundvelli vísindalegs mats á þessum efnum ætti að
leyfa notkun þeirra í vörur, sem eru ætlaðar til að lita
augnhár, í sama styrk og í hárlitunarvörur. Til að koma í
veg fyrir hvers kyns áhættu í tengslum við að neytendur
noti sjálfir vörur sem eru ætlaðar til að lita augnhár
ætti þó einungis að leyfa þær til nota í atvinnuskyni.
Til að gera fagmönnum kleift að upplýsa neytendur um
hugsanlegar aukaverkanir af augnháralitun og til að draga
úr áhættu á húðnæmingu af völdum þessara vara ætti að
prenta viðeigandi varnaðarorð á merkimiðana.
11) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1223/2009 til
samræmis við það.
12) Til að komast hjá röskun á markaði vegna umskipta
frá tilskipun ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976 um
samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur (4) yfir
í reglugerð (EB) nr. 1223/2009 ætti þessi reglugerð að
gilda frá sama degi og reglugerð (EB) nr. 1223/2009.
13) Veita skal rekstraraðilum viðeigandi umbreytingartímabil
til að fara að kröfum um ný varnaðarorð á vörum sem eru
ætlaðar til að lita augnhár.

Nr. 23/375

14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um snyrtivörur.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 11. júlí 2013.
Eftirfarandi ákvæði viðaukans gilda þó frá 1. júlí 2014:
a) ákvæðin í i-dálki í 1. lið og í liðum 3 til 9 sem varða
notkun efna í vörur sem eru ætlaðar til að lita augnhár,
b) 2. og 10. liður.

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

Gjört í Brussel 25. nóvember 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

(4)

Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169.

„8b

a

c

p-Phenylenediamine
Sulphate

p-fenýlendíamín og p-Phenylenediamine;
sölt þess
p-Phenylenediamine
HCl;

b

1) Eftirfarandi færsla 8b bætist við:

106-50-3 /
624-18-0 /
16245-77-5

d

e

203-404-7 /
210-834-9 /
240-357-1

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir:

Vörur sem eru ætlaðar til
að lita augnhár

f

VIÐAUKI

g

Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun á augnhár ekki
fara yfir 2%, reiknaður sem
óbundinn basi

h

Notið viðeigandi hlífðarhanska.“ “

Inniheldur fenýlendíamín.

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

— hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef neytandinn:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

i
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„9a)

a

2,5-díamínótólúen
súlfat

1,4-bensendíamín,
2-metýl-

b

95-70-5
615-50-9

d

Toluene-2,5-Diamine
sulfate (1)

c

Toluene-2,5-Diamine

2) Í stað færslu 9a komi eftirfarandi:

210-431-8

202-442-1

e

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

g

Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
2% (reiknaður sem óbundinn
basi) eða 3,6% (reiknaður sem
súlfatsalt)

b) Notkun í atvinnuskyni

a) Til almennrar notkunar

h

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.“

Inniheldur fenýlendíamín
(tólúendíamín).

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

i
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b

„12

a

c

c

Vetnisperoxíð og
Hydrogen peroxide
önnur efnasambönd
eða blöndur sem
losa vetnisperoxíð,
þ.m.t.
karbamíðperoxíð og
sinkperoxíð

b

3) Í stað færslu 12 komi eftirfarandi:

a

7722-84-1

d

d

231-765-0

e

e

a) 12% H2O2
(40%
rúmmál),
sem innihald
eða við
losun
b) 4% H2O2,
sem innihald
eða við
losun
c) 2% H2O2,
sem innihald
eða við
losun
d) ≤ 0,1%
H2O2, sem
innihald eða
við losun

b) Húðvörur

c) Vörur til
naglaherðingar

d) Vörur til munnhirðu,
þ.m.t. munnskol,
tannkrem og vörur
til tannaflitunar eða
-hvítunar

g

g

a) Hárvörur

f

f

h

h

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

Varist snertingu við augu.

Inniheldur vetnisperoxíð.

Að því er varðar a-, b-, c- og e-lið:

Að því er varðar a- og f-lið: Notið
viðeigandi hlífðarhanska

i

Notið viðeigandi hlífðarhanska.“ “

Inniheldur fenýlendíamín
(tólúendíamín).

ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i
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b

„22

a

1,3-bensendíól

b

Resorcinol

4) Í stað færslu 22 komi eftirfarandi:

(5) Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 22.

a

c

c

108-46-3

d

d

203-585-2

e

e

f

Vörur sem eru
ætlaðar fyrir augnhár

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f)

e) Vörur til tannaflitunar
eða -hvítunar

f

h

f)

g

h

Eingöngu til nota í
atvinnuskyni

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
ekki fara yfir 1,25%

Að því er varðar a- og b-lið:

f)
2% H2O2,
sem innihald
eða við
losun

Má ekki nota fyrir
einstaklinga yngri en 18
ára.

e) > 0,1% ≤
e) Má eingöngu selja
6% H2O2,
tannlæknum.
sem innihald
Fyrsta notkun í
eða við
hverri notkunarlotu
losun
skal framkvæmd af
tannlæknum, eins og
skilgreint er í tilskipun
2005/36/EB(5), eða undir
beinu eftirliti þeirra ef
jafngilt öryggisstig er
tryggt. Vörurnar skulu
afhentar neytendum
eftir það til að ljúka við
notkunarlotuna.

g

i

Inniheldur vetnisperoxíð.“

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

Varist snertingu við augu.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Prenta skal á merkimiðann:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

f)

Má eingöngu selja tannlæknum.
Fyrsta notkunin í hverri
notkunarlotu skal eingöngu
framkvæmd af tannlæknum eða
undir beinu eftirliti þeirra ef jafngilt
öryggisstig er tryggt. Vörurnar
skulu afhentar neytendum eftir það
til að ljúka við notkunarlotuna.

Má ekki nota fyrir einstaklinga
yngri en 18 ára.

e) Styrkur H2O2, sem innihald eða við
losun, gefinn upp í hundraðshluta.

i
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a

b

c

d

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

f

g

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

h

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Inniheldur resorsínól.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.“

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

Skolið hárið vel eftir notkun.

Inniheldur resorsínól.

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

i
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b

„203

a

c

c

6-metoxý-N26-Methoxy-2metýl-2,3-pýrídín Methylamino-3díamínhýdróklóríð Aminopyridine HCl
og díhýdróklóríðsalt
(17)

b

5) Í stað færslu 203 komi eftirfarandi:

a

90817-34-8 /
83732-72-3

d

d

– / 280-622-9

e

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

c) Hársnyrtivökvar og
hárþvottalegir

f

g

c) 0,5%

g

Að því er varðar a- og c-lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á
augnhár ekki fara yfir 0,68%,
reiknaður sem óbundinn basi
(1,0% sem díhýdróklóríð).

h

h

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

i

c) Inniheldur resorsínól.“

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“

hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.

hefur fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

— Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

— Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

i
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a

b

c

d

e

b) 0,68% sem
óbundinn
basi (1,0%
sem
díhýdró
klóríð)

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

c) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

g

f

c) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

Hámarksinnihald nítrósamína:
50 μg /kg

Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Að því er varðar a-, b- og
c-lið:

h

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

c) Prenta skal á merkimiðann:

b) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i
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b

„217

a

m-amínófenól og
sölt þess

b

c

c

m-Aminophenol sulfate

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol

6) Í stað færslu 217 komi eftirfarandi:

a

591-27-5 /
51-81-0 /
68239-81-6
/38171-54-9

d

d

209-711-2 /
200-125-2 /
269-475-1

e

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

f

g

g

i

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Að því er varðar a- og b-lið:
a) Prenta skal á merkimiðann:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
ekki fara yfir 1,2 %
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

h
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a

b

c

d

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

f

g

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

h

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

i
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b

„229

a

5-[(2-hýdroxýetýl)
amínó]-o-kresól

b

c

c

2-Methyl-5Hydroxyethyl
Aminophenol

7) Í stað færslu 229 komi eftirfarandi:

a

55302-96-0

d

d

259-583-7

e

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

f

g

g

i

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.

i

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

Hámarksinnihald nítrósamína:
50 μg /kg

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Að því er varðar a- og b-lið:
a) Prenta skal á merkimiðann:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
ekki fara yfir 1,5%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Notist ekki með
Lesið og fylgið leiðbeiningum.
nítrósamínmyndandi efnum

h

h
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b

„241

a

5-amínó-o-kresól

b

c

c

4-Amino-2Hydroxytoluene

8) Í stað færslu 241 og 242 komi eftirfarandi:

a

2835-95-2

d

d

220-618-6

e

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

f

g

g

i

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

i

Að því er varðar a- og b-lið:
a) Prenta skal á merkimiðann:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
ekki fara yfir 1,5 %
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

h

Nr. 23/386
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

a

b

c

d

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

f

g

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

h

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

i

10.4.2014
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242

a

c

2,4-Diaminophenoxy
ethanol sulfate

2,4-díamínófenoxý 2,4-Diaminophenoxy
etanól, hýdróklóríð ethanol HCl
og súlfat þess

b

70643-19-5/
66422-95-5 /
70643-20-8

d

– / 266-357-1
/ 274-713-2

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

g

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

i

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Að því er varðar a- og b-lið:
a) Prenta skal á merkimiðann:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
ekki fara yfir 2,0% (sem
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.
hýdróklóríð)

h
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b

„244

a

4-amínó-m-kresól

b

c

c

4-Amino-m-Cresol

9) Í stað færslu 244 og 245 komi eftirfarandi:

a

2835-99-6

d

d

220-621-2

e

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

f

g

g

i

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

i

Að því er varðar a- og b-lið:
a) Prenta skal á merkimiðann:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
ekki fara yfir 1,5%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

h
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a

b

c

d

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

f

g

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

h

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

i

Nr. 23/390
10.4.2014

245

a

2-[(3-amínó-4metoxýfenýl)
amínó]etanól og
súlfat þess

b

2-Amino-4-Hydroxy
ethylaminoanisole sulfate

2-Amino-4-Hydroxy
ethylaminoanisole

c

280-733-2 /
280-734-8

83763-48-8

e

83763-47-7 /

d

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

g

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

i

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

Hámarksinnihald nítrósamína:
50 μg /kg

Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Að því er varðar a- og b-lið:
a) Prenta skal á merkimiðann:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
ekki fara yfir 1,5% (sem
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.
súlfat)

h
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b

1,4-díamínó
antrakínón

Etanól,
2-((4-amínó-2nítrófenýl)amínó)-

266

b

„265

a

c

c

HC Red No 3

Disperse Violet 1

10) Eftirfarandi færslur 265 til 285 bætist við:

a

2871-01-4

128-95-0

d

d

220-701-7

204-922-6

e

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem ekki
eru oxandi

f

f

0,5%

g

g

i

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

i

a) Eftir blöndun við
Að því er varðar a-lið: Prenta skal á
merkimiðann:
oxandi skilyrði má
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir Blöndunarhlutfallið.
0,45%

Óhreinindin Disperse Red
15 í Disperse Violet 1 fyrir
hárlitunarefni ættu að vera <
1% miðað við þyngd

h

h

Nr. 23/392
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[7-hýdroxý-8-[(2metoxýfenýl)asó]2-naftýl]trímetýl
ammóníumklóríð

2-[[4-(dímetýl
amínó)fenýl]asó]1,3-dímetýl-1Himídasólíumklóríð

268

b

267

a

Basic Red 51

Basic Red 76

c

77061-58-6

68391-30-0

d

278-601-4

269-941-4

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem ekki
eru oxandi

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

2,0%

b) 3,0%

g

Að því er varðar a- og b-lið:

i

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
0,5%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. Lesið
Hámarksinnihald nítrósamína: og fylgið leiðbeiningum. Þessi vara er
50 μg/kg
ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít
Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Að því er varðar a- og b-lið:

h
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269

a

Fenól, 2-amínó-5etýl-, hýdróklóríð

b

2-Amino-5-Ethylphenol
HCl

c

149861-22-3

d

e

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 1,0%

g

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
1,0%

h

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16
ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i

Nr. 23/394
10.4.2014

Blanda af (1), (2)
& (3) í dreifiefni
(lignósúlfat):

271

Disperse Blue 377
er blanda af þremur
leysilitum:

Acid Red 92

c

18472-87-2

d

242-355-6

e

1) 9,10-antra
1) 1,4-bis[(21) 4471-41-4 1) 224-743-7
sendíón-1,4hydroxyethyl)amino]
bis[(2-hýdroxý
anthra-9,10-quinone
etýl)amínó]

Flúrskinslausn,
2’,4’,5’,7’-tetra
bróm-4,5,6,7tetraklór-,
dínatríums alt (CI
45410)

b

270

a

Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem ekki
eru oxandi

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

2,0%

b) 0,4%

g

i

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
2,0%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h
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4-amínófenól

4,5-díamínó-1-(2hýdroxýetýl)-1Hpýrasólsúlfat (1:1)

273

1-Hydroxyethyl-4,5Diamino Pyrazole
Sulfate

p-Aminophenol

155601-30-2

123-30-8

429-300-3

204-616-2

3) 67701-36- 3) 266-954-7
4

e

3) 9,10-antra
3) 1,4-bis[(3hydroxypropyl)
sendíón-1,4bis[(3-hýdroxý
amino]anthra-9,10quinone
própýl)amínó

d

2) 67674-26- 2) 266-865-3
4

c

2) 9,10-antra
2) 1-[(2-hydroxyethyl)
sendíón-1-[(2amino]-4-[(3hýdroxýetýl)
hydroxypropyl)
amínó]-4-[(3amino]anthra-9,10hýdroxýprópýl)
quinone
amínó]

b

272

a

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

g

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
3,0%

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
0,9%

h

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16
ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

i

Nr. 23/396
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

274

a

Kínólíníum,
4-formýl-1-metýl-,
salt með 4-metýl
bensensúlfónsýru
(1:1)

b

4-Formyl-1Methylquinolinium-pToluenesulfonate

c

223398-02-5

d

453-790-8

e

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

g

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
2,5%

h

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16
ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16
ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

i

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/397

Basic Orange 31

2-[(4-amínófenýl)
asó]-1,3dímetýl-1Himídasólíumklóríð

276

c

Basic Yellow 87
Pýridíníum, 1metýl-4-[( metýl
fenýlhýdrasón)
metýl]-, metýlsúlfat

b

275

a

97404-02-9

68259-00-7

d

306-764-4

269-503-2

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

b) 1,0%

g

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

i

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
0,5%

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
1,0%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

Nr. 23/398
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014
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a

2,6-pýridíndíamín,
3-(3-pýridínýlasó)

b

2,6-Diamino-3((Pyridine-3-yl)azo)
Pyridine

c

28365-08-4

d

421-430-9

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 1,0%

g

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

i

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
0,25%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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278

a

4-((4-amínó3-metýlfenýl)
(4-imínó-3-metýl2,5-sýklóhexadíen1-ýlíden)metýl)-2metýlfenýlamín
mónóhýdróklóríð
(CI 42520)

b

Basic Violet 2

c

3248-91-7

d

221-831-7

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 0,25%

g

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
1,0%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

Nr. 23/400
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

2,3-díamínó-6,7díhýdró-1H,5Hpýrasól[1,2-a]
pýrasól-1-óndímetansúlfónat

2-amínó-4,6dínítrófenól og
2-amínó-4,6dínítrófenól,
natríumsalt

280

b

279

a

202-544-6
212-603-8

96-91-3
831-52-7

Picramic Acid and
Sodium Picramate

469-500-8

e

857035-95-1

d

2,3-Diaminodihydro
pyrazolopyrazolone
Dimethosulfonate

c

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 0,5%

g

a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
0,6%

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
2,0%

h

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16
ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

i
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/401

281

a

1-metýlamínó2-nítró-5-(2,3díhýdroxýprópýloxý)-bensen

b

2-Nitro-5-Glyceryl
Methylaniline

c

80062-31-3

d

279-383-3

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 0,6%

g

a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
0,8%

h

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

i

Nr. 23/402
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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5-Amino-6-Chloro-oCresol

5-Amino-6-Chloro-oCresol HCl

3-amínó-2-klór-6metýlfenól

3-amínó-4-klór-6metýlfenól HCl

283

c

1-própanamíníum, HC Blue 16
3-[[9,10-díhýdró-4(metýlamínó)-9,10díoxó-1-antrasenýl]
amínó]-N,Ndímetýl-N-própýl-,
brómíð

b

282

a

80419-48-3

84540-50-1

502453-61-4

d

283-144-9

481-170-7

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem ekki
eru oxandi

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

3,0%

b) 1,0%

g

a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
1,0%

Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

Hámarksinnihald nítrósamína:
50 μg/kg

Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

Hámarksinnihald nítrósamína:
50 μg/kg

Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Að því er varðar a- og b-lið:

h

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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284

a

Fenól, 2,2’
-metýlenbis[4amínó-],
díhýdróklóríð

b

2,2’-Methylenebis-4aminophenol HCl

c

63969-46-0

27311-52-0

d

440-850-3

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 0,5%

g

a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
1,0%

h

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

i

Nr. 23/404
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

285

a

Pýridín-2,6díýldíamín

b

2,6-Diaminopyridine

c

141-86-6

d

205-507-2

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 1,0%

g

Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
0,15%

h

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

i
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a

b

c

d

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

f

g

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

h

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

i

Nr. 23/406
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/407

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/52/ESB

2014/EES/23/47

frá 30. október 2013
um breytingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB um búnað um borð í skipum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/98/EB frá 20. desember
1996 um búnað um borð í skipum(1), einkum 17. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Að því er varðar tilskipun 96/98/EB skulu alþjóða
samningar og prófunarstaðlar gilda í uppfærðum útgáfum
sínum.

2)

Nokkur fjöldi breytinga á alþjóðasamningum og gildandi
prófunarstöðlum hefur öðlast gildi frá því síðasta
breytingargerðin við tilskipun 96/98/EB var samþykkt.
Þessar breytingar skulu teknar upp í tilskipun 96/98/EB.

3)

Á sama tímabili hafa Alþjóðasiglingamálastofnunin
(IMO) og evrópskar staðlastofnanir samþykkt staðla,
þ.m.t. ítarlega prófunarstaðla, fyrir hluta af búnaðinum
sem talinn er upp í viðauka A.2 við tilskipun 96/98/EB,
eða fyrir búnað sem ekki er talinn upp en telst skipta
máli að því er varðar þá tilskipun. Þessi búnaður skal
því skráður í viðauka A.1 eða færður úr viðauka A.2 í
viðauka A.1, eins og við á.

4)

Því ber að breyta tilskipun 96/98/EB til samræmis við
það.

5)

Eðlilegt er að leyfa að búnaður, sem hefur nýlega fallið
undir samræmdar kröfur þessarar tilskipunar og sem hefur
verið framleiddur áður en frestur til að framkvæma þessa
tilskipun rennur út, sé settur á markað og komið fyrir um
borð í skipi í Bandalaginu í tiltekið umbreytingartímabil.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 304, 14.11.2013, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) og XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
(1) Stjtíð. EB L 46, 17.2.1997, bls. 25.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun,
eru í samræmi við álit nefndar um öryggi á höfunum og
varnir gegn mengun frá skipum (COSS).

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Í stað viðauka A við tilskipun 98/96/EB komi viðaukinn við
þessa tilskipun.

2. gr.
Fram til 4. desember 2016 er áfram heimilt að setja á markað
búnað, sem er tilgreindur í 1. dálki í viðauka A.1 og sem hefur
verið færður úr viðauka A.2 og er framleiddur fyrir 4. desember
2014, í samræmi við aðferðir við gerðarsamþykki, sem voru í
gildi fyrir þann dag innan yfirráðasvæðis aðildarríkis, og koma
honum fyrir um borð í skipi í Bandalaginu.

3. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög
og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi
síðar en 4. desember 2014. Þau skulu þegar í stað senda
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 4. desember
2014.

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.
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4. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
5. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 30. október 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
____________
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VIÐAUKI
VIÐAUKI A
Almenn athugasemd við viðauka A: þegar vísað er í SOLAS-reglur er átt við samsteypta útgáfu SOLASsamþykktarinnar frá 2009.
Almenn athugasemd við viðauka A: við nokkur heiti búnaðar eru möguleg afbrigði framleiðsluvöru, tilgreind í 5. dálki
undir sama heiti búnaðar. Sérstök ákvæði gilda um hvert afbrigði við framleiðsluvöru og mismunandi afbrigði eru
aðskilin með punktalínu. Að því er varðar vottun skal einungis velja viðeigandi afbrigði framleiðsluvöru, eftir því sem
við á (dæmi: A.1/3.3).
Skrá yfir upphafsstafaorð sem notuð eru
A.1: ákvæði 1. breytingar varðandi stöðluð skjöl, önnur en skjöl frá Alþjóðasiglingamálastofnuninni.
A.2: ákvæði 2. breytingar varðandi stöðluð skjöl, önnur en skjöl frá Alþjóðasiglingamálastofnuninni.
AC: breyting á leiðréttingu varðandi stöðluð skjöl, önnur en skjöl frá Alþjóðasiglingamálastofnuninni.
CAT: flokkur fyrir ratsjárbúnað, eins og hann er skilgreindur í lið 1.3 í staðli alþjóðaraftækninefndarinnar nr. 62388
(2007).
Umburðarbr.: umburðarbréf.
COLREG: alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó.
COMSAR: undirnefnd Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um fjarskiptamál og leit og björgun.
EN: Evrópustaðall.
ETSI: Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu.
FSS-kóðinn: alþjóðakóði um brunaöryggiskerfi.
FTP-kóðinn: alþjóðakóði um brunaprófunaraðferðir.
HSC-kóðinn: kóði um háhraðaför.
IBC-kóðinn: alþjóðakóði um efnaflutningaskip.
ICAO: Alþjóðaflugmálastofnunin.
IEC: alþjóðaraftækninefndin.
IGC: alþjóðakóði um smíði og búnað skipa sem flytja búlkafarma af fljótandi gastegundum.
IMO: Alþjóðasiglingamálastofnunin.
ISO: Alþjóðlegu staðlasamtökin.
ITU: Alþjóðafjarskiptasambandið.
LSA-kóðinn: reglur um björgunarbúnað.
MARPOL: alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum.
MEPC: sjávarumhverfisverndarnefndin.
MSC: siglingaöryggisnefndin.
NOx: köfnunarefnisoxíð.
O2/HC-kerfi: súrefnis- og kolvetniskerfi
SOLAS: alþjóðasamningur um öryggi mannslífa á hafinu.
SOx: brennisteinsoxíð.
Regla, reglugerð.
Ályktun.
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VIÐAUKI A.1
Í ALÞJÓÐLEGUM GERNINGUM ER AÐ FINNA ÍTARLEGA PRÓFUNARSTAÐLA FYRIR
ÞENNAN BÚNAÐ
Athugasemdir sem eiga við um allan viðauka A.1
a) Almennt: til viðbótar við þá prófunarstaðla sem er getið sérstaklega, er í viðeigandi kröfum alþjóðasamninga og
í ályktunum og umburðarbréfum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) að finna nokkurn fjölda ákvæða, sem
ganga verður úr skugga um að séu virt við gerðarprófun (gerðarsamþykki), eins og um getur í aðferðareiningum
um samræmismat í viðauka B.
b) 1. dálkur: ákvæði 2. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2011/75/ESB(2) geta átt við (sjöunda breyting á
viðauka A við tilskipunina um búnað um borð í skipum).
c) 1. dálkur: ákvæði 2. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2012/32/ESB(3) geta átt við (áttunda breyting á
viðauka A við tilskipunina um búnað um borð í skipum).
d) 5. dálkur: ef vitnað er til IMO-ályktana eiga einungis prófunarstaðlar í viðeigandi hlutum viðaukanna við og eru
þá ákvæði ályktananna sjálfra þar með útilokuð.
e) 5. dálkur: alþjóðlegir samningar og prófunarstaðlar gilda í uppfærðum útgáfum sínum. Til að unnt sé að tilgreina
viðeigandi staðla með réttum hætti skal í prófunarskýrslunum, samræmisvottorðunum og samræmisyfirlýsingunum
tilgreina þann prófunarstaðal sem er notaður og útgáfu hans.
f)

5. dálkur: þegar tvenns konar prófunarstaðlar eru aðgreindar með „eða“ skal hvor staðlaröðin um sig uppfylla alla
prófunarstaðla til þess að uppfylla kröfur Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um nothæfi. Þannig nægir prófun
samkvæmt annarri staðlaröðinni til að sýna fram á samræmi framleiðsluvöru við kröfur í viðeigandi alþjóðlegum
gerningum. Ef, á hinn bóginn, prófunarstaðlar eru aðgreindir með öðrum hætti (kommu) skulu allir liðirnir gilda.

g) Kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þessum viðauka, skulu ekki hafa áhrif á kröfur um búnað um borð í skipum í
alþjóðlegum samningum.
1.

Björgunarbúnaður
4. dálkur: umburðarbréf IMO MSC/980 gildir nema þegar sérstakir gerningar, sem um getur í 4. dálki, koma í stað
þess.

Nr.

Heiti búnaðar

Regla SOLAS 74, með
áorðnum breytingum, ef
„gerðarsamþykkis“ er krafist

Reglur SOLAS 74, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi ályktunum
og umburðarbréfum IMO, eftir því sem
við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Björgunarhringir

— Regla III/4,

— Regla III/7,

— Regla X/3.

— Regla III/34,

— IMO-ályktun
MSC.81(70).

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.48(66)(LSA-kóðinn) I, II,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.
A.1/1.2

Staðsetningarljós fyrir
björgunartæki:
a) fyrir björgunarför
og léttbáta,
b) fyrir
björgunarhringi,
c) fyrir björgunarvesti.

— Regla III/4,

— Regla III/7,

— Regla X/3.

— Regla III/22,
— Regla III/26,
— Regla III/32,
— Regla III/34,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)(LSA-kóðinn) II, IV,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.

(2)
(3)

Stjtíð. ESB L 239, 15.9.2011, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 312, 10.11.2012, bls. 1.

— IMO-ályktun
MSC.81(70).

B+D
B+E
B+F
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Sjálfkveikjandi
reykmerki
björgunarhringja

3

4
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— Regla III/4,

— Regla III/7,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/34,

B+E

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

B+F

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, II,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.
A.1/1.4

Björgunarvesti

— Regla III/4,

— Regla III/7,

— Regla X/3.

— Regla III/22,

B+E

— Regla III/34,

B+F

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, II,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO MSC/umburðarbr. 922.
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1304.
A.1/1.5

Björgunarbúningar
og hlífðarbúningar,
ekki flokkaðir sem
björgunarvesti:

— Regla III/4,

— Regla III/7,

— Regla X/3.

— Regla III/22,

B+E

— Regla III/32,

B+F

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla III/34,

— með eða án
einangrunar.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, II,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO MSC/umburðarbr. 1046.

A.1/1.6

Björgunarbúningar
og hlífðarbúningar,
flokkaðir sem
björgunarvesti:

— Regla III/4,

— Regla III/7,

— Regla X/3.

— Regla III/22,

B+E

— Regla III/32,

B+F

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla III/34,

— með eða án
einangrunar.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, II,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO MSC/umburðarbr. 1046.

A.1/1.7

Einangrunarpokar

— Regla III/4,

— Regla III/22,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/32,

B+E

— Regla III/34,

B+F

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, II,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO MSC/umburðarbr. 1046.
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— Regla III/4,

— Regla III/6,

— Regla X/3.

— Regla III/34,

B+E

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

B+F

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, III,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.
A.1/1.9

Handblys
(neyðarflugeldar og
-blys)

— Regla III/4,

— Regla III/34,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, III,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.
A.1/1.10

A.1/1.11

Flothæf reykdufl
(neyðarflugeldar og
-blys)
Línubyssur

— Regla III/4,

— Regla III/34,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, III,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D
B+E
B+F

— Regla III/4,

— Regla III/18,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/34,

B+E

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

B+F

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, VII,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.
A.1/1.12

Uppblásanlegir
björgunarflekar

— Regla III/4,

— Regla III/13,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/21,

B+E

— Regla III/26,

B+F

— Regla III/31,
— Regla III/34,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, IV,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO MSC/umburðarbr. 811.
A.1/1.13

Harðir björgunarflekar — Regla III/4,

— Regla III/21,

— Regla X/3.

— Regla III/26,
— Regla III/31,
— Regla III/34,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, IV,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO MSC/umburðarbr. 811.

—
—

IMO-ályktun
MSC.81(70).

B+D

B+E
IMO MSC/
umburðarbr. 1006. B + F
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Sjálfréttandi
björgunarflekar

3

4
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— Regla III/4,

— Regla III/26,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/34,

B+E

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

B+F

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, IV,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO MSC/umburðarbr. 809,
— IMO MSC/umburðarbr. 811.
A.1/1.15

Yfirbyggðir
björgunarflekar sem
snúa má við

— Regla III/4,

— Regla III/26,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/34,

B+E

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

B+F

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, IV,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO MSC/umburðarbr. 809,
— IMO MSC/umburðarbr. 811.
A.1/1.16

Sjóstýrður búnaður
fyrir björgunarfleka
(þrýstistýrður
losunarbúnaður)

— Regla III/4,

— Regla III/13,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/26,

B+E

— Regla III/34,

B+F

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, IV,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO MSC/umburðarbr. 811.
A.1/1.17

Björgunarbátar

— Regla III/4,

— Regla III/21,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

a) björgunarbátar
sem eru sjósettir
með bátsuglum:

— Regla X/3.

— Regla III/31,

— IMO MSC/umburðarbr.
1006.

— Regla III/34,

— lokaðir að
hluta,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

— alveg lokaðir,

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, IV,

b) björgunarbátar
sem eru losaðir í
frjálsu falli.

B+F
G

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1423.

A.1/1.18

Harðir léttbátar

— Regla III/4,

— Regla III/21,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/31,

— IMO MSC/umburðarbr.
1006.

— Regla III/34,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, V,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.

B+F
G
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Uppblásnir léttbátar
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— Regla III/4,

— Regla III/21,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/31,

— ISO 15372 (2000).

— Regla III/34,

B+F
G

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, V,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.
A.1/1.20

Hraðskreiðir léttbátar

— Regla III/4.

— Regla III/26,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

a) uppblásnir,

— Regla III/34,

b) harðir,

— IMO MSC/umburðarbr.
1006,

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, V,
— ISO 15372 (2000).

c) harðir/uppblásnir

B+F
G

— IMO MSC/umburðarbr. 1016,
— IMO MSC/umburðarbr. 1094.

A.1/1.21

Sjósetningarbúnaður
þar sem talíur eru
notaðar (bátsuglur)

— Regla III/4,

— Regla III/23,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/33,

B+E

— Regla III/34,

B+F

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

G

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, VI,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.
A.1/1.22

Sjóstýrður
sjósetningarbúnaður
fyrir björgunarför

Flutt í A.2/1.3.

A.1/1.23

Sjósetningarbúnaður
fyrir björgunarbáta í
frjálsu falli

— Regla III/4,

— Regla III/16,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/23,

B+E

— Regla III/33,

B+F

— Regla III/34,

G

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, VI,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.
A.1/1.24

Sjósetningarbúnaður
fyrir björgunarfleka
(bátsuglur)

— Regla III/4,

— Regla III/12,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/16,

B+E

— Regla III/34,

B+F

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

G

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, VI,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.

10.4.2014
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2

Sjósetningarbúnaður
fyrir hraðskreiða
léttbáta (bátsuglur)

3

— Regla III/4.

4

Nr. 23/415

5

6

— Regla III/26,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla III/34,

B+E

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, VI.

B+F
G

Losunarbúnaður fyrir

— Regla III/4,

— Regla III/16,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

a) björgunarbáta og
léttbáta (sjósettir
með talíu, einni
eða fleiri),

— Regla X/3.

— Regla III/34,

B+E

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

B+F

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, IV, VI,

b) björgunarfleka
(sjósettir með
talíu, einni eða
fleiri).

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1419.

A.1/1.27

Kerfi til rýmingar
skips

— Regla III/4,

— Regla III/15,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/26,

B+F

— Regla III/34,

G

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, VI,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.
A.1/1.28

Björgunarúrræði

— Regla III/4.

— Regla III/26,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla III/34,

— IMO MSC/umburðarbr.
810.

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, VI.
A.1/1.29

Stigar til að komast
um borð

B+F

— Regla III/4,

— Regla III/11,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla III/11,

— Regla III/34,

— ISO 5489 (2008).

B+F

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994),

— IMO-ályktun A.658(16).

B+D

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn),
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000),
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1285.
A.1/1.30

Efni sem endurkastar
ljósi

— Regla III/4,

— Regla III/34,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.

A.1/1.31

Tvíátta metrabylgju
talstöðvarbúnaður
(VHF) fyrir
björgunarför

Flutt í A.1/5.17 og A.1/5.18.

A.1/1.32

9 GHz SARratsjársvari (SART)

Flutt í A.1/4.18.

B+E
B+F

Nr. 23/416
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1

A.1/1.33

2

Ratsjárspegill fyrir
björgunarbáta og
léttbáta

3

4

5

6

— EN — ISO 8729 (1998),

B+D

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAeða
kóðinn) I, IV, V,

B+E

— Regla III/4,

— Regla III/34,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

(hlutlaus)

10.4.2014

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
— IMO-ályktun MSC.164(78).

B+F

— EN — ISO 8729 (1998),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.:
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).
eða
— ISO 8729-1 (2010),
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).
eða
— ISO 8729-1 (2010),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.:
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

A.1/1.34

Áttaviti fyrir björgun
arbáta og léttbáta

Flutt í A.1/4.23.

A.1/1.35

Handslökkvitæki
fyrir björgunarbáta og
léttbáta

Flutt í A.1/3.38.

A.1/1.36

Knúningsvél fyrir
björgunarbáta/léttbáta

— Regla III/4,

— Regla III/34,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) IV, V.

A.1/1.37

A.1/1.38

Utanborðsvél fyrir
léttbáta
Leitarljós til notkunar
í björgunarbátum og
léttbátum

— Regla III/4,

— Regla III/34,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) V.

— Regla III/4,

— Regla III/34,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D
B+E
B+F
— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D
B+E
B+F
— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, IV, V,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.
A.1/1.39

Opnir björgunarflekar
sem snúa má við

— Regla III/4,
— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
10. viðauki,

— IMO-ályktun MSC.36(63)- B + D
(HSC-kóðinn frá 1994)
B+F
10. viðauki,

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSA- — IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000)
kóðinn) I,
11. viðauki.
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,
11. viðauki.

A.1/1.40

Vélrænn lyftibúnaður
fyrir hafnsögumenn

Flutt í A.1/4.48.

A.1/1.41

Vindur fyrir
björgunarför og
léttbáta

— Regla III/4,

— Regla III/16,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/17,

B+E

— Regla III/23,

B+F

— Regla III/24,

G

a) björgunarbátar
sem eru sjó
settir með
sjóstýrðri losun
(bátsuglum),
b) björgunarbátar í
frjálsu falli,
c) björgunarflekar,
d) léttbátar,
e) hraðskreiðir
léttbátar.

— Regla III/34,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, VI,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.
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3

4

Nr. 23/417

5

6

A.1/1.42

Stigi fyrir
hafnsögumann

Flutt í A.1/4.49.

A.1/1.43

Harðir/uppblásnir
léttbátar

— Regla III/4,

— Regla III/21,

— IMO-ályktun MSC.81(70). B + D

— Regla X/3.

— Regla III/31,

— IMO MSC/umburðarbr.
1006,

— Regla III/34,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,

— ISO 15372 (2000).

B+F
G

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, V,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.

2.

Varnir gegn mengun sjávar

Nr.

Heiti búnaðar

Regla MARPOL 73/78,
með áorðnum breytingum,
ef „gerðarsamþykkis“ er
krafist

Reglur MARPOL 73/78, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi ályktunum
og umburðarbréfum IMO, eftir því sem
við á

Prófunarstaðlar

Aðferðareiningar
við samræmismat

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

A.1/2.2

Olíusíubúnaður (ef
— I. viðauki, regla 14. I. viðauki, regla 14,
magn olíu í frárennsli
— IMO MEPC.1/umburðarbr. 643.
er ekki meira en 15
milljónarhlutar (ppm))

— IMO-ályktun
MEPC.107(49),

B+D

Nemi fyrir skilflöt
olíu/vatns

— IMO-ályktun
MEPC.5(XIII).

B+D

— I. viðauki, regla 32. — I. viðauki, regla 32.

B+E
— IMO MEPC.1/umburðarbr.
B+F
643.

B+E
B+F

A.1/2.3

Olíumælar

— I. viðauki, regla 14. I. viðauki, regla 14,
— IMO MEPC.1/umburðarbr. 643.

A.1/2.4

Vinnslueiningar sem
eru festar við þann
olíusíubúnað sem
fyrir er (ef magn olíu
í frárennsli er ekki
meira en 15 ppm)

Hér á að vera eyða

A.1/2.5

Vöktunar- og
eftirlitskerfi fyrir
losun olíu frá
olíuflutningaskipum

— I. viðauki, regla 31. — I. viðauki, regla 31.

Skólpkerfi

— IV. viðauki, regla 9. — IV. viðauki, regla 9.

A.1/2.6

— IMO-ályktun
MEPC.107(49),

B+D

— IMO-ályktun
MEPC.108(49).

B+D

B+E
— IMO MEPC.1/umburðarbr.
B+F
643.

B+E
B+F

— IMO-ályktun
MEPC.159(55).

B+D
B+E
B+F

A.1/2.7

Brennsluofnar um
borð í skipum

— VI. viðauki, regla
16.

— VI. viðauki, regla 16.

— IMO-ályktun
MEPC.76(40).

B+D
B+E
B+F
G

Nr. 23/418
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1

A.1/2.8

2

Greiningartæki
fyrir NOx sem er
efnaljómunarnemi
(CLD) eða hitaður
efnaljómunarnemi
(HCLD) til notkunar
við beinar mælingar
um borð.

3

4

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MEPC.176(58)
MEPC.176(58) —
— (Endurskoðaður VI. viðauki
(Endurskoðaður VI.
MARPOL, regla 13)
viðauki MARPOL,
— IMO-ályktun MEPC.177(58) —
regla 13)
(NOx-tæknikóðinn frá 2008)
— IMO-ályktun MEPC.198(62)
— IMO MEPC.1/umburðarbr. 638.

10.4.2014

5

6

— IMO-ályktun
MEPC.177(58) — (NOxtæknikóðinn frá 2008)

B+D

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

B+F

B+E

G

eða
— IMO-ályktun
MEPC.177(58) — (NOxtæknikóðinn frá 2008)
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

A.1/2.9

Búnaður sem notar
aðrar tæknilegar
aðferðir til að
takmarka SOx-losun

Flutt í A.2/2.4.

A.1/2.10

Hreinsikerfi um borð
fyrir útblástursloft

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MEPC.176(58)
— (Endurskoðaður VI. viðauki
MEPC.176(58) —
MARPOL, regla 4)
(Endurskoðaður VI.
viðauki MARPOL,
regla 4)

Sjá athuga
semd b við
þennan
viðauka
(A.1).

— IMO-ályktun
MEPC.184(59).

B+E
B+F
G

— IMO-ályktun
MEPC.184(59).

3.

B+D

Brunavarnarbúnaður

Nr.

Heiti búnaðar

Regla SOLAS 74, með
áorðnum breytingum, ef
„gerðarsamþykkis“ er
krafist

Reglur SOLAS 74, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi ályktunum
og umburðarbréfum IMO, eftir því sem
við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Grunnefni þilfara

— Regla II-2/4,

— Regla II-2/4,

— Regla II-2/6,

— Regla II-2/6,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010).

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.
A.1/3.2

Handslökkvitæki

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/4,

— Regla X/3,

— Regla II-2/10,

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 4.

— Regla II-2/18,
— Regla II-2/19,

— EN 3-7 (2004), þ.m.t. A.1
(2007),
— EN 3-8 (2006), þ.m.t. AC
(2007),

— Regla II-2/20,

— EN 3-9 (2006), þ.m.t. AC
(2007),

— IMO-ályktun A.951(23),

— EN 3-10 (2009).

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 4,
— IMO MSC/umburðarbr. 1239,
— IMO MSC/umburðarbr. 1275.

B+D
B+E
B+F

10.4.2014

1

A.1/3.3

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2

Búningur
slökkviliðsmanns:
hlífðarfatnaður (til að
komast í návígi við
eld)

3

4

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,

Nr. 23/419

5

Hlífðarfatnaður fyrir
slökkvistarf
— EN 469 (2005), þ.m.t. A1
(2006) og AC (2006).

6

B+D
B+E
B+F

Hlífðarfatnaður
fyrir slökkvistarf —
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSS- Endurkastsfatnaður fyrir
kóðinn) 3.
sérhæft slökkvistarf:
— EN 1486 (2007).
Hlífðarfatnaður fyrir
slökkvistarf — Hlífðarfatnaður
með endurkastsyfirborði:
— ISO 15538 (2001) 2. stig.

A.1/3.4

Búningur
slökkviliðsmanns:
stígvél

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.

— EN 15090 (2012).

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.

A.1/3.5

Búningur
slökkviliðsmanns:
hanskar

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.

— EN 659 (2003), þ.m.t. A1
(2008) og AC (2009).

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.

A.1/3.6

Búningur
slökkviliðsmanns:
hjálmur

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.

— EN 443 (2008).

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.

A.1/3.7

Sjálfstæður
öndunarbúnaður með
lofti undir þrýstingi

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3,

Athugasemd: verði
slys í tengslum við
hættulegan farm skal
nota öndunargrímu
með yfirþrýstingi.

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,

— EN 136 (1998), þ.m.t. AC
(2003),
— EN 137 (2006).
Og þegar nota skal búnað við
slys í tengslum við farm:

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSS- — ISO 23269-3 (2011).
kóðinn) 3.
Og þegar nota skal búnað við slys í
tengslum við farm:
— IMO-ályktun MSC.4(48)-(IBCkóðinn) 14,
— IMO-ályktun MSC.5(48)-(IGCkóðinn) 14.

B+D
B+E
B+F

Nr. 23/420

1
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2

Öndunarbúnaður með
aðfluttu lofti undir
þrýstingi

3

— Regla X/3,

4

Íhlutir í ýringarkerfi
fyrir vistarverur,
þjónusturými og
stjórnstöðvar,
sambærilegt því sem
um getur í reglu
II-2/12 í SOLAS
74 (aðeins stútar og
afkastageta þeirra).

5

6

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7.

— EN 14593-1 (2005),

— Regla II-2/7,

— Regla II-2/7,

— IMO-ályktun A.800 (19).

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/9,

B+E

— Regla X/3,

— Regla II-2/10,

B+F

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 8.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO-ályktun
MSC.36(63)-(HSCkóðinn frá 1994) 7.
Athugasemd: þessi
búnaður er aðeins fyrir
háhraðaför sem eru
smíðuð samkvæmt
ákvæðum HSC-kóðans
frá 1994.

A.1/3.9

10.4.2014

B+D

— EN 14593-2 (2005), þ.m.t. B + E
AC (2005),
B+F
— EN 14594 (2005), þ.m.t.
AC (2005).

B+D

— IMO-ályktun MSC.44(65),
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,

(Stútar fyrir föst
ýringarkerfi í
háhraðaförum teljast
til þessa búnaðar).

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 8,
— IMO MSC/umburðarbr. 912.

A.1/3.10

Stútar fyrir föst
slökkvikerfi með
háþrýstiýringu
í vélarúmi og
farmdælurými

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 7.

— IMO MSC/umburðarbr.
1165, viðbætir A.

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 7,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1313.

A.1/3.11

Eldtraustleiki skilrúma A-flokkur:
í A- og B-flokki
— Regla II-2/3.2.
a) Skilrúm í A-flokki
b) Skilrúm í B-flokki B-flokkur:
— Regla II-2/3.4.

Regla II-2/9 og
A-flokkur:

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010).

— Regla II-2/3.2.

B+D
B+E
B+F

— IMO MSC/umburðarbr. 1120.
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1435.
B-flokkur:
— Regla II-2/3.4.

A.1/3.12

Búnaður til að
hindra að eldur
berist í farmgeyma á
flutningaskipum

— Regla II-2/4,

— Regla II-2/4,

— EN — ISO 16852 (2010),

— Regla II-2/16.

— Regla II-2/16.

— ISO 15364 (2007),
— IMO MSC/umburðarbr.
677.

Fyrir
annan
búnað en
loka:
B+D
B+E
B+F
Fyrir loka:
B+F
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2

Eldtraust efni

3

4

— Regla II-2/3,

— Regla II-2/3,

— Regla X/3.

— Regla II-2/5,

Nr. 23/421

5

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010).

— Regla II-2/9,

6

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.
A.1/3.14

Efni, annað en stál,
í lagnir sem fara í
gegnum skilrúm í Aeða B-flokki

Búnaður skráður í A.1/3.26 og A.1/3.27.

A.1/3.15

Efni, annað en stál, í
lagnir fyrir olíu eða
brennsluolíu

— Regla II-2/4,

— Regla II-2/4,

Lagnir og tengihlutir:

B+D

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7, 10,

— IMO-ályktun A.753(18).

B+E

Lokar:

B+F

a) lagnir og
tengihlutir úr
plasti,
b) lokar,
c) slöngubarkatengi,
d) íhlutir í málm
lagnir með
fjaðrandi og
teygjanlegum
pakkningum.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7, 10,
— IMO MSC/umburðarbr. 1120.

— ISO 10497 (2010).
Slöngubarkatengi:
— EN ISO 15540 (2001),
— EN ISO 15541 (2001).
Íhlutir í málmlagnir með
fjaðrandi og teygjanlegum
pakkningum:
— ISO 19921 (2005),
— ISO 19922 (2005).

A.1/3.16

A.1/3.17

Eldvarnarhurðir

Íhlutir í stjórntæki
fyrir eldvarnarhurðir
Athugasemd: þegar
hugtakið „íhlutir“ í
búnað er notað í 2.
dálki getur það táknað
að prófa þurfi einn
íhlut, flokk íhluta
eða heilt kerfi til að
tryggja að alþjóðlegar
kröfur hafi verið
uppfylltar.

A.1/3.18

— Regla II-2/9.

— Regla II-2/9.

— Regla II-2/9,

— Regla II-2/9,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

Yfirborðsefni og
gólfefni með lágu
eldsútbreiðslumarki

— Regla II-2/3,

— Regla II-2/3,

— Regla II-2/5,

— Regla II-2/5,

a) spónn til
skreytingar,
b) málningarkerfi,
c) gólfefni,
d) einangrunarkápur
fyrir lagnir,
e) lím notað
við byggingu
skilrúma í A-, B-,
og C-flokki,
f) himnur eldfimra
rása.

— Regla II-2/6, að því — Regla II-2/6,
er varðar a-, b- og
— Regla II-2/9,
c-lið,
— IMO-ályktun MSC.36(63)— Regla II-2/9, að
(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
því er varðar e- og
f-lið,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,
— IMO MSC/umburðarbr. 1120.

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1319.

B+F

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D

B+E

B+E
B+F

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D
B+E
B+F
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2

3

Veggtjöld, gluggatjöld — Regla II-2/3,
og önnur textílefni
— Regla II-2/9,
til að hengja upp og
— Regla X/3.
filmur

4

— Regla II-2/3,
— Regla II-2/9,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
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5

6

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010).

B+D

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D

B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.
A.1/3.20

Bólstruð húsgögn

— Regla II-2/3,

— Regla II-2/3,

— Regla II-2/5,

— Regla II-2/5,

— Regla II-2/9,

— Regla II-2/9,

— Regla X./3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.
A.1/3.21

Sængurfatnaður

— Regla II-2/3,

— Regla II-2/3,

— Regla II-2/9,

— Regla II-2/9,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.
A.1/3.22

Brunalokur

— Regla II-2/9.

A.1/3.23

Eldtraust gegnumtök
sem liggja í gegnum
skilrúm í A-flokki

Flutt í A.1/3.26.

A.1/3.24

Rafstrengjabrautir
sem liggja í gegnum
skilrúm í A-flokki

Flutt í a-lið í A.1/3.26.

A.1/3.25

Eldtraustir gluggar
og kýraugu í A- og
B-flokki

— Regla II-2/9.

A.1/3.26

— Regla II-2/9.

— Regla II-2/9,
— IMO MSC/umburðarbr. 1120.

Gegnumtök sem liggja — Regla II-2/9.
í gegnum skilrúm í
A-flokki
a) rafstrengjabrautir,

— Regla II-2/9,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1276.
(á aðeins við um b-lið).

B+E
B+F

B+E
B+F
B+E
B+F

b) pípur, rásir,
stokkar o.fl.
gegnumtök
A.1/3.27

Gegnumtök sem liggja — Regla II-2/9.
í gegnum skilrúm í
B-flokki

— Regla II-2/9.

a) rafstrengjabrautir,

B+E
B+F

b) pípur, rásir,
stokkar o.fl.
gegnumtök
A.1/3.28

Ýringarkerfi (aðeins
ýringarhausar)
(Stútar fyrir föst
ýringarkerfi í
háhraðaförum teljast
til þessa búnaðar).

— Regla II-2/7,

— Regla II-2/7,

— ISO 6182-1 (2004).

B+D

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

eða

B+E

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— EN 12259-1 (1999), þ.m.t. B + F
A1 (2001), A2 (2004) og
A3 (2006).

— IMO-ályktun MSC.44(65),
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 8,
— IMO MSC/umburðarbr. 912.

10.4.2014

1

A.1/3.29

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2

Brunaslöngur

3
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4

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

5

— EN 14540 (2004), þ.m.t.
A.1 (2007).

Færanlegur búnaður
sem greinir súrefni og
tilvist gass

— Regla II-2/4,
— Regla VI/3.

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.
A.1/3.30

6

— Regla II-2/4,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
— Regla VI/3,
(2008) eða IEC 60945
(2002), þ.m.t. IEC 60945,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSS1. leiðrétting (2008),
kóðinn) 15.

B+D
B+E
B+F

— IEC 60092-504 (2001),
þ.m.t. IEC 60092-504, 1.
leiðrétting (2011),
— IEC 60533 (1999),
og fyrir:
a) 1. flokk: (öruggt svæði):
— EN 50104 (2010),
— EN 60079-29-1
(2007).
b) 2. flokk: (loft með
sprengifimum
lofttegundum):
— EN 50104 (2010),
— EN 60079-29-1
(2007),
— IEC 60079-0 (2011),
— EN 60079-1 (2007),
þ.m.t. IEC 60079-1, 1.
leiðrétting (2008),
— EN 60079-10-1
(2009),
— EN 60079-11 (2012),
— EN 60079-15 (2010),
— EN 60079-26 (2007).
A.1/3.31

Stútar fyrir föst
ýringarkerfi í
háhraðaförum

Búnaður felldur brott þar sem hann fellur undir A.1/3.9 og A.1/3.28.

A.1/3.32

Eldtefjandi efni (þó
ekki húsgögn) fyrir
háhraðaför

— Regla X/3.

A.1/3.33

A.1/3.34

Eldtefjandi efni
í húsgögn fyrir
háhraðaför

Brunaþolin skilrúm
fyrir háhraðaför

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

A.1/3.35

Eldvarnarhurðir í
háhraðaförum

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D
B+E
B+F
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2

Brunalokur í
háhraðaförum

3

— Regla X/3.

4

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

A.1/3.37

Gegnumtök sem
liggja í gegnum
brunaþolin skilrúm
fyrir háhraðaför:

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

a) rafstrengjabrautir,
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6

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D

— EN 3-7 (2004), þ.m.t. A1
(2007),

B+D

B+E
B+F

B+E
B+F

b) pípur, rásir,
stokkar o.fl.
gegnumtök.
A.1/3.38

Handslökkvitæki
fyrir björgunarbáta og
léttbáta

— Regla III/4,

— Regla III/34,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.951(23),

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 4.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, IV, V,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8,

— EN 3-8 (2006), þ.m.t. AC
(2007),

B+E
B+F

— EN 3-9 (2006), þ.m.t. AC
(2007),
— EN 3-10 (2009).

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 4,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1313.
A.1/3.39

Stútar fyrir jafngilt
vatnsúðaslökkvikerfi
í vélarúmum og í
farmdælurými

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO MSC/umburðarbr.
1165.

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 7,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1313.

A.1/3.40

A.1/3.41

Ljósabúnaður sem
er hafður neðarlega
(aðeins íhlutir)

— Regla II-2/13,

— Regla II-2/13,

— IMO-ályktun A.752(18)

B+D

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 11.

— IMO-ályktun A.752(18),

eða

B+E

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSS- — ISO 15370 (2010).
kóðinn) 11.

B+F

Öndunartæki til
undankomu í neyð
(EEBD)

— Regla II-2/13.

— Regla II-2/13,

B+D

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3,
— IMO MSC/umburðarbr. 849.

— ISO 23269-1 (2008) og að
öðrum kosti:
Fyrir sjálfstæðan
öndunarbúnað með lofti
undir þrýstingi, í opinni
hringrás með heilgrímu
eða munnstykki, til
undankomu:
— EN 402 (2003).
Fyrir sjálfstæðan
öndunarbúnað með lofti
undir þrýstingi, í opinni
hringrás með hlífðarhettu,
til undankomu:
— EN 1146 (2005).
Fyrir sjálfstæðan
öndunarbúnað með lofti
undir þrýstingi í lokaðri
hringrás:
— EN 13794 (2002).

B+E
B+F

10.4.2014

1

A.1/3.42

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2

Íhlutir í kerfi fyrir
óhvarfgjarnar
lofttegundir

3

— Regla II-2/4.

4

— Regla II-2/4,
— IMO-ályktun A.567(14),
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5

— IMO MSC/umburðarbr.
353.

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 15,

6

B+D
B+E
B+F
G

— IMO MSC/umburðarbr. 353,
— IMO MSC/umburðarbr. 485,
— IMO MSC/umburðarbr. 731,
— IMO MSC/umburðarbr. 1120.
A.1/3.43

A.1/3.44

Stútar í
slökkvikerfi fyrir
djúpsteikingarbúnað
(sjálfvirk eða
handstýrð kerfi)

— Regla II-2/1,

— Regla II-2/1,

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

B+E

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

B+F

búningur
slökkviliðsmanns líflína

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,

— ISO 15371 (2009).

B+D

— IMO-ályktun MSC.98(73)- B + D
(FSS-kóðinn) 3,
B+E
— IMO-ályktun
B+F
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.
A.1/3.45

Íhlutir í jafngilt,
fast gasslökkvikerfi
(slökkvimiðill,
meginlokar og stútar)
fyrir vélarúm og
farmdælurými

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 5.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,

— IMO MSC/umburðarbr.
848,
— IMO MSC.1/umburðarbr.
1316.

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 5,
— IMO MSC/umburðarbr. 848,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1313,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1316.
A.1/3.46

Íhlutir í jafngilt fast
gasslökkvikerfi fyrir
vélarúm (úðakerfi)

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 5.

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1270, þ.m.t. 1. leiðrétting.

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 5,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1270,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1313.

A.1/3.47

Froðuþykkni fyrir föst — Regla II-2/10.
slökkvikerfi með léttri
froðu fyrir vélarúm og
farmdælurými

— Regla II-2/10,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 6.

— IMO MSC/umburðarbr.
670.

B+D
B+E
B+F
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Athugasemd: föst
slökkvikerfi með léttri
froðu í vélarúmum
og farmdælurýmum
(þ.m.t. slökkvikerfi
sem nota loftið í
vinnurýminu til að
framleiða froðuna)
skulu áfram prófuð
með viðurkenndu
froðuþykkni og
með þeim hætti
sem stjórnvald telur
fullnægjandi.

A.1/3.48

Íhlutir í fastan,
staðbundinn
vatnsslökkvibúnað til
að nota í vélarúmi í
A-flokki

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

Fastur
vatnsslökkvibúnaður
í ekjurýmum og
sérstökum rýmum,
sambærileg þeim sem
um getur í ályktun
A.123(V).

— Regla II-2/19,

— Regla II-2/19,

— Regla II-2/20,

— Regla II-2/20,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun A.123(V),

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

(Stúta- og
afkastaprófanir)

A.1/3.49

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1387.

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1430.

B+D
B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

A.1/3.50

Fatnaður sem veitir
vörn gegn efnaáreiti

Flutt í A.2/3.9.

A.1/3.51

Íhlutir fyrir föst
eldskynjunar- og
brunaviðvörunarkerfi
í stjórnstöðvum,
þjónusturýmum,
vistarverum,
klefasvölum,
vélarúmum og
vélarúmum sem eru
ómönnuð

— Regla II-2/7,

— Regla II-2/7,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

a) Eftirlits- og
álestrarbúnaður.
b) Aflgjafabúnaður.
c) Hitaskynjarar —
Punktskynjarar.
d) Reykskynjarar:
Punktskynjarar
þar sem notað er
dreift ljós, sent
ljós eða jónun.

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 9.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,

Eftirlits- og álestrarbúnaður.
Raflagnabúnaður í skipum:
— EN 54-2 (1997), þ.m.t.
AC(1999) og A1(2006).
Aflgjafabúnaður:

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSS- — EN 54-4 (1997), þ.m.t. AC
kóðinn) 9,
(1999), A1 (2002) og A2
(2006).
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1242.
Hitaskynjarar — Punkt
skynjarar:
— EN 54-5 (2000), þ.m.t. A1
(2002).
Reykskynjarar — Punkt
skynjarar þar sem notað er
dreift ljós, sent ljós eða jónun:
— EN 54-7 (2000), þ.m.t. A1
(2002) og A2 (2006).

B+D
B+E
B+F
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e) Logaskynjarar:
Punktskynjarar

Logaskynjarar —
Punktskynjarar:

f)

— EN 54-10 (2002), þ.m.t.
A1 (2005).

Handvirkir boðar

g) Skammhlaups
einangrari

6

Handvirkir boðar:

h) Ílags-/
frálagsbúnaður

— EN 54-11 (2001), þ.m.t.
A1 (2005).

i)

Skammhlaupseinangrari:

Kaplar

— EN 54-17 (2007), þ.m.t.
AC (2007).
Ílags-/frálagsbúnaður:
— EN 54-18 (2005), þ.m.t.
AC (2007).
Kaplar:
— EN 60332-1-1 (2004),
— IEC 60092-376 (2003).
Og, eftir því sem við á,
rafmagns- og raflagnabúnaður
í skipum:
— ISO 60092-504 (2001),
þ.m.t. — IEC 60092-504,
1. leiðrétting (2011),
— IEC 60533 (1999).
A.1/3.52

Föst slökkvitæki og
handslökkvitæki

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/4,

— Regla X/3.

— Regla II-2/10,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— EN 1866-1 (2007)
eða

B+D
B+E

— ISO 11601 (2008).

B+F

— Regla II-2/7,

Hljóðgjafar

B+D

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— EN 54-3 (2001), þ.m.t. A1
(2002) og A2 (2006),

B+E

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.
A.1/3.53

Brunaviðvörunar
— Regla II-2/7,
búnaður – Hljóðgjafar
— Regla X/3,
— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 9.

A.1/3.54

Fastur búnaður sem
greinir súrefni og
tilvist gass

— Regla II-2/4,
— Regla VI/3.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,

— ISO 60092-504 (2001),
þ.m.t. —
IEC
60092-504, 1. leiðrétting
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSS(2011),
kóðinn) 9,
— IEC 60533 (1999).
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1313.
— ISO 60092-504 (2001),
þ.m.t. —
IEC
— Regla VI/3,
60092-504, 1. leiðrétting
(2011),
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 15.
— IEC 60533 (1999),
— Regla II-2/4,

Til viðbótar fyrir kerfi sem eru
samsett O2/HC-kerfi:
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1370.

og fyrir:
a) 4. flokk: (öruggt svæði):
— EN 50104 (2010).

B+F

B+D
B+E
B+F
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b) 3. flokk: (loft með
sprengifimum
lofttegundum):
— EN 50104 (2010),
— IEC 60079-0 (2011),
— EN 60079-29-1
(2007).
Til viðbótar fyrir kerfi sem eru
samsett O2/HC-kerfi:
— IMO MSC.1/umburðarbr.
1370.

A.1/3.55

Tvíburatengi (tvíhæfir — Regla II-2/10,
stútar) (ýring/
— Regla X/3.
sprautun)

— Regla II-2/10,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

Handúðastútur til slökkvistarfa
– Sambyggður úðastútur PN
16:

B+D
B+E

— EN 15182-1 (2007), þ.m.t. B + F
A1 (2009),
— EN 15182-2 (2007), þ.m.t.
A1 (2009).
Handúðastútur til slökkvistarfa
– Stillanlegur úðastútur fyrir
bunu og/eða ýringu PN 16:
— EN 15182-1 (2007), þ.m.t.
A1 (2009).

A.1/3.56

Brunaslöngur
(upprúllaðar)

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— EN 671-1 (2001), þ.m.t.
AC (2002).

A.1/3.58

Íhlutir fyrir föst
slökkvikerfi með
meðalþungri
froðu — fastur
froðuslökkvibúnaður
á þilförum
flutningaskipa

— Regla II-2/10.

Íhlutir fyrir föst
slökkvikerfi með
þungri froðu til að
verja vélarúm og
þilför flutningaskipa

— Regla II-2/10.

— Regla II-2/10.8.1,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 14,

B+E
B+F

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

A.1/3.57

B+D

— IMO MSC/umburðarbr.
798.

B+D
B+E
B+F

— IMO MSC.1/umburðarbr. 1239,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1276.

— Regla II-2/10,

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1312,

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 6, 14,
— IMO MSC.1/umburðarbr.
1312, 1. leiðrétting.
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1239,

B+D
B+E
B+F

— IMO MSC.1/umburðarbr. 1276,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1313.

A.1/3.59

Létt froða fyrir
föst slökkvikerfi á
efnaflutningaskipum

— Regla II-2/1,
— IMO-ályktun
MSC.4(48)-(IBCkóðinn).

— IMO-ályktun MSC.4(48)-(IBCkóðinn),

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1312,

— IMO MSC/umburðarbr. 553.

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1312, 1. leiðrétting.

B+D
B+E
B+F
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Stútar fyrir föst
slökkvikerfi með
háþrýstiýringu á
klefasvölum

3

— Regla II-2/10.

4

— Regla II-2/10,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 7,
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— IMO MSC.1/umburðarbr.
1268.

a) Innra slökkvikerfi — Regla II-2/10.
með léttri froðu til
að verja vélarúm
og farmdælurými.

— Regla II-2/10.

B+D
B+E
B+F

— IMO MSC.1/umburðarbr. 1313.

A.1/3.61

6

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1384.

B+D
B+E
B+F

b) Ytra slökkvikerfi
með léttri froðu til
að verja vélarúm
og farmdælurými.
Athugasemd: prófa
skal innra slökkvikerfi
með léttri froðu til
að verja vélarúm
og farmdælurými
með viðurkenndu
froðuþykkni og
með þeim hætti
sem stjórnvald telur
fullnægjandi.

A.1/3.62

Duftslökkvibúnaður

— Regla II-2/1.

Sjá
athugasemd
b við
þennan
viðauka
(A.1).

A.1/3.63

Íhlutir í
reykskynjunarkerfi
Sjá athuga með sýnisútdrætti
semd c við
þennan
viðauka
(A.1).

— Regla II-2/1,
— IMO-ályktun MSC.5(48)-(IGCkóðinn).

— Regla II-2/7,
— Regla II-2/19,
— Regla II-2/20.

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1315.

B+D
B+E
B+F

— Regla II-2/7,

— IMO-ályktun MSC.98(73)- B + D
(FSS-kóðinn) 10,
— Regla II-2/19,
B+E
og fyrir:
— Regla II-2/20,
B+F
Eftirlits- og álestrarbúnaður.
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSS- Raflagnabúnaður í skipum:
kóðinn) 10.
— EN 54-2 (1997), þ.m.t.
AC(1999) and A1(2006).
Aflgjafabúnaður:
— EN 54-4 (1997), þ.m.t. AC
(1999), A1 (2002) og A2
(2006).
Reyksogsskynjarar:
— EN 54-20 (2006), þ.m.t.
AC (2008).
Og, eftir því sem við á,
rafmagns- og raflagnabúnaður
í skipum:
— IEC 60092-504 (2001),
þ.m.t. IEC 60092-504, 1.
leiðrétting (2011).
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— IEC 60533 (1999).
Og fyrir sprengifimt loft, eftir
því sem við á:
— IEC 60079-0 (2011).
A.1/3.64

Skilrúm í C-flokki

— Regla II-2/3.

Sjá athuga
semd c við
þennan
viðauka
(A.1).
A.1/3.65
Sjá athuga
semd c við
þennan
viðauka
(A.1).

— Regla II-2/3,
— Regla II-2/9.

— IMO-ályktun
MSC.307(88)-(FTPkóðinn frá 2010),

B+D
B+E
B+F

Fast gasskynjunarkerfi — Regla II-2/4.
fyrir vetniskolefni

— Regla II-2/4,

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1370,

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 16,
— IEC 60079-0 (2011),
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1370.

— EN 60079-29-1 (2007),

B+D
B+E
B+F

— IEC 60092-504 (2001),
þ.m.t. IEC 60092-504, 1.
leiðrétting (2011).
— IEC 60533 (1999).

A.1/3.66

Leiðbeiningarkerfi til — Regla II-2/13.
rýmingar sem er notað
Sjá athuga sem annar kostur í
semd c við stað ljósabúnaðar sem
þennan
er hafður neðarlega
viðauka
(A.1).

— Regla II-2/13,

A.1/3.67

— Regla II-2/18,

Úr A.2/3.23

Froðuslökkvitæki fyrir — Regla II-2/18.
þyrluaðstöðu

— IMO MSC.1/umburðarbr. 1168.

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1168.

B+D
B+E
B+F

— IMO MSC.1/umburðarbr. 1431.

— EN 13565-1 (2003), þ.m.t. B + D
A1 (2007).
B+E
B+F

4.

Siglingatæki
Athugasemdir við 4. lið: Siglingatæki
5. dálkur:
IEC 61162-röðin vísar til eftirfarandi viðmiðunarstaðla fyrir siglinga- og fjarskiptabúnað og -kerfi í skipum ásamt
stafrænum tengibúnaði:
1.

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Part 1: Single talker and multiple listeners

2.

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3.

IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) - Part 3: Serial data instrument network
— IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Part 3: Serial data instrument network
— IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

4.

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Introduction and general principles
— IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Application profile
— IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Documentation and test requirements
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— IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile
— IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards
— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet
interconnection
IEC 61162-röðin vísar til eftirfarandi viðmiðunarstaðla fyrir siglinga- og fjarskiptabúnað og -kerfi í skipum ásamt
stafrænum tengibúnaði:
1.

EN 61162-1 (2011) - Part 1: Single talker and multiple listeners

2.

EN 61162-2 (1998) - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3.

EN 61162-3 (2008) - Part 3: Serial data instrument network
— EN 61162-3-am1 (2010) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

4.

EN 61162-400 (2002) - Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection —
Introduction and general principles
— EN 61162-401 (2002) - Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Application profile
— EN 61162-402 (2005) - Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Documentation and test requirements
— EN 61162-410 (2002) - Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Transport profile requirements and basic transport profile
— EN 61162-420 (2002) - Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Companion standard requirements and basic companion standards
— EN 61162-450 (2011) - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection
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— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— ISO 22090-2 (2004), þ.m.t.
leiðrétting frá 2005,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).
A.1/4.3

Gíróáttaviti

— Regla V/18.

— Regla V/19,

— EN ISO 8728 (1998),

B+D

— IMO-ályktun A.424(XI),

B+E

— IMO-ályktun A.694(17),

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun MSC.191(79).

— EN 61162-röðin,

G

B+F

— EN 62288 (2008),
eða
— ISO 8728 (1997),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).
A.1/4.4

Ratsjárbúnaður

Flutt í A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36.

A.1/4.5

ARPA-ratsjá

Flutt í A.1/4.34.

A.1/4.6

Bergmálsdýptar
mælir

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.224(VII),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
13,
— IMO-ályktun MSC.74(69)
— IMO-ályktun
4. viðauki,
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
— IMO-ályktun MSC.191(79).

— EN ISO 9875 (2001),
þ.m.t. 1. tæknilega
leiðrétting ISO: 2006,

B+D

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+F

B+E

G

— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— EN ISO 9875 (2000),
þ.m.t. 1. tæknilega
leiðrétting ISO: 2006,
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.7

Hraða- og
fjarlægðarmælir
(SDME)

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.824(19),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
13,
—
IMO-ályktun MSC.96(72),
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61023 (2007),

B+F

— EN 61162-röðin,

G

— EN 62288 (2008),
eða

B+E
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— IMO-ályktun MSC.191(79).
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— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61023 (2007),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.8

Stýrisvísir,
snúningshraðavísir
(rpm),
skrúfuskurðarmælir

Flutt í A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22.

A.1/4.9

Beygjuhraðavísir

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.526(13),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
13,
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun MSC.191(79).
kóðinn frá 2000)
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— EN 61162-röðin,
— ISO 20672 (2007),

B+D
B+E
B+F
G

— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— ISO 20672 (2007),
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.10

Miðunarstöð

Hér á að vera eyða

A.1/4.11

Lóran-C-búnaður

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.818(19),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
13,
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun MSC.191(79).
kóðinn frá 2000)
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— EN 61075 (1993),
— EN 61162-röðin,

B+D
B+E
B+F
G

— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61075 (1991),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.12

Chayka-búnaður

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694 (17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.818(19),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
13,
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun MSC.191(79).
kóðinn frá 2000)
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— EN 61075 (1993),
— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61075 (1991),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

B+D
B+E
B+F
G
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A.1/4.13

Deccasiglingabúnaður

Hér á að vera eyða

A.1/4.14

GPS-staðsetningar
búnaður

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994),
kóðinn frá 1994)
— IMO-ályktun MSC.97(73)13,
(HSC-kóðinn frá 2000),
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.112(73),
kóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.191(79).
13.
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— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61108-1 (2003),

B+F

— EN 61162-röðin,

G

B+E

— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61108-1 (2003),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.15

GLONASS-búnaður — Regla V/18,
— Regla X/3,

— Regla V/19,
— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
— IMO-ályktun MSC.97(73)13,
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
— IMO-ályktun
—
IMO-ályktun MSC.113(73),
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.191(79).
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61108-2 (1998),

B+F

— EN 61162-röðin,

G

B+E

— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61108-2 (1998),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.16

Stefnustjórnunar
kerfi (HCS)

— Regla V/18.

— Regla V/19,

— ISO 11674 (2006),

B+D

— IMO-ályktun A.342(IX),

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+E

— EN 61162-röðin,

G

— IMO-ályktun A.694(17),
— IMO-ályktun MSC.64(67)
3. viðauki,
— IMO-ályktun MSC.191(79).

— EN 62288 (2008),
eða
— ISO 11674 (2006),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.17

Vélrænn
lyftibúnaður fyrir
hafnsögumenn

Flutt í A.1/1.40.

B+F

10.4.2014

1

A.1/4.18

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2

9 GHz SAR
ratsjársvari (SART)

3

4

— Regla III/4,

— Regla III/6,

— Regla IV/14,

Nr. 23/435

5

6

B+D

— Regla IV/7,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— Regla V/18,

— IMO-ályktun A.530(13),

— EN 61097-1 (2007)

B+F

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.802(19),

eða

G

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 8, 14,
13,
—
IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 8, 14,
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

A.1/4.19

Ratsjárbúnaður fyrir Flutt í A.1/4.37.
háhraðaför

A.1/4.20

Stýrisvísir

B+E

— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-1 (2007).

— ITU-R M.628-3(11/93).

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
—
IMO-ályktun MSC.97(73)13,
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.191(79).
kóðinn frá 2000)
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61162-röðin,

B+F

— ISO 20673 (2007),

G

B+E

— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— ISO 20673 (2007),
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.21

Snúningshraðamælir — Regla V/18,
fyrir skrúfu
— Regla X/3,

— Regla V/19,
— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
— IMO-ályktun MSC.97(73)13,
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
— IMO-ályktun
—
IMO-ályktun MSC.191(79).
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61162-röðin,

B+F

— ISO 22554 (2007),

G

B+E

— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— ISO 22554 (2007),
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.22

Skrúfuskurðarmælir

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
13,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61162-röðin,

B+F

— ISO 22555 (2007),

G

B+E
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— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.97(73)MSC.97(73)-(HSC(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
kóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.191(79).
13.

10.4.2014

5

6

— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— ISO 22555 (2007),
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.23

Áttaviti fyrir
björgunarbáta og
léttbáta

— Regla III/4,

— Regla III/34,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) IV, V,

— ISO 25862 (2009).

B+E

— IMO-ályktun
MSC.36(63)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 8, 13,
13,
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 8, 13.
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.
A.1/4.24

ARPA-ratsjá fyrir
háhraðaför

Flutt í A.1/4.37.

A.1/4.25

Sjálfvirkur ferilriti
(ATA)

Flutt í A.1/4.35.

A.1/4.26

Sjálfvirkur ferilriti
fyrir háhraðaför

Flutt í A.1/4.38.

A.1/4.27

Rafeindastýrð
útsetning (EPA)

Flutt í A.1/4.36.

A.1/4.28

Samhæfð kerfi á
stjórnpalli

Flutt í A.2/4.30.

A.1/4.29

Siglingariti (VDR)

— Regla V/18,

— Regla V/20,

— Regla V/20,

— IMO-ályktun A.694 (17),

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 13,

— IMO-ályktun
MSC.36(63)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.97(73)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
13,
— IMO-ályktun MSC.191(79),
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.333(90).
kóðinn frá 2000)
13.

B+D

B+F
G

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61162-röðin

B+F

— EN 61996-1 (2008),

G

B+E

— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 61996-1 (2007-11),
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.30

Rafrænt sjókortaog upplýsingakerfi
(ECDIS-kerfi),
ásamt varakerfi, og
rastað kerfi fyrir
rafeindasjókort
(RCDS)

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
13,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61162-röðin

B+F

— EN 61174 (2008),

G

B+E
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— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.97(73)MSC.97(73)-(HSC(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
kóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.191(79),
13.
— IMO-ályktun MSC.232(82),
— IMO SN.1/umburðarbr. 266.

Nr. 23/437

5

6

— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IEC 61162-röðin,
[Aðeins er unnt að nota ECDISvarakerfi og rastað kerfi fyrir
— IEC 61174 (2008),
rafeindasjókort þegar þessi virkni
— IEC 62288, útg. 1.0
er til staðar í rafrænu sjókorta- og
(2008).
upplýsingakerfi. Í aðferðareiningu B
skal tilgreina hvort þessir möguleikar
voru prófaðir.]
A.1/4.31

Gíróáttaviti fyrir
háhraðaför

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.821(19),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
13,
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

— IMO-ályktun MSC.191(79).

— ISO 16328 (2001),

B+D

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+E

— EN 61162-röðin

G

B+F

— EN 62288 (2008),
eða
— ISO 16328 (2001),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.32

Almennt, sjálfvirkt
auðkenniskerfi
(AIS)

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694 (17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
— IMO-ályktun MSC.74(69),
13,
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

— IMO-ályktun MSC.191(79),
— ITU-R M. 1371-4(2010).
Athugasemd: aðeins skal nota ITU-R
M.1371-4(2010), í samræmi við
kröfur IMO-ályktunarinnar MSC.74
(69).

A.1/4.33

Ferilstjórnunarkerfi
(það starfar á
hraða skipsins, frá
lágmarksbeitihraða
að 30 hnútum)

— Regla V/18.

— Regla V/19,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61162-röðin

B+F

— EN 61993-2 (2001),

G

B+E

— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 61993-2 (2001),
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).
B+D

— IMO-ályktun A.694(17),

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun MSC.74(69),

— EN 61162-röðin

B+F

— IMO-ályktun MSC.191(79).

— EN 62065 (2002),

G

— EN 62288 (2008),
eða

B+E

Nr. 23/438

1

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2

3

4

10.4.2014

5

6

— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62065 (2002),
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).
A.1/4.34

Ratsjárbúnaður
1. flokkur

— Regla V/18.

— Regla V/19,

B+D

— IMO-ályktun A.278(VIII),

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun A.694(17),

— EN 61162-röðin

B+F

— IMO-ályktun A.823(19),

— EN 62288 (2008),

G

— IMO-ályktun MSC.191(79),

— EN 62388 (2008),

— IMO-ályktun MSC.192(79),

eða

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+E

— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).
— IEC 62388, útg. 1.0
(2007).
A.1/4.35

Ratsjárbúnaður
2. flokkur

— Regla V/18.

— Regla V/19,

B+D

— IMO-ályktun A.278(VIII),

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun A.694(17),

— EN 61162-röðin

B+F

— IMO-ályktun MSC.191(79),

— EN 62288 (2008),

G

— IMO-ályktun MSC.192(79),

— EN 62388 (2008),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

eða

B+E

— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).
— IEC 62388, útg. 1.0
(2007).
A.1/4.36

Ratsjárbúnaður
3. flokkur

— Regla V/18.

— Regla V/19,

B+D

— IMO-ályktun A.278(VIII),

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun A.694(17),

— EN 61162-röðin,

B+F

— IMO-ályktun MSC.191(79),

— EN 62288 (2008),

G

— IMO-ályktun MSC.192(79),

— EN 62388 (2008),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+E
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— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008),
— IEC 62388, útg. 1.0
(2007).

A.1/4.37

Ratsjárbúnaður fyrir — Regla X/3,
— IMO-ályktun A.278(VIII),
—
háhraðaför (flokkar
— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.694(17),
1H og 2H)
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)-(HSC- —
kóðinn frá 1994)
kóðinn frá 1994) 13,
13,
—
— IMO-ályktun MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun
kóðinn frá 2000) 13,
—
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

EN 61162-röðin,

B+F

EN 62288 (2008),

G

EN 62388 (2008),

— IMO-ályktun MSC.191(79),

eða

— IMO-ályktun MSC.192(79),

— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

B+E

— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008),
— IEC 62388, útg. 1.0
(2007).

A.1/4.38

Ratsjárbúnaður
sem er samþykktur
til notkunar með
sjókorti, nánar
tiltekið:
a) Flokkur 1C
b) Flokkur 2C
c) Flokkur 1HC
að því er varðar
HSC-kóðann
d) Flokkur 2HC
að því er varðar
HSC-kóðann

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.278(VIII),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
13,
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61162-röðin,

B+F

— EN 62288 (2008),

G

— EN 62388 (2008),

— IMO-ályktun MSC.191(79),

eða

— IMO-ályktun MSC.192(79),

— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

B+E

— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008),
— IEC 62388, útg. 1.0
(2007).

A.1/4.39

Ratsjárspegill —
hlutlaus tegund

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— ISO 8729-1 (2010),

B+D

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 13,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+E

eða

G

— IMO-ályktun
MSC.36(63)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.97(73)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
13,
— IMO-ályktun MSC.164(78).
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

— ISO 8729-1 (2010),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

B+F
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Stefnustjórnunar
kerfi fyrir
háhraðaför

3

— Regla X/3,

4

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.822(19),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
13,
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

— IMO-ályktun MSC.191(79).
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— ISO 16329 (2003),

B+D

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+E

— EN 61162-röðin,

G

B+F

— EN 62288 (2008),
eða
— ISO 16329 (2003),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.41

Búnaður sem sendir
stefnu skips (THD)
(GNSS-aðferð)

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
— IMO-ályktun MSC.97(73)13,
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.116(73),
kóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.191(79).
13.

— ISO 22090-3 (2004), þ.m.t. B + D
1. leiðrétting ISO (2005),
B+E
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
B+F
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
G
— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— ISO 22090-3 (2004), þ.m.t.
1. leiðrétting ISO (2005),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.42

A.1/4.43

Leitarljós fyrir
háhraðaför

Nætursjónbúnaður
fyrir háhraðaför

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— ISO 17884 (2004),

B+D

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
—
IMO-ályktun MSC.97(73)13,
(HSC-kóðinn frá 2000) 13.
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+E

eða

G

— Regla X/3,

— ISO 16273 (2003),

B+D

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+E

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
13,

B+F

— ISO 17884 (2004),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

B+F
G
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— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.94(72),
MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun MSC.97(73)kóðinn frá 2000)
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
13.
— IMO-ályktun MSC.191(79).
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5

6

— EN 62288 (2008),
eða
— ISO 16273 (2003),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.44

Móttakari sem
— Regla V/18,
tekur á móti
— Regla X/3,
leiðréttingum fyrir
GPS-staðsetningu
— IMO-ályktun
frá radíóvita
MSC.36(63)-(HSCfyrir DGPS- og
kóðinn frá 1994)
DGLONASS-búnað
13,

— Regla V/19,
— IMO-ályktun A.694 (17),
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 13,

— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.114(73).
kóðinn frá 2000)
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— IEC 61108-4 (2004),

B+F

— EN 61162-röðin.

G

B+E

eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61108-4 (2004),
— IEC 61162-röðin.

A.1/4.45

Kortabúnaður fyrir
skipsratsjá

Búnaður felldur brott þar sem hann fellur undir A.1/4.38.

A.1/4.46

Búnaður sem sendir
stefnu skips (THD)
(gíróaðferð)

— Regla V/18.

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694 (17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
— IMO-ályktun MSC.97(73)13,
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.116(73),
kóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.191(79).
13.

— ISO 22090-1 (2002), þ.m.t. B + D
1. leiðrétting (2005),
B+E
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
B+F
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
G
— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— ISO 22090-1 (2002), þ.m.t.
1. leiðrétting (2005),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1./4.47

Einfaldaður
— Regla V/20.
siglingariti (S-VDR)

— Regla V/20,

B+D

— IMO-ályktun A.694(17),

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun MSC.163(78),

— EN 61162-röðin,

B+F

— IMO-ályktun MSC.191(79).

— EN 61996-2 (2008),

G

— EN 62288 (2008),
eða

B+E
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— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 61996-2 (2007),
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.48

Vélrænn
lyftibúnaður fyrir
hafnsögumenn

Hér á að vera eyða (þar sem í ályktun IMO MSC.308(88), sem er í gildi 1. júlí 2012, segir orðrétt: „Ekki skal
nota vélrænan lyftibúnað fyrir hafnsögumenn“).

A.1/4.49

Stigi fyrir
hafnsögumann

— Regla V/23,

— Regla V/23,

— IMO-ályktun A.1045 (27),

B+D

— Regla X/3.

— IMO-ályktun A.1045 (27),

— ISO 799 (2004).

B+E

— IMO MSC/umburðarbr. 773.

B+F
G

A.1/4.50

DGPS-búnaður

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694 (17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
— IMO-ályktun MSC.97(73)13,
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.112(73),
kóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.114(73),
13.
— IMO-ályktun MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61108-1 (2003),

B+F

— EN 61108-4 (2004),

G

B+E

— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61108-1 (2003),
— IEC 61108-4 (2004),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.51

DGLONASSbúnaður

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694 (17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
— IMO-ályktun MSC.97(73)13,
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
— IMO-ályktun
—
IMO-ályktun MSC.113(73),
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.114(73),
13.
— IMO-ályktun MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61108-2 (1998),

B+F

— EN 61108-4 (2004),

G

— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+E
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— IEC 61108-2 (1998),
— IEC 61108-4 (2004),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.52

Dagljós til
merkjasendinga

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994),
kóðinn frá 1994),
— IMO-ályktun MSC.95(72),
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000).
kóðinn frá 2000).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— ISO 25861 (2007)

B+F

B+E

eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— ISO 25861 (2007).

A.1/4.53
Sjá athuga
semd b við
þennan
viðauka
(A.1).

A.1/4.54

Endurvarpsmagnari
fyrir ratsjár

Miðunartæki

— Regla V/18,

— IMO-ályktun A.694(17),

— ISO 8729-2 (2009),

B+D

— IMO-ályktun MSC.36(63)-(HSCkóðinn frá 1994) 13,
— IMO-ályktun
MSC.36(63)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 1994)
kóðinn frá 2000) 13,
13,
— IMO-ályktun MSC.164(78),
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — ITU-R M 1176 (10/95).
kóðinn frá 2000)
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+E

eða

G

— Regla V/18.

— ISO 25862 (2009),

B+D

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+E

eða

G

— Regla X/3,

— Regla V/19.

Sjá athuga
semd b við
þennan
viðauka
(A.1).

B+F

— ISO 8729-2 (2009),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

B+F

— ISO 25862 (2009),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

A.1/4.55
Sjá athuga
semd b við
þennan
viðauka
(A.1).

Búnaður fyrir AIS
SART

— Regla III/4,

— Regla III/6,

— regla IV/14.

B+D

— Regla IV/7,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun MSC.246(83),

— EN 61097-14 (2010)

B+F

— IMO-ályktun MSC.247(83),

eða

G

— IMO-ályktun MSC.256(84),

— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

— IEC 61097-14 (2010).

B+E
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Galileo-móttakari

Sjá athuga
semd b við
þennan
viðauka
(A.1).

3

4

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.813(19),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
13,
—
IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
13.

— IMO-ályktun MSC.191(79),
— IMO-ályktun MSC.233(82),
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6

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61108-3 (2010),

B+F

— EN 61162-röðin,

G

B+E

— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61108-3 (2010),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.1/4.57
Sjá athuga
semd b við
þennan
viðauka
(A.1).

Viðvörunarkerfi
fyrir siglingavakt í
brú (BNWAS)

— Regla V/18.

— IMO-ályktun A.694(17),

B+D

— IMO-ályktun MSC.128(75),

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun MSC.191(79).

— EN 61162-röðin,

B+F

— EN 62288 (2008),

G

B+E

— IEC 62616 (2010), þ.m.t.
IEC 62616, 1. leiðrétting
(2012),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008),
— IEC 62616 (2010), þ.m.t.
IEC 62616, 1. leiðrétting
(2012).

A.1/4.58
Úr A.2/4.18

Hljóðviðtökukerfi

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994),
kóðinn frá 1994),
— IMO-ályktun MSC.86(70),
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000),
kóðinn frá 2000).
— IMO-ályktun MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61162-röðin,

B+F

— EN 62288 (2008),

G

— ISO 14859 (2012)
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008),
— ISO 14859 (2012).

B+E
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5.

Fjarskiptabúnaður
Athugasemdir við 5. lið: Fjarskiptabúnaður.
5. dálkur: Ef kröfur samkvæmt IMO MSC/umburðarbr. 862, stangast á við prófunarstaðla fyrir framleiðsluvöru
skulu kröfur samkvæmt IMO MSC/umburðarbr. 862 ganga framar.
5. dálkur:
IEC 61162-röðin vísar til eftirfarandi viðmiðunarstaðla fyrir siglinga- og fjarskiptabúnað og -kerfi í skipum ásamt
stafrænum tengibúnaði:
1.

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Part 1: Single talker and multiple listeners

2.

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3.

IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) - Part 3: Serial data instrument network
— IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Part 3: Serial data instrument network
— IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

4.

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Introduction and general principles
— IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Application profile
— IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Documentation and test requirements
— IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile
— IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards
— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet
interconnection

IEC 61162-röðin vísar til eftirfarandi viðmiðunarstaðla fyrir siglinga- og fjarskiptabúnað og -kerfi í skipum ásamt
stafrænum tengibúnaði:
1.

EN 61162-1 (2011) - Part 1: Single talker and multiple listeners

2.

EN 61162-2 (1998) - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3.

EN 61162-3 (2008) - Part 3: Serial data instrument network
— EN 61162-3-am1 (2010) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

4.

EN 61162-400 (2002) - Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Introduction and general principles
— EN 61162-401 (2002) - Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Application profile
— EN 61162-402 (2005) - Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Documentation and test requirements
— EN 61162-410 (2002) - Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Transport profile requirements and basic transport profile
— EN 61162-420 (2002) - Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Companion standard requirements and basic companion standards
— EN 61162-450 (2011) - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection
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Nr.

Heiti búnaðar

Regla SOLAS 74, með
áorðnum breytingum, ef
„gerðarsamþykkis“ er
krafist

Reglur SOLAS 74, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi ályktunum
og umburðarbréfum IMO, eftir því sem
við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

Metrabylgjutalstöð
(VHF) sem sendir
og tekur á móti
stafrænu valkalli
(DSC) og þráðlausum
talfjarskiptum

— Regla IV/14,

— Regla IV/7,

— Regla X/3,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.385(X),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun A.524(13),
kóðinn frá 1994)
14,
— IMO-ályktun A.694(17),
— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.803(19),
MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 2000)
(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
14.
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 14,
— IMO MSC/umburðarbr. 862,

— IMO MSC/umburðarbr.
862,
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+F

— ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),
— ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
— ETSI EN 301 843-2
V1.2.1 (2004-06),
— ETSI EN 301 925 V1.3.1
(2010-09)

— ITU-R M.489-2 (10/95),

eða

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— IMO MSC/umburðarbr.
862,

— ITU-R M.689-2 (09/94).

B+E

— EN 61162-röðin,

— IMO COMSAR umburðarbr. 32,

— ITU-R M.541-9 (05/04),

B+D

— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-3 (1994),
— IEC 61097-7 (1996),
— IEC 61162-röðin.

A.1/5.2

Metrabylgjutalstöðvar — Regla IV/14,
búnaður (VHF) með
— Regla X/3,
hlustvörslu fyrir
stafrænt valkall (DSC) — IMO-ályktun
MSC.36(63)-(HSCkóðinn frá 1994)
14,

— Regla IV/7,

B+D

— Regla X/3,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun A.694(17),

— EN 61162-röðin,

B+F

— IMO-ályktun A.803(19),

— ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 14,

— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.97(73)kóðinn frá 2000)
(HSC-kóðinn frá 2000) 14,
14.
— IMO COMSAR umburðarbr. 32,
— ITU-R M.489-2 (10/95),
— ITU-R M.493-13 (10/09),
— ITU-R M.541-9 (05/04).

— ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
— ETSI EN 301 033 V1.3.1
(2010-09),
— ETSI EN 301 843-2
V1.2.1 (2004-06)
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-3 (1994),
— IEC 61097-8 (1998),
— IEC 61162-röðin.

B+E

10.4.2014

1

A.1/5.3

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2

NAVTEXmóttökutæki

3

4

— Regla IV/14,

— Regla IV/7,

— Regla X/3,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
14,
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 14,
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
14.

— IMO-ályktun MSC.148(77),
— IMO COMSAR umburðarbr. 32,
— ITU-R M.540-2 (06/90),
— ITU-R M.625-3 (10/95).

A.1/5.4

EGC-móttökutæki

— Regla IV/14,

— Regla IV/7,

— Regla X/3,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.570(14),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun A.694(17),
kóðinn frá 1994)
14,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
— IMO-ályktun

MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.97(73)kóðinn frá 2000)
(HSC-kóðinn frá 2000) 14,
14.
— IMO-ályktun MSC.306(87),
— IMO COMSAR umburðarbr. 32.

Nr. 23/447

5

6

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— ETSI EN 300 065-1
V1.2.1 (2009-01),

B+F

B+E

— ETSI EN 301 843-4
V1.2.1 (2004-06),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-6 (2005-12).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— ETSI ETS 300 460, útg. 1
(1996-05),

B+F

B+E

— ETSI ETS 300 460/A1
(1997-11),
— ETSI EN 300 829 V1.1.1
(1998-03),
— ETSI EN 301 843-1
V1.2.1 (2004-06)
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-4 (2007).

A.1/5.5

Stuttbylgjubúnaður
(HF) fyrir öryggis
tilkynningar til
sjófarenda (MSI)
(HF-NBDP-móttöku
búnaður)

— Regla IV/14,

— Regla IV/7,

— Regla X/3,

— Regla X/3,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun A.699(17),
kóðinn frá 1994)
14,
— IMO-ályktun A.700(17),

— EN 61162-röðin,

B+F

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.806(19),
MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 2000)
(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
14.

— ETSI ETS 300 067/A1,
útg. 1 (1993-10)

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 14,
— IMO COMSAR umburðarbr. 32,
— ITU-R M.491-1 (07/86),
— ITU-R M.492-6 (10/95),
— ITU-R M.540-2 (06/90),
— ITU-R M.625-3 (10/95),
— ITU-R M.688 (06/90).

— ETSI ETS 300 067, útg. 1
(1990-11),

eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— ETSI ETS 300 067, útg. 1
(1990-11),
— ETSI ETS 300 067/A1,
útg. 1 (1993-10).

B+E

Nr. 23/448

1

A.1/5.6

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2

Gervihnattaneyðar
bauja 406 MHz
(COSPAS-SARSAT)

3

4

— Regla IV/14,

— Regla IV/7,

— Regla X/3,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.662(16),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun A.694(17),
kóðinn frá 1994)
14,
— IMO-ályktun A.696(17),
— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.810(19),
MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 2000)
(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
14.
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 14,

5

— IMO MSC/umburðarbr.
862,
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IEC 61097-2 (2008).

— ITU-R M.633-3 (05/04),

Athugasemd: IMO MSC/
umburðarbr. 862 á einungis við
um valfrjálsan fjarræsibúnað en
ekki gervihnattaneyðarbaujuna
sjálfa.

Hér á að vera eyða

A.1/5.8

Hlustvörður á 2182
kHz

Hér á að vera eyða

A.1/5.9

Tvítóna
viðvörunarbúnaður

Hér á að vera eyða

A.1/5.10

Millibylgjustöð (MF)
sem sendir og tekur á
móti stafrænu valkalli
(DSC) og þráðlausum
talfjarskiptum

— Regla IV/14,

— Regla IV/9,

— Regla X/3,

— Regla IV/10,

— IMO-ályktun
— Regla X/3,
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun A.694(17),
kóðinn frá 1994)
14,
— IMO-ályktun A.804(19),
— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.97(73)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
kóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.97(73)14.
(HSC-kóðinn frá 2000) 14,
— IMO COMSAR umburðarbr. 32,
— ITU-R M.493-13 (10/09),
— ITU-R M.541-9 (05/04).

B+E
B+F

— IMO MSC/umburðarbr.
862,

— IMO COMSAR umburðarbr. 32,

Gervihnattaneyðar
baujur á L-bandi
(INMARSAT
(Alþjóðastofnun um
notkun gervitungla í
siglingum))

B+D

eða

— IMO MSC/umburðarbr. 862,

A.1/5.7

6

— ETSI EN 300 066 V 1.3.1
(2001-01)

— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— ITU-R M.690-1 (10/95).

Athugasemd:
kröfur um tvítóna
viðvörunarbúnað og
sendingu um H3E
eiga, í samræmi við
ákvarðanir IMO og
ITU, ekki lengur við í
prófunarstöðlum.

10.4.2014

— IMO MSC/umburðarbr.
862,
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— EN 61162-röðin,
— ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),
— ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
— ETSI EN 300 373-1
V1.3.1 (2011-01),
— ETSI EN 301 843-5
V1.1.1 (2004-06)
eða
— IMO MSC/umburðarbr.
862,
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-3 (1994),
— IEC 61097-9 (1997),
— IEC 61162-röðin.

B+D
B+E
B+F

10.4.2014

1

A.1/5.11

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2

3

Millibylgjutalstöðvar — Regla IV/14,
búnaður (MF) með
— Regla X/3,
hlustvörslu fyrir
stafrænt valkall (DSC) — IMO-ályktun
MSC.36(63)-(HSCkóðinn frá 1994)
14,

4

— Regla IV/9,

Nr. 23/449

5

6

B+D

— Regla IV/10,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— Regla X/3,

— EN 61162-röðin,

B+F

— IMO-ályktun A.694(17),

— ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),

— IMO-ályktun A.804(19),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.97(73)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
kóðinn frá 2000)
—
IMO-ályktun MSC.97(73)14.
(HSC-kóðinn frá 2000) 14,
— IMO COMSAR umburðarbr. 32,
— ITU-R M.493-13 (10/09),
— ITU-R M.541-9 (05/04),
— ITU-R M.1173 (10/95).

B+E

— ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
— ETSI EN 301 033 V1.2.1
(2010-09),
— ETSI EN 301 843-5
V1.1.1 (2004-06)
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-3 (1994),
— IEC 61097-8 (1998),
— IEC 61162-röðin.

A.1/5.12

Inmarsat-B SES

— Regla IV/14,

— Regla IV/10,

— Regla X/3,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.570(14),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun A.694(17),
kóðinn frá 1994)
14,
— IMO-ályktun A.808(19),
— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.97(73)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
kóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.97(73)14.
(HSC-kóðinn frá 2000) 14,
— IMO MSC/umburðarbr. 862,

— IMO MSC/umburðarbr.
862,
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008)

B+D
B+E
B+F

eða
— IMO MSC/umburðarbr.
862,
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

— IMO COMSAR umburðarbr. 32.
A.1/5.13

Inmarsat-C SES

— Regla IV/14,

— Regla IV/10,

— Regla X/3,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.570(14),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun A.664 (16), (á
kóðinn frá 1994)
einungis við ef Inmarsat C SES
14,
felur í sér EGC-aðgerðir),
— IMO-ályktun
—
IMO-ályktun A.694(17),
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun A.807(19),
14.
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 14,

— IMO MSC/umburðarbr.
862,
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— EN 61162-röðin,
— ETSI ETS 300 460, útg. 1
(1996-05),
— ETSI ETS 300 460/A1
(1997-11),
— ETSI EN 300 829 V1.1.1
(1998-03),

— IMO MSC/umburðarbr. 862,

— ETSI EN 301 843-1
V1.2.1 (2004-06)

— IMO COMSAR umburðarbr. 32.

eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-4 (2007),
— IEC 61162-röðin.

B+D
B+E
B+F

Nr. 23/450

1

A.1/5.14

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2

Millibylgju-/
stuttbylgjutalstöð
(MF/HF) sem sendir
og tekur á móti
stafrænu valkalli
(DSC), beintengdri
prentun á þrengdu
tíðnisviði (NBDP)
og þráðlausum
talfjarskiptum
Athugasemd:
kröfur um tvítóna
viðvörunarbúnað og
sendingu um A3H
eiga, í samræmi við
ákvarðanir IMO og
ITU, ekki lengur við í
prófunarstöðlum.

3

4

— Regla IV/14,

— Regla IV/10,

— Regla X/3,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun A.806(19),
kóðinn frá 1994)
14,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
— IMO-ályktun

MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.97(73)kóðinn frá 2000)
(HSC-kóðinn frá 2000) 14.
14.
— IMO MSC/umburðarbr. 862,
— IMO COMSAR umburðarbr. 32,
— ITU-R M.476-5 (10/95),
— ITU-R M.491-1 (07/86),
— ITU-R M.492-6 (10/95),
— ITU-R M.493-13 (10/09),
— ITU-R M.541-9 (05/04),
— ITU-R M.625-3 (10/95),
— ITU-R M.1173 (10/95).

10.4.2014

5

— IMO MSC/umburðarbr.
862,
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

6

B+D
B+E
B+F

— EN 61162-röðin,
— ETSI ETS 300 067, útg. 1
(1990-11),
— ETSI ETS 300 067/A1,
útg. 1 (1993-10),
— ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),
— ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
— ETSI ETS 300 373-1
V1.3.1 (2011-01),
— ETSI EN 301 843-5
V1.1.1 (2004-06)
eða
— IMO MSC/umburðarbr.
862,
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-3 (1994),
— IEC 61097-9 (1997),
— IEC 61162-röðin.

A.1/5.15

Hlustvörður fyrir
stafrænt valkall
(DSC) í millibylgju-/
stuttbylgjutalstöð
(MF/HF)

— Regla IV/14,

— Regla IV/10,

— Regla X/3,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun A.806(19),
kóðinn frá 1994)
14,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
— IMO-ályktun

MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.97(73)kóðinn frá 2000)
(HSC-kóðinn frá 2000) 14,
14.
— IMO COMSAR umburðarbr. 32,
— ITU-R M.493-13 (10/09),
— ITU-R M. 541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— EN 61162-röðin,

B+F

— ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),
— ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
— ETSI EN 301 033 V1.3.1
(2010-09),
— ETSI EN 301 843-5
V1.1.1 (2004-06)
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-3 (1994),
— IEC 61097-8 (1998),
— IEC 61162-röðin.

B+E

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1

2

3

A.1/5.16

Tvíátta metrabylgju
talstöðvarbúnaður
(VHF) fyrir flug

A.1/5.17

Færanlegur, tvíátta
— Regla IV/14,
metrabylgjutalstöðvar
— Regla X/3,
búnaður (VHF) fyrir
björgunarför
— IMO-ályktun
MSC.36(63)-(HSCkóðinn frá 1994)
14,

4

Nr. 23/451

5

6

Flutt í A.2/5.8.

— Regla III/6,
— IMO-ályktun A.694(17),
— IMO-ályktun A.809(19),
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8, 14,

— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 8, 14,
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.149(77),
14.
— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— ETSI EN 300 225 V1.4.1
(2004-12),

B+F

B+E

— ETSI EN 301 843-2
V1.2.1 (2004-06)
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-12 (1996).

A.1/5.18

Fastar, tvíátta
metrabylgjutalstöðvar
(VHF) fyrir
björgunarför

— Regla IV/14,

— Regla III/6,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.809(19),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994)
(HSC-kóðinn frá 1994) 8, 14,
14,
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000) 8, 14,
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
14.

A1/5.19

Inmarsat-F77

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D

— ETSI EN 301 466 V1.1.1
(2000-10)

B+F

B+E

eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-12 (1996).

— Regla IV/14,

— Regla IV/10,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.570 (14),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.808 (19),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun A.694 (17),
kóðinn frá 1994)
14,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
— IMO-ályktun

MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.97(73)kóðinn frá 2000)
(HSC-kóðinn frá 2000) 14,
14.
— IMO MSC/umburðarbr. 862,
— IMO COMSAR umburðarbr. 32.

— IMO MSC/umburðarbr.
862,
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

B+D
B+E
B+F

— IEC 61097-13 (2003)
eða
— IMO MSC/umburðarbr.
862,
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61097-13 (2003).

6.

Búnaður sem krafist er samkvæmt COLREG 72

Nr.

Heiti búnaðar

Regla COLREG 72 ef
„gerðarsamþykkis“ er
krafist

Reglur COLREG ásamt viðeigandi
ályktunum og umburðarbréfum IMO, eftir
því sem við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Siglingaljós

— COLREGviðauki I/14.

— COLREG-viðauki I/14,
— IMO-ályktun A.694(17),
— IMO-ályktun MSC.253(83).

— EN 14744 (2005), þ.m.t.
AC (2006),
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008)

B+D
B+E
B+F
G

Nr. 23/452

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1

2

3

10.4.2014

4

5

6

eða
— EN 14744 (2005), þ.m.t.
AC (2006),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).
7.

Öryggisbúnaður fyrir búlkaskip
Enginn búnaður í viðauka A.1.

8.

Búnaður samkvæmt kafla II-1 í SOLAS Smíði — burðarvirki, niðurhólfun og stöðugleiki, vélbúnaður og
raflagnabúnaður

Nr.

Heiti búnaðar

Regla SOLAS 74, með
áorðnum breytingum, ef
„gerðarsamþykkis“ er
krafist

Reglur SOLAS 74, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi
ályktunum og umburðarbréfum
IMO, eftir því sem við á

Prófunarstaðlar

Aðferðareiningar við
samræmismat

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Vatnshæðar
skynjari

— Regla II-1/22-1,

— Regla II-1/25,

— Regla II-1/25,

— Regla XII/12,

— Regla XII/12.

— IMO-ályktun
A.1021(26),
— IMO-ályktun
MSC.188(79).

— IEC 60092-504 (2001),
þ.m.t. IEC 60092-504, 1.
leiðrétting (2011),

B+D

— IEC 60529 (2001), þ.m.t.:

B+F

1. leiðrétting (2003),
2. leiðrétting (2007),
3. leiðrétting (2009),
— IMO-ályktun MSC.188(79),
— IMO MSC.1/umburðarbr.
1291.

B+E
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VIÐAUKI A.2
BÚNAÐUR SEM ENGIR ÍTARLEGIR PRÓFUNARSTAÐLAR ERU TIL UM Í ALÞJÓÐLEGUM
GERNINGUM
1.

Björgunarbúnaður
4. dálkur: umburðarbréf IMO MSC/980 gildir nema þegar sérstakir gerningar, sem um getur í 4. dálki, koma í
stað þess.

Nr.

Heiti búnaðar

Regla SOLAS 74, með
áorðnum breytingum, ef
„gerðarsamþykkis“ er
krafist

Reglur SOLAS 74, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi ályktunum
og umburðarbréfum IMO, eftir því sem
við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Ratsjárspegill fyrir
björgunarfleka

— Regla III/4,
— Regla III/34,

— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn).

— Regla X/3.
A.2/1.2

Efni í
björgunarbúninga

Hér á að vera eyða

A.2/1.3

Sjóstýrður
sjósetningarbúnaður
fyrir björgunarför

— Regla III/4,

— Regla III/13,

— Regla III/34.

— Regla III/16,
— Regla III/26,
— Regla III/34,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 8,
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn) I, IV, VI,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 8.

A.2/1.4

Stigar til að komast
um borð

Flutt í A.1/1.29.

A.2/1.5

Kallkerfi og almennt
— Regla III/6.
neyðarviðvörunarkerfi
(þegar þau eru notuð
sem brunaviðvörunar
búnaður gildir liður
A.1/3.53)

— IMO-ályktun A.1021(26),

— ISO 27991 (2008).

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994),
— IMO-ályktun MSC.48(66)-(LSAkóðinn),
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000),
— IMO MSC/umburðarbr. 808.

2.

Varnir gegn mengun sjávar

Nr.

Heiti búnaðar

Regla MARPOL 73/78,
með áorðnum breytingum,
ef „gerðarsamþykkis“ er
krafist

Reglur MARPOL 73/78, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi ályktunum
og umburðarbréfum IMO, eftir því sem
við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Greiningartæki
fyrir NOx sem er
efnaljómunarnemi
(CLD) eða hitaður
efnaljómunarnemi
(HCLD) til notkunar
við beinar mælingar
um borð.

Flutt í A.1/2.8.
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1

2

3

4

A.2/2.2

Hreinsikerfi um borð
fyrir útblástursloft

Flutt í A.1/2.10.

A.2/2.3

Búnaður þar sem
notaðar eru aðrar
jafngildar aðferðir
til að draga úr NOxlosun um borð

— VI. viðauki, regla 4. — VI. viðauki, regla 4.

A.2/2.4

Búnaður þar sem
notaðar eru aðrar
tæknilegar aðferðir
til að takmarka SOxlosun

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MEPC.176(58)
MEPC.176(58) —
— (Endurskoðaður VI. viðauki
(Endurskoðaður VI.
MARPOL, regla 4)
viðauki MARPOL
— regla 4),

10.4.2014

5

6

— IMO-ályktun
MEPC.184(59).
A.2/2.5

Greiningartæki um
borð fyrir NOx þar
sem notuð er önnur
mælingaraðferð en
beinar mælingar
og vöktunaraðferð
samkvæmt NOx
-tæknikóðanum frá
2008
3.

Nr.

1

A.2/3.1

A.2/3.2

A.2/3.3

A.2/3.4

A.2/3.5

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MEPC.176(58)
MEPC.176(58) —
— (Endurskoðaður VI. viðauki
MARPOL, regla 4)
(Endurskoðaður VI.
viðauki MARPOL,
regla 4)

Brunavarnarbúnaður
Heiti búnaðar

Regla SOLAS 74, með
áorðnum breytingum, ef
„gerðarsamþykkis“ er
krafist

Reglur SOLAS 74, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi ályktunum
og umburðarbréfum IMO, eftir því sem
við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

2

3

4

5

6

Föst slökkvitæki og
handslökkvitæki

Flutt í A.1/3.52.

Stútar fyrir föst
slökkvikerfi með
háþrýstiýringu í
sérstökum rýmum,
ekjufarmrýmum,
öðrum ekjurýmum og
ökutækjarýmum

Flutt í A.1/3.49.

Ræsibúnaður fyrir
rafala í kulda

Flutt í A.2/8.1.

Tvíburatengi (tvíhæfir Flutt í A.1/3.55.
stútar) (ýring/
sprautun)
Íhlutir fyrir föst
eldskynjunar- og
brunaviðvörunarkerfi
í stjórnstöðvum,
þjónusturýmum,
vistarverum,
vélarúmum og
vélarúmum sem eru
ómönnuð

Flutt í A.1/3.51.
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3

4

A.2/3.6

Reykskynjarar

Flutt í A.1/3.51.

A.2/3.7

Hitaskynjarar

Flutt í A.1/3.51.

A.2/3.8

Rafknúin öryggisljós

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

— IMO-ályktun
MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.
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5

— IEC 60079-röðin.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 3.

A.2/3.9

Fatnaður sem veitir
vörn gegn efnaáreiti

— Regla II-2/19.

— Regla II-2/19,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7.

— EN 943-1 (2002), þ.m.t.
AC (2005),
— EN 943-2 (2002),
— EN ISO 6529 (2001),
— EN ISO 6530 (2005),
— EN 14605 (2005), þ.m.t.
A1 (2009),
— IMO MSC/umburðarbr.
1120.

A.2/3.10

Ljósabúnaður sem er
hafður neðarlega

Flutt í A.1/3.40.

A.2/3.11

Stútar fyrir föst
slökkvikerfi með
háþrýstiýringu í
vélarúmum

Flutt í A.1/3.10.

A.2/3.12

Jafngilt, fast
gasslökkvikerfi
fyrir vélarúm og
farmdælurými

Flutt í A.1/3.45.

A.2/3.13

Öndunarbúnaður með
aðfluttu lofti undir
þrýstingi (háhraðaför)

Búnaður felldur brott.

A.2/3.14

Brunaslöngur
(upprúllaðar)

Flutt í A.1/3.56.

A.2/3.15

Íhlutir í
reykskynjunarkerfi
með sýnisútdrætti

Flutt í A.1/3.63.

A.2/3.16

Logaskynjarar

Flutt í A.1/3.51.

A.2/3.17

Handvirkir boðar

Flutt í A.1/3.51.

A.2/3.18

Viðvörunarbúnaður

Flutt í A.1/3.53.
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3

A.2/3.19

Íhlutir í fastan,
staðbundinn
vatnsslökkvibúnað til
að nota í vélarúmi í
A-flokki

Flutt í A.1/3.48.

A.2/3.20

Bólstruð húsgögn

Flutt í A.1/3.20.

A.2/3.21

Íhlutir í slökkvikerfi
fyrir skápa undir
málningu og eldfima
vökva

— Regla II-2/10.

4
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5

— Regla II-2/10,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1239.

A.2/3.22

— Regla II-2/9.
Íhlutir fyrir föst
slökkvikerfi í
loftrásum gufugleypa í
eldhúsum

— Regla II-2/9.

A.2/3.23

Íhlutir í slökkvikerfi
fyrir þyrlupalla

A.2/3.24

Froðuhandslökkvitæki — Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/20,

— Regla II-2/20,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,

Flutt í A.1/3.67.

— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,
— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSSkóðinn) 4,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1239,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1313.
A.2/3.25

Skilrúm í C-flokki

A.2/3.26

Búnaður með loft
— Regla II-2/4.
kenndu eldsneyti til
nota á heimili (íhlutir)

A.2/3.27

Íhlutir í fast gas
slökkvikerfi (með
CO2).

Flutt í A.1/3.64.
— Regla II-2/4,
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1276.

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla X/3.

— Regla II-2/20,
— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 7,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 7,

Sjálfvirk rafstýrikerfi og
seinkunartæki:
— EN 12094-1 (2003).
Sjálfvirk kerfi og seinkunar
tæki sem eru ekki rafstýrð:
— EN 12094-2 (2003).

— IMO-ályktun MSC.98(73)-(FSS- Handvirkur gangsetningar- og
kóðinn) 5,
stöðvunarbúnaður:
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1313,

— EN 12094-3 (2003).

— IMO MSC.1/umburðarbr. 1318.

Fyrirkomulag loka og
gangsetningarbúnaður þeirra
fyrir geyma:
— EN 12094-4 (2004).
Stillilokar fyrir háog lágþrýsting og
gangsetningarbúnaður þeirra:
— EN 12094-5 (2006).
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Rofabúnaður sem er ekki
rafstýrður:
— EN 12094-6 (2006).
Stútar fyrir CO2-kerfi:
— EN 12094-7 (2000), þ.m.t.
A1 (2005).
Tengibúnaður:
— EN 12094-8 (2006).
Þrýstimælar og -rofar:
— EN 12094-10 (2003).
Vélrænar vogir:
— EN 12094-11 (2003).
Einstreymis- og einstefnulokar:
— EN 12094-13 (2001),
þ.m.t. AC (2002).
Lyktartæki fyrir CO2lágþrýstikerfi:
— EN 12094-16 (2003).
A.2/3.28

Íhlutir fyrir föst
slökkvikerfi með
meðalþungri
froðu — fastur
froðuslökkvibúnaður
á þilförum
flutningaskipa

Flutt í A.1/3.57.

A.2/3.29

Íhlutir fyrir föst
slökkvikerfi með
þungri froðu til að
verja vélarúm og
þilför flutningaskipa

Flutt í A.1/3.58.

A.2/3.30

Létt froða fyrir
föst slökkvikerfi á
efnaflutningaskipum

Flutt í A.1/3.59.

A.2/3.31

Handstýrt
vatnsýringarkerfi

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/10,

— Regla II-2/19.

— Regla II-2/19.

Duftslökkvibúnaður

Flutt í A.1/3.62.

A.2/3.32

4.

Siglingatæki
Athugasemdir við 4. lið: Siglingatæki
3. og 4. dálkur: Tilvísanir í V. kafla SOLAS eru vísanir í SOLAS 1974, eins og þeim var breytt samkvæmt MSC
73, sem öðluðust gildi 1. júlí 2002.
5. dálkur:
IEC 61162-röðin vísar til eftirfarandi viðmiðunarstaðla fyrir siglinga- og fjarskiptabúnað og -kerfi í skipum
ásamt stafrænum tengibúnaði:
1.

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Part 1: Single talker and multiple listeners

2.

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3.

IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) - Part 3: Serial data instrument network
— IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Part 3: Serial data instrument network
— IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network
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IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Introduction and general principles
— IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Application profile
— IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Documentation and test requirements
— IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile
— IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards
— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet
interconnection

IEC 61162-röðin vísar til eftirfarandi viðmiðunarstaðla fyrir siglinga- og fjarskiptabúnað og -kerfi í skipum
ásamt stafrænum tengibúnaði:
1.

EN 61162-1 (2011) - Part 1: Single talker and multiple listeners

2.

EN 61162-2 (1998) - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3.

EN 61162-3 (2008) - Part 3: Serial data instrument network
— EN 61162-3-am1 (2010) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

4.

EN 61162-400 (2002) - Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection —
Introduction and general principles
— EN 61162-401 (2002) - Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Application profile
— EN 61162-402 (2005) - Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Documentation and test requirements
— EN 61162-410 (2002) - Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Transport profile requirements and basic transport profile
— EN 61162-420 (2002) - Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Companion standard requirements and basic companion standards
— EN 61162-450 (2011) - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection

Nr.

Heiti búnaðar

Regla SOLAS 74, með
áorðnum breytingum, ef
„gerðarsamþykkis“ er
krafist

Reglur SOLAS 74, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi ályktunum
og umburðarbréfum IMO, eftir því sem
við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Gíróáttaviti fyrir
háhraðaför

Flutt í A.1/4.31.

A.2/4.2

Stefnustjórnunarkerfi
fyrir háhraðaför (áður
sjálfstýring)

Flutt í A.1/4.40.
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2

3

4

A.2/4.3

Búnaður sem sendir
stefnu skips (THD)
(GNSS-aðferð)

Flutt í A.1/4.41.

A.2/4.4

Dagljós til
merkjasendinga

Flutt í A.1/4.52.

A.2/4.5

Leitarljós fyrir
háhraðaför

Flutt í A.1/4.42.

A.2/4.6

Nætursjónbúnaður
fyrir háhraðaför

Flutt í A.1/4.43.

A.2/4.7

Ferilstjórnunarkerfi

Flutt í A.1/4.33.

A.2/4.8

Rafrænt sjókortaog upplýsingakerfi
(ECDIS)

Flutt í A.1/4.30.

A.2/4.9

Rafrænt sjókorta- og
upplýsingakerfi til
vara

Flutt í A.1/4.30.

A.2/4.10

Rastað kerfi fyrir
rafeindasjókort
(RCDS)

Flutt í A.1/4.30.

A.2/4.11

Samsettur búnaður
fyrir GPS/GLONASS

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994),
kóðinn frá 1994),
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000),
MSC.97(73)-(HSC—
IMO-ályktun MSC.115(73),
kóðinn frá 2000).
— IMO-ályktun MSC.191(79).
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— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— EN 61108-1 (2003),
— EN 61108-2 (1998),
— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61108-1 (2003),
— IEC 61108-2 (1998),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útg. 1.0
(2008).

A.2/4.12

DGPS-, DGLONASS- Flutt í A.1/4.44, A.1/4.50 og A.1/4.51.
búnaður

A.2/4.13

Gíróáttaviti fyrir
háhraðaför

Flutt í A.1/4.31.

A.2/4.14

Siglingariti (VDR)

Flutt í A.1/4.29.
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Samtengt siglinga- og
leiðsögukerfi

3
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4

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 13,
kóðinn frá 1994)
— IMO-ályktun MSC.97(73)13,
(HSC-kóðinn frá 2000) 13,
— IMO-ályktun
—
IMO-ályktun MSC.191(79),
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000)
— IMO-ályktun MSC.252(83).
13.

5

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útgáfa 1.0
(2008).

A.2/4.16

Kerfi á stjórnpalli

Hér á að vera eyða

A.2/4.17

Endurvarpsmagnari
fyrir ratsjár

Flutt í A.1/4.53.

A.2/4.18

Hljóðviðtökukerfi

Flutt í A.1/4.58.

A.2/4.19

Seguláttaviti fyrir
háhraðaför

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.382(X),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC— IMO-ályktun MSC.36(63)kóðinn frá 1994),
(HSC-kóðinn frá 1994),
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000).
kóðinn frá 2000).

— ISO 1069 (1973),
— ISO 25862 (2009),
— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008)
eða
— ISO 1069 (1973),
— ISO 25862 (2009),
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

A.2/4.20

Ferilstjórnunarkerfi
fyrir
— háhraðaför

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994),
kóðinn frá 1994),
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000),
MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun MSC.191(79).
kóðinn frá 2000).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útgáfa 1.0
(2008).

A.2/4.21

Kortabúnaður fyrir
skipsratsjá

Flutt í A.1/4.45.

A.2/4.22

Búnaður sem sendir
stefnu skips (THD)
(gíróaðferð)

Flutt í A.1/4.46.
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1

2

3

4

A.2/4.23

Búnaður sem sendir
stefnu skips (THD)
(segulaðferð)

Flutt í A.1/4.2.

A.2/4.24

Knúningsmælir

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994),
kóðinn frá 1994),
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000),
MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun MSC.191(79).
kóðinn frá 2000).

Nr. 23/461

5

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útgáfa 1.0
(2008).

A.2/4.25

Mælar fyrir
hliðarþrýstikraft,
hliðarskrúfuskurð og
hliðarham

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994),
kóðinn frá 1994),
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000),
MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun MSC.191(79).
kóðinn frá 2000).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útgáfa 1.0
(2008).

A.2/4.26

Beygjuhraðavísir

Flutt í A.1/4.9.

A.2/4.27

Stýrisvísir

Flutt í A.1/4.20.

A.2/4.28

Snúningshraðamælir
fyrir skrúfu

Flutt í A.1/4.21.

A.2/4.29

Skrúfuskurðarmælir

Flutt í A.1/4.22.

A.2/4.30

Kerfi á stjórnpalli

— Regla V/18,

— Regla V/19,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694 (17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 15,
kóðinn frá 1994)
—
IMO-ályktun MSC.97(73)13,
(HSC-kóðinn frá 2000) 15,
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC- — IMO-ályktun MSC.191(79),
kóðinn frá 2000)
— IMO SN.1/umburðarbr. 288.
13.

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— EN 61162-röðin,
— EN 61209 (1999),
— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 61209 (1999),
— IEC 62288, útgáfa 1.0
(2008).
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1

2

3

A.2/4.31

Miðunartæki

Flutt í A.1/4.54.

A.2/4.32

Viðvörunarkerfi fyrir
siglingavakt í brú
(BNWAS)

Flutt í A.1/4.57.

A.2/4.33

Ferilstjórnunarkerfi

— Regla V/18.

(það starfar á hraða
skipsins, frá 30
hnútum og þar yfir)

4

— Regla V/19,

10.4.2014

5

— IMO-ályktun A.694 (17),

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun MSC.191(79).

— EN 61162-röðin,
— EN 62288 (2008),
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin,
— IEC 62288, útgáfa 1.0
(2008).

A.2/4.34

Búnaður til auðkennis- — Regla V/19-1.
og fjarvöktunar skipa
(LRIT)

— Regla V/19-1,
— IMO-ályktun A.694(17),

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun A.813(19),

— EN 61162-röðin

— IMO-ályktun MSC.202(81),

eða

— IMO-ályktun MSC.211(81),

— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun MSC.263(84),
— IMO MSC.1/umburðarbr. 1307.
A.2/4.35

Galileo-móttakari

Flutt í A.1/4.56.

A.2/4.36

Búnaður fyrir AIS
SART

Flutt í A.1/4.55.

5.

— IEC 61162-röðin.

Fjarskiptabúnaður
Athugasemdir við 5. lið: Fjarskiptabúnaður.
5. dálkur:
IEC 61162-röðin vísar til eftirfarandi viðmiðunarstaðla fyrir siglinga- og fjarskiptabúnað og -kerfi í skipum ásamt
stafrænum tengibúnaði:
1.

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Part 1: Single talker and multiple listeners

2.

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3.

IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) - Part 3: Serial data instrument network
— IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Part 3: Serial data instrument network
— IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

4.

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Introduction and general principles
— IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Application profile
— IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Documentation and test requirements
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— IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile
— IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems
interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards
— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet
interconnection
IEC 61162-röðin vísar til eftirfarandi viðmiðunarstaðla fyrir siglinga- og fjarskiptabúnað og -kerfi í skipum ásamt
stafrænum tengibúnaði:
1.

EN 61162-1 (2011) - Part 1: Single talker and multiple listeners

2.

EN 61162-2 (1998) - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3.

EN 61162-3 (2008) - Part 3: Serial data instrument network
— EN 61162-3-am1 (2010) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

4.

EN 61162-400 (2002) - Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection —
Introduction and general principles
— EN 61162-401 (2002) - Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Application profile
— EN 61162-402 (2005) - Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Documentation and test requirements
— EN 61162-410 (2002) - Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Transport profile requirements and basic transport profile
— EN 61162-420 (2002) - Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection
— Companion standard requirements and basic companion standards
— EN 61162-450 (2011) - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection

Nr.

Heiti búnaðar

Regla SOLAS 74, með
áorðnum breytingum, ef
„gerðarsamþykkis“ er
krafist

Reglur SOLAS 74, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi ályktunum
og umburðarbréfum IMO, eftir því sem
við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

Gervihnattaneyðar
— Regla IV/14,
baujur (EPIRB) með
metrabylgjutalstöðvar — Regla X/3,
búnaði (VHF)
— IMO-ályktun
MSC.36(63)-(HSCkóðinn frá 1994),

Regla IV/8,
— IMO-ályktun A.662(16),
— IMO-ályktun A.694(17),
— IMO-ályktun A.805(19),

— IMO-ályktun MSC.36(63)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 1994),
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000).
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000),
— ITU-R M.489-2 (10/95),
— ITU-R M.693 (06/90).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008)
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).
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2

Varaaflstöð fyrir
fjarskiptabúnað

3

4

— Regla IV/14,

— Regla IV/13,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994),
kóðinn frá 1994),
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000),
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000).
— IMO COMSAR umburðarbr. 16,

10.4.2014

5

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008)
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

— IMO COMSAR umburðarbr. 32.
A.2/5.3

Inmarsat-F SES

Flutt í A.1/5.19.

A.2/5.4

Neyðarstjórnborð

— Regla IV/14,

— Regla IV/6,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994),
kóðinn frá 1994),
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000),
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000).
— IMO MSC/umburðarbr. 862,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008)
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

— IMO COMSAR umburðarbr. 32.
A.2/5.5

Stjórnborð fyrir
neyðarviðvörun

— Regla IV/14,

— Regla IV/6,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994),
kóðinn frá 1994),
— IMO-ályktun MSC.97(73)— IMO-ályktun
(HSC-kóðinn frá 2000),
MSC.97(73)-(HSCkóðinn frá 2000).
— IMO MSC/umburðarbr. 862,

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008)
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008).

— IMO COMSAR umburðarbr. 32.
A.2/5.6

Gervihnattaneyðar
bauja á L-bandi
(INMARSAT)

A.2/5.7

Vákallsbúnaður skips

Hér á að vera eyða

— Regla XI-2/6,
— IMO-ályktun A.694(17),

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),

— IMO-ályktun MSC.147(77),

— EN 61162-röðin

— IMO MSC/umburðarbr. 1072.

eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— IEC 61162-röðin.
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1

A.2/5.8
úr A.1/5.16.

2

Tvíátta metrabylgju
talstöðvarbúnaður
(VHF) fyrir flug

3

4

— Regla IV/14,

— Regla IV/7,

— Regla X/3,

— IMO-ályktun A.694(17),

— IMO-ályktun
— IMO-ályktun MSC.36(63)MSC.36(63)-(HSC(HSC-kóðinn frá 1994) 14,
kóðinn frá 1994)
14,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 14,
— IMO-ályktun
MSC.97(73)-(HSC— IMO-ályktun MSC.80 (70),
kóðinn frá 2000)
14.
— IMO COMSAR umburðarbr. 32,

Nr. 23/465

5

6

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— ETSI EN 301 688 V1.1.1
(2000-07)
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— ETSI EN 301 688 V1.1.1
(2000-07).

— ICAO-samningurinn, 10.
viðauki, alþjóðafjarskiptareglur.
6.

Búnaður sem krafist er samkvæmt COLREG 72

Nr.

Heiti búnaðar

Regla COLREG 72 ef
„gerðarsamþykkis“ er
krafist

1

2

3

A.2/6.1

Siglingaljós

Flutt í A.1/6.1.

A.2/6.2

Hljóðmerkjabúnaður

— COLREG 72,
viðauki III/3.

Reglur COLREG ásamt viðeigandi
ályktunum og umburðarbréfum IMO, eftir
því sem við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

4

5

6

— COLREG 72, viðauki III/3,
— IMO-ályktun A.694 (17).

— EN 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— flautur — COLREG 72,
viðauki III/1 (nothæfi),
— bjöllur eða gong —
COLREG 72, viðauki III/2
(nothæfi).
eða
— IEC 60945 (2002), þ.m.t.
IEC 60945, 1. leiðrétting
(2008),
— flautur — COLREG 72,
viðauki III/1 (nothæfi),
— bjöllur eða gong —
COLREG 72, viðauki III/2
(nothæfi).

7.

Öryggisbúnaður fyrir búlkaskip

Nr.

Heiti búnaðar

Regla SOLAS 74, með
áorðnum breytingum, ef
„gerðarsamþykkis“ er
krafist

1

2

3

A.2/7.1

Hleðslutæki

— Regla XII/11,

Reglur SOLAS 74, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi ályktunum
og umburðarbréfum IMO, eftir því sem
við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

4

5

6

— Regla XII/11,

— 5. ályktun SOLAS- — 5. ályktun SOLAS-ráðstefnunnar
ráðstefnunnar 1997.
1997. 5.
5.
A.2/7.2

Vatnshæðarskynjari í
búlkaskipum

Búnaður felldur brott.

— IMO MSC.1/umburðarbr.
1229.
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Búnaður samkvæmt SOLAS, kafli II-1

Nr.

Heiti búnaðar

Regla SOLAS 74, með
áorðnum breytingum, ef
„gerðarsamþykkis“ er
krafist

Reglur SOLAS 74, með áorðnum
breytingum, ásamt viðeigandi ályktunum
og umburðarbréfum IMO, eftir því sem
við á

Prófunarstaðlar

Aðferðar
einingar
við sam
ræmismat

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Ræsibúnaður fyrir
rafala í kulda

— Regla II-1/44,

— Regla II-1/44,

— Regla X/3.

— IMO-ályktun MSC.36(63)(HSC-kóðinn frá 1994) 12,
— IMO-ályktun MSC.97(73)(HSC-kóðinn frá 2000) 12.
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 886/2013

Nr. 23/467

2014/EES/23/48

frá 15. maí 2013
um viðbót við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB að því er varðar gögn
og málsmeðferðarreglur svo veita megi, þar sem því verður við komið, almennar
lágmarksupplýsingar sem tengjast umferðaröryggi án endurgjalds fyrir notendur (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

lög Sambandsins, einkum eins og sett er fram í tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995
um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónu
upplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (4)
og í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB
frá 12. júlí 2002 um vinnslu persónuupplýsinga og um
verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta (tilskipun
um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti)(5). Þar af
leiðandi ættu meginreglur um takmörkun vegna tilgangs
og lágmörkun gagna að gilda um verkbúnað og þjónustu
fyrir skynvædd flutningakerfi.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/
ESB frá 7. júlí 2010 um ramma um útbreiðslu skynvæddra
flutningakerfa á sviði flutninga á vegum og um tengingu þeirra
við aðra flutningsmáta (1), einkum c-lið 3. gr. og 1. mgr. 6. gr.,
að höfðu samráði við Evrópsku persónuverndarstofnunina,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í c-lið 3. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er tilgreint að gögn
og málsmeðferðarreglur svo veita megi, þar sem því
verður við komið, almennar lágmarksupplýsingar sem
tengjast umferðaröryggi, án endurgjalds fyrir notendur,
séu forgangsaðgerð.

2)

Í 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er þess krafist að
framkvæmdastjórnin samþykki forskriftir sem nauðsyn
legar eru til að tryggja samrýmanleika, rekstrarsamhæfi
og samfelldni að því er varðar útbreiðslu og hagnýt
not af skynvæddu flutningakerfunum í tengslum við
forgangsaðgerðirnar.

3)

Í orðsendingunni „Leiðin til evrópsks umferðar
öryggissvæðis: stefnumið um umferðaröryggi 20112020“ (2) er viðurkennt að „skynvædd flutningakerfi
geti mögulega gegnt mikilvægu hlutverki við að bæta
umferðaröryggi, t.d. með því að innleiða kerfi til að
greina atvik og hafa eftirlit með umferð sem geta veitt
vegfarendum upplýsingar á rauntíma“.

4)

Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/98/EB frá
17. nóvember 2003 um endurnotkun upplýsinga frá hinu
opinbera (3) eru settar lágmarksreglur um endurnotkun
upplýsinga frá hinu opinbera í öllu Sambandinu í tengslum
við veitingu upplýsingaþjónustu og eru aðildarríkin hvött
til að ganga lengra en þessar lágmarksreglur segja til
um og til að samþykkja stefnumál sem heimila víðtæka
notkun upplýsinga eða gagna í vörslu opinberra aðila.

5)

Útbreiðsla og notkun verkbúnaðar og þjónustu
fyrir skynvædd flutningakerfi fela í sér úrvinnslu
persónuupplýsinga, sem ætti að fara fram í samræmi við

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 247, 18.9.2013, bls. 6. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 207, 6.8.2010, bls. 1.
(2) COM(2010) 389, lokagerð.
(3) Stjtíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 90.

6)

Til að ná fram samrýmanleika, rekstrarsamhæfi og
samfelldni er nauðsynlegt að skilgreina lágmarkskröfur um
almenna upplýsingaþjónustu sem tengist umferðaröryggi.
Þessar kröfur ættu að tengjast auðkenningu og notkun
staðlaðrar skrár yfir atburði eða aðstæður í umferðinni
sem tengjast öryggi og tilkynna á endanlegum notendum,
sem og efni upplýsinganna sem veita á endanlegum
notendum. Ef endanlegum notendum berast upplýsingar
fyrir tilstuðlan margvíslegra dreifingarleiða, sem eru
undir stjórn opinberra aðila og/eða einkaaðila í rekstri
vega, þjónustuveitenda og útvarpsrekenda, sem senda
út umferðarupplýsingar, ættu upplýsingarnar ekki að
vera mótsagnakenndar og ættu þar með að fela í sér
sömu þætti og byggjast á sömu lýsingu á atburðum eða
aðstæðum sem um er að ræða.

7)

Umferðargögn sem tengjast umferðaröryggi eru nauðsynleg
svo unnt sé að veita almennar lágmarksupplýsingar
sem tengjast umferðaröryggi. Opinberir aðilar og/eða
einkaaðilar í rekstri og þjónustuveitendur sjá um að
safna gögnunum og geyma þau. Til að auðvelt sé
að skiptast á þessum gögnum og endurnota þau við
veitingu upplýsingaþjónustu ættu opinberir aðilar og/eða
einkaaðilar í rekstri vega og þjónustuveitendur að gera
þau aðgengileg með því að nota einstaka aðgangspunkta
eða sjá til þess að gögnin séu aðgengileg fyrir tilstuðlan
aðgangspunkta sem aðildarríki stofna eða stýra. Þessir
aðgangspunktar geta verið á formi gagnasafns, skrár,
vefgáttar eða öðru sambærilegu formi.

8)

Gera ætti þessi umferðargögn í tengslum við
umferðaröryggi aðgengileg í samræmi við kröfur um
gagnavernd (t.d. með því að gera persónuupplýsingar
nafnlausar). Ef upplýsingaþjónustan á að reiða sig á
söfnun gagna, þ.m.t. landfræðilega staðsetningu, frá
endanlegu notendunum sjálfum, eða fyrir tilstuðlan
samvirks kerfis í framtíðinni, ættu endanlegir notendur

(4)
(5)

Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002, bls. 37.
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að vera vel upplýstir um að slíkum gögnum sé safnað,
hvernig gagnasöfnunin fer fram og hvernig megi rekja
þau ásamt því hve lengi slík gögn eru geymd. Opinberir
aðilar og/eða einkaaðilar í rekstri vega, þjónustuveitendur
og bílaiðnaðurinn ættu að grípa til viðeigandi tæknilegra
ráðstafana til að tryggja nafnleynd þeirra gagna sem
berast frá endanlegum notendum eða ökutækjum þeirra.
9)

Þau aðildarríki sem þegar veita upplýsingar um
umferðaröryggi á einhverju formi á yfirráðasvæði sínu
ættu áfram að geta notast við núverandi aðferðir sínar,
að því marki sem þær samrýmast kröfum þessarar
reglugerðar. Til að hámarka jákvæðu áhrifin af því
að veita upplýsingaþjónustu um öryggi á vegum og
umferðaraðstæður, þ.e. að draga úr fjölda umferðarslysa
og dauðaslysa í Sambandinu, ætti veiting almennra
lágmarksupplýsinga sem tengjast umferðaröryggi að
vera samrýmanleg, rekstrarsamhæfð og samfelld á milli
aðildarríkja, viðhalda ætti lágmarksgæðastigi hennar
og veita ætti hana, þar sem því verður við komið, án
endurgjalds fyrir alla endanlega notendur.

10) Til þess að öll aðildarríki geti þróað samhæfða og
heildstæða nálgun, sem miðar að því að veita almennar
lágmarksupplýsingar sem tengjast umferðaröryggi í öllu
Sambandinu, er viðeigandi að skilgreina kröfur fyrir
Sambandið í heild sem gilda um veitingu allrar almennrar
lágmarksupplýsingaþjónustu sem tengist umferðaröryggi.
Aðildarríki geta treyst á tæknilausnir, sem þegar eru fyrir
hendi, og opna staðla, sem evrópskar og alþjóðlegar
staðlastofnanir láta í té, til að tryggja rekstrarsamhæfi og
samfelldni í tengslum við veitingu almennra lágmarks
upplýsinga sem tengjast umferðaröryggi í Sambandinu.
11) Til að tryggja að veiting almennra lágmarksupplýsinga sem
tengjast umferðaröryggi sé bæði áreiðanleg og ómaksins
verð ætti að viðhalda lágmarksgæðastigi. Aðildarríki
ættu að halda áfram starfi sínu og miðla reynslu sinni af
því að skilgreina viðeigandi gæðaviðmiðanir, aðferðir
við gæðamælingar og -vöktun sem og gæðamarkmið
fyrir hvers konar atburði eða aðstæður í umferðinni,
sem tengjast öryggi, vegakerfi og/eða rekstrarumhverfi.
Aðildarríki ættu að miðla þekkingu sinni og bestu
starfsvenjum með því að tilkynna framkvæmdastjórninni
niðurstöður úr greiningum og um reynslu sína á þessu
sviði.
12) Þrátt fyrir að almennar lágmarksupplýsingar, sem tengjast
umferðaröryggi, ættu að vera hluti af almennri þjónustu,
án endurgjalds fyrir endanlega notendur, ef því verður
við komið, getur annar kostnaður fallið á þá sem tengist
fjarskiptagjöldum og talstöðvarskírteinum eða kaupum á
búnaði sem gerir móttöku upplýsinga mögulega.
13) Almennar lágmarksupplýsingar sem tengjast umferðar
öryggi ættu að ná til eins margra endanlegra notenda og
tæknilega er mögulegt, að teknu tilliti til mismunandi
tæknilegrar getu ökutækja, dreifingarleiða og móttöku
búnaðar sem er fáanlegur á markaði.
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14) Opinberir aðilar og einkaaðilar í rekstri vega og þjónustu
veitendur ættu að leitast við að samræma hvernig upplýs
ingarnar, sem veittar eru endanlegum notendum, eru
settar fram, óháð því á hvaða tungumáli þær eru. Þau
aðildarríki sem hafa skrifað undir Vínarsamninginn
frá 1968 um umferðarskilti og -merki, sem efnahagsog félagsmálaráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti
8. nóvember 1968, ættu að styðjast við þennan samning,
einkum samsteyptu ályktunina um umferðarskilti
og -merki, sem samin var af starfshópi um umferðar
öryggi (6).
15) Á grundvelli landsbundins mats ættu aðildarríki að geta
afmarkað umfang almennrar lágmarksupplýsingaþjónustu
sem tengist umferðaröryggi innan samevrópska
vegakerfisins á yfirráðasvæði sínu til að leggja áherslu á
vegakafla og svæði þar sem umferðar- og öryggisaðstæður
krefjast þess að upplýsingaþjónusta sé veitt og réttlæta
fjárfestingar sem tengjast þjónustunni. Það verður þó
að viðurkenna að þar sem aðstæður og hagsmunaaðilar
geta verið mismunandi ættu kröfur þessarar reglugerðar
ekki að gilda um hnútpunkta í þéttbýli. Aðildarríki
ættu að tilkynna framkvæmdastjórninni um afmörkun
upplýsingaþjónustu sinnar.
16) Í 4. mgr. 17. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er gerð
krafa um að framkvæmdastjórnin leggi skýrslu fyrir
Evrópuþingið og ráðið á þriggja ára fresti um hvernig
framkvæmd þessarar tilskipunar miðar. Skýrslunni ætti
að fylgja greining á virkni og framkvæmd 5.–11. gr. og
16. gr. og í henni ætti að meta þörfina á að breyta þessari
tilskipun, eftir því sem við á. Við þessa endurskoðun
ætti einnig að leggja mat á þörfina á að breyta og/eða
bæta við forskriftir, sem samþykktar eru í tengslum
við forgangsaðgerðir, eftir því sem við á, á grundvelli
útbreiðslu þeirra í hverju ríki fyrir sig, tækniþróunar og
þróunar í stöðlun.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA
1. gr.
Efni og gildissvið
Í þessari reglugerð eru settar fram forskriftir sem nauðsynlegar
eru til að tryggja samrýmanleika, rekstrarsamhæfi og
samfelldni í tengslum við útbreiðslu og hagnýta notkun
gagna og málsmeðferðarreglna svo veita megi, þar sem því
verður við komið, almennar lágmarksupplýsingar sem tengjast
umferðaröryggi án endurgjalds fyrir notendur í Sambandinu, í
samræmi við tilskipun 2010/40/ESB.

Reglugerðin gildir um veitingu almennrar lágmarks
upp
lýs
inga
þjónustu sem tengist umferðaröryggi í samevrópska
vegakerfinu.
(6)

Sameinuðu þjóðirnar — ECE/TRANS/WP.1/119/2. endursk. — 27. maí
2010.

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:
a) „samevrópskt vegakerfi“: vegakerfi eins og það er skilgreint
í 2. þætti I. viðauka við ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
nr. 661/2010/ESB (7), að undanskildum hnútpunktum í
þéttbýli,
b) „vegur sem er háll tímabundið“: ófyrirséðar aðstæður á
yfirborði vegar sem gerir það hált í tiltekinn tíma og veldur
því að veggrip ökutækja minnkar til muna,
c) „dýr, fólk, hindranir, brak á vegi“: aðstæður þar sem dýr,
brak, hindranir eða fólk er staðsett á vegi þar sem maður
myndi ekki búast við þeim þannig að til neyðarhemlunar
gæti komið til að forðast þau,
d) „óvarinn slysstaður“: svæði þar sem slys hefur átt sér stað
og lögbært yfirvald hefur ekki enn tryggt öryggi,
e) „tímabundin vegavinna“: vinna á vegum sem stendur yfir
tímabundið og fer fram á vegi eða í vegkanti og er aðeins
kynnt með lágmarksmerkingum sökum þess hve vinnan
stendur yfir í stuttan tíma,
f) „minnkað skyggni“: þegar skilyrði eru þannig að þau hafa
áhrif á sjónsvið ökumanna og geta haft áhrif á öryggi í
akstri,
g) „akstur á móti umferð“: ökutæki sem ferðast á röngum
vegarhelmingi á tvískiptri akbraut, á móti umferð,
h) „ómerkt tálmun á vegi“: hvers konar tálmun eða lokun
vegar, að hluta til eða að öllu leyti, sem hvorki hefur verið
gerð nægilega örugg né merkt með skiltum,
i) „sérstök veðurskilyrði“: óvenjuleg eða alvarleg
veðurskilyrði eða veðurskilyrði sem eru óvenjuleg miðað
við árstíma og geta haft áhrif á öryggi í akstri,
j) „notandi almennra lágmarksupplýsinga sem tengjast
umferðaröryggi“: allir lögaðilar eða einstaklingar sem taka
þátt í að veita almenna lágmarksupplýsingaþjónustu sem
tengist umferðaröryggi, s.s. opinberir aðilar og einkaaðilar
í rekstri vega, umferðarstjórnendur, þjónustuveitendur og
útvarpsrekendur sem senda út umferðarupplýsingar,
k) „endanlegur notandi“: ökumaður sem nýtir sér almenna
lágmarksupplýsingaþjónustu sem tengist umferðaröryggi,
l) „almenn lágmarksupplýsingaþjónusta sem tengist
umferðaröryggi“: umferðaupplýsingaþjónusta á rauntíma,
þar sem veitt er fyrirfram ákveðið lágmark upplýsinga um
umferðaröryggi og sem hámarksfjöldi endanlegra notenda
geta nálgast með lágmarksfyrirhöfn,
( 7)

Stjtíð. ESB L 204, 5.8.2010, bls. 1.
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m) „umferðargögn sem tengjast umferðaröryggi“: gögn sem
eru nauðsynleg til að veita almenna lágmarks
upplýs
ingaþjónustu sem tengist umferðaröryggi og sem er safnað
fyrir milligöngu einkaaðila eða opinbera aðila,
n) „almennar lágmarksupplýsingar sem tengjast umferðar
öryggi“: gögn um umferð tengd umferðaröryggi, sem eru
dregin út, tekin saman og unnin, sem opinberir aðilar og/
eða einkaaðilar í rekstri vega og/eða þjónustuveitendur
veita endanlegum notendum með því að nota hvers konar
dreifingarleiðir,
o) „aðgangspunktur“: stafrænn aðgangspunktur þar sem
umferðargögnum í tengslum við umferðaröryggi, sem eru
nauðsynleg til að afla almennra lágmarksupplýsinga sem
tengjast umferðaröryggi, er safnað, þau sniðin og gerð
aðgengileg til gagnaskipta og endurnotkunar,
p) „án endurgjalds“: veiting almennrar lágmarksupplýsinga
þjónustu sem tengist umferðaröryggi án viðbótarkostnaðar
fyrir endanlega notendur á notkunarstað.
3. gr.
Skrá yfir atburði eða aðstæður í umferðinni sem tengjast
öryggi
Atburðir og aðstæður, sem falla undir almenna lágmarks
upplýsingaþjónustu sem tengist umferðaröryggi, skulu tilheyra
a.m.k. einum af eftirfarandi flokkum:
a) vegur sem er háll tímabundið,
b) dýr, fólk, hindranir, brak á vegi,
c) óvarinn slysstaður,
d) tímabundin vegavinna,
e) minnkað skyggni,
f) akstur á móti umferð,
g) ómerkt tálmun á vegi,
h) sérstök veðurskilyrði.
4. gr.
Efni upplýsinga
1. Upplýsingarnar, sem eru veittar um atburði og aðstæður
í umferðinni sem tengjast öryggi, skulu fela í sér eftirfarandi
atriði:
a) staðsetningu atburðar eða aðstæðna,
b) þann flokk sem atvikið eða aðstæðurnar tilheyra, eins og
um getur í 3. gr., og, eftir því sem við á, stutt lýsing á þeim,
c) ráð um aksturslag, eftir því sem við á.
2. Ef atburðurinn eða aðstæðurnar eru ekki lengur til staðar
skulu upplýsingarnar dregnar til baka og ef breytingar verða á
atburðinum eða aðstæðunum skal upplýsingunum breytt.
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5. gr.

8. gr.

Veiting upplýsingaþjónustu

Miðlun upplýsinga

1. Aðildarríki skulu auðkenna þá hluta samevrópska
vegakerfisins þar sem umferðar- og öryggisaðstæður krefjast
þess að innleidd verði almenn lágmarksupplýsingaþjónustu
sem tengist umferðaröryggi.

1. Opinberir aðilar eða einkaaðilar í rekstri vega, þjónustu
veitendur og útvarpsrekendur, sem senda út umferðar
upplýsingar, skulu veita endanlegum notendum almennar
lágmarks
upplýsingar sem tengjast umferðaröryggi áður en
aðrar upplýsingar sem ekki tengjast öryggi eru veittar.

Þau skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessa hluta.
2. Þegar upplýsingaþjónusta er veitt skal uppfylla kröfurnar
sem settar eru fram í 6.–8. gr.
6. gr.
Greining á atburðum eða aðstæðum og söfnun gagna
Opinberir aðilar og einkaaðilar í rekstri vega og/eða
þjónustuveitendur skulu koma á eða notast við úrræði til
að greina atburði eða aðstæður og safna viðeigandi
umferðargögnum sem tengjast umferðaröryggi með það eitt að
markmiði að veita upplýsingaþjónustu.
Þessi úrræði skulu innleidd í samræmi við skilyrðin og
kröfurnar sem eru sett fram í landslögum.
7. gr.
Aðgengi að gögnum, gagnaskipti og endurnotkun gagna
1. Opinberir aðilar og/eða einkaaðilar í rekstri vega og/eða
þjónustuveitendur skulu deila og skiptast á þeim gögnum sem
þeir safna skv. 6. gr. Í þeim tilgangi skulu þeir gera þessi gögn
aðgengileg á DATEX II-sniði (CEN/TS 16157) eða á öðru
sniði, sem er að öllu leyti samrýmanlegt og rekstrarsamhæft
DATEX II tölvulesanlegu sniði, fyrir tilstuðlan aðgangspunkts.
2. Aðildarríki skulu hafa umsjón með sínum aðgangs
punktum, að því er varðar gögnin, sem um getur í 1. mgr., sem
sameina aðgangspunkta sem opinberir aðilar og/eða einka
aðilar í rekstri vega og/eða þjónustuveitendur hafa stofnað á
yfirráðasvæði sínu.
3. Allir notendur almennra lágmarksupplýsinga sem
tengjast umferðaröryggi skulu hafa aðgang að þessum gögnum
til að skiptast á þeim og endurnota:
a) án mismununar,
b) innan Sambandsins, óháð staðfestuaðildarríki,
c) í samræmi við aðgangsrétt og málsmeðferðarreglur sem
eru skilgreindar í tilskipun 2003/98/EB,
d) innan tímaramma sem tryggir að upplýsingaþjónusta verði
veitt tímanlega,
e) fyrir tilstuðlan aðgangspunkts í hverju ríki fyrir sig.
4. Opinberir aðilar og einkaaðilar í rekstri vega og þjónustu
veitendur skulu tryggja tímanlega endurnýjun og gæði gagna,
sem gerð eru aðgengileg fyrir tilstuðlan aðgangspunkts þeirra.

2.

Upplýsingaþjónustan skal uppfylla eftirfarandi skilyrði:

a) hún skal veitt með þeim hætti að tryggt sé að upplýsingarnar
nái til sem flestra endanlegra notenda sem tiltekinn
atburður eða aðstæður, sem um getur í 3. gr., hafa áhrif á,
b) opinberir aðilar og/eða einkaaðilar í rekstri vega og/eða
þjónustuveitendur og/eða útvarpsrekendur, sem senda út
umferðarupplýsingar, veita aðgang að þjónustunni, án
endurgjalds fyrir endanlega notendur, þar sem því verður
við komið.
3. Opinberir aðilar og einkaaðilar í rekstri vega og þjónustu
veitendur skulu vinna saman að því að samræma hvernig
upplýsingarnar, sem veittar eru endanlegum notendum, eru
settar fram.
Þeir skulu upplýsa endanlega notendur um tilvist upplýsinga
þjónustunnar og umfang hennar.
9. gr.
Mat á því hvort farið sé að kröfum
1. Aðildarríki skulu tilnefna óhlutdrægan og óháðan lands
bundinn aðila, sem er hæfur til að meta hvort opinberir
aðilar eða einkaaðilar í rekstri vega, þjónustuveitendur eða
útvarpsrekendur, sem senda út umferðarupplýsingar, fari að
kröfunum sem settar eru fram í 3.–8. gr. Tvö eða fleiri
aðildarríki geta tilnefnt sameiginlegan aðila, sem er hæfur til
að meta hvort farið sé að kröfunum á yfirráðasvæðum þeirra.
Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessa
tilnefndu landsbundnu aðila.
2. Opinberir aðilar eða einkaaðilar í rekstri vega, þjónustu
veitendur og útvarpsrekendur, sem senda út umferðar
upplýsingar, skulu veita tilnefndu landsbundnu aðilunum
auðkennisupplýsingar sínar og lýsingu á upplýsingaþjónustunni,
sem þeir veita, ásamt því að leggja fram samræmisyfirlýsingu
um að þeir fari að kröfunum sem settar eru fram í 3.–8. gr.
Í yfirlýsingunni skulu eftirfarandi atriði koma fram, eftir
atvikum:
a) flokkar, sem tengjast umferðaröryggi, og vegakerfið, sem
upplýsingaþjónustan tekur til,
b) upplýsingar um aðgangspunkt fyrir umferðargögn sem
tengjast umferðaröryggi og skilyrði fyrir notkun hans,
c) snið umferðargagnanna sem tengjast umferðaröryggi og
eru aðgengileg fyrir tilstuðlan aðgangspunktsins,
d) aðferðir sem eru notaðar til að miðla upplýsingaþjónustu
til endanlegra notenda.
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Opinberir aðilar eða einkaaðilar í rekstri vega, þjónustuveitendur
og útvarpsrekendur, sem senda út umferðarupplýsingar, skulu
tafarlaust uppfæra samræmisyfirlýsingar sínar ef einhverjar
breytingar verða á veitingu þjónustu þeirra.
3. Tilnefndir landsbundnir aðilar skulu skoða af handahófi
hvort yfirlýsingar séu réttar hjá ýmsum opinberum aðilum
eða einkaaðilum í rekstri vega, þjónustuveitendum og
útvarpsrekendum, sem senda út umferðarupplýsingar, og
krefjast þess að sýnt sé fram á að farið sé að kröfunum sem
settar eru fram í 3.–8. gr.
Á hverju ári skulu tilnefndir landsbundnir aðilar greina
landsbundnum yfirvöldum frá yfirlýsingunum, sem lagðar
voru fram, sem og frá niðurstöðum úr slembiskoðunum sínum.
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2. Eigi síðar en 12 mánuðum frá gildistöku þessarar reglu
gerðar og á hverju almanaksári eftir það skulu aðildarríki veita
framkvæmdastjórninni eftirfarandi upplýsingar:
a) framfarir sem orðið hafa við framkvæmd upplýsinga
þjónustunnar, þ.m.t. viðmiðin, sem notuð eru, til að
skilgreina gæðastig hennar og aðferðirnar sem notaðar eru
til að fylgjast með gæðum hennar,
b) niðurstöður úr mati á því hvort farið sé að kröfunum sem
settar eru fram í 3.–8. gr.,
c) ef við á, lýsingu á breytingum á aðgangspunkti í hverju
aðildarríki fyrir sig.

10. gr.
Eftirfylgni

11. gr.

1. Aðildarríki skulu, eigi síðar en 12 mánuðum frá gildistöku
þessarar reglugerðar, senda framkvæmdastjórninni eftirfarandi:
a) upplýsingar um landsbundna aðilann sem er tilnefndur til
að leggja mat á hvort farið sé að kröfunum sem settar eru
fram í 3.–8. gr.,
b) lýsingu á núverandi eða fyrirhuguðum aðgangspunkti
sínum.

Gildistaka og beiting
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Henni skal beitt frá og með 1. október 2013. Að því er varðar
upplýsingaþjónustu, sem er þegar fyrir hendi á gildistökudegi
þessarar reglugerðar, gildir hún þó frá og með 1. október 2015.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. maí 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

_________
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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1264/2013

10.4.2014

2014/EES/23/49

frá 3. desember 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir
flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

5)

Flugöryggisnefndinni hafa borist uppfærslur frá
framkvæmdastjórninni um yfirstandandi sameiginlegt
samráð, innan ramma reglugerðar (EB) nr. 2111/2005
og framkvæmdarreglugerðar hennar (EB) nr. 473/2006,
við lögbær yfirvöld og flugrekendur eftirfarandi ríkja:
Gíneu, Indónesíu, Kasakstan, Kirgistan, Líbanon, Íran,
Madagaskar, Máritaníu, Mósambík, Nepal, Filippseyjar og
Sambíu. Flugöryggisnefndinni bárust einnig upplýsingar
frá framkvæmdastjórninni um Albaníu, Indland, Jemen
og Simbabve. Flugöryggisnefndinni hafa einnig borist
uppfærslur frá framkvæmdastjórninni um samráð við
Rússland um tæknileg málefni og um vöktun Líbíu.

6)

Flugöryggisnefndin hefur hlýtt á kynningar Flugöryggis
stofnunar Evrópu um niðurstöður greiningar á úttektar
skýrslum sem Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO) fram
kvæmdi innan ramma úttektaráætlunarinnar í tengslum
við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum (USOAP).
Aðildarríkin voru hvött til að setja í forgang skoðanir á
hlaði hjá þeim flugrekendum sem hafa flugrekstrarleyfi
í ríkjum þar sem Alþjóðaflugmálastofnunin hefur greint
alvarlegan öryggisvanda (SSC) eða þar sem Flugöryggis
stofnun 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 for
gangsröðun skoðana á hlaði gera kleift að afla frekari
upplýsinga um öryggisframmistöðu flugrekenda sem hafa
flugrekstrarleyfi í þessum ríkjum.

7)

Flugöryggisnefndin hefur hlýtt á kynningar Flug
öryggisstofnunar Evrópu um niðurstöður greiningar
á skoðunum á hlaði sem voru framkvæmdar sam
kvæmt áætluninni um öryggisskoðanir erlendra loftfara
(SAFA-áætlunin) í samræmi við reglugerð framkvæmda
stjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 (5).

8)

Flugöryggisnefndin hefur einnig hlýtt á kynningar Flug
öryggisstofnunar Evrópu um verkefni á sviði tækni
aðstoðar sem unnin eru í ríkjum sem verða fyrir
áhrifum ráðstafana eða vöktunar af völdum ákvæða
reglugerðar (EB) nr. 2111/2005. Hún var upplýst um
áætlanir Flugöryggisstofnunar Evrópu og beiðnir um
frekari tækniaðstoð og samvinnu til að auka færni
flug
mála
yfirvalda 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. Aðildarríki voru einnig hvött til að bregðast

(5)

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.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
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 4. gr. (2),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 474/2006 (3) var stofnuð skrá Bandalagsins 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 nokkur aðildarríki og Flugöryggisstofnun Evrópu
(EASA) framkvæmdastjórninni viðeigandi upplýsingar
í tengslum við uppfærslu á skrá Bandalagsins. Þriðju
lönd sendu einnig viðeigandi upplýsingar. Á grundvelli
þessara upplýsinga ætti að uppfæra skrá Bandalagsins.

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 skrá Bandalagsins.

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. 3922/1991
(„flugöryggisnefndin“) (4).

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 326, 6.12.2013, bls. 7. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 344, 27.12.2005, bls. 15.
(2) Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 76.
(3) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 474/2006 frá 22. mars
2006 var stofnuð 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.
(4) Reglugerð (EBE) nr. 3922/1991 frá 16. desember 1991 um samræmingu
á tæknikröfum og stjórnsýslumeðferð á sviði flugmála, Stjtíð. EB L 373,
31.12.1991, bls. 4.
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við þessum beiðnum á tvíhliða grundvelli og samræma
viðbrögð sín viðbrögðum framkvæmdastjórnarinnar og
Flugöryggisstofnunar Evrópu. Í þessu samhengi lagði
framkvæmdastjórnin áherslu á 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)

Flugöryggisnefndin hefur einnig hlýtt á kynningu
Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu um stöðu
og þróun viðvörunarkerfis sem styður við SAFAáætlun ESB. Sérstök athygli beindist að tölfræðilegum
upplýsingum um viðvörunarskilaboð vegna flugrekenda,
sem er bannað að stunda flugrekstur, og mögulegum
úrbótum á kerfinu.

Flugrekendur í Evrópusambandinu
10) Í kjölfar greiningar Flugöryggisstofnunar Evrópu
á upplýsingum, sem fengust úr skoðunum á hlaði í
tengslum við öryggisskoðanir erlendra loftfara (SAFAskoðanir á hlaði), sem fóru fram á loftförum flug
rek
enda í Sambandinu, eða eftirlits með stöðlun á
vegum Flugöryggisstofnunar Evrópu, sem og sérstökum
skoðunum og úttektum, sem flugmálayfirvöld í hverju
ríki fyrir sig framkvæmdu, hafa nokkur aðildarríki gert
tilteknar ráðstafanir til að framfylgja lögum og upplýst
framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina um þær.
Rúmenía tilkynnti að flugrekandaskírteini flugrekandans
Jetran Air hefði verið afturkallað, Spánn tilkynnti að
flugrekandaskírteini flugrekandans IMD Airways hefði
fallið úr gildi og unnið væri að því að afturkalla það.
11) Ef einhverjar viðeigandi upplýsingar um öryggismál
gæfu til kynna að öryggisáhætta væri yfirvofandi, sem
afleiðing af því að flugrekendur í Sambandinu færu ekki
að viðeigandi öryggiskröfum, ítrekuðu aðildarríkin að
þau væru tilbúin að grípa til nauðsynlegra aðgerða.
Flugrekendur frá Lýðveldinu Gíneu
12) Eins og samþykkt var á fundi, sem haldinn var í
Brussel í janúar 2013, hafa lögbær yfirvöld í Lýðveldinu
Gíneu (Flugmálastjórn Lýðveldisins Gíneu (DNAC))
veitt upplýsingar með reglulegu millibili um núverandi
framkvæmd áætlunar um aðgerðir til úrbóta, sem
Alþjóðaflugmálastofnunin samþykkti í desember 2012,
ásamt öllum aðgerðum sem henni tengjast.
13) Í nýjustu framvinduskýrslunni, sem móttekin var
15. október 2013, eru upplýsingar um síðustu aðgerðir og
þróun varðandi framkvæmd áætlunarinnar um aðgerðir
til úrbóta. Þýðingu reglugerða um almenningsflug yfir
á frönsku í Lýðveldinu Gíneu (sem eru upphaflega
samdar vegna áhrifa frá fyrirliggjandi reglugerðum í
enskumælandi nágrannalöndum og byggjast að stórum
hluta á þeim) lauk í byrjun ágúst 2013. Hinn 21. ágúst 2013
voru endurskoðaðar lagagerðir um almenningsflug sendar
Þinginu til samþykktar. Samþykkt var kerfi fyrir þjálfun
skoðunarmanna að tillögu Banjul-samstarfshópsins
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um öryggiseftirlit í flugi (BAGASOO). Tilnefning og
tilkynning um tengilið Gíneu, að því er varðar hættulegan
farm, var send Alþjóðaflugmálastofnuninni 3. september
2013.
14) Hinn 30. ágúst 2013 lagði Flugmálastjórn Lýðveldisins
Gíneu endurskoðaða og uppfærða áætlun um aðgerðir til
úrbóta fyrir Alþjóðaflugmálastofnunina. Öllum aðgerðum
til úrbóta, sem voru fyrirhugaðar 2012 og fyrri hluta
2013, hefur verið hrint í framkvæmd og þær sem voru
fyrirhugaðar á 3. og 4. ársfjórðungi 2013 standa enn yfir.
Beðið er eftir fullgildingu Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
á þessum aðgerðum.
15) Þar sem öll eldri fyrirliggjandi flugrekendaskírteini voru
felld tímabundið úr gildi í lok mars 2013 stendur yfir
vottun á landsbundnum flugrekanda (PROBIZ Guinée
sem starfrækir eitt loftfar af tegundinni Beechcraft King
Air 90), sem uppfyllir að öllu leyti (fimm áfanga) kröfur
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, með aðstoð og stuðningi
sérstakrar CAFAC-/BAGASOO-sendinefndar og á sama
tíma stendur yfir þjálfun á vinnustað fyrir skoðunarmenn
Flugmálastjórnar Lýðveldisins Gíneu að því er varðar
allt ferlið. Flugrekandinn PROBIZ starfrækir ekki flug til
Sambandsins.
16) Flugmálastjórn Lýðveldisins Gíneu hefur óskað eftir
samræmdri fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofn
unar
innar til að fullgilda framvindu framkvæmdar
áætlunarinnar um aðgerðir til úrbóta og Alþjóða
flug
málastofnunin hyggst framkvæma úttektina í maí 2014.
17) Ef einhverjar viðeigandi upplýsingar um öryggismál gefa
til kynna að öryggisáhætta sé yfirvofandi, sem afleiðing
af því að ekki sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum,
neyðist framkvæmdastjórnin til að grípa til aðgerða í
samræmi við reglugerð (EB) nr. 2111/2005.
Flugrekendur frá Indlandi
18) Framkvæmdastjórnin vísaði til áframhaldandi skuld
bindingar sinnar gagnvart yfirvöldum á Indlandi að
því er varðar eftirlit með flugrekendum þeirra. Fram
kvæmdastjórnin skrifaði Flugmálastjórn Indlands (DGCA)
í október 2007 og janúar 2010, að því er varðar tiltekna
flugrekendur sem lúta eftirliti Flugmálastjórnarinnar, og
þótti svörin, sem henni bárust, fullnægjandi.
19) Með tilliti til nýliðinna atburða var framkvæmd samræmd
fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í
desember 2012 sem hafði í för með tvenns konar
alvarlegan öryggisvanda. Sá fyrri tengdist vottunarferli
flugrekandaskírteina og hinn síðari samþykkt á breytingum
og viðgerðum á loftförum sem eru skráð á Indlandi
en hafa erlend tegundarvottorð. Framkvæmdastjórnin
skrifaði yfirvöldum á Indlandi aftur 30. apríl 2013 til
að spyrjast enn frekar fyrir um ýmis konar alvarlegan
öryggisvanda ásamt því að vekja máls á öðrum málum
sem tengjast reglulegri vöktun Flugöryggisstofnunar
Evrópu á öryggisupplýsingum í tengslum við öryggis
eftirlit innan Indlands. Flugmálastjórnin svaraði
10. maí 2013 og veitti upplýsingar um aðgerðir til
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úrbóta í tengslum við ýmis konar alvarlegan öryggis
vanda. Í ágúst 2013 fór fram önnur samræmd full
gildi ngarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar á
Indlandi til þess að sannreyna að Indland hefði fram
kvæmt aðgerðirnar til úrbóta, sem yfirvöld á Indlandi
höfðu komist að samkomulagi við Alþjóða
flug
mála
stofnunina um að framkvæma, með fullnægjandi hætti.
Í kjölfar þessarar samræmdu fullgildingar
úttektar
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar leit Alþjóðaflugmála
stofnunin svo á að ráðin hefði verið bót á ýmis konar
alvarlegum öryggisvanda. Heildarskýrsla samræmdu
fullgildingarúttektar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
hefur ekki enn verið gerð aðgengileg.
20) Sú staðreynd er enn fremur mikilvæg að Flugmálastjórn
Bandaríkjanna framkvæmdi alþjóðlegt flugöryggismat
(IASA) í ágúst 2013. Málin standa þannig nú að Indland
hefur viðhaldið stöðu sinni í flokki 1 hjá Flugmálastjórn
Bandaríkjanna að því er varðar að fara að tilskildum
ákvæðum. Ef þessi staða breytist til hins verra í framtíð
inni myndi framkvæmdastjórnin þurfa að taka til tilhlýði
legrar athugunar að hefja formlegt samráð við indversk
yfirvöld í samræmi við 2. mgr. 3. gr. reglugerðar 473/2006.
21) Aðildarríkin munu halda áfram að sannprófa hvort við
eigandi öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt
með því að setja það í forgang að loftför indverskra
flugrekenda séu skoðuð á hlaði samkvæmt reglugerð
(ESB) nr. 965/2012.
Flugrekendur frá Indónesíu
22) Samráð við lögbær yfirvöld í Indónesíu (Flugmálastjórn
Indónesíu (DGCA)) heldur áfram með það að markmiði
að fylgjast með árangri Flugmálastjórnarinnar við að
tryggja að öryggiseftirlit með öllum flugrekendum, sem
hafa fengið vottun í Indónesíu, samrýmist alþjóðlegum
öryggiskröfum.
23) Flugrekandinn PT Citilink Indonesia skrifaði fram
kvæmdastjórninni 2. ágúst 2013 þar sem farið var fram
á að hann yrði felldur brott úr viðauka A. Bréfinu fylgdu
yfirgripsmikil gögn um hvernig ætti að ljúka við að
framkvæma fimm áfanga vottunarferlið.
24) Tæknilegur fundur flugrekandans Citilink Indonesia,
framkvæmdastjórnarinnar, Flugöryggisstofnunar Evrópu
og aðildarríkjanna var haldinn í Brussel 5. nóvember
2013 til að fara yfir hin yfirgripsmiklu gögn sem
flugrekandinn lagði fram. Flugmálastjórn Indónesíu var
einnig boðið að sækja þennan fund en hún taldi að
þátttaka sín væri ekki bráðnauðsynleg á þessum tíma. Á
grundvelli þessa fundar mun framkvæmdastjórnin starfa
með Flugmálastjórn Indónesíu til að afla allra skýringa
sem þörf er á til að ákveða hvort og hvenær hún gæti
lagt til að aflétta ætti takmörkunum sem flugrekandanum
Citilink Indonesia höfðu verið settar.
25) Í bréfi sínu, dagsettu 23. október 2013, veitti Flugmála
stjórn Indónesíu einnig uppfærðar upplýsingar um
aðra flugrekendur sem eru undir eftirliti hennar. Hún
upplýsti framkvæmdastjórnina um að 23. apríl 2013
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hefði flugrekandaskírteini nr. 120-050 verið gefið út
til handa flugrekandanum PT Batik Air Indonesia. Þar
sem Flugmálastjórn Indónesíu færði ekki sönnur á að
tryggt væri að öryggiseftirlit með þessum flugrekanda
samrýmdist alþjóðlegum öryggiskröfum er það metið
svo, á grundvelli sameiginlegu viðmiðananna, að þessi
flugrekandi skuli skráður í viðauka A.
26) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin halda áfram
að hvetja Flugmálastjórn Indónesíu í þeirri viðleitni sinni
að setja á stofn flugkerfi sem er í fullu samræmi við
kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.
Flugrekendur frá Kasakstan
27) Framkvæmdastjórnin hefur haldið áfram að hafa virkt
samráð við lögbær yfirvöld í Kasakstan í því skyni að
vera upplýst um og vakta árangur þessara yfirvalda í
langtímaviðleitni sinni til að tryggja að öryggiseftirlit
með öllum flugrekendum, sem hafa fengið vottun í
Kasakstan, samrýmist alþjóðlegum öryggiskröfum.
28) Flugmálastjórn Kasakstan (CAC) tilkynnti sérstaklega
með bréfi, dagsettu 8. ágúst 2013, um yfirstandandi
endurvottunaraðgerðir sem miðuðu að því að samræma
verklagsreglur og starfsvenjur við útgáfu og eftirlit
skírteina flugrekenda í Kasakstan að reglum Alþjóðaflug
málastofnunarinnar. Flugmálastjórn Kasakstan tilkynnti
einnig að þetta hefði leitt til þess að skírteini nokkurra
flugrekenda hefðu verið felld tímabundið úr gildi eða
afturkölluð.
29) Hinn 18. október 2013 bárust framkvæmdastjórninni
gögn til staðfestingar á því að annars vegar hefðu
flugrekandaskírteini flugrekendanna Mega, Samal, EuroAsia Air International, Asia Continental Airlines, Deta
Air og Kazair West verið afturkölluð (sem höfðu þegar
fengið endurvottun vegna verkflugs og höfðu þegar
verið felldir brott úr viðauka A (6)) og að hins vegar
hefðu flugrekandaskírteini flugrekendanna Semeyavia
og Irtysh Air verið felld tímabundið úr gildi til 4. ágúst
2013. Flugmálastjórn Kasakstan tilkynnti síðan einnig
að flugrekandaskírteini flugrekandans Semeyavia hefði
fallið úr gildi á þessum tíma og að flugrekandinn hefði
ekki sótt um framlengingu eða endurútgáfu. Tímabundin
ógilding flugrekandaskírteinis flugrekandans Irtysh Air
var síðan framlengd um óákveðinn tíma. Þar sem ógilding
flugrekandaskírteinis er tímabundin ráðstöfun, sem felur
ekki endilega í sér stöðvun á flugrekstri flugrekanda,
ætti flugrekandinn Irtysh Air áfram að vera skráður í
viðauka A. Þar af leiðandi er það metið svo, á grundvelli
sameiginlegu viðmiðananna, að fella ætti flugrekendurna
Mega, Samal, Euro-Asia Air International, Asia Conti
nental Airlines, Deta Air og Semeyavia úr viðauka A.
30) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin styðja
ráðstafanirnar, sem lögbær yfirvöld í Kasakstan gripu
til, til að koma á fót eftirlitskerfi í almenningsflugi sem
uppfyllir alþjóðlegar öryggiskröfur. Með tilliti til þess
hvetur framkvæmdastjórnin þau til að hraða og efla
(6)

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1146/2012 frá
3. desember 2012, Stjtíð. ESB L 333, 5.12.2012, bls. 7.
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aðgerðir sínar við framkvæmd áætlunar um aðgerðir
til úrbóta, eins og samþykkt hefur verið í samráði
við Alþjóðaflugmálastofnunina, og beina athyglinni að
því að þessi tvenns konar alvarlegi öryggisvandi verði
tafarlaust til lykta leiddur. Framkvæmdastjórnin hvetur
einnig til virkrar þátttöku Kasakstan í TRACECAverkefninu um flugöryggi til að auka þekkingu og reynslu
öryggisskoðunarmanna Flugmálastjórnar Kasakstan.
31) Framkvæmdastjórnin er enn staðráðin í að fara í vett
vangsheimsókn til Kasakstan, með aðstoð Flugöryggis
stofnunar Evrópu og með stuðningi aðildarríkjanna, og
undirbúa endurskoðun flugöryggisnefndarinnar á málinu,
um leið og fullnægjandi árangur næst við að ráða bót á
veikleikum í öryggismálum.
32) Aðildarríkin og Flugöryggisstofnun Evrópu skulu stað
festa að enginn sérstakur vandi hafi komið upp við
skoðanir á hlaði, sem framkvæmdar voru á flugvöllum
í Sambandinu innan ramma SAFA-áætlunarinnar,
í tengslum við starfrækslu flugs til Sambandsins á
vegum flugrekandans Air Astana. Lögbær yfirvöld í
aðildarríkjunum munu halda áfram að sannprófa hvort
viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt
með því að setja það í forgang að loftför flugrekandans Air
Astana séu skoðuð á hlaði samkvæmt reglugerð (ESB) nr.
965/2012. Á þessum grundvelli mun framkvæmdastjórnin
undirbúa fyrir næsta fund flugöryggisnefndarinnar
endurskoðun á núverandi takmörkunum á flugrekstri
flugrekandans Air Astana.
Flugrekendur frá Kirgistan
33) Framkvæmdastjórnin hefur haldið áfram samráði við
lögbær yfirvöld í Kirgistan í þeim tilgangi að finna
hugsanlega flugrekendur, þar sem vottun þeirra og eftirlit
myndi uppfylla alþjóðlegar öryggiskröfur og þar sem
gera mætti ráð fyrir að unnt væri að veita smám saman
tilslakanir á takmörkunum.
34) Eins og málum var háttað fyrir fund flugöryggisnefnd
arinnar í júní 2013 og nóvember 2013 höfðu yfirvöld
í Kirgistan þó ekki lagt fram skrifleg gögn um að þau
myndu gera framkvæmdastjórninni kleift að undirbúa
endurskoðun máls þeirra. Að auki, vegna skorts á sönn
unargögnum frá Kirgistan, getur framkvæmdastjórnin
ekki heldur lagt til að flugrekendur frá Kirgistan, ef
flugrekandaskírteini þeirra heimila þeim ekki að stunda
flutningaflug, verði felldir brott úr skrá Bandalagsins.
35) Hinn 24. október 2013 barst framkvæmdastjórninni afrit
af flugrekandaskírteinum og rekstrarforskriftum hins
nývottaða flugrekanda TEZ JET sem hóf starfrækslu
flutningaflugs 1. ágúst 2013. Ekki hafa borist afrit af
gögnum, sem tengjast nýlega vottuðu flugrekendunum
Kyrgyz Airlines, S. Group International og Heli Sky,
sem annars eru birt á opinberu vefsetri lögbærs yfirvalds
í Kirgistan. Þar sem lögbær yfirvöld í Kirgistan gátu
ekki fært sönnur á að tryggt væri að öryggiseftirlit með
þessum fjórum flugrekendum samrýmdist alþjóðlegum
öryggiskröfum er það metið svo, á grundvelli sameigin
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legu viðmiðananna, að flugrekendurnir TEZ JET, Kyrgyz
Airlines, S. Group International og Heli Sky skuli skráðir
í viðauka A.
36) Framkvæmdastjórnin hvetur lögbær yfirvöld í Kirgistan
til að hraða vinnu sinni við að ráða bót á veikleikum í
öryggismálum, þ.m.t. þeim sem Alþjóðaflugmálastofnunin
hefur tilgreint, og senda framkvæmdastjórninni reglulega
upplýsingar um framvindu að því er varðar öryggiseftirlit
með flugrekendum, sem hafa fengið vottun í Kirgistan,
til að framkvæmdastjórnin geti síðan lagt tillögu fyrir
flugöryggisnefndina um endurskoðun málsins. Við
þessi skilyrði er framkvæmdastjórnin staðráðin í, með
aðstoð Flugöryggisstofnunar Evrópu og með stuðningi
aðildarríkjanna, að fara í vettvangsheimsókn í tengslum
við öryggismat, til að staðfesta að lögbær yfirvöld í
Kirgistan geti sinnt eftirlitshlutverki sínu í samræmi við
alþjóðlegar kröfur, og undirbúa endurskoðun málsins hjá
flugöryggisnefndinni.
Flugrekendur frá Líbanon
37) Frá 5.–11. desember 2012 framkvæmdi Alþjóðaflugmála
stofnunin samræmda fullgildingarúttekt í Líbanon og fór
yfir hvernig hefði gengið að ráða bót á annmörkunum sem
komu í ljós í úttektaráætluninni í tengslum við alþjóðlegt
eftirlit með öryggismálum sem Alþjóðaflugmálastofnunin
viðhafði með almenningsflugkerfinu í Líbanon á bilinu
1.–9. júlí 2008. Eftir þessa samræmdu fullgildingarúttekt
Alþjóða
flug
mála
stofnunarinnar hafa átt sér stað
lítilsháttar úrbætur í tengslum við almennan skort á
skilvirkri framkvæmd þessara átta mikilvægu þátta.
38) Meðan á sendiförinni stóð benti hópurinn, sem fram
kvæmdi samræmda fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmála
stofnunarinnar, á alvarlegan öryggisvanda í tengslum
við vottunarferli flugrekenda. Í ljós kom að Líbanon
hefði gefið út eða endurnýjað flugrekandaskírteini og
rekstrarforskriftir tveggja alþjóðlegra flugrekenda í
áætlunarflugi og nokkurra smærri handhafa flugrekanda
skírteinis, sem stunda flugrekstur á alþjóðavísu, án þess
að framkvæma tilskildar vottunaraðgerðir. Fullgildingar
nefnd Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um alvarlegan
öryggisvanda staðfesti 31. janúar 2013 að alvarlegur
öryggisvandi væru enn til staðar.
39) Greining framkvæmdastjórnarinnar, Flugöryggisstofnunar
Evrópu og aðildarríkjanna á lokaskýrslunni um samræmda
fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar frá því í
desember 2012 gefur til kynna að vandamál séu fyrir hendi
í Líbanon að því er varðar að tryggja skilvirka framkvæmd
á kröfum og ráðlögðum starfsvenjum á tveimur af þeim
sviðum úttektaráætlunar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit
með öryggismálum sem greind voru, þ.e. á sviði lofthæfis
og slysarannsókna. Þar að auki virðast alvarlegir ágallar
á fjórum öðrum sviðum úttektaráætlunarinnar í tengslum
við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum, sem voru greind,
draga verulega úr getu ríkisins.
40) Hinn 12. nóvember 2013 bauð framkvæmdastjórnin
lögbærum yfirvöldum í Líbanon til samráðsfundar um
tæknileg málefni með þátttöku Flugöryggisstofnunar
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Evrópu og fulltrúa aðildarríkis ESB. Á þessum fundi
greindu lögbær yfirvöld í Líbanon frá nýjum lögum um
loftferðir (lög nr. 481/2002) þar sem gerð er tillaga um
að komið verði á fót sjálfstæðu flugmálayfirvaldi á sviði
almenningsflugs en að ekki hefði tekist að samþykkja
þau sökum þess hve stjórnmálaástandið í landinu hefði
verið ótryggt. Þessi samþykkt er háð því að komið verði
á fót nýju stjórnvaldi sem muni síðan heimila skipun
nýrrar stjórnar fyrir yfirvaldið og gert er ráð fyrir að þetta
eigi sér stað 2014. Lögbær yfirvöld lýstu því yfir að þau
hefðu framkvæmt með skjótum hætti verkefni sem fela í
sér að ráða bót á annmörkunum sem komu í ljós í áætlun
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um aðgerðir til úrbóta.
Á grundvelli þessa fundar var lögbærum yfirvöldum í
Líbanon boðið að leggja fram upplýsingar um eftirlit
með flugrekendum sínum. Framkvæmdastjórnin og Flug
öryggisstofnun Evrópu munu meta gögnin sem berast,
með tilliti til viðbótarupplýsinga frá Alþjóða
flug
mála
stofnuninni, að því er varðar þá vinnu sem innt er af
hendi í tengslum við úrlausn hins alvarlega öryggis
vanda. Framkvæmdastjórnin hvetur einnig til virkrar
þátttöku Líbanons í deild Sambandsins um flugöryggi á
Miðjarðarhafi (MASC) til að stuðla að stofnun öryggis
áætlunar ríkisins og efla regluramma um flug
öryggi í
Líbanon.
41) Á grundvelli ástandsins, sem lýst er í 37.–40. forsendu,
telur framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin nauð
synlegt að halda áfram samráði við yfirvöld í Líbanon í
samræmi við 2. mgr. 3. gr. reglugerðar 473/2006.

Libyan Airlines og Afriqyiah Airways. Í þessum við
ræðum lýsti Flugmálastjórn Líbíu því yfir að hún teldi
að fimm áfanga endurvottunarferli fyrir flugrekandann
Libyan Airlines væri lokið og að heimila ætti þessum
flugrekanda að starfrækja flug innan Sambandsins.
Framkvæmdastjórnin fékk afhent gögn á þessum fundi
um þær aðgerðir sem Flugmálastjórn Líbíu hafði gripið
til í tengslum við endurvottunarferlið.
46) Flugmálastjórn Líbíu og flugrekandinn Libyan Airlines
komu fyrir flugöryggisnefndina 19. nóvember 2013.
Flugmálastjórn Líbíu tilkynnti flugöryggisnefndinni að
fimm áfanga endurvottunarferlinu fyrir flugrekandann
Libyan Airlines væri nú lokið og að heimila ætti þessum
flugrekanda, að mati Flugmálastjórnar Líbíu, flugrekstur
á flugleiðum innan Sambandsins.
47) Flugmálastjórn Líbíu staðfesti þó með skýrum hætti
við framkvæmdastjórnina og flugöryggisnefndina að
allar tilslakanir á núverandi takmörkunum á flugi innan
Sambandsins yrðu með fyrirvara um samkomulag á milli
Flugmálastjórnar Líbíu, framkvæmdastjórnarinnar og
flugöryggisnefndarinnar.
48) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin gerðu
athugasemd við eftirfarandi:
–

ekki væri hægt að leggja fullnægjandi mat á gögnin, sem
lögð voru fram til stuðnings endurvottunar flugrekandans
Libyan Airlines, eins og þau voru lögð fyrir nefndina,
áður en fundur nefndarinnar væri haldinn,

–

í kjölfar spurninga frá nefndaraðilum liti svo út fyrir að
skoðunarmenn Flugmálastjórnar Líbíu væru ekki nógu
margir til að sinna verkefnum yfirvaldsins,

–

Flugmálastjórn Líbíu hefði ekki með fullnægjandi
hætti takmarkað sjúkraflug flugrekenda frá Líbíu í
viðskiptalegum tilgangi, innan loftrýmis Sambandsins,
sem væri brot á samningnum á milli Flugmálastjórnar Líbíu,
framkvæmdastjórnarinnar og flugöryggisnefndarinnar,

–

sum þeirra loftfara sem önnuðust þessi flug gengust
undir skoðun á hlaði og í nokkrum tilvikum komu í ljós
verulegir annmarkar.

Flugrekendur frá Líbíu
42) Samráð við lögbær yfirvöld í Líbíu (Flugmálastjórn
Líbíu (LYCAA)) heldur áfram með það að markmiði
að staðfesta að Líbíu fari fram við það verk sitt að
endurbæta öryggiskerfi sitt í almenningsflugi, og einkum
að tryggja að öryggiseftirlit með öllum flugrekendum,
sem hafa fengið vottun í Líbíu, samrýmist alþjóðlegum
öryggiskröfum.
43) Hinn 7. október 2013 skrifaði framkvæmdastjórnin Flug
málastjórn Líbíu og óskaði eftir nýjustu upplýsingum
varð
andi endurvottun flugrekenda í Líbíu. Í svari sínu
29. október 2013 óskaði Flugmálastjórn Líbíu eftir því að
kynna framfarir sínar á fundi með framkvæmdastjórninni
og enn fremur að koma fyrir flugöryggisnefndina í
nóvember.
44) Í bréfi sínu, dagsettu 29. október 2013, staðfesti Flug
málastjórn Líbíu við framkvæmdastjórnina að hún myndi
viðhalda núverandi takmörkunum á flugi til Sambandsins
fyrir alla flugrekendur og að hvers konar breytingar
þar á yrðu með fyrirvara um samkomulag á milli
Flugmálastjórnar Líbíu, framkvæmdastjórnarinnar og
flugöryggisnefndarinnar.
45) Á fundi sínum, 7. nóvember 2013, ræddu framkvæmda
stjórnin, Flugöryggisstofnun Evrópu og fulltrúar aðildar
ríkjanna við Flugmálastjórn Líbíu og flugrekendurna
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49) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin héldu
því fram að áður en Flugmálastjórn Líbíu íhugar
að gefa út heimild til handa flugrekendum sínum
að fljúga til Sambandsins ætti hún að sýna fram á,
þannig að framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin
telji fullnægjandi, að endurvottunarferlinu hafi
verið lokið með skilvirkum hætti og að til staðar sé
áframhaldandi, varanlegt eftirlit í samræmi við kröfur
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Sé ekki sýnt fram á það
svo að framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin telji
fullnægjandi myndi framkvæmdastjórninni vera skylt að
grípa til tafarlausra ráðstafana til að koma í veg fyrir að
flugrekendur starfræki flug innan Sambandsins.
Flugrekendur frá Íslamska lýðveldinu Máritaníu
50) Samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 965/2012 hafa
aðildarríkin staðfest að viðeigandi öryggiskröfur séu
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uppfylltar á skilvirkan hátt með skoðunum á hlaði á
loftförum flugrekenda með flugrekstrarleyfi í Máritaníu.
Nýjasta greining Flugöryggisstofnunar Evrópu í
tengslum við SAFA-skoðanir sýnir að fimm skoðanir
fóru fram á loftförum flugrekandans Mauritania Airlines
International. Greining Flugöryggisstofnunar Evrópu á
þeim annmörkum sem komu í ljós í þessum SAFAskoðunum sýnir óæskilega þróun. Við skoðanirnar komu
í ljós nokkrir ágallar, sem sumir hverjir hafa áhrif á
öryggi, einkum að því er varðar viðhaldsástand. Í kjölfar
greiningarinnar fóru fram tvær skoðanir til viðbótar í
október 2013 sem staðfesta þessa þróun og eðli þessara
ágalla.
51) Flugöryggisstofnun Evrópu tilkynnti yfirvöldum
í Máritaníu (Flugmálastjórn Máritaníu (ANAC)) um
þessar óhagstæðu niðurstöður úr SAFA-skoðunum.
Flugmálastjórn Máritaníu var hvött til að grípa til aðgerða
til úrbóta og upplýsa stofnunina um þessar aðgerðir. Hinn
14. október 2013 svaraði Flugmálastjórn Máritaníu með
því að nefna að fyrsta flugið til Evrópu hafi verið 8. maí
2013 og að samkvæmt vísbendingum hennar væri hægt
að merkja þróun til batnaðar. Öryggisskoðunarmenn
Flugmálastjórnar Máritaníu fengu sérstakar leiðbeiningar
um að banna loftförum að fljúga til Evrópu ef niðurstöður
úr SAFA-skoðunum þeirra lentu í flokki 2 eða 3.
52) Spánn tilkynnti flugöryggisnefndinni að nýlega hefðu
fjórir skoðunarmenn Flugmálastjórnar Máritaníu til
viðbótar fengið fræðslu um SAFA-skoðanir sem ætti að
bæta ástandið.
53) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin tóku
fram að Flugmálastjórn Máritaníu og flugrekandinn
Mauritania Airlines International þyrftu að halda áfram
að bæta ástandið. Framkvæmdastjórnin mun einnig ítreka
við Máritaníu mikilvægi skuldbindinganna, sem landið
gekkst undir í tengslum við áætlun um aðgerðir til úrbóta,
um nauðsyn þess að láta fara fram orsakagreiningu
og mun óska eftir því að fá reglulega skýrslur frá
Flugmálastjórn Máritaníu og flugrekandanum Mauritania
Airlines International.
54) Ef niðurstöður SAFA-skoðana á hlaði í framtíðinni, eða
einhverjar aðrar viðeigandi öryggisupplýsingar, gefa
til kynna að ekki séu gerðar tilskildar öryggiskröfur
þannig að þær yrðu undir viðunandi mörkum, myndi
framkvæmdastjórnin neyðast til að íhuga að grípa til
aðgerða samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2111/2005.
Flugrekendur frá Mósambík
55) Lögbær yfirvöld í Mósambík (Flugmálastjórn
Mósambík (IACM)) hafa tilkynnt um yfirstandandi
framkvæmd áætlunar til úrbóta sem var lögð fyrir
Alþjóðaflugmálastofnunina og sem hún samþykki. Í
nýjustu framvinduskýrslunni, sem barst 29. október
2013, kemur fram að Flugmálastjórn Mósambík hafi
haldið áfram að fjalla um hinar óútkljáðu niðurstöður
úttektaráætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit
með öryggismálum með tilliti til tengdra spurninga
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um samskiptareglur en beðið er eftir fullgildingu
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar á þeim framförum sem
tilkynnt hefur verið um og munu þær verða tilkynntar eins
fljótt og auðið er. Komið hefur verið á fót þjálfunarstefnu
á vegum Flugmálastjórnar Mósambík og hafist hefur
verið handa við samsvarandi þjálfunaráætlun.
56) Á sama tíma tilkynnti Flugmálastjórn Mósambík að
hún hefði haldið áfram endurvottunarferli flugrekenda
í fullu samræmi við kröfur og ráðlagðar starfsvenjur
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO SARPS) og að
enn sem komið væri hefðu tólf flugrekendur (CFM –
Transportes e Trabalho Aéreo S.A., Coastal Aviation,
CR Aviation, ETA- Air Charter, Helicópteros Capital,
Kaya Airlines Lda, Linhas Aéreas de Moçambique
LAM, Moçambique Expresso SARL Mex, OHI, Safari
Air, Solenta Aviation (áður CFA-Mozambique) og TTA
SARL) fengið endurvottun í samræmi við skrána frá
Flugmálastjórn Mósambík. Þar sem lögbær yfirvöld í
Mósambík gátu ekki fært sönnur á að öryggiseftirlit með
þessum tólf flugrekendum væri örugglega í samræmi við
alþjóðlegar öryggiskröfur og á grundvelli sameiginlegra
viðmiðana, er það metið svo að flugrekendurnir CFM
– Transportes e Trabalho Aéreo S.A., Coastal Aviation,
CR Aviation, ETA- Air Charter, Helicópteros Capital,
Kaya Airlines Lda, Linhas Aéreas de Moçambique
LAM, Moçambique Expresso SARL Mex, OHI, Safari
Air, Solenta Aviation (áður CFA-Mozambique) og TTA
SARL skuli skráðir í viðauka A.
57) Þeir fimm flugrekendur sem voru fyrir skráðir í viðauka
A (Aero-Serviços SARL, Aerovisão de Moçambique,
Emílio Air Charter Lda, Unique Air Charter og VR
Cropsprayers Lda) hafa ekki fengið endurvottun. Þó svo
að þeir séu ekki í skránni yfir flugrekendur sem fengu
endurvottun, sem yfirvöld lögðu fram, eru þessir fimm
flugrekendur ennþá skráðir á vefsetri lögbærra yfirvalda
í Mósambík. Þar sem lögbær yfirvöld í Mósambík gátu
ekki fært sönnur á að tryggt væri að öryggiseftirlit með
þessum fimm flugrekendum samrýmdist alþjóðlegum
öryggiskröfum er það metið svo, á grundvelli
sameiginlegu viðmiðananna, að flugrekendurnir AeroServiços SARL, Aerovisão de Moçambique, Emílio Air
Charter Lda, Unique Air Charter og VR Cropsprayers
Lda skuli áfram vera skráðir í viðauka A.
58) Viðleitnin til að byggja upp getu hefur haldið áfram með
ráðningu sérfræðinga í hverju aðildarríki fyrir sig þar
sem ráða á samtals 15 starfsmenn fyrir lok ársins 2013
(til að styrkja starfrækslu & leyfisveitingar, leiðsögu
& flugvelli, lofthæfi, reglusetningu & framfylgd, sam
komulög um flutninga í lofti og stjórnsýslu) og að auki
á að ráða fjóra starfsmenn (leiðsaga & flugvellir) á árinu
2014. Einnig var ráðinn sérfræðingur á sviði flugvalla,
flugleiða og leiðsögutækja á jörðu niðri (AGA-sérfræð
ingur) í október 2013 samkvæmt verkefni, sem Alþjóða
flugmálastofnunin styrkti, til að efla viðkomandi svið.
59) Flugmálastjórn Mósambík hefur tilkynnt að flugrek
andinn Linhas Aéreas de Moçambique hafi haldið
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áfram að vinna að framkvæmd næstu áfanga, aðallega
III. áfanga öryggisstjórnunarkerfis síns. Öryggisstjórar og
öryggisfulltrúar hafa verið skipaðir á öllum rekstrarsviðum
og yfirstandandi er þjálfun á sviði öryggisstjórnunarkerfis
og öflun upplýsingatæknitóla til að samþætta gæðakerfið
og öryggisstjórnunarkerfið. Samhliða þessu og í kjölfar
árangursríkrar úttektar, sem framkvæmd var í júní 2013,
hefur flugrekandinn Linhas Aéreas de Moçambique fengið
vottun sína fyrir IOSA-úttekt (e. IATA Operational Safety
Audit Programme – áætlun Alþjóðasambands flugfélaga
um úttekt á flugöryggi) endurnýjaða og gildir hún núna
til október 2015. Úttekt á gæðakerfi flugrekandans Linhas
Aéreas de Moçambique í ágúst 2013 var einnig árangursrík
og var því gildistími ISO-9001 vottunar hans framlengdur.
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67) Þrátt fyrir alvarlega annmarka, sem komu í ljós, og
mikinn fjölda flugslysa, þótti flugöryggisnefndinni frum
kvæði lögbærra yfirvalda hvetjandi, en lýsti því yfir
að endurskoðun á niðurstöðum samræmdrar full
gild
ingarúttektar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og aðrar
upplýsingar um öryggi gætu haft í för með sér að
framkvæmdastjórnin gripi til aðgerða í samræmi við
reglugerð (EB) 2111/2005.

60) Flugmálastjórn Mósambík hefur óskað eftir samræmdri
fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar til
að fullgilda ferlið við framkvæmd áætlunarinnar um
aðgerðir til úrbóta og Alþjóðaflugmálastofnunin hyggst
framkvæma úttektina í apríl 2014.

68) Alþjóðaflugmálastofnunin framkvæmdi samræmda full
gildingarúttekt í júlí 2013 sem hafði í för með sér alvarlegan
öryggisvanda í tengslum við starfrækslu loftfara. Áætlun
inni um aðgerðir til úrbóta, sem Flugmálastjórn Nepal
lagði fyrir Alþjóðaflugmálastofnunina, til að bæta úr
ann
mörkum í tengslum við alvarlegan öryggisvanda,
sem vakin var athygli á, var ekki lokið innan tilskilinna
tíma
marka og alvarlegi öryggisvandinn var áfram til
staðar. Heildarskýrsla samræmdu fullgildingarúttektar
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar hefur ekki enn verið gerð
aðgengileg.

61) Flugöryggisnefndin fagnaði þeim árangri sem lögbær
yfirvöld í Mósambík greindu frá, að því er varðar úrbætur
á annmörkunum sem Alþjóðaflugmálastofnunin vakti
máls á, sérstaklega þeim sem beinast að því að byggja
upp innri getu, og hvatti þau áfram í viðleitni sinni til að
ljúka við að setja á stofn flugkerfi sem er í fullu samræmi
við kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.

69) Flugöryggisnefndin hlýddi á kynningar Flugmálastjórnar
Nepal 19. nóvember 2013 um aðgerðir þeirra varðandi
úrbætur á flugöryggi í Nepal. Framkvæmdastjórnin og
flugöryggisnefndin komust að þeirri niðurstöðu að þrátt
fyrir umtalsverða viðleitni Flugmálastjórnar Nepal eru enn
fyrir hendi verulegar áhyggjur varðandi áhættu í tengslum
við flugöryggi sem ekki er nægilega takmarkandi.

62) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin viður
kenndu einnig og fögnuðu viðvarandi úrbótum, sem flug
rekandinn Linhas Aéreas de Moçambique tilkynnti um, í
áframhaldandi viðleitni þeirra til að fylgja og samþykkja
alþjóðlegar öryggiskröfur.

70) Flugöryggisnefndin hlýddi einnig á kynningar frá
samtökum flugrekenda í Nepal, Nepal Airlines, Buddha
Air, Yeti Airlines, Tara Air og Shree Airlines.

Flugrekendur frá Nepal
63) Í maí 2009 staðfestu niðurstöður úttektar Alþjóðaflug
málastofnunarinnar að framkvæmd alþjóðlegra öryggis
krafna í Nepal væri tiltölulega langt undir meðaltali í
heiminum.
64) Úttektin leiddi í ljós að lögbær yfirvöld í Nepal gátu ekki
tryggt skilvirka framkvæmd alþjóðlegra öryggiskrafna
á sviði flugreksturs, lofthæfis og slysarannsókna og að
alvarlegir ágallar hefðu áhrif á getu landsins, einnig að
því er varðar frumlöggjöf á sviði flugmála og reglugerðir
um almenningsflug, skipulag almenningsflugs ásamt
leyfisveitingum og þjálfun starfsfólks.
65) Á tveggja ára tímabili, á bilinu ágúst 2010 til september
2012, hafa orðið fimm mannskæð slys í Nepal, sem
snerta fjölda borgara í Sambandinu, þar sem loftför, sem
skráð eru í Nepal, áttu hlut að máli. Árið 2013 voru þar
að auki þrjú slys til viðbótar. Há slysatíðni er merki um að
fyrir hendi séu kerfistengdir annmarkar í öryggismálum.
66) Á grundvelli upplýsinga í kjölfar samráðs á milli Flug
málastjórnar Nepal (CAAN), framkvæmdastjórnarinnar
og Flugöryggisstofnunar Evrópu, fór flugöryggisnefndin
yfir ástandið, með tilliti til flugöryggis í Nepal, í fyrsta
sinn á fundi nefndarinnar í júní 2013.

71) Í kynningum sínum fjölluðu flugrekendur aðallega
um öryggisstjórnun og þjálfun flugmanna og þótti
flugöryggisnefndinni faglegt viðhorf flugrekendanna til
flugöryggis almennt séð mjög hvetjandi.
72) Þrátt fyrir viðleitni Flugmálastjórnar Nepal eru ekki
fyrir hendi nægilegar sannanir um skýrar og varanlegar
umbætur. Þessi athugasemd er studd útgáfu skýrslu
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um alvarlegan öryggis
vanda og skorti á getu til að leysa vandamál, sem hún
greindi, með skilvirkum hætti.
73) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin veittu því
athygli að þótt litið sé svo á að Flugmálastjórn Nepal
sé innan þess áfanga að byggja upp getu þá sé ekki
til staðar nauðsynleg geta hjá henni til að tryggja að
hún geti uppfyllt alþjóðlegar skuldbindingar sínar með
fullnægjandi hætti.
74) Jafnvel þótt sumir flugrekendur hafi úrræði, sem
eru nauðsynleg til að stjórna öryggi í samræmi við
skuldbindingar sínar, telur framkvæmdastjórnin og
flugöryggisnefndin að veikleikar Flugmálastjórnar Nepal
hafi í för með sér að hún lendi í stöðu þar sem hún getur
ekki tryggt öryggi flugrekenda sinna.
75) Á grundvelli stöðunnar, sem lýst er í 63.–74. forsendu og
á grundvelli sameiginlegu viðmiðananna, er það metið
svo að allir flugrekendur, sem hafa fengið vottun í Nepal,
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uppfylli ekki viðeigandi öryggiskröfur og skulu þeir því
sæta flugrekstrarbanni og skráðir í viðauka A.
76) Framkvæmdastjórnin, með aðstoð Flugöryggisstofnunar
Evrópu og aðildarríkjanna, er tilbúin að fara í vettvangs
heimsókn til Nepal, fyrir næsta fund flugöryggis
nefndarinnar, ef mögulegt er, til að meta frekar getu Flug
málastjórnar Nepal og stærstu flugrekendanna í Nepal,
með það að markmiði að komast að því hvort einhverjar
tilslakanir á flugrekstrarbanninu væru mögulegar.
77) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin viðurkenna
erfiðleikana, sem Flugmálastjórn Nepal stendur frammi
fyrir, og munu skoða möguleikana á því að víkka
út fyrirliggjandi tæknilega samstarfsáætlun á milli
Flugmálastjórnar Nepal og Flugöryggisstofnunar Evrópu.
Flugrekendur frá Filippseyjum
78) Flugrekandinn Cebu Pacific ákvað að sækja ekki fund
flugöryggisnefndarinnar sökum slyss, sem loftfar hans
lenti í á alþjóðaflugvellinum Davao 2. júní 2013, sem
hafði í för með sér að loftfarið fór út fyrir flugbrautina.
79) Síðan fundur flugöryggisnefndarinnar fór fram í
júní hafa flugmálayfirvöld á sviði almenningsflugs á
Filippseyjum (Flugmálastjórn Filippseyja (CAAP)) og
flugrekandinn Cebu Pacific lagt fram tiltekin gögn
til þess að framkvæmdastjórnin fái skýrari mynd af
öryggisaðgerðum flugrekandans Cebu Pacific og
Flugmálastjórnar Filippseyja að því er varðar slysið.
Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin veittu
áframhaldandi jákvæðri viðleitni Flugmálastjórnar
Filippseyja athygli og fögnuðu gagnsæjum samskiptum
við framkvæmdastjórnina í tengslum við slysið.
80) Framkvæmdastjórnin hefur boðið fulltrúum Flugmála
stjórnar Filippseyja og flugrekandanum Cebu Pacific
til tæknilegs fundar til að ræða ítarlega þessar öryggis
aðgerðir og aðra viðeigandi þætti í tengslum við slysið.
81) Aðildarríkin veittu því athygli að flugrekandinn
Philippine Airlines hefði aftur hafið flugstarfsemi til
Sambandsins 4. nóvember 2013 í kjölfar þess að hann
var felldur brott úr viðauka A og öryggisskrá ESB í júlí
2013. Aðildarríkin munu halda áfram að sannprófa hvort
viðeigandi öryggiskröfur séu uppfylltar á skilvirkan hátt
með því að setja skoðun á hlaði í forgang samkvæmt
reglugerð (ESB) nr. 965/2012.
Flugrekendur frá Rússneska sambandsríkinu
82) Loftför, sem nokkrir flugrekendur, sem hafa fengið vottun
hjá Rússneska sambandsríkinu, starfrækja og fljúga til
flugvalla í Sambandinu, þurfa að sæta forgangsskoðun á
hlaði í tengslum við öryggisskoðun erlendra loftfara til
að sannreyna að þau uppfylli alþjóðlegar öryggiskröfur.
Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna og Flugöryggisstofnun
Evrópu halda áfram að upplýsa mótaðila sína í
Rússneska sambandsríkinu um þann vanda sem hefur
greinst og hvetja þá til að grípa til aðgerða til að ráða
bót á þeim tilvikum þegar ekki er farið að kröfum
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.
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83) Í millitíðinni heldur framkvæmdastjórnin áfram viðræðum
við lögbær yfirvöld í Rússneska sambandsríkinu um
flugöryggismál, einkum til að tryggja að fullnægjandi
stjórn verði höfð á núverandi áhættum sem stafa af lélegri
öryggisframmistöðu flugrekenda sem hafa fengið vottun í
Rússneska sambandsríkinu.
84) Hinn 7. nóvember 2013 hélt framkvæmdastjórnin, með
aðstoð Flugöryggisstofnunar Evrópu og fjölmargra
aðildarríkja, fund með fulltrúum Flugmálastjórnar
Rússlands (FATA) þar sem Flugmálastjórnin greindi
frá ráðstöfunum, sem yfirvaldið og hlutaðeigandi
flugrekendur höfðu gert, til að ráða bót á þeim
ágöllum sem komu í ljós við SAFA-skoðanir á hlaði.
Flugmálastjórn Rússlands greindi sérstaklega frá því
að hún hefði stjórn á frammistöðu flugrekenda og væri
reiðubúin til að grípa inn í ef þörf væri á. Hún notar
reglubundið niðurstöður úr SAFA-skoðunum í tengslum
við eftirlit með vottunarferlinu eða útgáfu sérstakra
samþykkja til að sannprófa hvort flugrekendur uppfylli
tilskildar kröfur.
85) Til þess að svara spurningum í tengslum við verulega
fjölgun annmarka við SAFA-skoðanir var fulltrúum
flugrekandans Kogalymavia einnig boðið að sækja
fundinn sem haldinn var 7. nóvember 2013. Lögbært
yfirvald í Rússlandi upplýsti að það hefði framkvæmt
óreglubundna skoðun hjá flugrekandanum Kogalymavia,
þar sem alvarlegir ágallar komu í ljós á sviði lofthæfis,
flugreksturs og öryggisstjórnunar. Flugrekandinn fékk
frest í einn mánuð til að bæta úr hvers konar ágöllum.
Því næst, innan tveggja vikna, mun Flugmálastjórn
Rússlands framkvæma eftirfylgniskoðun og ákveða hvort
eigi að takmarka, fella tímabundið úr gildi eða afturkalla
flugrekandaskírteini flugrekandans. Framkvæmdastjórnin
benti á að fara þyrfti vandlega yfir flota og flugrekstur
þessa flugrekanda, ásamt því að auka það eftirlit sem er í
gangi, til að unnt sé að staðfesta að skjótar úrbætur eigi sé
stað á tæknilegu ástandi flugvéla og á sviði flugöryggis.
Ef ástandið hjá flugrekandanum Kogalymavia batnar
ekki eða ráðstafanir yfirvalda reynast ekki fullnægjandi,
mun framkvæmdastjórnin grípa til viðeigandi aðgerða.
Þar sem hluti af flotanum er skráður á Írlandi munu
lögbær yfirvöld á Írlandi (Flugmálastjórn Írlands (IAA))
grípa til viðeigandi ráðstafana.
86) Framkvæmdastjórnin og Flugöryggisstofnun Evrópu skulu
halda áfram að fylgjast náið með öryggisframmistöðu
þeirra flugrekenda sem hafa fengið vottun í Rússneska
sambandsríkinu og fljúga til Sambandsins. Í því skyni
munu lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum halda áfram
að sannprófa hvort viðeigandi öryggiskröfum sé fylgt
á skilvirkan hátt með því að setja skoðanir á hlaði
á loftförum þessara flugrekenda í forgang samkvæmt
reglugerð (ESB) nr. 965/2012. Framkvæmdastjórnin og
lögbær yfirvöld í Rússlandi skulu halda áfram að skiptast
á upplýsingum sem tengjast öryggi, til að staðfesta að
hlutaðeigandi flugrekendur hafi ráðið fullnægjandi bót
á þeim ágöllum sem komu í ljós við SAFA-skoðanir á
hlaði.
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87) Ef niðurstöður skoðana á hlaði, eða einhverjar aðrar
viðeigandi upplýsingar um öryggismál, gefa til kynna
að ekki sé farið að alþjóðlegum öryggiskröfum, neyðist
framkvæmdastjórnin til að grípa til aðgerða samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 2111/2005.
Flugrekendur frá Jemen (Yemen Airways)
88) Rannsóknarskýrsla í tengslum við slys, sem flugrek
andinn Yemen Airways (Yemenia) átti hlut að á Moroni,
Kómoreyjum 29. júní 2009 (2254 UTC), var birt
25. júní 2013. Í samræmi við alþjóðlegar kröfur birti
Kómor
eyja
sambandið skýrsluna með þátttöku annarra
ríkja, t.d. Frakklands, Bandaríkjanna og Jemen. Sumir
þátttakendur höfðu haft áhyggjur af tímanum sem leið frá
því að slysið átti sér stað og þar til lokaskýrslan var birt.
89) Framkvæmdastjórnin og flugöryggisnefndin fögnuðu
birtingu lokaskýrslunnar. Að því er varðar niðurstöðurnar
segir í skýrslunni, í tengslum við flugrekandann
Yemenia, að slysið hafi orðið sökum óviðeigandi aðgerða
áhafnarinnar í tengslum við stjórn á flugslóð loftfarsins
sem leiddi til þess að loftfarið ofreis án þess að unnt væri
að rétta það við aftur og því brotlenti það í sjónum. Sá
atburður sem kom á undan ofrisi loftfarsins var óstjórnað
sjónflug í hringaðflugi að nóttu til. Í skýrslunni er því síðan
haldið fram að áhöfn flugrekandans Yemenia hafi líklega
ekki haft andlega getu til að bregðast á fullnægjandi hátt
við ýmsum viðvörunum frá stjórnklefanum. Að auki
kom fram í skýrslunni að ekki væru til staðar skýrar
verklagsreglur, sem áhöfnin ætti að fylgja, ef annað eða
bæði flugbrautarljósin væru óvirk.
90) Skýrslan um slysið innihélt þrenn megintilmæli: í fyrsta
lagi að yfirvöld á Kómoreyjum innleiddu varanlegar
neyðarráðstafanir, sem væru aðlagaðar að rannsóknum
og síðan björgun í tengslum við flugslys sem á sér stað
á sjó nálægt flugvöllum þeirra, í öðru lagi að yfirvöld
í Jemen tryggi að allar áhafnir, sem fljúga til Moroni,
hafi viðeigandi þjálfun til að geta flogið sjónflug eftir
tilskildum ferlum (MVI) og í þriðja lagi að yfirvöld í
Jemen endurskoði þjálfun flugmanna hjá flugrekandanum
Yemenia að því er varðar getu þeirra til að bregðast við
þegar um neyðarástand er að ræða.
91) Í ljósi birtingar skýrslunnar skipulagði framkvæmda
stjórnin, 1. júlí 2013, fund í Brussel þar sem fulltrúar,
sem eiga sæti í nefnd Arabaríkja um almenningsflug
(ACAC), og yfirvöld í Jemen á sviði almenningsflugs
og veðurþjónustu (Flugmálastjórn Jemen (CAMA)),
voru viðstödd. Fundurinn var haldinn til að gefa Flug
mála
stjórn Jemen tækifæri til að koma sjónarmiðum
sínum á framfæri varðandi helstu niðurstöður sem er
að finna í skýrslunni um slysið og tilmælin í henni. Í
bréfi frá 10. september lýsti framkvæmdastjórnin því
yfir að þó svo að hún vildi ekki blanda sér í tæknilega
þætti skýrslunnar um slysið þá vildi hún leggja meiri
áherslu á öryggisframmistöðu flugrekandans Yemenia
og öryggiseftirlit þar að lútandi, sérstaklega þar sem
flugrekandinn flýgur reglulega með evrópska borgara.
Framkvæmdastjórnin gaf nánar tiltekið til kynna að hún
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vildi vita meira um markvissar aðgerðir Flugmálastjórnar
Jemen og flugrekandans Yemenia í kjölfar birtingar
skýrslunnar um slysið.
92) Þar sem ekki barst svar sendi framkvæmdastjórnin
annað bréf 30. október 2013, þar sem hún lagði áherslu
á að áríðandi væri að svar bærist við fyrri fyrirspurnum
sínum, til þess að koma í veg fyrir kvaðningu skv. 7. gr.
reglugerðar (EB) nr. 2111/2005.
93) Flugmálastjórn Jemen svaraði með bréfi 7. nóvember
2013 þar sem fram koma ýmsar nánari upplýsingar
um aðgerðir hennar í öryggismálum í kjölfar slyssins.
Þessar upplýsingar þurfa að mynda grunninn að fundi
sem halda á með fulltrúum Flugmálastjórnar Jemen
og flugrekandans Yemenia. Það er svo háð niðurstöðu
þessa fundar hvort framkvæmdastjórnin muni annaðhvort
halda áfram formlegu samráði við þá sem bera ábyrgð á
lögboðnu eftirliti með flugrekendum, sem hafa fengið
vottun í Jemen, og við flugrekandann Yemenia eða
hvort framkvæmdastjórnin þurfi að íhuga kvaðningu í
samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) 2111/2005.
Flugrekendur frá Sambíu
94) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 619/2009
frá 13. júlí 2009 um breytingu á reglugerð (EB)
nr. 474/2006 kemur fram að allir flugrekendur sem
yfirvöldin, sem bera ábyrgð á lögboðnu eftirliti í Sambíu,
hafa vottað skuli skráðir í viðauka A.
95) Skráningin í samræmi við sameiginlegu viðmiðin í
reglugerð (EB) nr. 2111/2005 var studd sönnunargögnum,
sem fólu m.a. í sér niðurstöður úttektar, sem fengust í
úttektaráætlun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í tengslum
við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum í febrúar
2009, sem hafði í för með sér að birtur var alvarlegur
öryggisvandi, að því er varðar starfrækslu loftfara,
vottun og eftirlit, af hálfu flugmálayfirvalda á sviði
almenningsflugs í Sambíu.
96) Í kjölfarið heimsótti Alþjóðaflugmálastofnunin Sambíu í
desember 2012 í tengslum við samræmda fullgildingar
úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Samræmd full
gildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar tók m.a.
til upphaflega alvarlega öryggisvandans, sem kom í ljós
í úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar innan út
tekt
ar
áætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt eftir
lit með
öryggismálum í febrúar 2009, og aðgerða til úrbóta
sem yfirvöld í Sambíu lögðu fram þar að lútandi.
Að lokinni samræmdri fullgildingarúttekt Alþjóðaflug
mála
stofnunarinnar komst fullgildingarnefnd Alþjóða
flugmálastofnunarinnar um alvarlegan öryggisvanda að
þeirri niðurstöðu að unnt væri að ráða bót á hinum
alvarlega öryggisvanda.
97) Framkvæmdastjórnin upplýsti flugöryggisnefndina um
nýleg bréfaskipti sín við yfirvöld í Sambíu.
98) Framkvæmdastjórninni og flugöryggisnefndinni þóttu
framfarir deildar almenningsflugs í Sambíu mjög
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100) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 474/2006 til
samræmis við það.

hvetjandi og hvöttu yfirvöld í Sambíu til að halda
áfram vinnu sinni með það í huga að taka til athugunar,
með hliðsjón af því að tímasetningin væri rétt og að
lokinni nauðsynlegri sannprófun, tilslökun á núverandi
takmörkunum á flugrekstri.

101) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit flugöryggisnefndarinnar.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.

99) Í 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 2111/2005 er
viðurkennt að nauðsynlegt sé að taka ákvarðanir með
skjótum hætti og, eftir því sem við á, eins fljótt og unnt
er miðað við afleiðingarnar sem það getur haft fyrir
öryggi. Því er nauðsynlegt, til að vernda viðkvæmar
upplýsingar og til að lágmarka áhrif á viðskipti, að
ákvarðanir, sem teknar eru í tengslum við uppfærslu á
skránni yfir flugrekendur, sem sæta flugrekstrarbanni
eða takmörkunum á flugrekstri innan Sambandsins, séu
birtar og að þær öðlist gildi um leið og þær hafa verið
samþykktar.

Reglugerð (EB) nr. 474/2006 er breytt sem hér segir:
1. Í stað viðauka A komi texti viðauka A við þessa
reglugerð.
2. Í stað viðauka B komi texti viðauka B 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 3. desember 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Fyrir hönd forsetans,
Siim KALLAS
varaforseti.
______
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VIÐAUKI A
SKRÁ YFIR FLUGREKENDUR SEM ER BANNAÐ AÐ STUNDA HVERS KONAR FLUGREKSTUR
INNAN EVRÓPUSAMBANDSINS (1)
Nafn lögaðila flugrekanda, eins og
tilgreint er á flugrekandaskírteini hans
(og nafn fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

ICAO-kóði
flugrekanda

Ríki flugrekanda

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Súrínam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Lýðveldið Gana

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Íslamska lýðveldið
Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Íslamska lýðveldið
Afganistan

PAMIR AIRLINES

Óskráð

PIR

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 Afganistan, þ.m.t. 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

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

(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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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og
tilgreint er á flugrekandaskírteini hans
(og nafn fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

ICAO-kóði
flugrekanda
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Ríki flugrekanda

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 Benín, þ.m.t.

Lýðveldið Benín

AERO BENIN

PEA No 014/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS

AEB

Lýðveldið Benín

AFRICA AIRWAYS

Óskráð

AFF

Lýðveldið Benín

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/
MDCTTTATP-PR/DEA/
SCS

Óskráður

Lýðveldið Benín

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTPPR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Lýðveldið Benín

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS.

LTL

Lýðveldið Benín

COTAIR

PEA No 015/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS.

COB

Lýðveldið Benín

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/
MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Lýðveldið Benín

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS

TNB

Lýðveldið Benín

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.

RAC 06-014

Óskráður

Lýðveldið Kongó

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Óskráður

Lýðveldið Kongó
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og
tilgreint er á flugrekandaskírteini hans
(og nafn fyrirtækis, ef annað)

TRANS AIR CONGO

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

RAC 06-001

ICAO-kóði
flugrekanda

TSG

Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum
sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Lýðstjórnarlýðveldinu
Kongó, þ.m.t.
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Ríki flugrekanda

Lýðveldið Kongó
Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AFRICAN AIR SERVICES
COMMUTER

104/CAB/MIN/
TVC/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AIR BARAKA

409/CAB/MIN/
TVC/002/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AIR CASTILLA

409/CAB/MIN/
TVC/007/2010

Óskráður

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 MALEBO

409/CAB/MIN/
TVC/0122/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/
TVC/00625/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

ARMI GLOBAL BUSINESS
AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/029/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

BIEGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/051/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/
TVC/2012

BUL

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

BLUE SKY

409/CAB/MIN/
TVC/0028/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/
TVC/048/09

ABB

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/
TVC/0064/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

CETRACA

105/CAB/MIN/
TVC/2012

CER

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/
TVC/0078/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó
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Nafn lögaðila flugrekanda, eins og
tilgreint er á flugrekandaskírteini hans
(og nafn fyrirtækis, ef annað)

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

ICAO-kóði
flugrekanda

Nr. 23/485

Ríki flugrekanda

COMPAGNIE AFRICAINE
D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/
TVC/0050/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

CONGO EXPRESS AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/059/2012

EXY

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/
TVC/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

EAGLES SERVICES

409/CAB/MIN/
TVC/0196/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

EPHRATA AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/040/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

FILAIR

409/CAB/MIN/
TVC/037/2008

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

FLY CONGO

409/CAB/MIN/
TVC/0126/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/
TVC/0027/2008

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

GILEMBE AIR SOUTENANCE
(GISAIR)

409/CAB/MIN/
TVC/0082/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/
TVC/0051/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

GOMAIR

409/CAB/MIN/
TVC/011/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

GTRA

409/CAB/MIN/
TVC/0060/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

INTERNATIONAL TRANS AIR
BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/
TVC/0065/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

JET CONGO AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/0011/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

KATANGA EXPRESS

409/CAB/MIN/
TVC/0083/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

KATANGA WINGS

409/CAB/MIN/
TVC/0092/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

KIN AVIA

409/CAB/MIN/
TVC/0059/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/001/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

LIGNES AÉRIENNES
CONGOLAISES (LAC)

Undirskrift ráðherra
(tilskipun nr. 78/205)

LCG

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó
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MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/009/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

MAVIVI AIR TRADE

409/CAB/MIN/
TVC/00/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

OKAPI AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/086/2011

OKP

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

PATRON AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/0066/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

PEGASUS

409/CAB/MIN/
TVC/021/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

SAFE AIR

409/CAB/MIN/
TVC/021/2008

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/
TVC/2012

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

SION AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/0081/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

STELLAR AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/056/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/
TVC/0084/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/
TVC/0085/2010

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/
TVC/073/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/
TVC/004/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/
TVC/0247/2011

Óskráður

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/
TVC/039/2008

WDA

Lýðstjórnarlýðveldið
Kongó

Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum sem
hafa með höndum lögboðið eftirlit
með Djíbútí, þ.m.t.
DAALLO AIRLINES
Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum sem
hafa með höndum lögboðið eftirlit
með Miðbaugs-Gíneu, þ.m.t.

Djíbútí

Óskráð

DAO

Djíbútí
Miðbaugs-Gínea
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CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/
DGAC/SOPS

CEL

Miðbaugs-Gínea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/
DGAC/SOPS

Óskráður

Miðbaugs-Gínea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/
DGAC/SOPS

Óskráður

Miðbaugs-Gínea

TANGO AIRWAYS

Óskráð

Óskráður

Miðbaugs-Gínea

Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum sem
hafa með höndum lögboðið eftirlit
með Erítreu, þ.m.t.

Erítrea

ERITREAN AIRLINES

AOC 004

ERT

Erítrea

NASAIR ERITREA

AOC 005

NAS

Erítrea

Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum
sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Lýðveldinu Gabon, að
undanskildum flugrekendunum
Gabon Airlines, Afrijet og
SN2AG, sem eru skráðir í viðauka
B, þ.m.t.

Lýðveldið Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/
DSA

EKG

Lýðveldið Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/
DSA

RVS

Lýðveldið Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/
DSA

LGE

Lýðveldið Gabon

NATIONALE ET REGIONALE
TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/
DSA

NRG

Lýðveldið Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/
DSA

SCY

Lýðveldið Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/
DSA

SKG

Lýðveldið Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/
DSA

SVG

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,
Mandala Airlines, Ekspres
Transportasi Antarbenua og
Indonesia Air Asia, þ.m.t.

Lýðveldið Indónesía
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AIR BORN INDONESIA

135-055

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ASCO NUSA AIR

135-022

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

BATIK AIR

121-050

BTK

Lýðveldið Indónesía

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Lýðveldið Indónesía

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Lýðveldið Indónesía

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Lýðveldið Indónesía

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Lýðveldið Indónesía

EASTINDO

135-038

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

HEAVY LIFT

135-042

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Lýðveldið Indónesía

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Lýðveldið Indónesía

KAL STAR

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

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Lýðveldið Indónesía
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MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

MARTABUANA ABADION

135-049

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

MERPATI NUSANTARA
AIRLINES

121-002

MNA

Lýðveldið Indónesía

MIMIKA AIR

135-007

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

NATIONAL UTILITY
HELICOPTER

135-011

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

Óskráður

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

PURA WISATA BARUNA

135-025

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Lýðveldið Indónesía

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

SKY AVIATION

135-044

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

SMAC

135-015

SMC

Lýðveldið Indónesía

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Lýðveldið Indónesía

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

SURYA AIR

135-046

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

TRANSNUSA AVIATION
MANDIRI

121-048

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

TRANSWISATA PRIMA
AVIATION

135-021

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

TRAVEL EXPRESS AVIATION
SERVICE

121-038

XAR

Lýðveldið Indónesía

TRAVIRA UTAMA

135-009

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Lýðveldið Indónesía

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Lýðveldið Indónesía

UNINDO

135-040

Óskráður

Lýðveldið Indónesía

Nr. 23/490
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WING ABADI AIRLINES

Númer flugrekandaskírteinis
(AOC) eða flugrekstrarleyfis

121-012

ICAO-kóði
flugrekanda

WON

Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum sem
hafa með höndum lögboðið eftirlit
með Kasakstan, að undanskildum
flugrekandanum Air Astana,
þ.m.t.

10.4.2014

Ríki flugrekanda

Lýðveldið Indónesía
Kasakstan

AIR ALMATY

AK-0453-11

LMY

Kasakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0455-12

RTR

Kasakstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Kasakstan

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-067-12

SAP

Kasakstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kasakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0442-11

BBS

Kasakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0456-12

BRY

Kasakstan

COMLUX-KZ

AK-0449-11

KAZ

Kasakstan

EAST WING

AK-0465-12

EWZ

Kasakstan

EURO-ASIA AIR

AK-0441-11

EAK

Kasakstan

FLY JET KZ

AK-0446-11

FJK

Kasakstan

INVESTAVIA

AK-0447-11

TLG

Kasakstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Kasakstan

JET AIRLINES

AK-0459-12

SOZ

Kasakstan

JET ONE

AK-0468-12

JKZ

Kasakstan

KAZAIR JET

AK-0442-11

KEJ

Kasakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kasakstan

KAZAVIASPAS

AK-0452-11

KZS

Kasakstan

LUK AERO (ÁÐUR EASTERN
EXPRESS)

AK-0464-12

LIS

Kasakstan

PRIME AVIATION

AK-0448-11

PKZ

Kasakstan

SCAT

AK-0460-12

VSV

Kasakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Kasakstan

10.4.2014
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Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum sem
hafa með höndum lögboðið eftirlit
með Kirgiska lýðveldinu, þ.m.t.

Nr. 23/491
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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

CRS

Kirgiska lýðveldið

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiska lýðveldið

HELI SKY

Óskráð

HAC

Kirgiska lýðveldið

KYRGYZ TRANS AVIA

31

CCC

Kirgiska lýðveldið

KYRGYZ AIRLINES

Óskráð

KGZ

Kirgiska lýðveldið

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiska lýðveldið

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiska lýðveldið

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgiska lýðveldið

S GROUP AVIATION

Óskráð

IND

Kirgiska lýðveldið

SKY BISHKEK

Óskráð

BIS

Kirgiska lýðveldið

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiska lýðveldið

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiska lýðveldið

STATE AVIATION ENTERPRISE
UNDER THE MINISTRY OF
EMERGENCY SITUATIONS
(SAEMES)

20

DAM

Kirgiska lýðveldið

SUPREME AVIATION

40

SGK

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 Lýðveldinu Mósambík, þ.m.t.

Lýðveldið Mósambík
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AERO-SERVICOS SARL

MOZ-08

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Óskráð

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

CFM-TRANSPORTERS E
TRABALHO AEREO SA

MOZ-07

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

COASTAL AVIATION

MOZ-15

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

CR AVIATION

MOZ-14

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

EMILIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

ETA - AIR CHARTER

MOZ-04

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

HELICOPTEROS CAPITAL

MOZ-11

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Lýðveldið Mósambík

MOZAMBIQUE AIRLINES
(LINHAS AEREAS DE
MOÇAMBIQUE LAM, S.A.)

MOZ-01

LAM

Lýðveldið Mósambík

MOÇAMBIQUE EXPRESSO,
SARL MEX

MOZ-02

MEX

Lýðveldið Mósambík

OHI

MOZ-17

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

SAFARI AIR

MOZ-12

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

SOLENTA AVIATION (áður CFA –
MOZAMBIQUE, SA)

MOZ-10

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

TTA SARL

MOZ-16

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

UNIQUE AIR CHARTER

MOZ-13

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

VR CROPSPRAYERS LDA

MOZ-06

Óskráður

Lýðveldið Mósambík

AIR DYNASTY HELI. S.

035-01

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

BUDDHA AIR

014/96

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

BUDDHA AIR (INTERNATIONAL
OPERATIONS)

058/2010

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

FISHTAIL AIR

017/01

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

GOMA AIR

064/2010

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum
sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Nepal, þ.m.t.
Sambandslýðstjórnarlýðveldið
Nepal
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MAKALU AIR

057A (2009)

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

NEPAL AIRLINES
CORPORTATION

003/2000

RNA

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

SHREE AIRLINES

030/02

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

SHREE AIRLINES
(INTERNATIONAL
OPERATIONS)

059/2010

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

SIMRIK AIR

034/00

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

SITA AIR

033/2000

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

TARA AIR

053/2009

MNA

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

Óskráður

Sambandslýðstjórnar
lýðveldið Nepal

AEROEQUIPEMENT AVIATION

2010037

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

AIR ASIA PHILIPPINES

2012047

APG

Lýðveldið Filippseyjar

AIR JUAN AVIATION

2013053

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

AIR PHILIPPINES
CORPORATION

2009006

GAP

Lýðveldið Filippseyjar

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS
PHILIPPINES INC.

2012048

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ASIAN AEROSPACE
CORPORATION

2012050

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ASTRO AIR INTERNATIONAL

2012049

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

CANADIAN HELICOPTERS
PHILIPPINES INC.

2010026

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Lýðveldið Filippseyjar

CM AERO SERVICES

20110401

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

CYCLONE AIRWAYS

2010034

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum
sem hafa með höndum lögboðið
eftirlit með Filippseyjum, að
undanskildum flugrekandanum
Philippine Airlines, þ.m.t.
Lýðveldið Filippseyjar
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FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

INAEC AVIATION CORP.

2010028

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

INTERISLAND AIRLINES

2010023

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Lýðveldið Filippseyjar

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

LION AIR

2009019

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

MACRO ASIA AIR TAXI
SERVICES

2010029

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

MAGNUM AIR

2012051

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

MISIBIS AVIATION &
DEVELOPMENT CORP

2010020

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

NORTHSKY AIR INC.

2011042

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ROYAL AIR CHARTER
SERVICES INC.

2010024

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES

2009 004

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES
(SEAIR) INTERNATIONAL

2012052

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

SOUTHERN AIR FLIGHT
SERVICES

2011045

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

SUBIC SEAPLANE, INC.

2011035

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Óskráður

Lýðveldið Filippseyjar

ZEST AIRWAYS
INCORPORATED

2009003

EZD

Lýðveldið Filippseyjar

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Saó Tóme og Prinsípe

BRITISH GULF
INTERNATIONAL COMPANY
LTD

01/AOC/2007

BGI

Saó Tóme og Prinsípe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Saó Tóme og Prinsípe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Óskráður

Saó Tóme og Prinsípe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Saó Tóme og Prinsípe

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
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ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Óskráður

Saó Tóme og Prinsípe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Saó Tóme og Prinsípe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL
LTD

02/AOC/2002

TFK

Saó Tóme og Prinsípe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Óskráður

Saó Tóme og Prinsípe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TLZ

Saó Tóme og Prinsípe

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 Síerra Leóne, þ.m.t. Síerra
Leóne

Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum sem
hafa með höndum lögboðið eftirlit
með Súdan, þ.m.t.

Lýðveldið Súdan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Lýðveldið Súdan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Lýðveldið Súdan

BADER AIRLINES

035

BDR

Lýðveldið Súdan

BENTIU AIR TRANSPORT

029

BNT

Lýðveldið Súdan

BLUE BIRD AVIATION

011

BLB

Lýðveldið Súdan

DOVE AIRLINES

052

DOV

Lýðveldið Súdan

ELIDINER AVIATION

008

DND

Lýðveldið Súdan

FOURTY EIGHT AVIATION

053

WHB

Lýðveldið Súdan

GREEN FLAG AVIATION

017

Óskráður

Lýðveldið Súdan

HELEJETIC AIR

057

HJT

Lýðveldið Súdan
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KATA AIR TRANSPORT

009

KTV

Lýðveldið Súdan

KUSH AVIATION

060

KUH

Lýðveldið Súdan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Lýðveldið Súdan

MID AIRLINES

025

NYL

Lýðveldið Súdan

NOVA AIRLINES

046

NOV

Lýðveldið Súdan

SUDAN AIRWAYS

001

SUD

Lýðveldið Súdan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Lýðveldið Súdan

TARCO AIRLINES

056

TRQ

Lýðveldið Súdan

Óskráð

SZL

Svasíland

Z/AOC/001/2009

ZMA

Sambía

Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum sem
hafa með höndum lögboðið eftirlit
með Svasílandi, þ.m.t. Svasíland
SWAZILAND AIRLINK
Allir flugrekendur sem hafa
fengið vottun frá yfirvöldum sem
hafa með höndum lögboðið eftirlit
með Sambíu, þ.m.t. Sambía
ZAMBEZI AIRLINES
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VIÐAUKI B
SKRÁ YFIR FLUGREKENDUR SEM SÆTA REKSTRARTAKMÖRKUNUM INNAN ESB (*)
Nafn lögaðila
flugrekanda, eins
og tilgreint er
á flugrekanda
skírteini hans (og
nafn fyrirtækis, ef
annað)

Númer
flugrekanda
skírteinis (AOC)

ICAO-kóði
flugrekanda

Ríki flugrekanda

Tegund loftfars
sem sætir tak
mörkunum

Skrásetningar
merki og
framleiðslu
raðnúmer, ef það
er fyrir hendi

Skráningarríki

TAAG ANGOLA 001
AIRLINES

DTA

Lýðveldið
Angóla

Öll loftför, að
undanskildum:
fimm
loftförum af
tegundinni
Boeing B-777
og fjórum
loftförum af
tegundinni
B-737-700

Öll loftför, að
undanskildum
D2-TED,
D2-TEE,
D2-TEF,
D2-TEG,
D2-TEH,
D2-TBF,
D2-TBG, D2
TBH, D2-TBJ

Lýðveldið
Angóla

AIR ASTANA (1) AK-0443-11

KZR

Kasakstan

Öll loftför, að
undanskildum
loftförum af
tegundinni
Boeing B767,
loftförum af
tegundinni
Boeing B757,
loftförum af
tegundinni
Airbus
A319/320
/321.

Öll loftför, að
undanskildum
loftförum af
tegundinni
Boeing
B767, sem
tilgreind eru á
flugrekanda
skírteininu,
loftförum af
tegundinni
Boeing
B757, sem
tilgreind eru á
flugrekanda
skírteininu,
loftförum af
tegundinni
Airbus
A319/320/321,
sem tilgreind
eru á
flugrekanda
skírteininu.

Arúba
(Konungsríkið
Holland)

AIR SERVICE
COMORES

06-819/TA-15/ KMD
DGACM

Kómoreyjar

Öll loftför, að
undanskildu
LET 410
UVP.

Öll loftför, að
undanskildu
D6-CAM
(851336).

Kómoreyjar

AFRIJET (2)

002/MTAC/
ANAC-G/
DSA

ABS

Lýðveldið
Gabon

Öll loftför, að
undanskildum
tveimur
loftförum af
tegundinni
Falcon 50
og tveimur
loftförum af
tegundinni
Falcon 900.

Öll loftför, að
undanskildum
TR-LGV,
TR-LGY,
TR-AFJ,
TR-AFR.

Lýðveldið
Gabon

GABON
AIRLINES (3)

001/MTAC/
ANAC

GBK

Lýðveldið
Gabon

Öll loftför, að
undanskildu
einu loftfari
af tegundinni
Boeing B767200.

Öll loftför, að
undanskildum
TR-LGV,
TR-LGY,
TR-AFJ,
TR-AFR.

Lýðveldið
Gabon

(*) Unnt væri að heimila að allir flugrekendur, sem eru skráðir í viðauka B, nýttu flugréttindi með því að nota loftfar í þjónustuleigu
frá flugrekanda, sem er ekki bannað að stunda flugrekstur, að því tilskildu að viðeigandi öryggiskröfur væru uppfylltar.
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Skráningarríki

NVS

Lýðveldið
Gabon

Öll loftför, að
undanskildu
einu loftfari
af tegundinni
Challenger
CL-601 og
einu loftfari
af tegundinni
HS-125-800.

Öll loftför, að
undanskildum
TR-AAG,
ZS-AFG.

Lýðveldið
Gabon,
Lýðveldið
Suður-Afríka

AIRLIFT INTER AOC 017
NATIONAL
(GH) LTD

ALE

Lýðveldið
Gana

Öll loftför, að
undanskildum
tveimur
loftförum af
tegundinni
DC8-63F.

Öll loftför, að
undanskildum
9G-TOP og
9G-RAC.

Lýðveldið
Gana

IRAN AIR (4)

FS100

IRA

Íslamska
lýðveldið Íran

Öll loftför, að
undanskildum
14 loftförum
af tegundinni
Airbus A300,
átta loftförum
af tegundinni
Airbus A310,
einu loftfari
af tegundinni
Boeing B737.

Öll loftför, að
undanskildum:
EP-IBA
EP-IBB
EP-IBC
EP-IBD
EP-IBG
EP-IBH
EP-IBI
EP-IBJ
EP-IBM
EP-IBN
EP-IBO
EP-IBS
EP-IBT
EP-IBV
EP-IBX
EP-IBZ
EP-ICE
EP-ICF
EP-IBK
EP-IBL
EP-IBP
EP-IBQ
EP-AGA

Íslamska
lýðveldið Íran

AIR KORYO

GAC-AOC/
KOR-01

KOR

Lýðveldið
Kórea

Öll loftför, að
undanskildum
tveimur
loftförum af
tegundinni
Tu-204.

Öll loftför, að
undanskildum
P-632, P-633.

Lýðveldið
Kórea

MDG

Madagaskar

Öll loftför, að
undanskildum
þremur
loftförum af
tegundinni
Boeing B-737300, tveimur
loftförum af
tegundinni
ATR 72-500,
einu loftfari
af tegundinni
ATR 42-500,

Öll loftför, að
undanskildum
5R-MFH,
5R-MFI,
5R-MFL,
5R-MJE,
5R-MJF,
5R-MJG,
5R-MVT,
5R-MGC,
5R-MGD,
5R-MGF.

Lýðveldið
Madagaskar

AIR
5R-M01/2009
MADAGASCAR

10.4.2014
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Skráningarríki

einu loftfari
af tegundinni
ATR 42-320
og þremur
loftförum af
tegundinni
DHC 6-300.
(1)
(2)
(3)
(4)

Flugrekandanum Air Astana er einungis heimilt að nota tilgreindar tegundir loftfara fyrir núverandi starfrækslustig sitt innan
Sambandsins, svo framarlega sem þessi loftför eru skráð í Arúba og allar breytingar á flugrekandaskírteininu eru lagðar fram
tímanlega fyrir framkvæmdastjórnina og Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu.
Flugrekandanum Afrijet er einungis heimilt að nota þau loftför sem eru tilgreind fyrir núverandi starfrækslustig hans innan
Sambandsins.
Flugrekandanum Gabon Airlines er einungis heimilt að nota þau loftför sem eru tilgreind fyrir núverandi starfrækslustig hans innan
Sambandsins.
Flugrekandanum Iran Air er einungis heimilt að starfrækja flug til Sambandsins með því að nota loftförin sem tilgreind eru
samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru fram í 69. forsendu reglugerðar (ESB) nr. 590/2010, Stjtíð. ESB L 170, 6.7.2010, bls. 15.
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 815/2013

2014/EES/23/50

frá 27. ágúst 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem
stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers
umráðanda loftfars er tilgreint með tilliti til aðildar Króatíu að Evrópusambandinu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Innfærsla umráðanda loftfars í kerfi Sambandsins
fyrir viðskipti með losunarheimildir er háð starfrækslu
flugstarfsemi eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun
2003/87/EB og er ekki háð innfærslu í skrána yfir
umráðendur loftfara sem framkvæmdastjórnin tók saman
á grundvelli 3. mgr. 18.gr. a. í þeirri tilskipun.

5)

Aðild Króatíu að Evrópusambandinu 1. júlí 2013 og
viðmiðanirnar sem settar eru skv. 1. mgr. 18.gr. a í
tilskipun 2003/87/EB til að ákvarða ábyrgðaraðildarríki
umráðanda loftfars fela í sér að tilteknir umráðendur
loftfara ættu að heyra undir ábyrgð Króatíu.

6)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 748/2009 til
samræmis við það.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

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 b-lið 3. mgr. 18. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB (2)
breytti tilskipun 2003/87/EB þannig að kerfið fyrir
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda
innan Evrópusambandsins taki til flugstarfsemi.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
2)

Í
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr. 748/2009(3) er tekin saman skrá yfir umráðendur
loftfara sem höfðu stundað flugstarfsemi, eins og hún er
skilgreind í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, 1. janúar
2006 eða eftir þann dag.
1. gr.
Í stað viðaukans við reglugerð (EB) nr. 748/2009 komi
viðaukinn við þessa reglugerð.

3)

Tilgangurinn með skránni er að draga úr stjórnsýslubyrði
hjá umráðendum loftfara með því að leggja fram
upplýsingar um það hvaða aðildarríki bera ábyrgð á
tilteknum umráðanda loftfars.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 236, 4.9.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 56/2014 frá 8. apríl 2014
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2009, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB L 219, 22.8.2009, bls. 1.

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 27. ágúst 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______
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VIÐAUKI
Skrá yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers
umráðanda loftfars er tilgreint með tilliti til aðildar Króatíu að Evrópusambandinu
BELGÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

123

Abelag Aviation

BELGÍA

31102

ACT AIRLINES

TYRKLAND

7649

AIRBORNE EXPRESS

BANDARÍKIN

33612

ALLIED AIR LIMITED

NÍGERÍA

30020

AVIASTAR-TU CO.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGÍA

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTALAND

4369

CAL CARGO AIRLINES

ÍSRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

HOLLAND

f11336

CORPORATE WINGS LLC

BANDARÍKIN

32909

CRESAIR INC

BANDARÍKIN

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTALAND

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

BANDARÍKIN

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

BANDARÍKIN

13457

Flying Partners CVBA

BELGÍA

29427

Flying Service N.V.

BELGÍA

32486

FAYARD ENTERPRISES

BANDARÍKIN

24578

GAFI GENERAL AVIAT

SVISS

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12983

GREEN DIESEL LLC

BANDARÍKIN

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KÍNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGÓ

27232

INTERNET JET

HOLLAND

28582

INTER-WETALL

SVISS

9542

INTL PAPER CY

BANDARÍKIN

27709

KALITTA AIR

BANDARÍKIN

28087

LAS VEGAS CHARTER

BANDARÍKIN

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILÍA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGÍA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

BELGÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

1084

MIL BELGIUM

BELGÍA

26688

NEWELL RUBBERMAID

BANDARÍKIN

31207

N604FJ LLC

BANDARÍKIN

f11462

N907WS AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f10341

OfficeMax Inc

BANDARÍKIN

31660

RIPPLEWOOD AVTN

BANDARÍKIN

2344

SAUDIA

SÁDI-ARABÍA

27769

SEA-AIR

BELGÍA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPÚR

29222

SILVERBACK CARGO

RÚANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

BANDARÍKIN

35334

SONOCO PRODUCTS CO

BANDARÍKIN

26784

SOUTHERN AIR

BANDARÍKIN

38995

STANLEY BLACK&DECKER

BANDARÍKIN

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGÍA

27011

TNT AIRWAYS

BELGÍA

34920

TRIDENT AVIATION SVC

BANDARÍKIN

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGÍA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

BANDARÍKIN

13603

VF CORP

BANDARÍKIN

36269

VF INTERNATIONAL

SVISS

37064

VIPER CLASSICS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

20065

VLM

BELGÍA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF
DELAWARE LLC

BANDARÍKIN

37549

YILTAS GROUP

TYRKLAND

a11534

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VPBDV

Óskráð

a11549

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VQBHA

Óskráð

BÚLGARÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KASAKSTAN

27698

AEROVISTA

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

33329

AERO POWER LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Nr. 23/503

Nr. 23/504

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

BÚLGARÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

23962

AIR BAN

BÚLGARÍA

35743

AIR IBERIA LTD.

GEORGÍA

26520

AIR LIBYA 2

LÍBÍA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BÚLGARÍA

33225

AIR VICTORY

GEORGÍA

34357

AIR WEST GEORGIA

GEORGÍA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JÓRDANÍA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENÍA

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPPSEYJAR

34563

ASIA AIRWAYS

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

24508

BALTIC AIRLINES UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32131

BEIBARS CJSC

KASAKSTAN

28445

BH AIR

BÚLGARÍA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BÚLGARÍA

29056

BULGARIA AIR

BÚLGARÍA

25981

CARGO AIR LTD.

BÚLGARÍA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KASAKSTAN

36884

FLY ADJARA

GEORGÍA

36995

GR AVIA S.A.

GÍNEA

10165

HEMUS AIR

BÚLGARÍA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JÓRDANÍA

27345

KHORIV AVIA

ÚKRAÍNA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KASAKSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

ÚKRAÍNA

38939

KRUNK AVIATION 2

ÚKRAÍNA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30622

PMT AIR

KAMBÓDÍA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

ÚKRAÍNA

29085

RUBYSTAR

HVÍTA-RÚSSLAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

BÚLGARÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KASAKSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KASAKSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KASAKSTAN

32347

TABAN AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

37793

UKRSPECEXPORT

ÚKRAÍNA

31648

VIP-AVIA

GEORGÍA

37987

YAK AIR

GEORGÍA

35082

ZAGROS AIRLINES

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

KRÓATÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna
tvrtka d.d. *

KRÓATÍA

30876

DUBROVNIK AIRLINES *

KRÓATÍA

39320

JET STAR SRL

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

38277

SKYBOSNIA LLC

BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

7824

ACL SLOVACKY

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

35387

ACS SA

SPÁNN

16895

AERO VODOCHODY

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

f11813

AERSALE INC

BANDARÍKIN

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

BANDARÍKIN

38060

AIR NAVIGATION LK

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

31433

ALANDIA AIR AB

FINNLAND

30203

ATMA AIRLINES

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

34057

AVTN SPECIALTIES INC

BANDARÍKIN

35333

AXIS AVIATION GROUP

BANDARÍKIN

22621

CAA CZECH REPUBLIC

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

Nr. 23/505

Nr. 23/506

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KÝPUR

859

CZECH AIRLINES

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

f10182

Executive Flight Services, Inc.

BANDARÍKIN

33327

EARTH ONE LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39212

ECLAIR AVIATION

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

36242

GEORGIAN INTERNATION

GEORGÍA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LÍBÍA

36746

HOLIDAY CZECH

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

35825

HYUNDAI MOTOR CO

LÝÐVELDIÐ KÓREA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KÝPUR

27908

JOB AIR SRO

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

39009

JUMP-TANDEM

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

30825

LETS FLY SRO

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

38713

LITTLE AVIATION LTD

ÁSTRALÍA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

BANDARÍKIN

3597

MIL CZECH REPUBLIC

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

30743

NORSE AIR CHARTER

SUÐUR-AFRÍKA

29976

NOVA CHEMICALS

BANDARÍKIN

35361

OKAY HOLDING AS

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

f10379

Red.Com

BANDARÍKIN

36763

RETENTURA LTD.

KÝPUR

2276

ROCKWELL AUTOMATION

BANDARÍKIN

32157

SKYDIVE LK

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLÓVAKÍA

27292

SKY GEORGIA

GEORGÍA

31351

SKY KG AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

13702

STEVENS EXPRESS

BANDARÍKIN

f13143

Timber LLC

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

25890

UKRAINIAN PILOT

ÚKRAÍNA

32721

VIDEOTAPE CENTER

BANDARÍKIN

38948

VIETJET AIR S.R.O.

VÍETNAM

a12699

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N150RN

BANDARÍKIN

DANMÖRK
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANMÖRK

3456

AIR ALSIE

DANMÖRK

22466

AIR GREENLAND

DANMÖRK

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANMÖRK

36866

ALUMECO A/S

DANMÖRK

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANMÖRK

36122

AVIATION HOLDINGS

BANDARÍKIN

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANMÖRK

36842

BRASILIA JET CENTER

BRASILÍA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

BANDARÍKIN

781

CIMBER STIRLING

DANMÖRK

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRAKKLAND

366

Danish Air Transport A/S

DANMÖRK

f10500

Duchossois Industries, Inc.

BANDARÍKIN

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANMÖRK

25431

ELMAGAL AVIATION

SÚDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANMÖRK

35478

FIRST GREENWICH

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10218

GCTPA, LLC

BANDARÍKIN

37052

GENCHART B.V.

HOLLAND

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANMÖRK

32364

GLOBAL TRANSERVICE

BANDARÍKIN

32595

GRAAKJAER A/S

DANMÖRK

39199

JASMINE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

Nr. 23/507

Nr. 23/508

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

DANMÖRK
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36297

JET FLEET INTL

BANDARÍKIN

32158

JET TIME A/S

DANMÖRK

34892

JJO INVEST APS

DANMÖRK

39300

JUTLAND JETS AIR

DANMÖRK

33518

KIRKBI INVEST

DANMÖRK

31243

KIRKBI TRADING

DANMÖRK

34672

LAO CAPRICORN AIR

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ LAOS

38155

MOENS, G

HOLLAND

38120

MONGOLIAN AIRLINES

MONGÓLÍA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DANMÖRK

39085

NAC AVIATION & LTD

DANMÖRK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

BANDARÍKIN

9914

NILAN A/S

DANMÖRK

34830

OLGA LEASING LTD

BERMÚDAEYJAR

33803

PARTNERSELSKABET

DANMÖRK

23090

PHARMA NORD

DANMÖRK

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANMÖRK

29123

RHEINLAND AIR SERV.

ÞÝSKALAND

31890

54,5 mm

RÚMENÍA

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

DANMÖRK

9918

STAR AIR

DANMÖRK

36191

SUN WAY GEORGIA

GEORGÍA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DANMÖRK

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANMÖRK

38112

VINCENT AVIATION LTD

NÝJA-SJÁLAND

32655

VIP PARTNERFLY

DANMÖRK

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANMÖRK

ÞÝSKALAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

f10001

54,5 mm

BANDARÍKIN

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÞÝSKALAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

156

Aeroflot - Russian Airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35126

Aerologic GmbH

ÞÝSKALAND

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXÍKÓ

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

ÞÝSKALAND

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28844

Air Astana JSC

KASAKSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

ÞÝSKALAND

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KÍNA

786

Air China Limited

KÍNA

22317

Air-Service GmbH

ÞÝSKALAND

8901

Archer Daniels Midland Company

BANDARÍKIN

19480

Asiana Airlines

LÝÐVELDIÐ KÓREA

27868

Atlasjet Airlines

TYRKLAND

20979

Atlas Air, Inc.

BANDARÍKIN

26507

AAA AVIATION & AIRCR

ÞÝSKALAND

34963

ACG AIR CARGO

ÞÝSKALAND

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

ÞÝSKALAND

33295

ADVANCED AV. LOGIST

ÞÝSKALAND

150

AERODIENST

ÞÝSKALAND

32334

AEROFLOT CARGO

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

ÞÝSKALAND

31799

AGRATA AVIATION

EISTLAND

27692

AHSEL HAVA

TYRKLAND

32484

AIRCASTLE ADVISOR

BANDARÍKIN

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

ÞÝSKALAND

32868

AIRCRAFT GENERAL

ÍTALÍA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP
TRUSTEE

BANDARÍKIN

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

SVISS

37424

AIRCRAFT PARTNER

ÞÝSKALAND

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LÚXEMBORG

Nr. 23/509

Nr. 23/510

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÞÝSKALAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI
LÝÐVELDI JÚGÓSLAVÍU

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPPSEYJAR

31390

AIRSEVEN GMBH

ÞÝSKALAND

34629

AIRVIP LTD.

BERMÚDAEYJAR

22484

AIR ALLIANCE GMBH

ÞÝSKALAND

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPTALAND

35195

AIR CHINA BUSINESS

KÍNA

36986

AIR FINKENWERDER

ÞÝSKALAND

36989

AIR FUHLSBUETTEL

ÞÝSKALAND

22378

AIR KUBAN

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MAKAÓ

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBÍA

29743

AIR NATIONAL CORP

NÝJA-SJÁLAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

ÞÝSKALAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

BANDARÍKIN

36719

AIR 1 AVIATION

BANDARÍKIN

33836

AJWA AVIATION

SÁDI-ARABÍA

5165

ALPLA AIR CHARTER

AUSTURRÍKI

38135

ALSCO

BANDARÍKIN

30361

AL HOKAIR

SVISS

36165

AL SAHAB LIMITED

BAREIN

25435

AL-THANI

KATAR

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ÍRLAND

32684

AMJET AVIATION

BANDARÍKIN

31290

AOP AIR OPERATING

SVISS

34337

API HOLDING

ÞÝSKALAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

ÞÝSKALAND

27073

ARTOC AIR

EGYPTALAND

38398

ASG AVIATION

ÞÝSKALAND

25551

ASIA CONTINENTAL

KASAKSTAN

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KASAKSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KÍNA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÞÝSKALAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

32548

ASTRON AVIATION LTD

SVISS

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH
& Co. KG

ÞÝSKALAND

30698

ATG SWISS FIRST

SVISS

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

ÞÝSKALAND

29122

AURON LTD

BERMÚDAEYJAR

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA

37650

AVIANDO SERVICES

BANDARÍKIN

31551

AVIATION CAP GRP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35968

AVIATION INVESTMENT

ÞÝSKALAND

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDÚRAS

38617

AZT LLC

BANDARÍKIN

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/
Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

ÞÝSKALAND

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und
Hausbedarf mbH & Co.

ÞÝSKALAND

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

BANDARÍKIN

23956

Blue Sky Airservice GmbH

ÞÝSKALAND

29090

Blue Wings AG

ÞÝSKALAND

29389

Bombardier PreOwned

BANDARÍKIN

31614

Bombardier Transportation GmbH

ÞÝSKALAND

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

ÞÝSKALAND

32874

Business Jet Ltd

NÝJA-SJÁLAND

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

BANDARÍKIN

30586

BALL CORP

BANDARÍKIN

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NÍGERÍA

509

BASF SE

ÞÝSKALAND

29137

BATAVIA AIR

INDÓNESÍA

35233

BAVARIA INTERNATION

ÞÝSKALAND

30306

BEDO BETEILIGUNGS

ÞÝSKALAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

ÞÝSKALAND

38554

BERATEX GROUP LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31886

BESTAIR TURKEY

TYRKLAND

Nr. 23/511

Nr. 23/512

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÞÝSKALAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

11312

BIZAIR FLUG GMBH

ÞÝSKALAND

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

BANDARÍKIN

28042

BLUE SKY GROUP

BANDARÍKIN

14658

BMW AG

ÞÝSKALAND

38111

BOEKHOORN M&A

HOLLAND

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

BANDARÍKIN

36062

BORAJET HAVACILIK

TYRKLAND

37261

BOSTON POST LEASING

BANDARÍKIN

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

SVISS

34852

BREMENFLY GMBH

ÞÝSKALAND

680

BURDA REISEFLUG

ÞÝSKALAND

35021

Chai Ltd.

BERMÚDAEYJAR

35418

Challenge Aero AG

ÚKRAÍNA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

ÞÝSKALAND

f10709

Colgan Air Services

BANDARÍKIN

824

Condor Flugdienst GmbH

ÞÝSKALAND

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

SUÐUR-AFRÍKA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

19823

CA “Air Moldova” IS

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPPSEYJAR

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

KÍNA

28178

CIRRUS AVIATION

ÞÝSKALAND

35527

CLASSIC SERVICES INC

BANDARÍKIN

36157

CLUB SAAB 340

SVISS

4782

COMFORT AIR

ÞÝSKALAND

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXÍKÓ

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

25210

COOK AIRCRAFT

BANDARÍKIN

31333

CORP JET SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39156

CSM MINING SUPPLIES

SUÐUR-AFRÍKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

PÓLLAND
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4484

Delta Air Lines, Inc.

BANDARÍKIN

8980

Delta Technical Services Ltd

ÞÝSKALAND

1776

Deutsche Lufthansa AG

ÞÝSKALAND

2044

Dr. August Oetker KG

ÞÝSKALAND

32731

DANAHER CORPORATION

BANDARÍKIN

34179

DAO AVIATION

DANMÖRK

967

DAS DIRECT AIR

ÞÝSKALAND

28800

DATELINE OVERSEAS

KÝPUR

30651

DAUAIR

ÞÝSKALAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

ÞÝSKALAND

f10558

DCS Management Services

BANDARÍKIN

26466

DC Aviation GmbH

ÞÝSKALAND

30996

DEERE & COMPANY

BANDARÍKIN

38547

DEKALB FARMERS MARK.

BANDARÍKIN

37580

DERMAPHARM

ÞÝSKALAND

f10774

DFZ, LLC

BANDARÍKIN

f10589

DH Flugcharter GmbH

ÞÝSKALAND

25139

DIETZ AG

ÞÝSKALAND

37808

DIETZ AVIATION GMBH

ÞÝSKALAND

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

ÞÝSKALAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

ÞÝSKALAND

28473

DOGAN HAVACILIK

TYRKLAND

27181

DONAVIA JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35451

DORNIER NO LIMITS

ÞÝSKALAND

37798

DO-TEC GMBH

ÞÝSKALAND

28795

DULCO HANDEL GMBH

ÞÝSKALAND

968

DUSSMANN P

BANDARÍKIN

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARÚBA

30461

D2 AVIATION

BANDARÍKIN

12213

Emil Capital Partners, LLC

BANDARÍKIN

f10180

Epps Air Service, Inc.

BANDARÍKIN

36121

EAT LEIPZIG GMBH

ÞÝSKALAND

34657

EEA GMBH

ÞÝSKALAND
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31615

EICHSFELDER AIR

ÞÝSKALAND

35749

EON AVIATION

INDLAND

36507

ERSTE ASSET INVEST.

ÞÝSKALAND

19629

ESCHMANN H D

ÞÝSKALAND

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

ÞÝSKALAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

ÞÝSKALAND

34011

EURO AIR CHARTER

ÞÝSKALAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

BANDARÍKIN

39254

EVO JET SERVICES LTD

ÚKRAÍNA

36357

EXECUJET AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGÓ

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

BANDARÍKIN

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

BANDARÍKIN

8272

Farnair Switzerland AG

SVISS

23244

Federal State Unitary Enterprise “State
Transport Company Russia”

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

14557

Firma Steiner-Film

ÞÝSKALAND

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der ÞÝSKALAND
Verteidigung (FlBschft BMVg)

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

ÞÝSKALAND

4783

FAI RENT-A-JET

ÞÝSKALAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRAKKLAND

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH &
CO KG

SVISS

33077

FAS GMBH

ÞÝSKALAND

35937

FINKCAS

ÞÝSKALAND

27700

FIRST DATA CORP

BANDARÍKIN

22238

FLIGHT CALIBRATION

ÞÝSKALAND

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALASÍA

6705

FLM AVIATION

ÞÝSKALAND

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

ÞÝSKALAND

38804

FLYING TECHNOLOGY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38912

FLY ALPHA GMBH

ÞÝSKALAND

26843

FMG-FLUGSCHULE

ÞÝSKALAND
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1595

FRENZEL G

ÞÝSKALAND

4232

FRONTIER AIRLINES

BANDARÍKIN

38973

FUENFTE XR-GMBH

ÞÝSKALAND

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

ÞÝSKALAND

28944

Germanwings GmbH

ÞÝSKALAND

34841

Gibbs International, Inc.

BANDARÍKIN

f10232

Gruss & Company

BANDARÍKIN

33827

GABINETTE (ANG)

ANGÓLA

36504

GALAXIAS AVIATION

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

ÞÝSKALAND

25027

GEKO TRADE

ÞÝSKALAND

3349

GENERAL MOTORS

BANDARÍKIN

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

ÞÝSKALAND

39230

GEORGE TOLOFAFI

NÍGERÍA

38591

GERMANIA EXPRESS

ÞÝSKALAND

31914

GERMAN SKY AIRLINES

ÞÝSKALAND

33821

GE CAPITAL B.V.

HOLLAND

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

SVISS

35803

GHASSAN AHMED AL

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMÚDAEYJAR

34848

GLOBAL A/C CONSULT

BANDARÍKIN

38372

GLOBO AVIACAO

BRASILÍA

23743

GOMEL AIRLINES

HVÍTA-RÚSSLAND

22366

GOVERNMENT CROATIA

KRÓATÍA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI
LÝÐVELDI JÚGÓSLAVÍU

38832

GREENWAY JETS

BANDARÍKIN

2395

GROB AIRCRAFT AG

ÞÝSKALAND

32172

GULF JET

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

25111

G-92 KFT

UNGVERJALAND

28618

Haworth Transport

BANDARÍKIN

32953

HeidelbergCement AG

ÞÝSKALAND

f11187

Herc Management Services LLC

BANDARÍKIN
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33269

Herrenknecht Aviation GmbH

ÞÝSKALAND

37030

HAMBURG AIRWAYS

ÞÝSKALAND

26105

HANSGROHE SE

ÞÝSKALAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

ÞÝSKALAND

37376

HATAY AIR MARMARA

TYRKLAND

31519

HAWKER HUNTER AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31103

HOMAC AVIATION AG

ÞÝSKALAND

36597

HONG WEI CO LTD

TAÍVAN

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

ÞÝSKALAND

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK
VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD
AIRLINES)

TYRKLAND

24664

Intermap Technologies

BANDARÍKIN

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Óskráð

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

BANDARÍKIN

35785

IFM Traviation GmbH

ÞÝSKALAND

25785

ILYUSHIN AVIATION

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37757

INFINUM ALTIDO INC.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDLAND

1528

IRANAIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

37529

ISE INFORMATION SYS.

ÞÝSKALAND

1562

Jat Airways

SERBÍA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35760

JEJU AIR

LÝÐVELDIÐ KÓREA

2200

JETAIR FLUG GMBH

ÞÝSKALAND

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

SVISS

36889

JETSTAR PACIFIC

VÍETNAM

38213

JETSTREAM AVTN (OE)

SÁDI-ARABÍA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXÍKÓ

11307

JET EXECUTIVE INT.

ÞÝSKALAND

27505

JET GROUP LTD

ÍSRAEL

21462

JOHNSON CONTROLS

BANDARÍKIN

28591

JOHNSON CTRLS

SVISS

36272

JORDAN INTNL

KÍNA

10.4.2014
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11646

JULIUS BERGER

NÍGERÍA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KÍNA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

23758

Kimberly-Clark Corporation

BANDARÍKIN

25800

Knauf Astra Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32568

Kompass GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

1610

KARMANN GMBH

ÞÝSKALAND

31171

KAZAVIASPAS

KASAKSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

ÚKRAÍNA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

LÝÐVELDIÐ KÓREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33182

KUGU HAVACILIK

TYRKLAND

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

ÞÝSKALAND

15456

Luftfahrt-Bundesamt

ÞÝSKALAND

3857

Lufthansa Cargo AG

ÞÝSKALAND

27838

Lufthansa Technik AG

ÞÝSKALAND

36476

LANARA LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29352

LANGNER E

ÞÝSKALAND

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

BANDARÍKIN

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

ÞÝSKALAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

ÞÝSKALAND

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

ÞÝSKALAND

28576

LIBRA TRAVEL

SVISS

f12832

LINCARE LEASING LLC

BANDARÍKIN

1767

LTU LUFTTRANSPORT

ÞÝSKALAND

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

ÞÝSKALAND

26498

LUFT AVTN CHARTER

ÁSTRALÍA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

ÞÝSKALAND

38512

Microstrategy Services Corporation

BANDARÍKIN

f13307

Miklos Services Corp.

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

24270

Montenegro Airlines

SVARTFJALLALAND

21072

MAHAN AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN
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21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI
LÝÐVELDI JÚGÓSLAVÍU

12521

MARXER ANLAGEN

ÞÝSKALAND

36372

MAT AIRWAYS

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI
LÝÐVELDI JÚGÓSLAVÍU

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAREIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TYRKLAND

37597

MERIDIAN+

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37975

MILLENNIUM AVIATION

AUSTURRÍKI

28438

MLW AVIATION LLC

BANDARÍKIN

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S.
(MNG Airlines)

TYRKLAND

3057

MOELLERS MASCHINEN

ÞÝSKALAND

31944

MYN AVIATION

SÁDI-ARABÍA

38209

MZ TRANSPORTATION

ÞÝSKALAND

f13551

M-BJEP Ltd.

MÖN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

BANDARÍKIN

35125

Nasser Ltd.

CAYMAN-EYJAR

f13684

New Avant Garde Ltd

MALTA

12218

Nike, Inc.

BANDARÍKIN

26118

NASA AMES CENTER

BANDARÍKIN

33963

NATIONAL LEGACY

KÚVEIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

ÞÝSKALAND

34805

NAYAK INTERNATIONAL

ÞÝSKALAND

39294

NEMESIS VERMOEGENSV.

ÞÝSKALAND

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

ÞÝSKALAND

15551

NEW YORKER GROUP

ÞÝSKALAND

24661

NORTH AMERICAN JET

BANDARÍKIN

29267

NOVELLUS SYSTEMS

BANDARÍKIN

31791

NOVESPACE

FRAKKLAND

f10785

N16FX Trust

BANDARÍKIN

f12724

N250RG LLC

BANDARÍKIN

25059

Omni Air International

BANDARÍKIN

2073

Ostfriesische Lufttransport GmbH

ÞÝSKALAND
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567

OBO JET-CHARTER GMBH

ÞÝSKALAND

33138

OCA INTERNATIONAL

ÞÝSKALAND

2061

OMNIPOL

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

HOLLAND

8236

OWENS-CORNING

BANDARÍKIN

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc Aviation

ÍRLAND

775

Pentastar Aviation, LLC

BANDARÍKIN

852

PARAGON RANCH

BANDARÍKIN

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl.
Sarl

SVISS

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TYRKLAND

19475

PETERS GMBH

ÞÝSKALAND

37609

PETROPAVLOVSK MC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

BANDARÍKIN

5225

PHOENIX AIR GMBH

ÞÝSKALAND

3085

PICTON II LTD

BERMÚDAEYJAR

30230

POLET ACFT MNGT

BERMÚDAEYJAR

36251

POLLARD ACFT SALES

BANDARÍKIN

37040

PREISS-DAIMLER

ÞÝSKALAND

28157

PRESIDENTIAL AVTN

BANDARÍKIN

34505

PRINCESS AVIATION

LÍBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

ÞÝSKALAND

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

12196

PRIVATE WINGS

ÞÝSKALAND

3343

P&P PROMOTION

ÞÝSKALAND

f11900

Rentair UK Ltd

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27446

Rhema Bible Church

BANDARÍKIN

606

Robert Bosch GmbH

ÞÝSKALAND

37057

RADIC AVIATION

SÁDI-ARABÍA

30124

RAE - REGIONAL AIR

ÞÝSKALAND

32083

RAY ENTERPRISES

BANDARÍKIN

39255

RA DR. JAN PLATHNER

ÞÝSKALAND
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19436

REGIO AIR MECKLENBRG

ÞÝSKALAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

30938

RIKSOS TURIZM LT

TYRKLAND

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

ÞÝSKALAND

32723

RSG RENTAL SERVICES

ÞÝSKALAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

ÞÝSKALAND

37464

RUAG SWITZERLAND

SVISS

36233

RUIZ, L

ÞÝSKALAND

38246

RUSAERO

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

9200

RYAN INTL AIRLINES

BANDARÍKIN

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

BANDARÍKIN

f12122

Safeway, Inc.

BANDARÍKIN

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

LÝÐVELDIÐ KÓREA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXÍKÓ

21734

Siberia Airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

9354

SkyWork Airlines AG

SVISS

f12005

Spiral, Inc.

BANDARÍKIN

29841

Spirit of Spices GmbH

ÞÝSKALAND

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.) TYRKLAND

28362

Sun D’or International Airlines LTD

ÍSRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

ÞÝSKALAND

f10788

SAP America Inc.

BANDARÍKIN

18991

SAP AG

ÞÝSKALAND

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

ÞÝSKALAND

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTURRÍKI

30971

SEARAY BD100

SUÐUR-AFRÍKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

BANDARÍKIN

31846

SG FINANS A/S NORGE

SVÍÞJÓÐ

27571

SHANGHAI AIRLINES

KÍNA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KÍNA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TYRKLAND

1034

SIRTE OIL

LÍBÍA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXÍKÓ
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32179

SKIPPERS AVIATION

ÁSTRALÍA

34392

SKYBUS

KASAKSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

BANDARÍKIN

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

2477

SKY JET

SVISS

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

25050

SMATSA DOO

SERBÍA

32544

SMS Aviation GmbH

ÞÝSKALAND

31870

SM AVIATION

ÞÝSKALAND

33747

SOMON AIR

TADSJIKISTAN

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

36224

SPECTRA ENERGY

BANDARÍKIN

26725

SPIRIT AIRLINES 2

BANDARÍKIN

36094

SSP AVIATION

INDLAND

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

KÝPUR

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMÚDAEYJAR

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV
DESIGN BUREAU

ÚKRAÍNA

32361

STRONG AVIATION

KÚVEIT

30086

SUMMIT AIR CHARTERS

KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

ÞÝSKALAND

36720

SWISS AV CONSULTANTS

SVISS

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SVISS

2681

Thai Airways International Public Company TAÍLAND
Limited

f10445

Thomas H. Lee Partners

BANDARÍKIN

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

ÞÝSKALAND

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

2758

Turkish Airlines THY

TYRKLAND

8360

TACA

EL SALVADOR

38118

TARONA LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32576

TB INVEST GROUP

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

31566

TEAM AVIATION

ÞÝSKALAND
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33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTURRÍKI

36210

TESLA AIR

SVISS

35936

TIGER HERCULES CORP

TAÍVAN

21908

TOKOPH D P

SUÐUR-AFRÍKA

37070

TREVO AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1389

TUIfly GmbH

ÞÝSKALAND

33495

TURBOJET KFT

UNGVERJALAND

33979

TURKUAZ AIRLINES

TYRKLAND

36760

T’WAY AIR CO LTD

LÝÐVELDIÐ KÓREA

32741

Ulla Popken GmbH

ÞÝSKALAND

8960

United Parcel Service Co

BANDARÍKIN

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

ÚKRAÍNA

24948

UKSATSE

ÚKRAÍNA

f10464

USAA

BANDARÍKIN

29839

USA 3000 AIRLINES

BANDARÍKIN

4692

US Airways, Inc.

BANDARÍKIN

26886

UTair Aviation, jsc

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31669

Vacuna Jets Limited

BERMÚDAEYJAR

f10791

Vecellio Management Service

BANDARÍKIN

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILÍA

37759

VENTURE AVTN GROUP

BANDARÍKIN

5198

VHM SCHUL & CHARTER

ÞÝSKALAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31815

VOLARIS

MEXÍKÓ

2840

VOLKSWAGEN AG

ÞÝSKALAND

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRASILÍA

39258

VULKY HOLDINGS LTD

SVISS

30605

Wheels Aviation Ltd.

ÞÝSKALAND

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

ÞÝSKALAND

27514

Wirtgen BgmbH

ÞÝSKALAND

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÞÝSKALAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

12066

WDL AVIATION

ÞÝSKALAND

24113

WEBER MANAGEMENT

ÞÝSKALAND

1323

WEKA Flugdienst GmbH

ÞÝSKALAND

34391

WHS CONSULTING AG

SVISS

10834

WIKING HELIKOPTER

ÞÝSKALAND

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTURRÍKI

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

ÚKRAÍNA

36967

WOELBERN FLIGHT 01

ÞÝSKALAND

37044

WOELBERN FLIGHT 02

ÞÝSKALAND

2930

WORLD AIRWAYS

BANDARÍKIN

31769

XL Airways Germany GmbH

ÞÝSKALAND

32403

XRS Holdings, LLC

BANDARÍKIN

36920

XR-GMBH

ÞÝSKALAND

5960

Zeman FTL

ÞÝSKALAND

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRASILÍA

31485

328 SUPPORT SERVICES

ÞÝSKALAND

39286

604 AIR LTD

SÁDI-ARABÍA

a11495

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N450T

Óskráð

a11501

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N62914

Óskráð

a11751

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N77080

Óskráð

a11508

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N880GC

Óskráð

a11510

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N903G

Óskráð

a12912

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VPCBK

CAYMAN-EYJAR

a11558

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XAFRD

Óskráð

EISTLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

34613

ABELIA TRADING LTD

KÝPUR

22213

ENIMEX

EISTLAND

18219

ESTONIAN AIR

EISTLAND

38113

FL TECHNICS AB

LITHÁEN

22574

MIL JAPAN

JAPAN

Nr. 23/523

Nr. 23/524

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EISTLAND

10937

MIL RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

1117

MIL SWITZERLAND

SVISS

35109

NORTH WIND AIRLINES

EISTLAND

38604

SMARTLYNX ESTONIA

EISTLAND

30036

ULS Airlines Cargo

TYRKLAND

36496

ZAMBEZI AIRLINES

SIMBABVE

GRIKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

20514

Aegean Airlines

GRIKKLAND

f12684

Avenge Inc

BANDARÍKIN

35662

AEROJET SERVICES

BANDARÍKIN

23232

AEROSVIT

ÚKRAÍNA

24601

AERO-KAMOV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENÍA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LÍBANON

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

ÚKRAÍNA

29972

AIR LINK UKRAINE

ÚKRAÍNA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENÍA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENÍA

37966

ASPAMIA LLC

BANDARÍKIN

34238

ASTRA AIRLINES

GRIKKLAND

38330

AVIATION SCIENCES CO

SÁDI-ARABÍA

35553

AVION ALLIANCE

SLÓVAKÍA

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

KANADA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

SVISS

34069

BELRESCUEAVIA

HVÍTA-RÚSSLAND

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRIKKLAND

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENÍA

38646

BUSINESS AVTN ASIA

KÍNA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KÍNA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

GRIKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31895

CENTAVIA

SERBÍA

31412

COMERAVIA

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

36915

COMLUX EXCLUSIVE

SVISS

36113

CONQUISTADOR HELO

BANDARÍKIN

19644

COSTAIR LTD

GRIKKLAND

29987

CRIMEA UNIVERSAL

ÚKRAÍNA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SÚDAN

36466

DESINENCE LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

25895

DONBASSAERO

ÚKRAÍNA

32795

DOVE AIR INC

BANDARÍKIN

f11403

DRAGON LEASING CORP

BANDARÍKIN

30350

EAGLE AIR LTD

ÚGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRIKKLAND

37223

ENGALY LTD

ÍRLAND

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ÍTALÍA

35101

EURO AVIATION

GRIKKLAND

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

ÁSTRALÍA

35228

FIRST AIRWAYS

GRIKKLAND

39165

FLIGHTLINK LTD

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

ÁSTRALÍA

39221

FLYME VILLA AIR

MALDÍVEYJAR

9532

FL AVIATION NEW JERS

BANDARÍKIN

31722

GAINJET AVIATION

GRIKKLAND

31659

GHALAYINI I

EGYPTALAND

33178

GLOBAL AVTN

SUÐUR-AFRÍKA

29050

GOLIAF AIR

SAÓ TÓME OG PRINSÍPE

38025

GRYPHON AIRLINES

KÚVEIT

f10233

GS 150-217 LLC

BANDARÍKIN

f11417

GS200 INC TRUSTEE

BANDARÍKIN

f12006

Hanwha Chemical Corporation

LÝÐVELDIÐ KÓREA

23443

HCAA

GRIKKLAND

34731

HELICOPTERS (NZ)

NÝJA-SJÁLAND

Nr. 23/525

Nr. 23/526

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

GRIKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

25221

HELOG AG

SVISS

36373

HERITAGE ACFT LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36043

HERITAGE AVTN DEV.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPPSEYJAR

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KÓMOREYJAR,
RÉUNION

26787

INTRACOM

GRIKKLAND

31881

INTRALOT

BANDARÍKIN

36434

ISLANDSITE INVEST.

SUÐUR-AFRÍKA

31621

JADAYEL AVIATION

SÁDI-ARABÍA

31622

JET AIRLINES JSC

KASAKSTAN

33768

JP AIR OU

EISTLAND

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDLAND

33560

Kenrick Ltd.

ÍSRAEL

30724

KAIZEN AVTN

BANDARÍKIN

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRIKKLAND

29979

LAO AIRLINES

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ LAOS

29995

LEXATA

GRIKKLAND

35265

LINAIR LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRIKKLAND

32732

MCKINLEY CAPITAL

BANDARÍKIN

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDÓNESÍA

1099

MIL GREECE

GRIKKLAND

21948

MINAIR

MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ

29509

MINISTRY EXTREME UK

ÚKRAÍNA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRASILÍA

34624

OLYMPIC AIR

GRIKKLAND

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRIKKLAND

24067

ORASCOM

EGYPTALAND

21711

ORENBURG AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22404

OXY USA

BANDARÍKIN

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

ÁSTRALÍA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

HERNUMDU SVÆÐIN Í PALESTÍNU

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

GRIKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRIKKLAND

38843

PAN HAVACILIK VE TIC

TYRKLAND

27002

PARADISE AVTN

GRIKKLAND

34445

PEBUNY LLC

BANDARÍKIN

27649

PECOTOX AIR

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

28119

POLISH MORSKI

PÓLLAND

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TYRKLAND

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JÓRDANÍA

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

SAMBÍA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDLAND

37437

RAM AIR SERVICES LLC

BANDARÍKIN

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SÁDI-ARABÍA

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

INDLAND

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37342

SAFARI LINK

KENÍA

33531

SEMEYAVIA JSC

KASAKSTAN, KIRGISTAN

36327

SEVEN X AVIATION

SVARTFJALLALAND

32636

SHORT STOP JET CHARTER

ÁSTRALÍA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

BANDARÍKIN

29176

SINCOM AVIA

ÚKRAÍNA

32837

SKOL AIRLINE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRIKKLAND

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRIKKLAND

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMÚDAEYJAR

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31056

TAMIR AIRWAYS

ÍSRAEL

25475

THAI FLYING SERVICE

TAÍLAND

31819

TRANS AVIATION

KÚVEIT

28601

TRAVCO AIR

EGYPTALAND

9459

UNIVERSAL AIR LINK

BANDARÍKIN

38722

VAXUCO

VÍETNAM

Nr. 23/527

Nr. 23/528

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

GRIKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRIKKLAND

35002

VERTIR

ARMENÍA

37519

WCC AVIATION INC

FILIPPSEYJAR

35700

WEM LINES SA

GRIKKLAND

25058

WORLD HEALING CENTER

BANDARÍKIN

35842

WORLD HEALING CENT 2

BANDARÍKIN

24805

YAMAL

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

7307

ZAHID TRACTOR

SÁDI-ARABÍA

35716

ZR AVIATION

LÍBANON

a11496

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N517AF

Óskráð

a11522

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PPBIR

Óskráð

a12908

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VHWXC

ÁSTRALÍA

SPÁNN
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXÍKÓ

29159

Airmax, LLC

BANDARÍKIN

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

BANDARÍKIN

f10612

Al Tameer Co. Ltd.

SÁDI-ARABÍA

f10332

Astra 136 LLC

BANDARÍKIN

f11141

Averuca, C.A.

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

19709

AERODATA BELGIUM

BELGÍA

36647

AEROGAL

EKVADOR

29663

AEROLANE

EKVADOR

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTÍNA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXÍKÓ

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

SÍLE

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERÚ

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPÁNN

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXÍKÓ

4648

AERO ANGELES

MEXÍKÓ

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

36793

AIRLEASE CORPORATION

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

34981

AIRLIFT USA LLP

BANDARÍKIN

38204

AIRLINE COMLUX KZ

KASAKSTAN, KIRGISTAN

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

SUÐUR-AFRÍKA

29323

AIR AMDER

MÁRITANÍA

38846

AIR CLASS LINEAS

ÚRÚGVÆ

24500

AIR COMET S.A.

SPÁNN

9345

AIR EUROPA

SPÁNN

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LÚXEMBORG

22380

AIR NOSTRUM

SPÁNN

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDLAND

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPÁNN

36637

ALBA STAR S.A.

SPÁNN

32075

ALPEMA & TOURISM

SPÁNN

29581

AMB GROUP

BANDARÍKIN

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

SPÁNN

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTÍNA

31409

AMERICAN KING AIR FE

BANDARÍKIN

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPÁNN

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPÁNN

26796

ANSETT WORLDWIDE

ÁSTRALÍA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

21575

ARABASCO AVIATION

SÁDI-ARABÍA

32948

ARKAS S.A.

KÓLUMBÍA

f12734

ASPEN TRADING CORP

BANDARÍKIN

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NÍGERÍA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

BANDARÍKIN

36022

ATLAS EXECUTIVE AIR

SPÁNN

9456

AUDELI

SPÁNN

35532

AVEX AIR TRAINING

SUÐUR-AFRÍKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXÍKÓ

460

AVIANCA

KÓLUMBÍA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPÁNN

33149

AVPRO INC (2)

BANDARÍKIN

Nr. 23/529
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

32450

AWAIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10074

Bank of America, NA

BANDARÍKIN

38518

Benipaula Inc

BANDARÍKIN

f12165

Bradleyville, Ltd

BANDARÍKIN

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

BANDARÍKIN

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXÍKÓ

32565

BELLON AVIATION LTD.

SVISS

2621

BINTER CANARIAS SA

SPÁNN

32392

BIONIC AVIATION CC

SUÐUR-AFRÍKA

35545

BRASIL WARRANT

BRASILÍA

19815

BRISTOW HELI

NÍGERÍA

f11870

Caleton Holdings

CAYMAN-EYJAR

32564

Carabo Capital

BANDARÍKIN

f12156

CareFusion Corporation

BANDARÍKIN

f12160

Castle Aero Florida International Inc.

BANDARÍKIN

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTÍNA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes
Ltda

BRASILÍA

f10710

Contessa Premium Foods

BANDARÍKIN

f12168

Corimon CA

BANDARÍKIN

f10551

Covington Aviation

BANDARÍKIN

27598

CABO VERDE EXPRESS

GRÆNHÖFÐAEYJAR

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

35186

CAPITEQ

ÁSTRALÍA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKÓ

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NÍGERÍA

29796

CETO MARKETING S.A.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10567

CITGO Petroleum Corporation

BANDARÍKIN

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

BANDARÍKIN

36279

CLEARSKIES

ÁSTRALÍA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRAKKLAND

37198

CONF. BRASILEIRA

BRASILÍA

36755

CONSORCIO CJPP

BRASILÍA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31644

CONVIASA

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

BANDARÍKIN

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA

BRASILÍA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NÍGERÍA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPÁNN

35909

COVINGTON AVIATION

BANDARÍKIN

36833

COYABA LLC

BANDARÍKIN

37293

CPC SA

BANDARÍKIN

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE
TRUSTEE

BANDARÍKIN

31491

CSIM AIR

BANDARÍKIN

31613

C.S.P.SOCIETE

MÁRITANÍA

f10136

Dayco Properties Ltd

BANDARÍKIN

26776

DEAN FOODS

BANDARÍKIN

37252

DELAWARE GG INC

BANDARÍKIN

29208

DES R CARGO EXPRESS

MÁRITANÍA

35756

DNEST AVIATION

MALASÍA

3464

DODSON AVIATION

BANDARÍKIN

33251

DORNIER NIGERIA

NÍGERÍA

f10915

Electric Boat Corporation

BANDARÍKIN

736

EADS CASA

SPÁNN

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

BANDARÍKIN

8808

EASTMAN KODAK

BANDARÍKIN

35658

EAST COAST JETS INC

BANDARÍKIN

31715

ECUATO GUINEANA (2)

MIÐBAUGS-GÍNEA

6101

EDELWEISS SUISSE

SVISS

37813

EDIFICA 2000

SPÁNN

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

BANDARÍKIN

35209

EHEIM VERWALTUNGS

ÞÝSKALAND

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRASILÍA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GÍNEA

39123

EMBRAER COMMERCIAL

BANDARÍKIN

38631

EMB EQUIPMENT LLC

BANDARÍKIN

Nr. 23/531
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f13610

EMSI Aviation

BANDARÍKIN

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILÍA

24823

EUROCONTINENTAL

SPÁNN

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

SPÁNN

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRAKKLAND

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

BANDARÍKIN

38423

EXECUFLIGHT INC

BANDARÍKIN

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPÁNN

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

BANDARÍKIN

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

BANDARÍKIN

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NÍGERÍA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

BANDARÍKIN

35238

FAIRMONT AVTN COMP

SVISS

f12978

FATHER & SON AIR LLC

BANDARÍKIN

18767

FIRST INTL AVTN

BANDARÍKIN

35848

FLANA

SUÐUR-AFRÍKA

22596

FLIGHTLINE SL

SPÁNN

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

BANDARÍKIN

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPÁNN

31970

FLYING FALCON

BANDARÍKIN

38755

FLY540 ANGOLA

ANGÓLA

26564

FL AVIATION FLORIDA

BANDARÍKIN

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPÁNN

39336

FRANC. J.R.CARRETERO

SPÁNN

32961

FRAPMAG LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPAN

35955

FULUCA INVESTMENTS

SUÐUR-AFRÍKA

37447

Ginnaire Rental Inc.

BANDARÍKIN

f10226

Glass Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

4402

GESTAIR

SPÁNN

f10220

GG Aircraft LLC

BANDARÍKIN

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

ÞÝSKALAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXÍKÓ

28810

GOLDNER D

BANDARÍKIN

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMÚDAEYJAR

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KÍNA

39058

GRASS GREEN II LLC

SVISS

28228

GUARDA COSTEIRA GV

GRÆNHÖFÐAEYJAR

27295

HAGEL W

AUSTURRÍKI

32525

HARPO INC

BANDARÍKIN

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

BANDARÍKIN

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KÍNA

39215

HELIANG

ANGÓLA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPÁNN

28448

HELVETIC AIRWAYS

SVISS

31991

HENNIG.

SUÐUR-AFRÍKA

34338

HISPANIA FLYJET

SPÁNN

f11786

HI FLITE INC

BANDARÍKIN

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPÁNN

33213

HOLLYWOOD AVIATION

BANDARÍKIN

31093

HONG KONG EXPRESS

HONG KONG SAR

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KÓLUMBÍA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KÓLUMBÍA

f11875

H&S Air, LLC.

BANDARÍKIN

10117

International Lease Finance Corporation

BANDARÍKIN

f13787

Inversiones 2 de Marzo S.A.

VENESÚELA

1475

IBERIA

SPÁNN

38329

IBERIA EXPRESS

SPÁNN

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPÁNN

25843

ICE BIRD

SVISS

30441

IDAHO ASSOCIATES

BANDARÍKIN

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPÁNN

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPÁNN
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4470

INDUSTRIAS TITAN

SPÁNN

35945

INSEL AIR

ARÚBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPÁNN

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LÍBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32557

INTL CONCERTS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31816

INTL PRIVATE JET

SVISS

33401

INTL TRADE HOLDING

KÚVEIT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

BANDARÍKIN

39179

INVERSIONES 2 MARZO

BANDARÍKIN

30947

IRS AIRLINES LTD

NÍGERÍA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPÁNN

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRASILÍA

35962

I FLY LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTÍNA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

BANDARÍKIN

31247

JAIR

SUÐUR-AFRÍKA

38971

JAZZYA INVESTMENTS

SPÁNN

f11143

JEM Investments LLC

BANDARÍKIN

39356

JET AVIATION N848JA

BANDARÍKIN

28372

J.W. Childs Associates

BANDARÍKIN

34608

KAMA AVIATION

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22691

KAVMINVODYAVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34463

KAZ AIR JET

KASAKSTAN

32291

KELLY CORP

BANDARÍKIN

30722

KING AIR & TRAVELS

NÍGERÍA

22866

KOGALYMAVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34665

KUNPENG AIRLINES

KÍNA

32826

Lewis Aeronautical

BANDARÍKIN

32518

LAI

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

32926

LAN PERU SA

PERÚ

30440

LARK AVTN

BANDARÍKIN

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS
LLC

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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1689

LATAM AIRLINES GROUP

SÍLE

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

BANDARÍKIN

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMÚDAEYJAR

f10606

LHF Holdings Inc.

BANDARÍKIN

35540

LIBYAN CAA

LÍBÍA

37675

LIDER AVIACAO

BRASILÍA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASILÍA

34815

LIFT IRELAND LEASING

ÍRLAND

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASILÍA

34783

LLC Nord Wind

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32253

LTH JET LEASING

BRASILÍA

f13442

Michigan Aviation LLC

BANDARÍKIN

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

BANDARÍKIN

32725

MALI AIR EXPRESS

MALÍ

26115

MEDAIR CHARTER

SUÐUR-AFRÍKA

26957

MENAJIAN

BANDARÍKIN

38791

MENORCA LLC

BANDARÍKIN

38507

MERAJ AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

39178

METROPOLITAN AVT LLC

BANDARÍKIN

14322

MEXICANA

MEXÍKÓ

39275

MID-SOUTH INV. LLC

BANDARÍKIN

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

BANDARÍKIN

1095

MIL SPAIN

SPÁNN

26896

MOBIL NIGERIA 2

NÍGERÍA

10262

MONARCH GEN AVIATION

SVISS

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPÁNN

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

BANDARÍKIN

18907

Norman Aviation

BANDARÍKIN

32502

NASAIR

SÁDI-ARABÍA

604

NAYSA

SPÁNN

37438

NEO TAXI AEREO LTDA

BRASILÍA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASILÍA

f10331

NII Holdings Inc.

BANDARÍKIN
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31834

NITA JET

BANDARÍKIN

39070

NNP HOLDING S/A

BRASILÍA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRASILÍA

1997

NOMADS

BANDARÍKIN

32556

NYGREN U

SVÍÞJÓÐ

f10321

N T Air, Inc.

BANDARÍKIN

f11388

N450JE LLC

BANDARÍKIN

32396

OBODEN IBRU

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRASILÍA

24549

ODYSSEY AVTN

BANDARÍKIN

36363

OLYMPIC AVIATION

BANDARÍKIN

33704

ORIONAIR S.L.

SPÁNN

23017

Perm Airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33299

PALM AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

37672

PASSARO AZUL TAXI AE

BRASILÍA

35266

PCS Aviation Services, LLC

BANDARÍKIN

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

BANDARÍKIN

35295

PHOENICIA AVIATION

LÍBANON

31257

PICK N PAY (2)

SUÐUR-AFRÍKA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPÁNN

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

BRASILÍA

35542

PORTSIDE INTL LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

BANDARÍKIN

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPÁNN

32852

PRIYAN FOUNDATION

BANDARÍKIN

37381

PROMERCA INTNL S.L

SPÁNN

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPÁNN

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPÁNN

29804

PUNTO-FA

SPÁNN

27231

QUANTUM AIR

SPÁNN

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEXÍKÓ

10.4.2014

10.4.2014
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33067

RAINBOW AIR

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

35747

RAMSAY AIRCHARTER

BANDARÍKIN

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11770

REAL WORLD TOURS INC

BANDARÍKIN

26960

RED WINGS CJSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32100

RING AIR

BANDARÍKIN

35605

RPK CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

34812

RPK CAPITAL MNGT

BANDARÍKIN

33521

RYJET

SPÁNN

37862

Starwood Management LLC

BANDARÍKIN

38250

SAETA SL

SPÁNN

36517

SAICUS AIR S.L.

SPÁNN

25502

SAL EXPRESS

SAÓ TÓME OG PRINSÍPE

32602

SANTANA TEXTIL

BRASILÍA

29057

SANTA BARBARA (2)

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37164

SASEMAR

SPÁNN

29825

SAS INSTITUTE

BANDARÍKIN

32195

SATA VENEZUELA

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

37785

SDE SA

BELGÍA

36925

SEA SA

ARGENTÍNA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRASILÍA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

GABON

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRASILÍA

30674

SEV AEREO POLICIA

SPÁNN

36232

SIENNA CORP SERVICES

SVISS

34785

SIERRA NEVADA CORP.

BANDARÍKIN

35494

SKYPLAN FZC

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35092

SKYWAY LTD.

GEORGÍA

33719

SKY AIR WORLD

ÁSTRALÍA

11926

SONAIR ANGOLA

ANGÓLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NÍGERÍA

19182

SOTAN

BRASILÍA
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36602

SOUTH AVIATION INC

BANDARÍKIN

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPPSEYJAR

4298

SPANAIR S A

SPÁNN

28727

SPENAERO

BANDARÍKIN

39052

SPORTIF HAVACILIK

TYRKLAND

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMÚDAEYJAR

29650

STOCKWOOD

BANDARÍKIN

1485

STOCKWOOD V

BANDARÍKIN

30064

STREAMLINE RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

34009

SUNRIDER CORPORATION

BANDARÍKIN

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPÁNN

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPÁNN

2638

SWISS AIR AMBULANCE

SVISS

23071

S ARGENTINA

ARGENTÍNA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMÚDAEYJAR

31288

TAG AVTN ESPANA

SPÁNN

34933

TAILWIND AIRLINES

TYRKLAND

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI
AÉREO S/A

BRASILÍA

22992

TATARSTAN AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPÁNN

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

37642

TERMO NORTE ENERGIA

BRASILÍA

35745

TIANJIN AIRLINES

KÍNA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

BANDARÍKIN

34198

TITAN AVAITION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

39218

TOPBRASS AVIATION

NÍGERÍA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPÁNN

35159

TRAMAS TEXTILES SA

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

15453

TRANSAERO AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRASILÍA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXÍKÓ

10.4.2014

10.4.2014
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36589

TRANSP AEREOS XALAPA

BANDARÍKIN

28247

TRANS AER BOLIVIANA

FJÖLÞJÓÐARÍKIÐ BÓLIVÍA

38544

TRIM AIR CHARTER

BANDARÍKIN

36812

TRINIDAIR UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

BANDARÍKIN

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRASILÍA

38903

UNIQUE JET AVIATION

BANDARÍKIN

36046

USN AVIATION LLC

BANDARÍKIN

37185

UTD BANK OF AFRICA

NÍGERÍA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

SVISS

35913

VESEY AIR LLC

BANDARÍKIN

29086

VIM AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPÁNN

38266

VOLOTEA S.L.

SPÁNN

30190

VUELING AIRLINES

SPÁNN

f10475

Westair Corporation

BANDARÍKIN

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

BANDARÍKIN

36955

WINGS JET LTD

MAROKKÓ

36586

WIN WIN SERVICES

BANDARÍKIN

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRASILÍA

35374

XTO ENERGY INC

BANDARÍKIN

24793

ZOREX S.A.

SPÁNN

24007

224TH FLIGHT UNIT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26560

245 PILOT SERVICES

BANDARÍKIN

a11479

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N142HC

Óskráð

a11488

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N371FP

Óskráð

a11490

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N410M

Óskráð

a11517

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N9895

Óskráð

a11523

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PPBST

Óskráð

a12897

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PRFOR

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA
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a11528

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PRGPA

Óskráð

a12901

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PRPSR

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a12902

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PRPST

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a11529

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PRPTR

Óskráð

a11531

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VHXCJ

Óskráð

a12909

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VPBHS

BERMÚDAEYJAR

a11552

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VTSTV

Óskráð

a11553

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XAATL

Óskráð

a11556

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XABLZ

Óskráð

a12919

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XACMM

MEXÍKÓ

a11557

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XACXW

Óskráð

a12920

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XAEAJ

MEXÍKÓ

a12921

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XAFEM

MEXÍKÓ

a11559

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XAGMD

Óskráð

a12922

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XAGMO

MEXÍKÓ

a11563

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XASKY

Óskráð

a12925

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XATEI

MEXÍKÓ

FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10002

Act Two, Inc.

BANDARÍKIN

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRASILÍA

30304

Air Caraibes

FRAKKLAND

10054

Air Corsica

FRAKKLAND

f12199

Air Fleet Operations Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36155

Alatheer Aviation

SÁDI-ARABÍA

36010

Alpha Jet (Alabama)

BANDARÍKIN

f10726

Arcadia Aviation LLC

BANDARÍKIN

f10038

Au Revoir Air

BANDARÍKIN

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRASILÍA

f10060

Aviation 604 AG

SVISS

28417

AAK COMPANY

BERMÚDAEYJAR

10.4.2014
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38065

AAR CORP

BANDARÍKIN

31724

AAS EUROPE

FRAKKLAND

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXÍKÓ

28588

ABDULLAH SAID B.

SVISS

36488

ABSOLUTE AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

4306

ACCOR SA

FRAKKLAND

31934

ACFT MGMT & TRADING

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31617

ACFT SARL 2

LÚXEMBORG

35097

ACTIFLY

FRAKKLAND

f11808

ADAMS OFFICE LLC

BANDARÍKIN

30027

ADAM AVIATION

BANDARÍKIN

27910

ADVANCED TRAINING SY

BANDARÍKIN

31600

AELIS AIR SERVICES

FRAKKLAND

26891

AEROGAVIOTA

KÚBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

ÞÝSKALAND

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXÍKÓ

33014

AERONEXUS CORP. LTD

SUÐUR-AFRÍKA

5461

AEROSTOCK

FRAKKLAND

30943

AERO CAPITAL SAS

FRAKKLAND

32371

AERO JET CORPORATE

FRAKKLAND

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRAKKLAND

22257

AERO SERVICES LF

FRAKKLAND

28041

AERO SVC CORPORATE

FRAKKLAND

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRAKKLAND

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NÍGERÍA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LÍBÍA

36823

AGCORP

BANDARÍKIN

1769

AIGLE AZUR

FRAKKLAND

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRAKKLAND

308

AIRBUS SAS

FRAKKLAND

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRAKKLAND

4790

AIRBY

FRAKKLAND

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGÍA

Nr. 23/542
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30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LÚXEMBORG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LÍBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

18045

AIRFLEET CREDIT

BANDARÍKIN

18982

AIRFLITE

BANDARÍKIN

26897

AIRLINAIR

FRAKKLAND

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALSÍR

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKKÓ

28684

AIR ASIA

MALASÍA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRAKKLAND

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSVANA

30592

AIR BURKINA (2)

BÚRKÍNA FASÓ

29815

AIR CAIRO

EGYPTALAND

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRAKKLAND

38966

AIR COTE D’IVOIRE

FÍLABEINSSTRÖNDIN

30879

AIR DECCAN

INDLAND

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KASAKSTAN

227

AIR FRANCE

FRAKKLAND

231

AIR GEFCO

FRAKKLAND

f877

AIR GUYANE

FRAKKLAND

35198

AIR GUYANE 2

FRAKKLAND

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TÓGÓ

30281

AIR IVOIRE (2)

FÍLABEINSSTRÖNDIN

31977

AIR KING JET

SVISS

32016

AIR LEASING

KAMERÚN

252

AIR MADAGASCAR

FRAKKLAND

261

AIR MAURITIUS

MÁRITÍUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRAKKLAND

12060

AIR ND

FRAKKLAND

24430

AIR PRINT

LÚXEMBORG

31913

AIR SARINA

SVISS

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL
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5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLES-EYJAR

26152

AIR SRPSKA

BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMÚDAEYJAR

25943

AIR TAHITI NUI

FRAKKLAND

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRAKKLAND

12593

AIR VENDEE INVEST

FRAKKLAND

34296

AIR WING LTD

BELÍS

32481

AIR 26

ANGÓLA

38969

AIR.M SNC

FRAKKLAND

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRAKKLAND

f10019

ALA Services, LLC

BANDARÍKIN

21699

ALCATEL USA

BANDARÍKIN

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ÍTALÍA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

39190

ALMAJET

FRAKKLAND

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Óskráð

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPPSEYJAR

32601

ALPHA CHARLIE

BANDARÍKIN

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MÓNAKÓ

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SÁDI-ARABÍA

37317

ALPIN SKYJETS LTD

SVISS

26287

ALTONA

SVISS

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

BANDARÍKIN

35920

ALWAFEER AIR

SÁDI-ARABÍA

8231

AL ANWAE EST

SÁDI-ARABÍA

28640

AL MISEHAL GROUP

SÁDI-ARABÍA

24197

AL NASSR LTD

SVISS

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SÁDI-ARABÍA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SÁDI-ARABÍA

38876

AMAC AEROSPACE SG

SVISS

f836

AMERICAN EAGLE

BANDARÍKIN

34234

AMERICAN ELECTRIC

BANDARÍKIN
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8928

AMERICAN HOME PROD

BANDARÍKIN

25806

AMERIDAIR

FRAKKLAND

35837

AMER GROUP

EGYPTALAND

f12696

AML LEASING LLC

BANDARÍKIN

32857

ANCFCC

MAROKKÓ

32747

ANGODIS

ANGÓLA

34393

ANISTANTE HOLDING

KÝPUR

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRASILÍA

30530

AOSKY CORPORATION

BANDARÍKIN

f10036

APiGroup, Inc

BANDARÍKIN

984

APACHE AVIATION

FRAKKLAND

30477

APACHE-LUX

LÚXEMBORG

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

BANDARÍKIN

34185

AQUARIUS AVIATION

CAYMAN-EYJAR

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRASILÍA

37878

ARG LTDA

BRASILÍA

406

ARKIA ISRAEL AL

ÍSRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

BANDARÍKIN

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMENÍA

20337

ARTEMIS SA

FRAKKLAND

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPÁNN

38110

ASYAD HOLDING CO.

SÁDI-ARABÍA

22135

ATLANTA JET

BANDARÍKIN

30506

ATLAS BLUE

MAROKKÓ

9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRAKKLAND

36380

AVANGARD AVTN LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

17951

AVDEF

FRAKKLAND

34589

AVEL BRAO

FRAKKLAND

29467

AVIALAIR

FRAKKLAND

35748

AVIAMARKET LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

BANDARÍKIN

29399

AVIATION CAPITAL GRP

BANDARÍKIN
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26160

AVIATION CMP

KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SÁDI-ARABÍA

34340

AVIATION INC

BANDARÍKIN

38085

AVIATION LINK

SÁDI-ARABÍA

33992

AVIATION PARTNERS 2

BANDARÍKIN

38198

AVIATRAX

LÚXEMBORG

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTURRÍKI

25574

AVIENT AVIATION

SIMBABVE

34211

AVIJET UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36345

AVIONAC FRANCE

FRAKKLAND

f1026

AVIOR

Óskráð

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

ÁSTRALÍA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LÍBÍA

27710

AXIS AIRWAYS

FRAKKLAND

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRASILÍA

f10079

Beach Capital Management

BANDARÍKIN

f10082

BelAir Aviation LLC

BANDARÍKIN

f11004

Billion Mark Ltd.

HONG KONG SAR

f10878

Blue Vista, LLC

BANDARÍKIN

f10647

Bolloré SA

Óskráð

f10834

Boulder Aviation Management

BANDARÍKIN

f13608

Business Jet Access

BANDARÍKIN

37896

BAM AVIATION LLC

BANDARÍKIN

22230

BANCO SAFRA SA

BRASILÍA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAÍLAND

23830

BB AVIATION INC.

SVISS

28129

BCA-BUSINESS

FRAKKLAND

37668

BEIJING AIRLINES CO

KÍNA

37358

BEIJING CAPITAL

KÍNA

35267

BELL FINANCIAL CORP

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

7723

BELL TEXTRON

BANDARÍKIN

28608

BERGAIR

SVISS
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27140

BERKUT AIR

KASAKSTAN

36116

BEST AERO HANDLING

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESS

35950

BF JET AIR

GANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

BANDARÍKIN

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESS

26292

BIZAIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

25627

BLUE HERON AVIATION

SVISS

36583

BLUE HORIZON INV.

CAYMAN-EYJAR

28677

BLUE LINE

FRAKKLAND

36706

BLUE LINE 2

FRAKKLAND

33691

BONEL MARKETING S.A.

SVISS

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGÍA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRAKKLAND

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA

39192

BQB LINEAS AEREAS

ÚRÚGVÆ

35724

BRASIF SA

BRASILÍA

34825

BRASSBOX

ÚKRAÍNA

34276

BRASS BOX LTD

KÝPUR

21446

BREITLING

SVISS

38488

BRISTOW AUSTRALIA

ÁSTRALÍA

637

BRITAIR

FRAKKLAND

8153

BRUME

FRAKKLAND

32896

BUMI RESOURCES

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

36301

BUQUEBUS

ARGENTÍNA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRAKKLAND

35325

BURGAN K

KÚVEIT

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGÍA

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGÓ

37493

BUSINESS JET TRAVEL

ÚKRAÍNA

34152

BUSI JET INTL.

SVISS

f10061

B H Aviation Ltd

BANDARÍKIN
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34289

B2 FLIGHT LLC

BANDARÍKIN

38593

Cedel International Investments, Inc.

BANDARÍKIN

31812

Cephalon

BANDARÍKIN

f10556

Challenger Management LLC

BANDARÍKIN

f13215

Cobalt Resources, LLC

BANDARÍKIN

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

BANDARÍKIN

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

BANDARÍKIN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRASILÍA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

SVISS

9122

CARTIER EUROPE

HOLLAND

34144

CASAM SARL

FRAKKLAND

37372

CELINA AVIATION LTD

SVISS

f12811

CENTER AIR LLC

BANDARÍKIN

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

BANDARÍKIN

36944

CERTECO ENGINEERING

AUSTURRÍKI

26842

CFPR

FRAKKLAND

35242

CFS AIR LLC (N228KT)

BANDARÍKIN

20711

CGTM

FRAKKLAND

37115

CHAD GOVERNMENT

TSJAD

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KÍNA

12141

CHINA EASTERN

KÍNA

31087

CHURCHILL AVIATION

BANDARÍKIN

31221

CHURCHILL FINANCE

FRAKKLAND

39287

CITILINK AIRLINES

INDÓNESÍA

38616

CIVIL AVIATION (LJ)

SLÓVENÍA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAÍVAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

BANDARÍKIN

38305

CLUB PREMIER LTD

SVISS

35400

CLUB 17 S.A.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

799

COCA COLA

BANDARÍKIN

Nr. 23/548

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

35668

COLT INTL EUROPE

SVISS

36701

COMFORT JET AVT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

4796

COMILOG

GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT
AERIEN MILITAIRE Français

Óskráð

38652

COMORES AVIATION

MADAGASKAR, KÓMOREYJAR,
RÉUNION

28584

COMPANY TAWIQ

SVISS

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

8338

COPLEY NEWSPAPERS

BANDARÍKIN

6369

CORSAIR FRANCE

FRAKKLAND

12219

COX ENTERPRISES

BANDARÍKIN

35062

CPI AVIATION LLC

BANDARÍKIN

31073

CP MANAGEMENT

BANDARÍKIN

38602

CREDIT SUISSE

SVISS

3513

CROWN EQUIPMENT

BANDARÍKIN

862

CUBANA

KÚBA

f12751

C & S AVIATION LTD

BANDARÍKIN

38938

C.A.GROUP LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

5988

C.T.T.A.

MAROKKÓ

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

BANDARÍKIN

27183

Dartswift Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

1139

Dassault falcon jet

BANDARÍKIN

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRASILÍA

7028

Dow Chemical Company, the

BANDARÍKIN

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJÍBÚTÍ

33242

DALCAM LLC

BANDARÍKIN

31467

DALIA AIRLINES

LÚXEMBORG

3932

DALLAH ALBARAKA

SÁDI-ARABÍA

34168

DARTE HOLDINGS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

18972

DASSAULT AVIATION

FRAKKLAND

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRAKKLAND

37864

DDA AVIATION

BANDARÍKIN

32809

DEAN PHILLIPS INC

BANDARÍKIN
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11638

DECAUX

FRAKKLAND

35752

DECCAN CARGO

TAÍLAND

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAREIN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRAKKLAND

27665

DIAMAIR

SVISS

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGÓLA

35356

DISTANT HORIZON

ÍSRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRAKKLAND

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

ÞÝSKALAND

24571

DSWA

BANDARÍKIN

31133

DUNMORE HOMES

BANDARÍKIN

31577

D & D AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10175

Emax Oil Company

BANDARÍKIN

35820

EAGLES AVTN MGNT

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRAKKLAND

9703

EARTH STAR

BANDARÍKIN

34303

EASTINDO

INDÓNESÍA

31743

EAST STAR AIRLINES

KÍNA

2850

EASYJET SWITZERLAND

SVISS

32591

EBONY SHINE

CAYMAN-EYJAR

29279

ECUATORIAL CARGO

MIÐBAUGS-GÍNEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPTALAND

f12482

EIGER JET Ltd

BERMÚDAEYJAR

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

23028

ELI’S BREAD

BANDARÍKIN

1013

EMERSON ELECTRIC

BANDARÍKIN

22291

ENAC France

FRAKKLAND

37188

ENEX AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36295

ENHANCE AERO

FRAKKLAND

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRAKKLAND

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGÓ

34778

EQUAJET

KONGÓ

32084

EQUATORIAL GUINEA

MIÐBAUGS-GÍNEA

Nr. 23/550

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

30005

EURL JC DARMON

FRAKKLAND

34741

EUROPEAN FLIGHT

SVÍÞJÓÐ

27518

EUROPE AIRPOST

FRAKKLAND

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35725

EURO JET INTL LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10181

EWA Holdings LLC

BANDARÍKIN

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

BANDARÍKIN

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

LÍBÍA

28587

EXECUTIVE JET A/C

CAYMAN-EYJAR

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

ÞÝSKALAND

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPTALAND

39099

EXEC AVIATION TAIWAN

TAÍVAN

32827

EXEC JET SOLUTIONS

BANDARÍKIN

31131

EXPRESS CAMEL

SÁDI-ARABÍA

f12240

Falconwing Limited Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10194

Fjet Management, LLC

BANDARÍKIN

f10203

Fletcher Jones Management Group

BANDARÍKIN

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN

25553

FALCON AIR EXPRESS

BANDARÍKIN

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SÁDI-ARABÍA

31310

FARNER AIRWINGS

SVISS

39047

FASTJET TANZANIA

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ
TANSANÍA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

34313

FA 116 OU FA 137 INC

SVISS

15911

FC AVIATION

FRAKKLAND

1147

FEDERAL EXPRESS

BANDARÍKIN

f12735

FG AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f10191

FHC Flight Services LLC

BANDARÍKIN

28540

FIA (PARIS)

FRAKKLAND

34669

FIREFLY

MALASÍA

32846

FIRST COMMERCIAL

BANDARÍKIN

38268

FIRST MANDARIN B.A

KÍNA

38238

FIRST RESERVE CORP

BANDARÍKIN
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37747

FJ20-166, LLC

BANDARÍKIN

31665

FLEET INT AVTN & FIN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

SVISS

21504

FLICAPE PTY LTD

SUÐUR-AFRÍKA

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LÚXEMBORG

8542

FLIGHT LEVELS

BANDARÍKIN

39319

FLORIDA JET SALES

BANDARÍKIN

30136

FLYBABOO

SVISS

30343

FLYING BIRD

FRAKKLAND

29223

FLYING FINN OY

FINNLAND

31775

FLYING M

BANDARÍKIN

33632

FLYMEX

MEXÍKÓ

30372

FLY AIR SA

FRAKKLAND

28511

FLY EXEC

LÍBANON

33626

FLY 18

SVISS

31116

FOCUS AIR USA

BANDARÍKIN

32322

FORTUNE AIR

SUÐUR-AFRÍKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN

f11353

FRC HOLDING INC V

BANDARÍKIN

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Óskráð

35426

FTC CONSULTING AG

SVISS

2804

FUTURA TRADING

FRAKKLAND

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

35173

F & L AVIATION

BANDARÍKIN

f10223

Glacial Energy

BANDARÍKIN

f12244

Golden Medal Limited Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32621

GABON AIRLINES

GABON

36117

GAETAIR SARL

SVISS

38839

GAFTREN INVESTMENTS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31746

GALAXY AIRLINES

JAPAN

36801

GAMA AVIATION FZE

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN
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32749

GEASA

MIÐBAUGS-GÍNEA

36630

GEM AVIATION AVV

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

17928

GENEL HAVACILIK

TYRKLAND

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

BANDARÍKIN

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GEORGÍA

35885

GEORGIAN STAR

GEORGÍA

32233

GIE-ODER

FRAKKLAND

22850

GIORI ROBERTO

MÓNAKÓ

31182

GIOSTYLE LLC

BANDARÍKIN

38481

GIS AVIATION A.V.V.

KÝPUR

37097

GIV-SP AIR SERVICE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

BANDARÍKIN

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

BANDARÍKIN

32997

GLOBAL JET INTL

ÁSTRALÍA

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMÚDAEYJAR

32508

GOUGH AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

SVARTFJALLALAND

f11352

GREAT BUY INC

BANDARÍKIN

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRASILÍA

f11448

GYPSY BABY LLC

BANDARÍKIN

38975

GYRO AIR LTD

NÍGERÍA

f11426

G & L AVIATION

BANDARÍKIN

f10794

Hagadone Aviation LLC

BANDARÍKIN

5362

Halliburton

BANDARÍKIN

f1434

Horta, LLC

BANDARÍKIN

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

BANDARÍKIN

31947

HAGONDALE LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31731

HALCYONAIR

GRÆNHÖFÐAEYJAR

37326

HASHIM BIN SAID

SÁDI-ARABÍA

33959

HASSANCO S.A.

SVISS

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPÚR

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGÓ

37847

HEDA AIRLINES LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
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37863

HELICONIA LS

FRAKKLAND

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKKÓ

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

BANDARÍKIN

36374

HERMES EXECUTIVE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

37523

HIGH PERFORMANCE 100

SVISS

21365

HILL-ROM

BANDARÍKIN

38899

HOLLYFRONTIER CORP

BANDARÍKIN

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

ÁSTRALÍA

f10659

HSBC

Óskráð

37195

HS Air Finance

BRASILÍA

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRASILÍA

f11464

HYPERION AIR INC

BANDARÍKIN

f10263

Ithaca LLC

BANDARÍKIN

24848

ICEC TOUR SPOL

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

37906

ID AIR

FRAKKLAND

39137

IFG - INTL FIN. GRP

SVISS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRAKKLAND

29661

IKAROS AVIATION AVV

ÚKRAÍNA

36740

IMD AIRWAYS

SPÁNN

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDLAND

31965

INDIGO (VI)

INDLAND

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

SVISS

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KÓLUMBÍA

33559

INDYCAR AVIATION

BANDARÍKIN

30427

INFINIT AIR

SPÁNN

34222

INLOGS INTERNATIONAL

ÓSKILGREINT

23792

INTERCON USA

BANDARÍKIN

31081

INTERFACE OPS LLC

BANDARÍKIN

32801

INTERJET ABC

MEXÍKÓ

33654

INTER AMERICAN

ANGÓLA

37561

INTL GAMING TECH

BANDARÍKIN

37780

INVERSIONES DAVANIC

KÓLUMBÍA

32524

INVESTAVIA

KASAKSTAN
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f11248

IP Aviation L.P.

KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

BANDARÍKIN

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDÚRAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

ÍSRAEL

30038

IXAIR

FRAKKLAND

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRASILÍA

f13613

Jet Select LLC

BANDARÍKIN

28006

JAPAT

SVISS

31296

JAZEERA AIRWAYS

KÚVEIT

32986

JBS CONSULTING LLC

BANDARÍKIN

31772

JCAS

SVISS

26998

JDP FRANCE

FRAKKLAND

36413

JEREISSATI CENTROS

BRASILÍA

38847

JETSTAR JAPAN

JAPAN

31137

JETS RENT AVTN

FRAKKLAND

30713

JET AVIATION BASEL

SVISS

30385

JET AVIATION FZCO

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

26911

JET BLUE AIRWAYS

BANDARÍKIN

37719

JET CONNECTIONS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32217

JET CRUISING

LÚXEMBORG

34614

JET DIRECT AVIATION

BANDARÍKIN

33015

JET MANAGEMENT SA

SVISS

33769

JET ONE JSC

KASAKSTAN

32848

JET PREMIER ONE

SVISS

38174

JET XPRESS

FÍLABEINSSTRÖNDIN

26479

JET 2000

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31581

JET4YOU

MAROKKÓ

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

BANDARÍKIN

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

BANDARÍKIN

29395

JR EXECUTIVE

LÍBANON

f12041

Key Aviation LLC

BANDARÍKIN

6510

KALAIR LTD.

BANDARÍKIN

34887

KALDERON LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
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28504

KARTHAGO AIRLINES

TÚNIS

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TÚNIS

38123

KAS CORPORATION LTD.

LÍBANON

30709

KAZAVIA

KASAKSTAN

29190

KBBD

BANDARÍKIN

32381

KB HOME

BANDARÍKIN

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SÁDI-ARABÍA

34843

KOSTAR AIRLINES

LÝÐVELDIÐ KÓREA

35727

KREDEL INTERNATIONAL

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

9858

KROLL G

SVISS

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation,
Inc.

BANDARÍKIN

f10875

Layla Jet

BERMÚDAEYJAR

f13333

Ligon Air LLC

BANDARÍKIN

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRASILÍA

1971

LABORATOIRE ASL

FRAKKLAND

30455

LAS VEGAS JET

BANDARÍKIN

33111

LAYAN INTL.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

37923

LA AVIATION

SVISS

30595

LEACH CAPITAL

BANDARÍKIN

2816

LEGENDAIR LTD.

SVISS

13358

LIBYAN AIR CARGO

LÍBÍA

26342

LIGNES AER. CONGO.

KONGÓ

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

BANDARÍKIN

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

KÓLUMBÍA

25272

LOTUS AIR

EGYPTALAND

33450

LOV’AIR AVIATION

FRAKKLAND

24211

LOWA LTD

BANDARÍKIN

28079

LOYD’S BUSINESS JETS

PÓLLAND

f10303

LR Enterprises Management LLC

BANDARÍKIN

37092

LUIS FUENMAYOR

BANDARÍKIN

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

SVISS
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29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LÚXEMBORG

7764

LVMH SERVICES

FRAKKLAND

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

19696

LYRECO

FRAKKLAND

f11360

LYS LLC

BANDARÍKIN

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

BRASILÍA

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

BANDARÍKIN

30280

Marsico Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f12655

Mass Jet Lease

FILIPPSEYJAR

f10313

Mendota Aircraft Management

BANDARÍKIN

28010

Mondoil

BANDARÍKIN

34423

MACAU JET INTL

MAKAÓ

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMÚDAEYJAR

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

BANDARÍKIN

29993

MAG AVIATION

BANDARÍKIN

34992

MAINSAIL TRADING 93

SUÐUR-AFRÍKA

32078

MALIBU CONSULTING

BANDARÍKIN

34975

MALU AVIATION

KONGÓ

39158

MANAGEMENT ASSOCIATE

SVISS

34019

MANO RIVER

BANDARÍKIN

1824

MARIN

FRAKKLAND

37003

MARITIME INVESTMENT

MÓNAKÓ

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING
CO. LTD.

BERMÚDAEYJAR

36263

MAROC TELECOM

MAROKKÓ

1831

MARTIN BAKER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32707

MASC AIR LTD

CAYMAN-EYJAR

27014

MASTERJET SWITZ.

SVISS

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALASÍA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MÁRITANÍA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MÁRITANÍA

27863

MAYES & ASSOCIATES

BANDARÍKIN
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f12986

MB AVIATION LLC

BANDARÍKIN

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

BANDARÍKIN

31545

MDA SAS

FRAKKLAND

1855

MEA AIR LIBAN

LÍBANON

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDÍVEYJAR

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

BANDARÍKIN

21443

METEO-FRANCE

FRAKKLAND

31140

ME LEASING

BANDARÍKIN

f10316

MFP Services LLC

BANDARÍKIN

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALASÍA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

BANDARÍKIN

36859

MIDAS AIR

BANDARÍKIN

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LÍBANON

24019

MID EAST JET

SÁDI-ARABÍA

34821

MILLETREIZE

FRAKKLAND

26724

MILLION AIR SALT LAK

BANDARÍKIN

617

MIL BRAZIL

BRASILÍA

702

MIL CANADA

KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

EKVADOR

1098

MIL FRANCE

FRAKKLAND

1800

MIL MALAYSIA

MALASÍA

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLÓVENÍA

36033

MISH AVIATION SVCS

GANA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKKÓ

35060

MOISEEV ALEX

MÓNAKÓ

38782

MONTEBELLO LTDA

BRASILÍA

32755

MONTROSE GLOBAL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMÚDAEYJAR

7058

MORRIS COMMUNICATION

BANDARÍKIN

34441

MOSCOW HELICOPTER

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

BANDARÍKIN
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33834

M. SQUARE AVIATION

BERMÚDAEYJAR

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRASILÍA

32959

Nofa Aviation

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

34415

Nomad Aviation

SVISS

f1000

NAM AIRLINES

BANDARÍKIN

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SÁDI-ARABÍA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPTALAND

34727

NATIONAL CITY COMM

BANDARÍKIN

f11468

NAVAIR LLC

BANDARÍKIN

38371

NAVINTAIR INC

BANDARÍKIN

31097

NEBULA LTD.

BERMÚDAEYJAR

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ÍTALÍA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

BANDARÍKIN

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRAKKLAND

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGYPTALAND

35373

NEXT GENERATION VENT

BANDARÍKIN

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SÁDI-ARABÍA

20855

NIGERIAN POLICE

NÍGERÍA

35941

NILE AIR

EGYPTALAND

31199

NISSAN NTH AMERICA

BANDARÍKIN

32963

NORDEX AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38103

NORTH STAR AVTN LTD

SVISS

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TÚNIS

33212

NPM MANAGEMENT

BANDARÍKIN

22190

NWT AIRCRAFT

BANDARÍKIN

36629

NW NORDWEST

SVISS

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMÚDAEYJAR

31770

N304RJ

BANDARÍKIN

32270

N349BA

BANDARÍKIN

32370

N72RK

BANDARÍKIN

29465

Oakmont Holdings, LLC

BANDARÍKIN

f10340

Oakwood Books, Inc.

BANDARÍKIN
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31395

Outpost International, LLC

BANDARÍKIN

32859

Ovlas sa

NÍGERÍA

30908

OCANA ASSETS LTD

BANDARÍKIN

12316

OFTC.Inc.

BANDARÍKIN

28984

OLDBURY HOLDINGS

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35132

OMEGA VII

FRAKKLAND

34603

OMYA INTERNATIONAL

SVISS

36166

ONEXP

DANMÖRK

30957

ONE THIRTY NINE

LÚXEMBORG

32311

OPENSKIES

FRAKKLAND

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPÚR

36943

ORION AIR GROUP

BANDARÍKIN

28050

OUTFITTER AVIATION

BANDARÍKIN

4139

OYONNAIR

FRAKKLAND

31264

O AIR

FRAKKLAND

f10350

Pacific Coast Feather Company

BANDARÍKIN

30188

Pacific Connection Inc.

BANDARÍKIN

36039

Paradox Security Sys

KANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31595

Premier Aviation

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28189

Proair charter

ÞÝSKALAND

25856

PACE CARGO ENTERRP

BANDARÍKIN

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKKÓ

38406

PARADOX BIRDS

USA

26289

PARAFFIN AIR

BANDARÍKIN

36994

PEABODY ENERGY

BANDARÍKIN

38284

PEACH AVIATION

JAPAN

35524

PETRO AIR

LÍBÍA

34403

PHEEBE LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33969

PHENOMAIR

FRAKKLAND

29691

PINNACLE AIR GROUP

BANDARÍKIN

32252

PLANET AVIATION UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN
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2176

PPG INDUSTRIES

BANDARÍKIN

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDÓNESÍA

32060

PREMIER AIR

BANDARÍKIN

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JÓRDANÍA

35261

PRESTOIL SAS

FRAKKLAND

35401

PRINCESS AVIATION DT

TÚNIS

24429

PRIVATAIR SA

SVISS

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LÚXEMBORG

32346

PROFRED PARTNERS LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36931

PSD

FRAKKLAND

f11206

PVM Management LLC

BANDARÍKIN

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

BANDARÍKIN

35828

Related Companies

BANDARÍKIN

f10385

Rex Realty Co

BANDARÍKIN

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRASILÍA

f10391

Roux Investment Mngt Co

BANDARÍKIN

1427

RAININ AIR

BANDARÍKIN

38278

RAJSHAHI AIR LTD

BANGLADESS

36817

RCR JETS AG

SVISS

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

BANDARÍKIN

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

SVISS

37695

REAL FLY SARL

MAROKKÓ

31655

REATEX INVEST

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

28265

REGIONAL CAE

FRAKKLAND

2232

REGOURD AVIATION

FRAKKLAND

30061

REIMS AVIATION IND

FRAKKLAND

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMÚDAEYJAR

34680

RJH ADVISORY

BANDARÍKIN

31630

RJM AVIATION

TSJAD

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

BANDARÍKIN

38890

RKK Management, Inc.

BANDARÍKIN

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

BANDARÍKIN
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31978

ROMEO MIKE AVTN

BANDARÍKIN

30374

RONSO SA DE CV

MEXÍKÓ

31808

ROTOR TRADE 2

BANDARÍKIN

31026

ROUST TRADING

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

BRASILÍA

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

SVISS

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKKÓ

37548

RSR-614RD

BANDARÍKIN

35879

RUBICON AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12601

Sapphire International Group, Inc

BANDARÍKIN

37718

Sfera Jet LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38579

Sino Jet Management Limited

KÍNA

f10403

Skye Gryphon, LLC

BANDARÍKIN

f12484

Sonic Financial

BANDARÍKIN

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

BANDARÍKIN

f11008

Success Master Ltd.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

5967

Synthes USA Sales LLC

BANDARÍKIN

33152

SAAD AIR LTD

BAREIN

12608

SABENA TECHNICS

BELGÍA

22756

SABRINA FISHERIES

BANDARÍKIN

38042

SABY FINANCE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27640

SAESA

SPÁNN

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARÚBA

f11791

SAF FLIGHT LLC

BANDARÍKIN

34967

SAINTEX AERO SARL

FRAKKLAND

25946

SALEM AVIATION

SÁDI-ARABÍA

5373

SATENA

KÓLUMBÍA

36114

SAUCAR LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

5432

SAUDI OGER

SÁDI-ARABÍA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRAKKLAND

31959

SBM GROUP

BANDARÍKIN

32560

SCD BV

HOLLAND

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERÚN
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31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARÚBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

BANDARÍKIN

22328

SECURITE CIVILE LF

FRAKKLAND

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

BRASILÍA

1249

SELIA

FRAKKLAND

27881

SERLUX

LÚXEMBORG

33112

SEVENTH SENSE STAR

BERMÚDAEYJAR

35652

SFD RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f12875

SHADOWFAX LLC

BANDARÍKIN

24337

SHAR INK

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

BANDARÍKIN

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KÍNA

5468

SIGAIR LTD

BERMÚDAEYJAR

34418

SIGMA AVIATION

ÍRLAND

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32728

SILVER VENTURES INC

BANDARÍKIN

2466

SIRIUS

SVISS

32892

SIRTE OIL COMPANY

LÍBÍA

24200

SIT-SET AG

SVISS

35424

SJ MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

37810

SKYFIRST

FRAKKLAND

38576

SKYSCRAPER LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30105

SKYTRADERS PTY

ÁSTRALÍA

34050

SKYWAY LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

19462

SKYWORK AIRLINES

SVISS

38247

SKY LINER AVIATION

SVISS

27746

SK TRAVEL

BANDARÍKIN

35371

SL Management

BANDARÍKIN

32149

SMART AVIATION

FRAKKLAND

32805

SMART AVIATION HE

EGYPTALAND

f13550

SME Equipment Leasing

BANDARÍKIN

29738

SNC BOETOS

FRAKKLAND

30770

SNC CAVOK

FRAKKLAND
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39191

SNECMA SA

FRAKKLAND

37669

SNS IMPORTADORA

BRASILÍA

31695

SN AIR MALI

MALÍ

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

KANADA

3517

SOFAXIS

FRAKKLAND

22730

SOGERMA

FRAKKLAND

26645

SONNIG

SVISS

38553

SORENS GROUP LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26378

SOUTHERN AIRLINES

NÍGERÍA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

HOLLAND

5752

SOUTHERN CROSS USA

BANDARÍKIN

35993

SPACEWING COMPANY

SÁDI-ARABÍA

17921

SPECIALISED TRANSP.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37714

SPEEDFLY SARL

FRAKKLAND

39251

SPEEDWINGS BUSINESS SA

SVISS

27840

SPHINX WINGS

SVISS

32789

SPRINGWAY LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

BANDARÍKIN

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPÚR

39234

SRTS

FRAKKLAND

26231

STAFF AIR SERVICE

FRAKKLAND

2574

STARJET AVIATION

SVISS

24204

STARLING AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

33748

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

BANDARÍKIN

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

ALBANÍA

35421

STAR JET LTD

BANDARÍKIN

28169

STATE AIR BERKUT

KASAKSTAN

28156

STEELCASE

BANDARÍKIN

37550

STEELE AVIATION INC

BANDARÍKIN

32436

STENSRUD VENTURES

BANDARÍKIN

33040

STORMJETS SA

SVISS

4488

STRASBOURG AVIATION

FRAKKLAND
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35602

STRATEGIC AIR. SAS

FRAKKLAND

39210

SUBURBAN MOTORS COMP

BANDARÍKIN

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32592

SULTAN AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYPTALAND

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYPTALAND

30157

SUPER CONSTELLATION

SVISS

25392

SWIFT-AERO, JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30257

SYMPHONY MASTER

SVISS

33362

SYMPHONY MASTER UAE

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

38298

SYPHAX AIRLINES

TÚNIS

22439

S ALGERIE

ALSÍR

13351

S BURKINA FASO

BÚRKÍNA FASÓ

22442

S CONGO (KIN)

KONGÓ

22575

S DJIBOUTI

DJÍBÚTÍ

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBÍA

22438

S MONACO

MÓNAKÓ

22767

S NAMIBIA

NAMIBÍA

22524

S NIGERIA

NÍGERÍA

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

TSJAD

22656

S EGYPT

EGYPTALAND

f10437

Target Corporation

BANDARÍKIN

f10497

The Yucaipa Companies LLC

BANDARÍKIN

f13708

Thomas J. Tull / Legend Pictures LLC

BANDARÍKIN

36894

Thorn Air Ltd

BANDARÍKIN

f10498

Tracinda Corporation

BANDARÍKIN

f11188

Trian Fund Management

BANDARÍKIN

38197

TAA AVIATION LTD

SVISS

27385

TAF LINHAS AEREAS

BRASILÍA

159

TAG AVIATION SUISSE

SVISS

26797

TAK AVIATION UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
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37224

TAMARA NIGER AVIATIO

NÍGER

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRASILÍA

35843

TANELA VENTURES LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALSÍR

31962

TAT LEASING

FRAKKLAND

24156

TAXI AIR JET-FRET

FRAKKLAND

36518

TERRY BROWN

KANADA

28634

THALES

FRAKKLAND

21075

THERMO FISHER SCIENTIFIC

BANDARÍKIN

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPÚR

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRASILÍA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

TSJAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBÍA

29860

TPS

BANDARÍKIN

26086

TRADLUX

LÚXEMBORG

8921

TRANCHANT GAMING

FRAKKLAND

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGÓ

12193

TRANSASIA AIRWAYS

TAÍVAN

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRAKKLAND

f11432

TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC

BANDARÍKIN

37172

TRANS AER MAR CORTES

MEXÍKÓ

34164

TRANS OCEAN AIRWAYS

MADAGASKAR, KÓMOREYJAR,
RÉUNION

35158

TRIBECA AVT PARTNERS

BANDARÍKIN

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDÓNESÍA

21666

TUDOR SALIBA

BANDARÍKIN

2752

TUNIS AIR

TÚNIS

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

BANDARÍKIN

28237

TWIN JET

FRAKKLAND

28467

TY AIR INC

BANDARÍKIN

3329

United Technologies Corporation

BANDARÍKIN

28221

UAS UNITED AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN
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f10814

UETA, Inc.

BANDARÍKIN

22150

UKRAINE AIR ALLIANCE

ÚKRAÍNA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELÍS

32094

UNION PACIFIC CORP

BANDARÍKIN

34874

UNITED AVIATION (OM)

LÍBÍA

38621

UNITED AVTN MGMT

SÁDI-ARABÍA

28092

UNITED HEALTHGROUP

BANDARÍKIN

38877

UNI AIR TAIWAN

TAÍVAN

33249

Voyage International

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

24318

VALAVIA

FRAKKLAND

28829

VALIANT AVIATION

BERMÚDAEYJAR

10637

VALMONT

BANDARÍKIN

30253

VENTURA AVIATION

MÓNAKÓ

34280

VEREIN DC3

SVISS

37581

VIA JETS OOD.SRL

BÚLGARÍA

19445

VIETNAM AIRLINES

VÍETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23952

VOLARE UKRAINE

ÚKRAÍNA

38134

VOLPE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

27628

VULCAN AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23592

VULCAN INC

BANDARÍKIN

f10661

Watersedge Aviation LLC

Óskráð

f10481

Williams-Sonoma, Inc.

BANDARÍKIN

35615

WADI AVIATION

SÁDI-ARABÍA

30891

WAF LTD

CAYMAN-EYJAR

34990

WAHA CAPITAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

36777

WALKER AIR SVCS

ÁSTRALÍA

34886

WATANIA AIRWAYS

KÚVEIT

35351

WAVES JET

LÍBANON

6924

WEDGE AVIATION

BANDARÍKIN

29491

WELLS AVIATION

BANDARÍKIN

39316

WELL ORIGIN LIMITED

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

34317

WESTJET FALCON 50061

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR
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f10476

WGL Capital Corporation

BANDARÍKIN

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

BANDARÍKIN

31064

WHITE LOTUS

BANDARÍKIN

32294

WILKES AND MCHUGH

BANDARÍKIN

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

BANDARÍKIN

31765

WINDS AWAY

BANDARÍKIN

37331

WINDWARD AVIATION

BANDARÍKIN

36782

WINGS AIR

INDÓNESÍA

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBÍA

32063

WIP TRADING

SVISS

31938

WREN ACQUISITIONS

BANDARÍKIN

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRAKKLAND

f10823

Yet Again, Inc.

BANDARÍKIN

2941

YEMENIA

JEMEN

11467

YUM BRANDS INC.

BANDARÍKIN

31488

YYA AVIATION

BERMÚDAEYJAR

35471

ZEST AIRWAYS INC

FILIPPSEYJAR

35614

ZOGBI LUCIANO

SVISS

32665

ZYMAN AVIATION LLC

BANDARÍKIN

29999

Parc Aviation

BERMÚDAEYJAR

26915

171JC

BANDARÍKIN

34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f11472

2 TS LLC

BANDARÍKIN

24008

223RD FLIGHT UNIT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

12312

35-55 PARTNERSHIP

BANDARÍKIN

29177

900NB

BANDARÍKIN

a789

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:AAE

Óskráð

a791

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:AJT

Óskráð

a794

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:AMF

Óskráð

a799

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BCN

Óskráð

a802

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BKS

Óskráð

a808

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BSQ

Óskráð

a809

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BUL

Óskráð
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a811

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CEY

Óskráð

a814

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CFX

Óskráð

a816

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CGC

Óskráð

a818

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CGQ

Óskráð

a819

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CGT

Óskráð

a821

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CPT

Óskráð

a823

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CSQ

Óskráð

a825

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CTL

Óskráð

a829

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CUT

Óskráð

a830

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CXP

Óskráð

a833

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:DEL

Óskráð

a835

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:DRA

Óskráð

a837

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:EUF

Óskráð

a838

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:EVO

Óskráð

a839

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FAC

Óskráð

a840

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FAD

Óskráð

a843

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FAV

Óskráð

a845

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FGH

Óskráð

a846

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FGI

Óskráð

a850

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FIW

Óskráð

a851

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FMI

Óskráð

a854

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOF

Óskráð

a855

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOG

Óskráð

a856

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOH

Óskráð

a857

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOI

Óskráð

a858

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOT

Óskráð

a864

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWO

Óskráð

a865

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWR

Óskráð

a866

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWU

Óskráð

a867

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWX

Óskráð

a868

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWY

Óskráð

a860

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FW0

Óskráð

a871

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GFI

Óskráð
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a874

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GUF

Óskráð

a875

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GUI

Óskráð

a876

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GUT

Óskráð

a878

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GWX

Óskráð

a879

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HBJ

Óskráð

a880

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HDF

Óskráð

a881

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HHD

Óskráð

a888

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HPJ

Óskráð

a889

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HUG

Óskráð

a893

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:INC

Óskráð

a901

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:KSB

Óskráð

a902

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:KTM

Óskráð

a906

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:LDU

Óskráð

a919

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MAR

Óskráð

a920

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MAW

Óskráð

a921

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MEI

Óskráð

a922

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MPC

Óskráð

a924

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MTN

Óskráð

a1002

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:NCB

Óskráð

a1011

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PJW

Óskráð

a1013

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PLY

Óskráð

a1015

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PRS

Óskráð

a1016

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PSE

Óskráð

a1017

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PSV

Óskráð

a1019

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PTL

Óskráð

a1023

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:RGF

Óskráð

a1024

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:RHI

Óskráð

a1028

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:ROR

Óskráð

a1031

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:RUC

Óskráð

a1034

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SBH

Óskráð

a1035

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SBU

Óskráð

a1036

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SER

Óskráð

a1038

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SKZ

Óskráð
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a1039

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SPC

Óskráð

a1041

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SVD

Óskráð

a1042

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TAF

Óskráð

a1044

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TIF

Óskráð

a1047

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TKE

Óskráð

a1053

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TPQ

Óskráð

a1063

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:VEC

Óskráð

a1067

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WAJ

Óskráð

a1068

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WBS

Óskráð

a1069

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WDA

Óskráð

a1071

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WIA

Óskráð

a1073

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WLM

Óskráð

a1570

Umráðandi sem notar skráningarstafina:AC960

Óskráð

a1794

Umráðandi sem notar skráningarstafina:AF3943

Óskráð

a1795

Umráðandi sem notar skráningarstafina:AF3965

Óskráð

a1796

Umráðandi sem notar skráningarstafina:AF3967

Óskráð

a2022

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
AHJT833

Óskráð

a1507

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
ARBV021

Óskráð

a2023

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
ARBV217

Óskráð

a1509

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
BULG001

Óskráð

a1104

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CFFEV

Óskráð

a1582

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CFGOV

Óskráð

a1105

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CFXCN

Óskráð

a1107

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGCGS

Óskráð

a1108

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGCMP

Óskráð

a1110

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGJLN

Óskráð

a1586

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGKTM Óskráð

a1111

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGLBB

Óskráð

a1112

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGRPM

Óskráð

a1589

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGTDE

Óskráð

a1590

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CGTKM Óskráð

a1798

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG1501

Óskráð

a1800

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG1707

Óskráð
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a1802

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG1712

Óskráð

a1803

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG1719

Óskráð

a1583

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG201

Óskráð

a1804

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG2105

Óskráð

a1805

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG2114

Óskráð

a1806

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CG2131

Óskráð

a1591

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CJ950

Óskráð

a1592

Umráðandi sem notar skráningarstafina:CONDE

Óskráð

a1571

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C1501

Óskráð

a1574

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C1707

Óskráð

a1575

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C1712

Óskráð

a1576

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C1719

Óskráð

a1577

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C2001

Óskráð

a1578

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C2102

Óskráð

a1579

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C2105

Óskráð

a1580

Umráðandi sem notar skráningarstafina:C2127

Óskráð

a1594

Umráðandi sem notar skráningarstafina:DAJGK

Óskráð

a1305

Umráðandi sem notar skráningarstafina:EV0065

Óskráð

a1306

Umráðandi sem notar skráningarstafina:EV0068

Óskráð

a1809

Umráðandi sem notar skráningarstafina:EV0681

Óskráð

a1511

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
FAV4402

Óskráð

a1597

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FBUSN

Óskráð

a1598

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FBVSE

Óskráð

a1599

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FBZCF

Óskráð

a1600

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FD833

Óskráð

a1601

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGATD

Óskráð

a1602

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGHPS

Óskráð

a1119

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGIEI

Óskráð

a1603

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGIZV

Óskráð

a1604

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGJAN

Óskráð

a1606

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGOXA

Óskráð

a1608

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGUSN

Óskráð

a1122

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FGXES

Óskráð

Nr. 23/572

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1610

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FHCBM

Óskráð

a1611

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FHFBY

Óskráð

a2043

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
FLINT43

Óskráð

a1613

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FODSM

Óskráð

a1614

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FODZH

Óskráð

a1615

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOFLY

Óskráð

a1616

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOFQV

Óskráð

a1617

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGEI

Óskráð

a1619

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGHZ

Óskráð

a1621

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGNJ

Óskráð

a1622

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGOL

Óskráð

a1625

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGQX

Óskráð

a1627

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGVA

Óskráð

a1628

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGXA

Óskráð

a1629

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOGXB

Óskráð

a1630

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOHQV

Óskráð

a1631

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOHQX

Óskráð

a1632

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOHQY

Óskráð

a1124

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJB

Óskráð

a1633

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJE

Óskráð

a1125

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJF

Óskráð

a1634

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJG

Óskráð

a1635

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJI

Óskráð

a1636

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJP

Óskráð

a1638

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJS

Óskráð

a1639

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIJU

Óskráð

a1640

Umráðandi sem notar skráningarstafina::FOIJY

Óskráð

a1642

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIXA

Óskráð

a1128

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIXD

Óskráð

a1643

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOIXP

Óskráð

a1644

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOJGL

Óskráð

a1645

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOJSR

Óskráð

a1646

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FONLY

Óskráð

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/573

FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1129

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOPTP

Óskráð

a1130

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FORTE

Óskráð

a1647

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOSUD

Óskráð

a1131

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOTAG

Óskráð

a1132

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FOTKE

Óskráð

a1135

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAAD

Óskráð

a1136

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAAG

Óskráð

a1137

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRADA

Óskráð

a1138

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRADB

Óskráð

a1139

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRADC

Óskráð

a1142

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAGL

Óskráð

a1143

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAGX

Óskráð

a1086

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAI

Óskráð

a1145

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIE

Óskráð

a1309

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIIN

Óskráð

a1146

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIJ

Óskráð

a1147

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIL

Óskráð

a1148

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIN

Óskráð

a1149

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIO

Óskráð

a1150

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIQ

Óskráð

a1151

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIT

Óskráð

a1152

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAIZ

Óskráð

a1153

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAJA

Óskráð

a1154

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAJB

Óskráð

a1157

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAPO

Óskráð

a1088

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAZ

Óskráð

a1162

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAZP

Óskráð

a1164

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRAZZ

Óskráð

a1133

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRA10

Óskráð

a1134

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRA12

Óskráð

a1165

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRBFA

Óskráð

a1166

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FRBFB

Óskráð

a1810

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FR7495

Óskráð

a1556

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FUWF

Óskráð

Nr. 23/574

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1171

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FWFBW Óskráð

a2044

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
FWIO1FA

Óskráð

a2045

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
FWIO3FC

Óskráð

a2046

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
FWIO4FD

Óskráð

a1651

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FWIPG

Óskráð

a1811

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
FW23GW

Óskráð

a1648

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FW231

Óskráð

a1812

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
FW25GZ

Óskráð

a1649

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FW301

Óskráð

a1650

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FW311

Óskráð

a1813

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
FW44HL

Óskráð

a1174

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FZBCF

Óskráð

a1652

Umráðandi sem notar skráningarstafina:FZBCJ

Óskráð

a1653

Umráðandi sem notar skráningarstafina:GU109

Óskráð

a2047

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
GU109ME

Óskráð

a1815

Umráðandi sem notar skráningarstafina:GU3675

Óskráð

a2048

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
GU3677A

Óskráð

a2049

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
GU65745

Óskráð

a2051

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
GY109BP

Óskráð

a1181

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HBIUX

Óskráð

a1182

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HBJEI

Óskráð

a1656

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HHDCT

Óskráð

a1184

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
HHDMX

Óskráð

a1658

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI657

Óskráð

a1513

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
HI719CT

Óskráð

a1516

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
HI746CA

Óskráð

a2055

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
HI746CT

Óskráð

a1186

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI772

Óskráð

a1517

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
HI772CT

Óskráð

a1659

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI776

Óskráð

a1660

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI816

Óskráð

a2056

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
HI816CT

Óskráð

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/575

FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1661

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI819

Óskráð

a1662

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI820

Óskráð

a2057

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
HI820CT

Óskráð

a1663

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI830

Óskráð

a2058

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
HI830CT

Óskráð

a1187

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI840

Óskráð

a1188

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HI851

Óskráð

a1519

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
HK4492X

Óskráð

a1520

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
HK4493X

Óskráð

a1664

Umráðandi sem notar skráningarstafina:HU772

Óskráð

a1666

Umráðandi sem notar skráningarstafina:IA370

Óskráð

a1667

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J6AAA

Óskráð

a1668

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J6UVF

Óskráð

a1670

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8KIM

Óskráð

a1671

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8SLU

Óskráð

a1672

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8SUN

Óskráð

a1674

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VAM

Óskráð

a1676

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBI

Óskráð

a1677

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBJ

Óskráð

a1678

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBK

Óskráð

a1679

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBL

Óskráð

a1682

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBQ

Óskráð

a1683

Umráðandi sem notar skráningarstafina:J8VBS

Óskráð

a1819

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
LCGTDE

Óskráð

a2060

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LIAT558 Óskráð

a1689

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LI347

Óskráð

a2061

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
LLIA558

Óskráð

a1821

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LN30LJ

Óskráð

a1311

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LN35DL Óskráð

a1823

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LN40PK Óskráð

a2066

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
LN444WB

Óskráð

a1824

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LN77NJ

Óskráð

a2069

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
LN989AL

Óskráð

Nr. 23/576
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FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1691

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LVMEM Óskráð

a1190

Umráðandi sem notar skráningarstafina:LVRED

Óskráð

a1237

Umráðandi sem notar skráningarstafina:NASA4

Óskráð

a1746

Umráðandi sem notar skráningarstafina:NA011

Óskráð

a1238

Umráðandi sem notar skráningarstafina:NXF61

Óskráð

a1696

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N093Z

Óskráð

a1192

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N10SA

Óskráð

a1313

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N109JZ

Óskráð

a1312

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N1093Z

Óskráð

a1314

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N110HA Óskráð

a1316

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N111WB

a1827

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N114AX Óskráð

a2074

Umráðandi sem notar
skráningarstafina:N1144AX

Óskráð

a1829

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N115BR

Óskráð

a1828

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N1157A

Óskráð

a1698

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N122U

Óskráð

a1319

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N128AB Óskráð

a1321

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N129WA Óskráð

a1699

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N13PA

Óskráð

a1322

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N139CF

Óskráð

a1193

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N14CG

Óskráð

a1834

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N140WC

Óskráð

a1323

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N143GA Óskráð

a1835

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N146CS

Óskráð

a1324

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N150LR

Óskráð

a1837

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N1547B

Óskráð

a1838

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N155AC Óskráð

a1523

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N1610PR

Óskráð

a1326

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N163PA

Óskráð

a1702

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N17CD

Óskráð

a1842

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N170PC

Óskráð

a1194

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N173S

Óskráð

a1843

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N176WS Óskráð

Óskráð

10.4.2014
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Nr. 23/577

FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1330

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N182GX Óskráð

a1195

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N184R

Óskráð

a1197

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N19QC

Óskráð

a1090

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N2JR

Óskráð

a1703

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N20WN

Óskráð

a1847

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N200LJ

Óskráð

a1331

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N201CR Óskráð

a1849

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N211BC

a1850

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N212BA Óskráð

a1333

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N218EC

Óskráð

a1198

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N22EM

Óskráð

a1334

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N221AL Óskráð

a1335

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N221DG Óskráð

a1704

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N226W

Óskráð

a1851

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N228RM

Óskráð

a1337

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N229BP

Óskráð

a1852

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N2321T

Óskráð

a1199

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N24ET

Óskráð

a1200

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N24KW

Óskráð

a1201

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N24UD

Óskráð

a1706

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N24YS

Óskráð

a1339

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N243CH Óskráð

a1340

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N245US

Óskráð

a1202

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N260V

Óskráð

a1856

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N262FX

Óskráð

a1342

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N267BB Óskráð

a1857

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N270AX Óskráð

a1707

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N283S

Óskráð

a1343

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N285CP

Óskráð

a1858

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N288KA Óskráð

a1708

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N296L

Óskráð

a1370

Umráðandi sem notar
skráningarstafina:N3DMRT

Óskráð

a1709

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N30LJ

Óskráð

Óskráð
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FRAKKLAND
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Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1862

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N303CJ

Óskráð

a1206

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N31GA

Óskráð

a1865

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N3120U

Óskráð

a1348

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N315FV

Óskráð

a1349

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N316NE Óskráð

a1869

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N317PC

Óskráð

a1352

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N323LB

Óskráð

a1207

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N326N

Óskráð

a1355

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N328JK

Óskráð

a1874

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N329FX

Óskráð

a1711

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N33NJ

Óskráð

a1875

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N330FX

Óskráð

a1876

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N336AD Óskráð

a1357

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N339BA Óskráð

a1358

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N344AA Óskráð

a1877

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N344CC Óskráð

a1359

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N345AA Óskráð

a1209

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N35DL

Óskráð

a1360

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N350JS

Óskráð

a1361

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N358WC

Óskráð

a1882

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N362MC

Óskráð

a1883

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N36688

Óskráð

a1884

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N36742

Óskráð

a1885

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N36883

Óskráð

a1886

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N36994

Óskráð

a1889

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N377GA Óskráð

a1887

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N3776A

Óskráð

a1890

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N381MQ

Óskráð

a1892

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N386MQ

Óskráð

a1366

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N393BD Óskráð

a1893

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N395MY

a1895

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N398DL Óskráð

a1211

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N398W

Óskráð

Óskráð
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Nr. 23/579

FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1091

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N4EA

Óskráð

a1212

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N40PK

Óskráð

a1371

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N4009L

Óskráð

a1374

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N404JW Óskráð

a1896

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N404TL

Óskráð

a1898

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N410MN

Óskráð

a1899

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N411WB

Óskráð

a1375

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N414RF

Óskráð

a1378

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N41972

Óskráð

a1380

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N426RJ

Óskráð

a1901

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N428SC

Óskráð

a1381

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N4297N

Óskráð

a1902

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N430JT

Óskráð

a2077

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N4324SB

Óskráð

a1382

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N434SB

Óskráð

a1903

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N4345B

Óskráð

a1907

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N444WB

Óskráð

a1715

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N45UP

Óskráð

a1908

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N458DA Óskráð

a1385

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N458PE

Óskráð

a1910

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N467JK

Óskráð

a1911

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N4797N

Óskráð

a1717

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N48HF

Óskráð

a1912

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N487UE Óskráð

a1915

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N49OCC

a1913

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N490CC Óskráð

a1914

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N490EC

a1391

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N491AN Óskráð

a1394

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N502JL

a1918

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N508CB Óskráð

a1399

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N515LR

Óskráð

a1919

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N524FS

Óskráð

a1719

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N53HJ

Óskráð

Óskráð

Óskráð

Óskráð
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FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1214

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N54CC

Óskráð

a1404

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N544LR

Óskráð

a1405

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N547LR

Óskráð

a1406

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N555GL Óskráð

a1924

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N5561F

Óskráð

a1407

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N561CM

Óskráð

a1925

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N56672

Óskráð

a1722

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N59CJ

Óskráð

a1410

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N590FA

Óskráð

a1941

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N6VAFW

Óskráð

a1412

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N601JE

Óskráð

a1416

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N604HC Óskráð

a1725

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N61MA

Óskráð

a1417

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N610PR

Óskráð

a1419

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N614FX

Óskráð

a1929

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N616MR

Óskráð

a1930

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N61788

Óskráð

a1216

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N64MP

Óskráð

a1217

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N65RZ

Óskráð

a1421

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N650AL Óskráð

a1218

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N66NJ

Óskráð

a2078

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N66715R

Óskráð

a1935

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N6678F

Óskráð

a1422

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N668MP Óskráð

a1726

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N67GH

Óskráð

a1219

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N67GW

Óskráð

a1424

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N671RW

Óskráð

a1936

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N675MP Óskráð

a1425

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N676GH Óskráð

a1426

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N682DB Óskráð

a1428

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N684QS

Óskráð

a1940

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N688JB

Óskráð

a1728

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N70LJ

Óskráð

10.4.2014
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Nr. 23/581

FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1429

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N700MP Óskráð

a1430

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N700NY Óskráð

a1942

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N700SL

Óskráð

a1221

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N71NK

Óskráð

a1222

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N71PG

Óskráð

a1431

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N711NK Óskráð

a1432

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N719JP

Óskráð

a1943

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N721RM

Óskráð

a1437

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N729TA

Óskráð

a1945

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N733TA

Óskráð

a1731

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N75LA

Óskráð

a1732

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N75MC

Óskráð

a1946

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N764XJ

Óskráð

a1441

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N7643U

Óskráð

a1442

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N767FA

Óskráð

a1947

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N769SK

Óskráð

a1734

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N77FA

Óskráð

a1735

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N77NJ

Óskráð

a1736

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N782T

Óskráð

a1949

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N783ML Óskráð

a1445

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N797CB Óskráð

a1446

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N799WW

a1950

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N800AL Óskráð

a1447

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N800EL

Óskráð

a1951

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N800NS

Óskráð

a1449

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N800WA Óskráð

a1450

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N801PN

Óskráð

a1952

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N811AM

Óskráð

a1953

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N815MA

Óskráð

a1956

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N828KD Óskráð

a1453

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N841WS Óskráð

a1737

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N860S

Óskráð

a1961

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N863PA

Óskráð

Óskráð
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Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1561

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N87V

Óskráð

a1962

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N874JD

Óskráð

a1562

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N88D

Óskráð

a1738

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N8862

Óskráð

a1965

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N8862F

Óskráð

a1460

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N888AQ Óskráð

a1462

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N890CW

Óskráð

a1463

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N898EW

Óskráð

a1563

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N9UP

Óskráð

a1226

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N90AJ

Óskráð

a1971

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N901PC

Óskráð

a2079

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N901QDS

Óskráð

a1466

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N9053T

Óskráð

a2080

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N9098JB

Óskráð

a1975

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N915GM

Óskráð

a1470

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N916LX Óskráð

a1976

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N9176S

a1471

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N921CC Óskráð

a1473

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N929JH

a1977

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N929KD Óskráð

a1742

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N93RS

a1978

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N933DR Óskráð

a2081

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N9339CK

a1979

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N939CK Óskráð

a1980

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N940AE Óskráð

a1981

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N940CC Óskráð

a1477

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N951DB Óskráð

a1232

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N96NB

Óskráð

a1984

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N972QJ

Óskráð

a1234

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N98CG

Óskráð

a1986

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N988SB

Óskráð

a1486

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N989AL Óskráð

a1236

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N99CN

Óskráð

Óskráð

Óskráð

Óskráð

Óskráð
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FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1744

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N99NJ

Óskráð

a1235

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N990M

Óskráð

a1987

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N991AL Óskráð

a1487

Umráðandi sem notar skráningarstafina:N995CR Óskráð

a1747

Umráðandi sem notar skráningarstafina:OEHUB

a1240

Umráðandi sem notar skráningarstafina:OYWET Óskráð

a2082

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PASTEUR

Óskráð

a2083

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PEGASUS

Óskráð

a2084

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PEGASUZ

Óskráð

a1748

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PJWEB

Óskráð

a1246

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PPEIC

Óskráð

a1248

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PPETR

Óskráð

a1251

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PPMIS

Óskráð

a1754

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PPXVJ

Óskráð

a1252

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRAIN

Óskráð

a1255

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRDRI

Óskráð

a1755

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRGKJ

Óskráð

a1257

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRODT

Óskráð

a1258

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRSCE

Óskráð

a1756

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRSPR

Óskráð

a1757

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PRTNA

Óskráð

a1263

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTLMS

Óskráð

a1264

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTLNC

Óskráð

a1266

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTLUK

Óskráð

a1267

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTORA

Óskráð

a1269

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTSCR

Óskráð

a1274

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTWJS

Óskráð

a1278

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTXGS

Óskráð

a1280

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PTZMA

Óskráð

a1760

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PZTST

Óskráð

a1761

Umráðandi sem notar skráningarstafina:PZTSV

Óskráð

a1241

Umráðandi sem notar skráningarstafina:P4FLY

Óskráð

a1992

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
RECTO1

Óskráð

Óskráð
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Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a2085

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
RECTO21

Óskráð

a1282

Umráðandi sem notar skráningarstafina:RSSA1

Óskráð

a2089

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
SEBATOR

Óskráð

a1525

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
SHELL01

Óskráð

a1762

Umráðandi sem notar skráningarstafina:TIBBN

Óskráð

a1526

Umráðandi sem notar skráningarstafina:TIF375A Óskráð

a2094

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
TN733TA

Óskráð

a2095

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
TN890CW

Óskráð

a1994

Umráðandi sem notar skráningarstafina:TX9512

Óskráð

a1284

Umráðandi sem notar skráningarstafina:TZTAC

Óskráð

a1285

Umráðandi sem notar skráningarstafina:UJT17

Óskráð

a1490

Umráðandi sem notar skráningarstafina:UJT300

Óskráð

a1286

Umráðandi sem notar skráningarstafina:UN450

Óskráð

a1763

Umráðandi sem notar skráningarstafina:UY209

Óskráð

a1777

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPAAA

Óskráð

a1778

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPAAF

Óskráð

a1288

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBDB

Óskráð

a1289

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBJV

Óskráð

a1779

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBLR

Óskráð

a1290

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBMS

Óskráð

a1780

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBVG

Óskráð

a1781

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPBZE

Óskráð

a1294

Umráðandi sem notar skráningarstafina:VPCVI

Óskráð

a1765

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LDI

Óskráð

a1766

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LDL

Óskráð

a1769

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LDU

Óskráð

a1770

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LEL

Óskráð

a1771

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LFC

Óskráð

a1772

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LFL

Óskráð

a1775

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LFT

Óskráð

a1776

Umráðandi sem notar skráningarstafina:V2LGH

Óskráð

a2097

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
WARLOC1

Óskráð
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FRAKKLAND
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Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1295

Umráðandi sem notar skráningarstafina:XAAEX

Óskráð

a1297

Umráðandi sem notar skráningarstafina:XAESC

Óskráð

a1786

Umráðandi sem notar skráningarstafina:XAYYY

Óskráð

a1997

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
X6VAFW

Óskráð

a1301

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YRCJF

Óskráð

a1528

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
YV1004C

Óskráð

a1491

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1005

Óskráð

a1492

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1008

Óskráð

a1493

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1009

Óskráð

a1494

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1010

Óskráð

a1495

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1083

Óskráð

a2000

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1212

Óskráð

a2001

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV128T Óskráð

a1496

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1401

Óskráð

a2002

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1456

Óskráð

a2003

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1518

Óskráð

a2004

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV155T Óskráð

a2104

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
YV174CP

a2005

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV174T Óskráð

a2006

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1844

Óskráð

a1499

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1850

Óskráð

a2007

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV188T Óskráð

a1500

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV1929

Óskráð

a1502

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV2073

Óskráð

a2008

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV218T Óskráð

a2010

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV2286

Óskráð

a1505

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV2421

Óskráð

a1506

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV2422

Óskráð

a2011

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV268T Óskráð

a1533

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
YV292CP

Óskráð

a1789

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV401

Óskráð

a2012

Umráðandi sem notar skráningarstafina:YV42CP Óskráð

Óskráð

Nr. 23/586

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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FRAKKLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1534

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
YV450CP

Óskráð

a1535

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
YV455CP

Óskráð

a1537

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
YV778CP

Óskráð

a2110

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
YV815CP

Óskráð

a1302

Umráðandi sem notar skráningarstafina:ZSEPB

Óskráð

a1303

Umráðandi sem notar skráningarstafina:ZSOEE

Óskráð

a1304

Umráðandi sem notar skráningarstafina:ZSPZA

Óskráð

a11755

Umráðandi sem notar skráningarstafina: GGJMB Óskráð

a12733

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N292CS

Óskráð

a11506

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N829CS

Óskráð

a11512

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N915AV

Óskráð

a11525

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRAGP

Óskráð

a11527

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRDNZ Óskráð

a12903

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRROZ

a11533

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPBBO Óskráð

a11542

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCZK

a11545

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VQBFN Óskráð

a11546

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VQBFP

Óskráð

a12918

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XACHE

MEXÍKÓ

a11562

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAPIL

Óskráð

a12707

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N169FJ

BANDARÍKIN

a11748

Umráðandi sem notar skráningarstafina: 5YJLF

Óskráð

a1564

Umráðandi sem notar skráningarstafina:3BSSD

Óskráð

a1097

Umráðandi sem notar skráningarstafina:3DMRW Óskráð

a1098

Umráðandi sem notar skráningarstafina:3DRMW Óskráð

a1791

Umráðandi sem notar skráningarstafina:3S9402

Óskráð

a1100

Umráðandi sem notar skráningarstafina:4XCMY

Óskráð

a1102

Umráðandi sem notar skráningarstafina:6VAFW

Óskráð

a1085

Umráðandi sem notar skráningarstafina:6152

Óskráð

a1792

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
7V2LGH

Óskráð

a1567

Umráðandi sem notar skráningarstafina:8RGFI

Óskráð

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

Óskráð

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍSLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f13607

Almond Forest Investments LLC

BANDARÍKIN

33277

Altbridge Projects Ltd.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10803

American Seafood’s Group

BANDARÍKIN

36230

ACERNUS AERO

NÝJA-SJÁLAND

38156

ACTION AVIATION UK

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

36520

AC LM RESTA VOGHERA

ÍTALÍA

499

AERODATA AKTIENGES 1

ÞÝSKALAND

23200

AERODYNAMICS USA

BANDARÍKIN

39359

AEROFLIGHT SERVICES

BANDARÍKIN

38433

AEROJET UKRAINE

ÚKRAÍNA

36014

AEROMARITIME INC

BANDARÍKIN

33160

AEROMIL PACIFIC

ÁSTRALÍA

37866

AEROVOL CORPORATION

KÍNA

32255

AERO GMBH

ÞÝSKALAND

38738

AERO JET INTL INC.

BANDARÍKIN

35263

AF AIR S.R.L.

ÍTALÍA

38219

AIRBOSS OF AMERICA

KANADA

39197

AIRKROL LLC

BANDARÍKIN

33255

AIRON AIR

DANMÖRK

34802

AIR AMBULANCE SPEC

BANDARÍKIN

1502

AIR ATLANTA

ÍSLAND

34851

AIR BUSINESS TRAVEL

AUSTURRÍKI

34301

AIR CANNES

FRAKKLAND

35659

AIR CAPITAL PILOT

BANDARÍKIN

32461

AIR CHATEAUX

FRAKKLAND

24166

AIR CONNECT AG

SVISS

34407

ALCI AVIATION

KANADA

32761

ALIAS PATRICK

BANDARÍKIN

19713

ALPI FLIGHT OPERAT.

AUSTURRÍKI

f11420

ALTEX LLC

BANDARÍKIN

36442

AMBER FALCON

SUÐUR-AFRÍKA

f12848

AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK

BANDARÍKIN

f10024

AM General, LLC

BANDARÍKIN

Nr. 23/587

Nr. 23/588

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍSLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

33519

ANPARTSSELSKABET

DANMÖRK

35335

ARNET

SVISS

38976

ARRABON MNGT SVCS

BANDARÍKIN

34668

AR AIRWAYS PVT LTD

INDLAND

34124

ASHALL MICHAEL L

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30047

ASHTON AVIATION

BANDARÍKIN

14399

ASTAR USA LLC

BANDARÍKIN

35809

ASTONJET LTD

ÍRLAND

31689

AVANGARD AVTN AVV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32918

AVANGARD MALZ AG

ÞÝSKALAND

33503

AVIATION INVENTORY

BANDARÍKIN

f12726

AVIATION SERVICES & SALES INC

BANDARÍKIN

38160

AVON AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32522

AVSTAR INTL CORP

BANDARÍKIN

34980

AVTN CAPITAL GRP (2)

BANDARÍKIN

37888

AVTN CONSULTANTS INC

BANDARÍKIN

35734

AVTN PARTN. AMERICA

BANDARÍKIN

38528

AVTN RESEARCH & MAIN

BANDARÍKIN

32830

AZA AIR LLC

BANDARÍKIN

36035

AZIZ HASSANALI

BANDARÍKIN

36066

AZOLLA BVBA

BELGÍA

38742

A SHADE GREENER (F1)

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10063

Bacchus Consulting, LLC

BANDARÍKIN

f10075

BankNote Aviation Corp.

BANDARÍKIN

f13145

Bar-Aero LLC

BANDARÍKIN

f10077

Basic Capital Majestic

BANDARÍKIN

f10977

BioTek Instruments, Inc.

BANDARÍKIN

37168

Bravo Bravo Investments LLC

BANDARÍKIN

35163

Buddy 4, LLC

BANDARÍKIN

24074

BABCOCK AND BROWN

BANDARÍKIN

39089

BAC BUSINESS AIRCR.

ÞÝSKALAND

37056

BBJET AVIATION B.V.

HOLLAND

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

ÞÝSKALAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍSLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

33013

BEVRICK

SUÐUR-AFRÍKA

34760

BF GRUPO

PORTÚGAL

33373

BIKKAIR B.V.

HOLLAND

35484

BLINK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27616

BLUEBIRD CARGO

ÍSLAND

5169

BOMBARDIER CANADAIR

KANADA

2595

BOYD MUNRO

BANDARÍKIN

12871

BUCHHOLZ

ÞÝSKALAND

33001

BULOW-NICOLAISEN

BANDARÍKIN

28620

BURAQ AIR

LÍBÍA

35624

BYTELOGICS INC

BANDARÍKIN

f12473

B.F. Limited Partnership

BANDARÍKIN

f10102

Cambridge Flight Support, LLC

BANDARÍKIN

f10119

Chris James

BAHAMAEYJAR

f10895

Cooper Industries

BANDARÍKIN

33307

CANADIAN NORTH

KANADA

38945

CAPITAL HOLDINGS 164

BANDARÍKIN

34660

CARIBOU INDUSTRIES

BANDARÍKIN

37628

CARWIL LLC

BANDARÍKIN

37062

CASTLEBLUE LIMITED

KÝPUR

34294

CERVINKA

SVISS

34109

CEZANAIR B.V.

HOLLAND

37758

CHESTNUT HOLDING

ÞÝSKALAND

33272

CIRRUS AIR CLUB

BANDARÍKIN

35180

CJ3 CHARTER LLC

BANDARÍKIN

31719

CLICK MEXICANA

MEXÍKÓ

36331

CLM SRL

ÍTALÍA

32604

CLOSE AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35366

COMFORT LINE LTD

BANDARÍKIN

38139

COMPAGNIE PHALSBOURG

FRAKKLAND

39277

CONCORD AIR INC

BANDARÍKIN

f12972

CONGO MINING & SERVICES

BANDARÍKIN

28196

CORMACK ACFT SERVICE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Nr. 23/589

Nr. 23/590

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍSLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

27760

CORPORATE ACFT LS

SVISS

39053

CORPORATE AIR SVCS

BANDARÍKIN

33082

CUMULUS INV. HOL.LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38620

C&S Wholesale Grocers, Inc.

BANDARÍKIN

38844

C-GNTZ INC.

KANADA

35121

C.L.A INVEST

PÓLLAND

33155

C3J CHARTER LLC

BANDARÍKIN

f12664

Douglas Solutions Ltd

BANDARÍKIN

f11451

DAEDALUS GROUP LLC

BANDARÍKIN

34678

DANA AIRLINES

NÍGERÍA

34658

DATING.DK APS

DANMÖRK

38130

DFASS

BANDARÍKIN

34791

DORNIER SEAWINGS AG

ÞÝSKALAND

30049

DOVE AIR

BANDARÍKIN

11028

DUNCAN AVIATION

BANDARÍKIN

2766

DYNAMIC PARTNERS BV

HOLLAND

36445

Estrella Aviation

BANDARÍKIN

37474

EAGLE ENTERPRISE

BANDARÍKIN

32738

EAST AIR

TADSJIKISTAN

39120

ECLIPSE AEROSPACE

BANDARÍKIN

32633

ECLIPSE AVIATION

BANDARÍKIN

17105

EFS AIRCRAFT

ÞÝSKALAND

36431

ELANA KEATS

MÓNAKÓ

37105

ELITE JET

ÁSTRALÍA

37479

ELLERHOLD AG

ÞÝSKALAND

35992

EMFLY GMBH

ÞÝSKALAND

33139

ENEX AVIATION SA

MÓNAKÓ

f11774

ENGAGE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

30789

EUROLINE AIRCOMPANY

GEORGÍA

31497

EXELLAIR

LÚXEMBORG

4532

EXO -2T ALLEMAGNE

ÞÝSKALAND

4544

EXO -2T AUTRES PAYS

ÁSTRALÍA

4540

EXO -2T N&S AMERICA

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍSLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f11142

Fine Line, L.P.

BANDARÍKIN

f10608

Flight Management Services

BANDARÍKIN

1403

FALKO REGIONAL ACFT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39126

FARSIGHT TECHNOL.

BANDARÍKIN

39140

FAR NORTH AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

37036

FIDJI AIR

FRAKKLAND

36378

FIRST GEAR

SVISS

38273

FLIGHTPATH CHARTER

KANADA

37075

FLIGHTWORX AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27296

FLIGHT MANAGMNT LLC

BANDARÍKIN

3176

FLUGFELAG ISLANDS

ÍSLAND

37943

FLUOCEL PTY LTD

SUÐUR-AFRÍKA

39146

FLYING FASTER SNC

FRAKKLAND

36160

FLY AWAY AVIATION

BANDARÍKIN

36774

FLY MUSTANG LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33357

FORIEL-DESTEZET, PH

LÚXEMBORG

32201

FOUNTAIN AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39194

FREEDOM AIRLINES INC

BANDARÍKIN

35381

FROST JAMES C

BANDARÍKIN

31279

FUSSELL J

BANDARÍKIN

19330

GANTENBRINK

ÞÝSKALAND

6331

GEMUE GMBH

SVISS

34954

GE CAPITAL SOLUTION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29477

GIFFORD D

BANDARÍKIN

37952

GLASS COCKPIT AVTN.

FRAKKLAND

34143

GLOBAL ACFT SOLUTION

BANDARÍKIN

38280

GLOBAL AIR CHRTRS

BANDARÍKIN

37726

GLOBAL WINGS LLC

BANDARÍKIN

31906

GLR AVIATION

BANDARÍKIN

17957

GREENLEAF

BANDARÍKIN

36820

GULBRANDSEN CHEMICAL

BANDARÍKIN

34908

GULEVICH CHARTER

SPÁNN

Nr. 23/591

Nr. 23/592

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍSLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10800

Herzog Contracting Corp.

BANDARÍKIN

f12242

Hope Million Ltd Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

38723

HAMMER THOMAS J

BANDARÍKIN

38218

HAPPY AIR TRAVELLERS

TAÍLAND

23127

HARRIS AIR UTAH

BANDARÍKIN

19833

HAWKER PACIFIC 2

ÁSTRALÍA

37851

HAYAT HAVA VE ARAC

TYRKLAND

30256

HELLO

SVISS

35908

HIGH OVER ROCKIES

BANDARÍKIN

37356

HIGH PRECISION ACFT

BANDARÍKIN

f10985

HMC Interests LLC

BANDARÍKIN

36897

HOLDING TERRY A

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

26436

HOLIDAY RETIREMENT

BANDARÍKIN

26317

HOWELL J

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36115

HZ AVIATION LTD

ÍSRAEL

f10258

Indefensible Corporation (DJMD Corporation)

BANDARÍKIN

35682

Investair 300, LLC

BANDARÍKIN

1479

ICELANDAIR

ÍSLAND

12046

ICELAND COAST GUARD

ÍSLAND

29722

IDROSCALO TURISTICO

ÍTALÍA

33264

INOVEX CHARTER GMBH

ÞÝSKALAND

33477

INTEGRA MAP

SPÁNN

25459

INTL JETCLUB LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34221

INYONI AIR LTD

SUÐUR-AFRÍKA

31393

ITAB (2)

KONGÓ

30482

ITS FABRY UK

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34334

ITTAG LLC

BANDARÍKIN

f11407

IT AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f10903

Jesse Duplantis Ministries

BANDARÍKIN

32342

JAG COMMUNICATIONS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9539

JAI AVIATION A/S

DANMÖRK

37612

JANZEN VENTURES

BANDARÍKIN

36959

JB AVIATION LLC *

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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ÍSLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f12816

JCE LEASING LLC

BANDARÍKIN

25830

JEDINAK R AND R

KANADA

f11391

JEFFERSON FINANCIAL COMPANY

BANDARÍKIN

f12803

JEM AVIATION LLC

BANDARÍKIN

36921

JETAVIVA LLC

BANDARÍKIN

30465

JETWORKS

BANDARÍKIN

f11814

JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN

31939

JOKLAFLUG

ÍSLAND

36618

JPATS

BANDARÍKIN

37625

JS AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f13350

JT Aviation Leasing Co. LLC

BANDARÍKIN

35444

Koch Industries

BANDARÍKIN

14108

KAUT

ÞÝSKALAND

37333

KAVAN LLC

BANDARÍKIN

38641

KENMORE CREW LEASING

BANDARÍKIN

35730

KIRLAND 41025 LLC

BANDARÍKIN

30456

KMI MANAGEMENT

BANDARÍKIN

f10902

Landow 101 Inc.

BANDARÍKIN

f10996

Laurence Di Francesco

BANDARÍKIN

f11216

Logistics Business Services LLC

BANDARÍKIN

34973

LAMONT SEA MARITIME

BANDARÍKIN

38721

LANMAR AVIATION

BANDARÍKIN

27994

LIFTWOOD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29204

LIMABEECH

FRAKKLAND

37335

LIONAIR INC

FILIPPSEYJAR

f10301

LKM, Inc.

BANDARÍKIN

25415

LLOYD I G

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11783

L60-215 HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

f13782

Manivalva, S.A

PANAMA

f12191

Mr Chow Enterprises, LTD

BANDARÍKIN

f10320

Mutual of Omaha

BANDARÍKIN

36423

MACH AIR LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

26857

MAINE AVIATION SALES

BANDARÍKIN

Nr. 23/593

Nr. 23/594
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ÍSLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

34138

MARGONIS NIKOLAOS

SVISS

f11446

MARIGOT LLC

BANDARÍKIN

f12845

MARI LLC

BANDARÍKIN

37082

MARK IV AVIATION LTD

BAHAMAEYJAR

32248

MARRON VENTURES

SVISS

f11780

MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO

BANDARÍKIN

35405

MCSWEENEY WILLIAM F

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34772

MC LEAN

SUÐUR-AFRÍKA

f12795

MERCER AIR LLC

BANDARÍKIN

35337

MIDLAND AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36609

MIG AVIATION (UK)LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34089

MIKE OSBORNE PROPS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

805

MIL COLOMBIA

KÓLUMBÍA

7907

MIL EGYPT (3)

EGYPTALAND

1105

MIL ISRAEL

ÍSRAEL

1880

MIL MEXICO

MEXÍKÓ

1111

MIL NORWAY

NOREGUR

5556

MIL SAUDI (RSF)

SÁDI-ARABÍA

19955

MIL UKRAINE

ÚKRAÍNA

823

MIL US NAVY

BANDARÍKIN

34489

MINEAG

SUÐUR-AFRÍKA

30154

MISSIONAIR S.L.

SPÁNN

34292

MK AIRCARGO (2)

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

24700

MMA CONSULTING

BANDARÍKIN

35854

MMR-GROUP NV

BELGÍA

35414

MODENA CAPITALE FIN

ÍTALÍA

38962

MONTELLO LIMITED

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

36323

MORINA ANTONELLO

ÍTALÍA

f11373

MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC

BANDARÍKIN

34584

MUNSTER JET PARTNER

ÍRLAND

38577

MUSTANG LEASING (2)

BANDARÍKIN

35717

MUSTANG N625TX. INC

SVISS

25977

MYSTAIR

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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Ríki flugrekanda

36411

M-KICK LP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35669

NATO AIRLIFT

LÚXEMBORG

36311

NEWTON AIR LLC

BANDARÍKIN

37436

NEXTANT AEROSPACE

BANDARÍKIN

31005

NIN AIR SRL

ÍTALÍA

35419

NORLANDAIR

ÍSLAND

f12488

Onni Airways Ltd.

KANADA

36452

OCEAN CONTINENTAL

KÝPUR

32355

OMEGA WORLD WIDE

BANDARÍKIN

33758

OPTIMA LEASING D.O.O

KRÓATÍA

37545

ORLEX

PÓLLAND

30419

OSM GROUP

NOREGUR

31976

OTTER INSPIRATIONS

BANDARÍKIN

34202

OXLEY AVIATION

ÁSTRALÍA

30279

Papier Mettler

ÞÝSKALAND

25580

Pioneer Private Aviation

BANDARÍKIN

f10370

Pyle Group LLC

BANDARÍKIN

27784

PACIFIC JET

BANDARÍKIN

33063

PANADERO ENERGY LLC

BANDARÍKIN

39027

PEAK PACIFIC GLOBAL

KÍNA

f11817

PEGASUS AVIATION II INC

BANDARÍKIN

39209

PENTASTAR AIR LTD.

KANADA

9516

PEREGRINE AVIATION

BANDARÍKIN

38527

PETAIR INC

BANDARÍKIN

38706

PIEDMONT GLACIER LLC

BANDARÍKIN

26496

POLSKIE ZAKLADY LOTN

PÓLLAND

38365

POSEIDON FINANCE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

36905

PRD

FRAKKLAND

29769

PREMIERE FLIGHT

BANDARÍKIN

30137

PRIMERA AIR

ÍSLAND

35611

PROF JET SOLUTIONS

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

28794

PROGRESS SOLUTIONS

SVISS

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

Nr. 23/595
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍSLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10763

Raven Aviation LLC

BANDARÍKIN

f10380

Redleaf Management Company, LLC

BANDARÍKIN

31967

RADIOACTIVE

BANDARÍKIN

36291

RAFAN HOLDING BV

HOLLAND

31179

RB AVTN USA

BANDARÍKIN

37711

RENTING AIRCRAFT INC

BANDARÍKIN

38896

REUT AIRWAYS LTD

ÍSRAEL

38223

REVESCO AVIATION PTY

ÁSTRALÍA

38098

RH-Flugdienst GmbH & CO. KG

ÞÝSKALAND

37472

RIMOWA GMBH

ÞÝSKALAND

33695

ROSS AVIATION INC

BANDARÍKIN

34685

ROYAL ALBATROSS

SUÐUR-AFRÍKA

33089

RUNGE AVIATION

ÁSTRALÍA

28691

RUSHTON M

BANDARÍKIN

f11884

Saratoga, INC.

BANDARÍKIN

20236

Sequoia Properties, LLC

BANDARÍKIN

28475

Silk Way Airlines

ASERBAÍDSJAN

f12111

Supervalu Inc.

BANDARÍKIN

35130

Switchback Argentina, LLC

BANDARÍKIN

29518

SAAB ACFT OF AMERICA

BANDARÍKIN

34163

SEAJET SERVICES

SINGAPÚR

33986

SELVA LTDA.

KÓLUMBÍA

38122

SERVICIOS AER. PROF.

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

32463

SHEPHARD AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36425

SINGAPORE FLYING C.

SINGAPÚR

32244

SKY JET AVTN UGANDA

ÚGANDA

32799

SKY KING INC

BANDARÍKIN

38981

SKY RESEARCH INC

BANDARÍKIN

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

BANDARÍKIN

24369

SK-AIR

SLÓVAKÍA

32954

SLW INTERNATIONAL

BANDARÍKIN

25560

SOCATA AIRCRAFT USA

BANDARÍKIN

10064

SOCATA SAS

FRAKKLAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍSLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

38026

SOLSTICE AVIA BVBA

BELGÍA

32599

SOUTHERN AIR SYSTEMS

BANDARÍKIN

34410

SOUTHSIDE AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32603

SPRING AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28353

STARCRAFT EURL

FRAKKLAND

38337

STAUS A/S

DANMÖRK

37013

STEVENSON LEASING

BANDARÍKIN

36199

STIBBE, P

HOLLAND

36338

STRATEGIC MOVES

BANDARÍKIN

34530

SUMMER SUN TRADING

SUÐUR-AFRÍKA

8397

SUNCOAST AVIATION

BANDARÍKIN

37653

SUNRISE AIRWAYS

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ
TANSANÍA

34627

SWIFTJET INC.

KANADA

23948

S GOUV.DU QUEBEC

KANADA

39039

Telescope Capital, LLC

BANDARÍKIN

f11002

Titan International Inc.

BANDARÍKIN

f10447

Town Fair Tires

BANDARÍKIN

30863

TABY AIR MAINTENANCE

SVÍÞJÓÐ

9740

TAMSEN GMBH

ÞÝSKALAND

30936

TANGO-LIMA AVIATION

FRAKKLAND

34842

TINKLER GROUP AVTN

ÁSTRALÍA

31974

TOWER AVTN OF READIN

BANDARÍKIN

32766

TRADEWIND AVTN

BANDARÍKIN

32220

TRANS OCEANIS MEAT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38201

TRONOS CANADA

KANADA

32928

TUNISAIR EXPRESS

TÚNIS

25448

UKRAINE CARGO AIRWAY

ÚKRAÍNA

35124

UNICREDIT GLOBAL

AUSTURRÍKI

36942

UNITED ACFT SERVICES

BANDARÍKIN

35464

UNIVERSAL AIR SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28951

US EPPERSON UNDERWRT

BANDARÍKIN

f11852

Valor Aviation LLC

BANDARÍKIN

32186

VISINESCU D MCES

HOLLAND

Nr. 23/597
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍSLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

20609

VOLKSWAGEN USA

BANDARÍKIN

32395

VON LOEHNEYSEN E

ÞÝSKALAND

30977

VOYAG’AIR

FRAKKLAND

f11345

VS MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

f11839

Western Air Crews

BANDARÍKIN

f12486

Wolrd Heir, Inc

BANDARÍKIN

36780

WALENZ STEVE

BANDARÍKIN

38928

WAM AIR CORPORATION

KANADA

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38980

WAYPOINT AERONAUTIC.

BANDARÍKIN

f11376

WESTERN ASSET MANAGEMENT CO

BANDARÍKIN

f11383

WESTWIND BROTHERS INC

BANDARÍKIN

f11029

WHITE LODGING SERVICES

BANDARÍKIN

38716

WORLDWIDE ACFT SVCS

BANDARÍKIN

39113

WORLD MARKET AVTN

BANDARÍKIN

6357

WORLD WIDE AIRCRAFT

KANADA

f10841

W&J Air, LLC

BANDARÍKIN

33400

YIPPEE ATW GMBH

ÞÝSKALAND

37431

ZAIN SD FZE

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

34395

ZAPOLARYE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

A11742

UMRÁÐANDI SEM NOTAR
SKRÁNINGARSTAFINA: N1459A

ÓSKRÁÐ

A11480

UMRÁÐANDI SEM NOTAR
SKRÁNINGARSTAFINA: N1667J

ÓSKRÁÐ

A11492

UMRÁÐANDI SEM NOTAR
SKRÁNINGARSTAFINA: N428CC

ÓSKRÁÐ

A11516

UMRÁÐANDI SEM NOTAR
SKRÁNINGARSTAFINA: N988T

ÓSKRÁÐ

A11524

UMRÁÐANDI SEM NOTAR
SKRÁNINGARSTAFINA: PPPRR

ÓSKRÁÐ

A11530

UMRÁÐANDI SEM NOTAR
SKRÁNINGARSTAFINA: PTTFK

ÓSKRÁÐ

A11521

UMRÁÐANDI SEM NOTAR
SKRÁNINGARSTAFINA: P4TCO

ÓSKRÁÐ

ÍRLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10007

Air Reese, LLC

BANDARÍKIN

f10765

Alaska Eastern Partners

BANDARÍKIN

36324

Altis

ÍRLAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍRLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

33209

Altivia Flight

SINGAPÚR

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

BANDARÍKIN

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

BANDARÍKIN

35023

ACFT FINANCE TRUST

ÍRLAND

39237

ACFT INTNL RENTING

ÍRLAND

31510

ACP JETS

BANDARÍKIN

f11447

ADC AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f10775

ADP Aviation, LLC

BANDARÍKIN

28509

AEROLINEAS DAMOJH

MEXÍKÓ

28752

AEROMANAGMENT GROUP

BANDARÍKIN

29293

AERO TIMBER PARTNERS

BANDARÍKIN

23714

AERO TOY STORE LLC

BANDARÍKIN

29670

AERO WAYS INC

BANDARÍKIN

131

AER ARANN

ÍRLAND

132

AER LINGUS

ÍRLAND

30118

AIRCRAFT INTL RENT

ÍRLAND

32813

AIR BLESSING

BANDARÍKIN

298

AIR CONTRACTORS

ÍRLAND

7057

AIR SHAMROCK

BANDARÍKIN

32218

AIR TAHOMA

BANDARÍKIN

28432

AIR TREK

BANDARÍKIN

38630

AKM MANAGEMENT

BANDARÍKIN

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

BANDARÍKIN

F12838

ALEDO SUB LLC

BANDARÍKIN

26140

ALLTECH

BANDARÍKIN

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

BANDARÍKIN

f12957

AMC 50 LLC

BANDARÍKIN

27173

APACHE CORP

BANDARÍKIN

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

BANDARÍKIN

38618

AR INVESTMENTS LLC.

BANDARÍKIN

37935

ASIA AVTN COMPANY

SINGAPÚR

29280

ASTOR STREET ASSET

BANDARÍKIN

33136

ATLANTIC AV KTEB

BANDARÍKIN

Nr. 23/599
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ÍRLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

20800

AVIATION CONSULT INC

BANDARÍKIN

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANMÖRK

f11798

AVION SALES LLC

BANDARÍKIN

f12103

Benson Football, LLC

BANDARÍKIN

35372

Bindley Capital Partners

BANDARÍKIN

f12682

Bombardier New Aircraft

BANDARÍKIN

36888

Boston Scientific Corp

BANDARÍKIN

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

1868

BARD

BANDARÍKIN

31686

BARNARD AVIATION

BANDARÍKIN

1537

BAXTER HEALTH CARE

BANDARÍKIN

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

ÍRLAND

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

BANDARÍKIN

25114

BECKER GROUP

BANDARÍKIN

32660

BEDEK AVIATION

ÍSRAEL

38915

BEL AIR LLC

BANDARÍKIN

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

BANDARÍKIN

33247

BLUE CITY HOLDINGS

BANDARÍKIN

f11410

BORG HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

31975

BOULDER US

BANDARÍKIN

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

TAÍLAND

26369

B&G LEASING

BANDARÍKIN

f13609

Center for Disease Detection LLC

BANDARÍKIN

f12458

Codale Electric Supply Inc.

BANDARÍKIN

f13788

Constellation Productions

BANDARÍKIN

f10129

Corporate Flight Services, LLC

BANDARÍKIN

30753

Covidien

BANDARÍKIN

f10987

Cozzens and Cudahy Air

BANDARÍKIN

f10777

Crow Family Inc.

BANDARÍKIN

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

30896

CCA AIR CHARTER

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍRLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29250

CENTURION AVTN SRVCS

BANDARÍKIN

36860

CESSNA FINANCE CORP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11418

CESSNA FINANCE CORP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

5078

CINTAS

BANDARÍKIN

21455

CITYJET

ÍRLAND

36082

CMC GROUP INC

BANDARÍKIN

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

BANDARÍKIN

19036

CORPORATE JETS PA

BANDARÍKIN

28444

CROSS AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY BANDARÍKIN

f11899

C C Media Holdings Inc

BANDARÍKIN

35160

C. Dot Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

BANDARÍKIN

f10650

DARBY HOLDINGS

Óskráð

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC BANDARÍKIN

31690

DELTA JET USA

BANDARÍKIN

24235

DENISTON ENTERPRISES

BANDARÍKIN

30715

DMB Aviation

BANDARÍKIN

35370

DOMINOS PIZZA (2)

BANDARÍKIN

28485

DOW CORNING

BANDARÍKIN

f12713

DSS214 LLC

BANDARÍKIN

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

BANDARÍKIN

f10176

Energy Corporation of America

BANDARÍKIN

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

BANDARÍKIN

35072

EAC AIR LLC

BANDARÍKIN

8339

EATON

BANDARÍKIN

1009

ELI LILLY

BANDARÍKIN

23828

EMC IRELAND

ÍRLAND

23627

EMERCOM RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33649

ENCORE 684 LLC

BANDARÍKIN

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

BANDARÍKIN

f10208

Flightstar Corporation

BANDARÍKIN

Nr. 23/601
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ÍRLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f11889

Futura Travels Limited

INDLAND

33361

FAGEN INC

BANDARÍKIN

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANADA

34792

FASTNET JET ALLIANCE

ÍRLAND

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPTALAND

21578

FEDERAL MOGUL

BANDARÍKIN

28181

FERRO CORP

BANDARÍKIN

30469

FIRST VIRTUAL AIR

BANDARÍKIN

31774

FLYING SQUIRREL

BANDARÍKIN

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

ÍRLAND

3826

FRIEDKIN INTL

BANDARÍKIN

f11239

GameStop, Inc

BANDARÍKIN

f13449

General Dynamics Land Systems

BANDARÍKIN

f12159

Gilead Sciences

BANDARÍKIN

10229

Goodman Real Estate, Inc.

ÞÝSKALAND

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

BANDARÍKIN

f13612

Guthy Renker Aviation

BANDARÍKIN

39022

GAUGHAN FLYING LLC

BANDARÍKIN

38550

GC INTERNATIONAL LLC

BANDARÍKIN

26624

GENERAL MILLS SALES

BANDARÍKIN

38543

GEORGE GUND 3

BANDARÍKIN

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

ÍRLAND

f12778

GIV EXEC JET LLC

BANDARÍKIN

36512

GLOBAL JETCARE

BANDARÍKIN

23814

GLOBAL WINGS LTD

SVISS

3964

GOODYEAR

BANDARÍKIN

f10230

GPAir Limited

KANADA

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

26847

GREENHILL AVTN

BANDARÍKIN

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

BANDARÍKIN

22958

GROUP HOLDINGS

BANDARÍKIN

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

BANDARÍKIN

f10901

Hormel Foods Corporation

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍRLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

37187

HAC AVIATION

BANDARÍKIN

28219

HARLEY-DAVIDSON

BANDARÍKIN

31054

HEAVYLIFT INT.

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

BANDARÍKIN

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

ÍRLAND

5170

HUMANA

BANDARÍKIN

f11193

IAMAW

BANDARÍKIN

f12877

IDGAF LLC

BANDARÍKIN

24747

IFFTG

BANDARÍKIN

32500

ILFC IRELAND LTD

ÍRLAND

f11378

INDIGO MANAGEMENT CO

BANDARÍKIN

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

34314

Jet Direct Aviation (óskað eftir
gjaldþrotaskiptum 25.02.2009)

BANDARÍKIN

f10282

John M. Connors, Jr.

BANDARÍKIN

35520

Jones International Aviation LLC

BANDARÍKIN

31850

JARDEN CORP

BANDARÍKIN

22094

JEPPESEN UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27861

JEP LEASING

BANDARÍKIN

38357

JETGO AUSTRALIA

ÁSTRALÍA

32549

JET CLIPPER JOHNNY

BANDARÍKIN

35926

JET LOGISTICS INC

BANDARÍKIN

35981

JET SHARES ONLY

BANDARÍKIN

32652

JET SMART INC

BANDARÍKIN

30210

JET-A-WAY CHARTERS

BANDARÍKIN

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

1584

JOHNSON & JOHNSON

BANDARÍKIN

f10287

Kenair, Inc.

BANDARÍKIN

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

BANDARÍKIN

f10713

Konfara Company

BANDARÍKIN

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

BANDARÍKIN

8180

KELLOGG

BANDARÍKIN

f12693

KIRE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

Nr. 23/603
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ÍRLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING
LLC

BANDARÍKIN

f10295

Leco Corporation

BANDARÍKIN

29729

Letica Leasing LLC

BANDARÍKIN

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

BANDARÍKIN

31706

LCG ENTERPRISES

BANDARÍKIN

35616

LEONARD GREEN & PART

BANDARÍKIN

32207

LISBON LIMITED

BERMÚDAEYJAR

38705

LOGISTICS SVCS LLC

BANDARÍKIN

28852

LONDON CITY JET

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36958

LUNA ENTERTAINMENT

BANDARÍKIN

f12230

Mannco LLC

BANDARÍKIN

f10507

Midland Financial Co.

BANDARÍKIN

f12940

Motorola Solutions, Inc.

BANDARÍKIN

f10968

Mozart Investments, Inc.

BANDARÍKIN

37122

MACQUARIE ACFT LEASG

ÍRLAND

36961

MAGELLAN A/C SVCS

ÍRLAND

30454

MAJJEC JHETT

BANDARÍKIN

32345

MANDALA AIRLINES 3

INDÓNESÍA

26422

MANDAN

BANDARÍKIN

38653

MANHAG AG

SVISS

27630

MERCURY ENGINEERING

ÍRLAND

30050

MHS TRAVEL & CHTR

BANDARÍKIN

f13615

MIDES SEM DE CV

EL SALVADOR

1104

MIL IRELAND

ÍRLAND

f10317

MMB Management Advisory Services

BANDARÍKIN

31703

MMRB SERVICES

BANDARÍKIN

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

BANDARÍKIN

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

BANDARÍKIN

32479

MVA AVIATION LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38901

M&M AVIATION GROUP

BANDARÍKIN

f10919

Noble Energy, Inc.

BANDARÍKIN

f10334

Noel Group Aviation

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍRLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f12093

Nustar Logistics

BANDARÍKIN

f10328

NCR Corporation

BANDARÍKIN

18352

NESTLE PURINA PETCAR

BANDARÍKIN

29867

NEXT FLIGHT JETS

BANDARÍKIN

32930

NINETY EIGHT AVTN

BANDARÍKIN

37562

NONSTOP AVIATION

BANDARÍKIN

11930

NORTH AMERICAN AIRL

BANDARÍKIN

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES BANDARÍKIN

26985

NORTH STAR AVTN

BANDARÍKIN

f12769

N48KZ LLC

BANDARÍKIN

39276

N583KD LLC

BANDARÍKIN

18796

N728LW LLC

BANDARÍKIN

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

BANDARÍKIN

32397

OFFICE DEPOT

BANDARÍKIN

37310

OKAY AIRWAYS

KÍNA

9116

OMEGA AIR (USA)

BANDARÍKIN

7079

ORBIS INTL

BANDARÍKIN

35897

OSLO EXPRESS

BANDARÍKIN

2079

OWENS ILLINOIS

BANDARÍKIN

3252

PepsiCo, Inc.

BANDARÍKIN

34422

Premier Executive Jets Ltd

ÍRLAND

31045

PrivateSky Aviation LLC

BANDARÍKIN

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

BANDARÍKIN

29783

PEGASUS AVIATION CA

BANDARÍKIN

36816

PHILLIPS EDISON & CO

BANDARÍKIN

32055

PIONEER ADVENTURES

NÝJA-SJÁLAND

39139

PITCH LINK LLC

BANDARÍKIN

f10361

PNC Financial Services Group

BANDARÍKIN

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

BANDARÍKIN

32096

PRIME AVIATION JSC

KASAKSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

BANDARÍKIN

38672

PROJECT ORBIS INTL

BANDARÍKIN

Nr. 23/605

Nr. 23/606

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍRLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

10012

P & E PROPERTIES

BANDARÍKIN

26605

QUEST AVTN

BANDARÍKIN

32706

RBGT LLC

BANDARÍKIN

f10978

REAUD MORGAN QUINN

BANDARÍKIN

31234

RED BARN FARMS

BANDARÍKIN

f11777

ROBINSON LEASING INC

BANDARÍKIN

f12988

ROBSON COMMUNITIES INC

BANDARÍKIN

23899

ROLLINS INC.

BANDARÍKIN

29788

RORO 212

BANDARÍKIN

31502

ROTOR TRADE (ARC)

BANDARÍKIN

2292

ROWAN COMPANIES PLC

BANDARÍKIN

30090

RUSAVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

8651

RYANAIR

ÍRLAND

f10397

Select Management Resources, LLC

BANDARÍKIN

f10824

Seminole Tribe of Florida

BANDARÍKIN

f13116

Standridge Color Corporation

BANDARÍKIN

f10501

Sunoco Inc.

BANDARÍKIN

28054

SAFEWAY

BANDARÍKIN

31347

SAFE FLIGHT INSTRMT

BANDARÍKIN

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

BANDARÍKIN

34898

SD VERMOGENSVERWALT

ÞÝSKALAND

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

BANDARÍKIN

24869

SIERRA PACIFIC IND

BANDARÍKIN

36640

SIM SAS

FRAKKLAND

f12817

SITRICK AND CO

BANDARÍKIN

31192

SOUTHERN JET MGMT

BANDARÍKIN

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC
and Frank Group, LLC)

BANDARÍKIN

37778

SQUADRON LEASING

ÍRLAND

31823

STARSHIP ENTERPRISE

BANDARÍKIN

38625

Tashi Corporation

BANDARÍKIN

f10441

The Sherwin-Williams Company

BANDARÍKIN

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍRLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

3696

TEXAS INSTRUMENTS

BANDARÍKIN

f11309

THIRD SECURITY LLC

BANDARÍKIN

f12991

TONY DOWNS FOODS

BANDARÍKIN

9788

TRANSIT AIR SRVC

BANDARÍKIN

36922

TRANS EJECUTIVO AERE

MEXÍKÓ

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

BANDARÍKIN

29623

TRICYCLE AVIATION

BANDARÍKIN

35071

T2 Aviation Mgmt.

BANDARÍKIN

9252

University Corporation for Atmospheric
Research (UCAR)

BANDARÍKIN

f12692

UNICORP AVIATION LLC

BANDARÍKIN

2797

UNITED STATES STEEL

BANDARÍKIN

9275

VALLEJO INVESTMENTS

BANDARÍKIN

f11803

VALLEY JET LLC

BANDARÍKIN

29120

VEN AIR

ÍRLAND

32119

VIA FELIZ II

BANDARÍKIN

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

BANDARÍKIN

28043

VILLAGE EQUIPMENT

BANDARÍKIN

29580

VOYAGER JET CENTER LLC

BANDARÍKIN

36447

VTB LEASING (EUROPE)

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

36499

Warner Chilcott (US), LLC

BANDARÍKIN

f10815

Washington Penn Plastic Company

BANDARÍKIN

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan
& Morgan

BANDARÍKIN

f10792

Werner Enterprises Inc.

BANDARÍKIN

f10784

Wilmington Trust

BANDARÍKIN

5187

WELDBEND

BANDARÍKIN

35439

WELLS FARGO BANK NW

BANDARÍKIN

31125

WESTON LTD

ÍRLAND

38797

WILDGOOSE LLC

BANDARÍKIN

28282

WINGEDFOOT AVTN

BANDARÍKIN

38212

WINGS AVIATION (DE)

BANDARÍKIN

32453

WINGS OF LEBANON

LÍBANON

33542

WING FINANCIAL LLC

BANDARÍKIN

Nr. 23/607

Nr. 23/608

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍRLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29233

WRENAIR

ÍRLAND

32454

XJET USA

BANDARÍKIN

31649

Z1 HOLDINGS

BANDARÍKIN

34931

Blue Nightingale Trading

SUÐUR-AFRÍKA

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

37435

921BE LLC

BANDARÍKIN

a11477

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
HP1A

Óskráð

a11491

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N415MX

Óskráð

a12818

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N786JB

Óskráð

a12861

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N920JS

Óskráð

a12917

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XABEG

MEXÍKÓ

ÍTALÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f11555

Aero Taxis Metropolitanos

Óskráð

f10307

AirBar LLC

BANDARÍKIN

f10004

Air Mercury, Ltd.

BERMÚDAEYJAR

f10022

Alcoa, Inc.

BANDARÍKIN

31568

Alenia Aermacchi S.p.A.

ÍTALÍA

37425

ABBERTON LTD

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

24650

ABU DHABI AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35991

AEROKALUZ SA DE CV

MEXÍKÓ

29651

AEROMANAGEMENT EUROP

ÍTALÍA

31391

AERONORD-GROUP

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

36738

AEROPA S.R.L.

ÍTALÍA

30371

AEROPORTUL MARCULEST

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

19195

AEROTRANSPORTES PRIV

MEXÍKÓ

35660

AEROYACHT INVESTMENT

ÍTALÍA

22368

AGUSTA WESTLAND SPA

ÍTALÍA

29450

AIC CANADA

KANADA

30283

AIRCRAFT PROPERTIES

BANDARÍKIN

32513

AIRCRAFT SYSTEM

SUÐUR-AFRÍKA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

27328

AIRSTARS AIRWAY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

11479

AIR DOLOMITI

ÍTALÍA

32715

AIR FOUR S.P.A.

ÍTALÍA

30965

AIR ITALY

ÍTALÍA

36964

AIR MANDALY 2

ÓSKILGREINT

39334

AIR NTL AUSTRALIA

ÁSTRALÍA

31884

AIR PRESTIGIO

BANDARÍKIN

35312

AIR SPEA S.R.L.

ÍTALÍA

36050

AIR TEAM EXCUTIVE

ÍTALÍA

34676

AIR UGANDA

ÚGANDA

9953

AIR VALLEE

ÍTALÍA

33278

AIR WING S.P.A.

ÍTALÍA

23132

ALBANIAN AIRLINE

ALBANÍA

37604

ALBATROS ACFT CORP

KANADA

30526

ALBATROS AIRWAYS

ALBANÍA

9303

ALBERTO CULVER

BANDARÍKIN

34831

ALITALIA C.A.I. SPA

ÍTALÍA

36390

ALLIBO AIR CARGO

LÍBÍA

28123

AMRASH

BANDARÍKIN

36508

AVIATION CAPITAL SOL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

24261

AVIO NORD

ÍTALÍA

36451

AXSOA S.P.A.

ÍTALÍA

f13502

Biotab Nutraceuticals

BANDARÍKIN

f10086

Black Diamond Aviation

BANDARÍKIN

29878

BALMORAL AIR PTY

ÁSTRALÍA

31999

BASHKORTOSTAN AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34857

BB FLY S.R.L.

ÍTALÍA

20198

BELAVIA AIRLINES

HVÍTA-RÚSSLAND

31421

BELLE AIR

ALBANÍA

36730

BELLE AIR EUROPE SRL

ÍTALÍA

32891

BERJAYA AIR SDN (2)

MALASÍA

36408

BLUEBAIR JET

SVISS

32734

BLUE JET

BANDARÍKIN

Nr. 23/609

Nr. 23/610

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31928

BLUE MERCURY S.R.L.

ÍTALÍA

26015

BLUE PANORAMA LI

ÍTALÍA

38958

BLUE PANORAMA (2) LI

ÍTALÍA

f11338

BLUE STAR MANAGEMENT SERVICES BANDARÍKIN
CORP

37770

BOEING WICHITA IDS

BANDARÍKIN

38549

BOMBARDIER LEARJET

BANDARÍKIN

37190

BORDER GUARD EP

PÓLLAND

35243

BRAATHENS TRAINING

SVÍÞJÓÐ

39045

BRAZIL TRADING LTDA

BRASILÍA

32566

BRENZIL PTY

ÁSTRALÍA

27675

BUDDHA AIR

NEPAL

35914

BUSINESS AIR PARTS

BANDARÍKIN

f13770

Cameron industries consult Inc.

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

f12602

Cartera de Inversiones Venezola C.A.

BANDARÍKIN

19019

CABLEAIR

BANDARÍKIN

5083

CAI

ÍTALÍA

f11308

CANDYBAR AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32079

CAREMARK AVIATION

BANDARÍKIN

31766

CARGOITALIA

ÍTALÍA

35318

CARGOLUX ITALIA

ÍTALÍA

36379

CARISLE BAY

SVISS

26954

CARNIVAL CORP

BANDARÍKIN

38117

CAROPAN COMPANY SA

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31898

CATEX USA

BANDARÍKIN

36292

CERAMICA CLEOPATRA

EGYPTALAND

36770

CHEMIPLASTICA

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

24759

CNH America LLC

BANDARÍKIN

35645

CN AVIATION

BANDARÍKIN

30812

CONSOLIDATED INVESTM

BANDARÍKIN

35761

CORPO FORRESTALE

ÍTALÍA

38402

COTEMINAS

BRASILÍA

36979

C FLY S.R.L.

ÍTALÍA

f10100

C. Cary Patterson

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29468

Dillard’s Inc.

BANDARÍKIN

37371

DAKO AIRLINES SA

LÚXEMBORG

32598

DELIA A/S

DANMÖRK

36591

DELMAR SYSTEMS INC.

BANDARÍKIN

36268

DELTON GROUP INC.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27358

DI AIR

SVARTFJALLALAND

18428

DOLE FOODS

BANDARÍKIN

28426

DOLPHIN AIR EXPRESS

ÍTALÍA

9322

DOMUS

ÍTALÍA

f11470

DOUBLE V RESOURCES LLC

BANDARÍKIN

30245

DRAX GROUP

BANDARÍKIN

31864

DS AVIATION

ÍSRAEL

23676

DUDMASTON LTD

SVISS

f12669

Elk Mountain Consulting LLC

BANDARÍKIN

f11891

Encanto Investment Inc

BANDARÍKIN

36588

EAGLES AIRLINES

ÍTALÍA

24307

ELITICINO SA

SVISS

27824

ELIWORK SRL

ÍTALÍA

8149

ENAV ITALIA

ÍTALÍA

34700

EP AVIATION LLC

BANDARÍKIN

1039

ETHIOPIAN AIRLINES

EÞÍÓPÍA

5051

EUROFLY SERVICE

ÍTALÍA

f12110

EUROJET HOLDINGS LTD

BERMÚDAEYJAR

29693

EUTELIA S.P.A.

ÍTALÍA

36996

EXECUJET CHARTER SVC

BANDARÍKIN

39049

E C MENZIES AVIATION

BANDARÍKIN

33586

E+A AVIATION

SVISS

f10871

Fort Calumet Company

BANDARÍKIN

f12234

Full Hill Limited Hong Kong

HONG KONG SAR

f12550

Full Wing Holdings Limited

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f12791

FERTITTA ENTERTAINMENT LLC

BANDARÍKIN

31996

FIBA AIR HAVA

TYRKLAND

24342

FININVEST

ÍTALÍA

Nr. 23/611

Nr. 23/612

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

32391

FLIGHTPARTNER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31464

FLIGH TEST ASSOCIATE

BANDARÍKIN

21557

FLYNOR JET

ÍTALÍA

36118

FLY540 KENYA

KENÍA

38931

FORTE AVIATION PARTS

BANDARÍKIN

37983

FRI-EL GREEN POWER

ÍTALÍA

f10228

Golden Gaming

BANDARÍKIN

34858

GALAXY AIRWAYS INC.

KANADA

37037

GAMAY ENTERPRISES LT

BRASILÍA

35213

GEDEAM TOURISM S.A.

LÚXEMBORG

30273

GEFA LEASING GMBH

ÞÝSKALAND

29961

GENERAL WORK GUINEA

MIÐBAUGS-GÍNEA

36315

GEO LOGISTICA

ÍTALÍA

36948

GIANAIR LTD

GANA

36179

GLENN EAGLES RESEARC

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12981

GLOBAL MANAGEMENT
CONSULTING LTD

BANDARÍKIN

33783

GLOBUS LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27805

GMG AIRLINES LTD

BANGLADESS

32024

GMR INDUSTRY LTD

INDLAND

29615

GOLDEN AIR SRL

ÍTALÍA

32887

GP AVIATION SVCS

BANDARÍKIN

36873

GRASKOP AVIATION LLC

BRASILÍA

f11463

GR1040 INC

BANDARÍKIN

31017

GULF AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

32263

GUTMEN INC.

BRASILÍA

32161

G350 LEASING LLC

BANDARÍKIN

31089

Hawker Aviation LLC

BANDARÍKIN

f12241

Hermes Capital Limited Bermuda

BERMÚDAEYJAR

32296

HANSUNG AIRLINES

LÝÐVELDIÐ KÓREA

34031

HAWKER 700LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10248

HGA, LLC

BANDARÍKIN

37563

HIGH TECH AIRCRAFT 2

BANDARÍKIN

22863

HUBBARD ENTERPRISES

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10259

Inversiones Far West Inc.

BANDARÍKIN

37842

IBEX AIR CHARTER

LÍBANON

25061

INAER AVIATION ITALIA S.p.A.

ÍTALÍA

36788

INDONESIA AIR TRA(2)

INDÓNESÍA

26580

INTERFLY SRL

ÍTALÍA

36455

INTL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

27510

ITALEASE

ÍTALÍA

37841

JBS S/A

BRASILÍA

38415

JB AVIATION II LLC

BANDARÍKIN

32677

JETALLIANCE EAST JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38438

JETCOM S.R.L.

ÍTALÍA

34346

JETDIRECT AVTN INC

BANDARÍKIN

32062

JETEX FLIGHT SUPPORT

LÍBÍA

30695

JETLINK EXPRESS

KENÍA

34576

JETPLANET S.R.L.

ÍTALÍA

35564

JET AVIATION (VA)

BANDARÍKIN

38551

JET AVIVA LLC

BANDARÍKIN

25029

JET PLANE CORP

DANMÖRK

31941

JET SUPPORT GROUP

CAYMAN-EYJAR

f12752

JK AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12763

JODA LLC

BANDARÍKIN

30609

JSC NORDAVIA-RA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10283

JSM at FALCON, LLC

BANDARÍKIN

36322

KARNAVATI AVIATION

INDLAND

38012

KAUPÉ AVIATION LTD

SVISS

29205

KND AIRCRAFT LEASING

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32068

K & M AVIATION

BANDARÍKIN

f10999

LatAm LLC

BANDARÍKIN

f10839

Leonard Green and Partners, L.P.

BANDARÍKIN

f10781

Lucky Fives LLC

BANDARÍKIN

32713

LAUTHER-PHILLIPS

BANDARÍKIN

37126

LEADER S.R.L.

ÍTALÍA

29027

LEADING EDGE

BANDARÍKIN

Nr. 23/613

Nr. 23/614

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

38276

LEILA JET LTD.

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

30044

LEMOINE INVESTMENTS

BANDARÍKIN

31451

LENNAR

BANDARÍKIN

35667

LFG Services Pty

ÁSTRALÍA

23188

LIBYAN AIR AMBULANCE

LÍBÍA

39036

LIFEJET LTD.

MALTA

18942

LINDSTROEM ENAR

SVÍÞJÓÐ

33253

LINUS AIRWAYS

INDÓNESÍA

28628

LUKOIL AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22416

LVOV AIRLINES

ÚKRAÍNA

f11389

L & L LEASING IV LLC

BANDARÍKIN

f10828

Marnell Corrao Associates

BANDARÍKIN

35314

MAE AIRCRAFT MGMT.

BAREIN

36367

MAGELLAN AVIATION

ÍRLAND

36491

MANAGEMENT SERVICES

BANDARÍKIN

36421

MARCPLAN CHARTER

ÁSTRALÍA

27891

MASS MUTUAL LIFE

BANDARÍKIN

35469

MAZAG

CAYMAN-EYJAR

38206

MELO PARTICIPACOES

BRASILÍA

11698

MERIDIANA FLY

ÍTALÍA

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

ÚKRAÍNA

37676

MILLENNIUM LABS

BANDARÍKIN

1106

MIL ITALY

ÍTALÍA

24266

MINISTERO INTERNO

ÍTALÍA

36406

MISTER JET

ÞÝSKALAND

8487

MISTRAL AIR ROMA

ÍTALÍA

31311

MSC AVIATION

SVISS

f10769

MSS Falcon 900LLC

BANDARÍKIN

37803

M-NICE LIMITED

SVISS

f12605

Net Medical, C.A.

BANDARÍKIN

26129

New World Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f10633

Northwestern Mutual Life Ins. Co.

BANDARÍKIN

36980

NAND AVIATION

SÁDI-ARABÍA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

33889

NAVELLIER & ASSOCS

BANDARÍKIN

28484

NEOS

ÍTALÍA

36477

NESMA AIRLINES

EGYPTALAND

35377

NETJETS MIDDLE EAST

SÁDI-ARABÍA

f12702

NETJETS SALES INC

BANDARÍKIN

33201

NEWCO MANAGEMENT GRP

BANDARÍKIN

38345

NEW LIVINGSTON SPA

ÍTALÍA

26030

NEXT CENTURY AVTN

BANDARÍKIN

31499

NIKAIR SRL

ÍTALÍA

29756

NOEVIR AVIATION

BANDARÍKIN

28892

N90BJ

BANDARÍKIN

27302

OAK MANAGEMENT

BANDARÍKIN

35934

ODYSSEY ADVENTURES

BANDARÍKIN

37412

OPI SERVIZI S.R.L.

ÍTALÍA

36149

OZARK MANAGEMENT (2)

BANDARÍKIN

f10557

Penobscot Properties, LLC

BANDARÍKIN

f10357

Pinehurst Meadows LLC

BANDARÍKIN

32200

PABLO AIR LINE SRL

ÍTALÍA

32786

PACIFIC INFORMATION

ARÚBA

31079

PAFO

BANDARÍKIN

35642

PELICAN DEVELOPMENT

BANDARÍKIN

32710

PENN NATIONAL GAMING

BANDARÍKIN

37380

PETRA AIRLINES

JÓRDANÍA

31232

PETROFF AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

36592

PFP ASSOCIATES LLC

BANDARÍKIN

36071

PHOENIX AVTN MNGMENT

EGYPTALAND

28946

PITTCO

BANDARÍKIN

f11406

PLATINUM EQUITY LLC

BANDARÍKIN

34770

PL LOGISTICS CORP

SUÐUR-AFRÍKA

33167

PRADA S.P.A.

ÍTALÍA

30442

PRECISION AIR SVCS

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

23692

PRECISION AIR SVCS.

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

25235

PROVINCIA AUTONOMA

ÍTALÍA

Nr. 23/615

Nr. 23/616

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10373

Raptor Group Holdings LP

BANDARÍKIN

f10390

Rochester Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f11465

RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

33019

REALI TAXI AEREO

BRASILÍA

37772

REMOREX PTY LTD AUS

ÁSTRALÍA

22653

RENCO USA

BANDARÍKIN

27572

RHEA VENDORS

ÍTALÍA

32661

ROONEY HOLDINGS INC

BANDARÍKIN

33024

ROYAL FALCON

JÓRDANÍA

f11347

RSI HOLDING LLC

BANDARÍKIN

36748

RWANDAIR EXPRESS

RÚANDA

f10372

R.O.P. Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f10399

Sentry Insurance a Mutual Company DBA
Sentry Aviation Services LLC

BANDARÍKIN

f10400

Servicios Aereos Sudamericanos S.A.

ARGENTÍNA

f10643

Servicios Aereos Surtep S.A. de C.V.

MEXÍKÓ

37964

Sky Wings LTD

ÞÝSKALAND

31505

Springway

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

29126

Star Aircraft Leasing S.A.

BANDARÍKIN

f10414

State Farm Mutual Automobile Insurance
Co.

BANDARÍKIN

37243

Stryker Corp

BANDARÍKIN

31740

Sunstate Aviation and Leasing, LLC

BANDARÍKIN

f12989

SAFEGUARD ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN

37839

SARDINIAN SKY SERVIC

ÍTALÍA

35774

SASO AIR LLC

BRASILÍA

28283

SCS SERVICES

BANDARÍKIN

25882

SEQUOIA MILLENNIUM

BANDARÍKIN

36271

SERVICE CORP INTL

BANDARÍKIN

23243

SERVIS AIR HAVA

TYRKLAND

10356

SERVIZI TRASPORTI

ÍTALÍA

28179

SEVASTOPOL AVIA

ÚKRAÍNA

36742

SILVER BIRD INT.

ÞÝSKALAND

8484

SIRIO

ÍTALÍA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31624

SKYKAR AVIATION

BANDARÍKIN

10748

SKYSERVICE AIRLINES

KANADA

37931

SKY BEYOND

SINGAPÚR

35899

SKY LINE SRL

ÍTALÍA

37521

SMALL PLANET (LI)

ÍTALÍA

34027

SOPHIA AIRLINES

FÍLABEINSSTRÖNDIN

34631

SORENA EXPORT LTD.

ÚKRAÍNA

30462

SOUTHERN AIR SYSTEM

BANDARÍKIN

36438

SOUTH AFRICAN EXP.

SUÐUR-AFRÍKA

36112

SPAN AIR PVT LTD

INDLAND

30747

SPRINGLINE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34744

STAR UP S.A.

PERÚ

25832

STEPHENSON AIR SVCS

BANDARÍKIN

37091

SUNSET AVIATION LLC

BANDARÍKIN

31789

SYDNEY JET CHARTER

ÁSTRALÍA

f10435

SYMAX LLC

BANDARÍKIN

29524

S.K.M.

BERMÚDAEYJAR

36364

Time Warner Cable Enterprises LLC.

BANDARÍKIN

f12493

Titlemax Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f11186

Trinity Broadcasting of FL., Inc.

BANDARÍKIN

22663

TAVISTOCK AVTN

BANDARÍKIN

38643

TESSITURA ROBECCHETT

ÍTALÍA

31381

TRIP LINHAS AEREAS 2

BRASILÍA

37276

TRI MARINE LOGISTICS

BANDARÍKIN

33685

TRT EQUITY ADVISORS LLC

BANDARÍKIN

35594

UNITED AIRGROUP COR.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

35073

UNITED AVIATION (HL)

LÍBÍA

f11404

UNITED HEALTHCARE SERVICES INC

BANDARÍKIN

f12469

UPMC

BANDARÍKIN

f11414

VERDE CAPITAL CORP

BANDARÍKIN

29884

VIZAVI-AVIA LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32561

VK AVIATION USA

BANDARÍKIN

32987

VOLIAMO

SVISS

Nr. 23/617

Nr. 23/618

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f12001

V1 Aviation Inc.

BANDARÍKIN

f10568

Westbury Group Ltd.

BERMÚDAEYJAR

f10872

Westwind Aquisition

BANDARÍKIN

35634

WALKER AIR

ÁSTRALÍA

34937

WELLARD AVIATION

ÁSTRALÍA

f11301

WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO BANDARÍKIN
NA TRUSTEE

30275

WESTERN STONE &METAL

BANDARÍKIN

8586

WHIRLPOOL

BANDARÍKIN

38875

WHITE TAIL AVTN AVV

BANDARÍKIN

26545

WIDEWORLD SRVCS

ARGENTÍNA

33364

WINDROSE AVIATION UK

ÚKRAÍNA

29423

WIND JET SPA

ÍTALÍA

38045

WIN AIR BUS. JETS

TAÍVAN

f13019

Xcoal Energy & Resources

BANDARÍKIN

35438

XLA AVIATION

SVISS

28383

YAKUTIA AIRCOMPANY J

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f12167

251 Finance Inc

BANDARÍKIN

37781

43 AIR SCHOOL

SUÐUR-AFRÍKA

39001

546 PARTICIPACOES

BRASILÍA

a12896

Umráðandi sem notar
skráningarstafina:PRFNP

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a11754

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
GELOA

Óskráð

a11498

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N577DA

Óskráð

a12869

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N966BW

BANDARÍKIN

KÝPUR
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

35731

AGREVIA HOLDINGS

GRIKKLAND

27258

AIM AVIATION

ÍSRAEL

37309

AIRLINE ALLIED SVCS

INDLAND

34989

AIR EXECUTIVE

KÝPUR

32393

AIR ONE CORP

SVISS

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

KÝPUR
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

33059

ALLIANCE AIR

INDLAND

36209

ARK AIRWAYS

ARMENÍA

37959

ARROW AVIATION LTD

ÍSRAEL

31856

AVIATION SVCS GUAM

BANDARÍKIN

25193

AVIATORS INDIA

INDLAND

32427

AYEET AVIATION

ÍSRAEL

37570

AZUR AVIATION

FRAKKLAND

33683

A&S WORLD AIRCRAFT

BANDARÍKIN

31603

BRITISH GULF INTNL

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

31988

BUSINESS-AERO OOO

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37660

CENTAURI RP AVIATION

BANDARÍKIN

33580

CENTRAFRIQUE AIR EXP

MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ

12148

CHIM NIR AVIATION

ÍSRAEL

34081

COMAIR (KULULA)

SUÐUR-AFRÍKA

20324

CSM AVIATION

KÝPUR

866

CYPRUS AIRWAYS

KÝPUR

33534

DOIYATEC COMMS LTD

NÍGERÍA

27554

EDT SHIPMANAGEMENT

KÝPUR

16417

EUROCYPRIA

KÝPUR

31008

FALCON EXPRESS CARGO

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

34679

FALLBROOK PTY LTD

ÁSTRALÍA

34823

FIRST KUWAITI

KÚVEIT

31112

FLAIR AVIATION GMBH

ÞÝSKALAND

37354

FLY ME

MALDÍVEYJAR

8214

FUNAIR

BANDARÍKIN

f10827

Glenn Eagles Research LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36929

GLOBAL JET DUBAI

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35606

GLOBAL PROJECTS

INDLAND

7978

GLOBE AERO (3)

BANDARÍKIN

31245

GLOBE JET

LÍBANON

32491

GOAIRLINES INDIA

INDLAND

34421

GULF JET (DUBAI)

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

Nr. 23/619

Nr. 23/620

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

KÝPUR
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29619

HAMRA AIR

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

f12985

HELMSBRISCOE

BANDARÍKIN

36429

HINDUSTAN CONSTRUCT.

INDLAND

35562

INTEGRATED AVIATION

JÓRDANÍA

31523

INTERLINK AIRLINES

SUÐUR-AFRÍKA

5292

JENSON & NICHOLSON

SINGAPÚR

7132

JOANNOU PARASKEVAIDE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36427

JSW STEEL LTD

INDLAND

30932

KINGFISHER AIRLINES

INDLAND

30973

MARSLAND AVIATION

SÚDAN

31441

MEGA

KASAKSTAN

1090

MIL DENMARK

DANMÖRK

1102

MIL NETHERLANDS

HOLLAND

35759

NAL ASSET Management Ltd

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28698

NATIONAL ACFT LEASIN

BANDARÍKIN

26103

NEFTEYUGANSK AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32955

NEW MACAU LANDMARK

MAKAÓ

31143

Orion-X” Ltd.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

24788

ORIENT THAI AIRLINES

TAÍLAND

24229

PANKH

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32162

PARAMOUNT AIRWAYS VI

INDLAND

37181

PINNACLE AIR PVT LTD

INDLAND

f10384

Reliance Transport & Travels Pvt Ltd

INDLAND

f11013

Rockcreek Aviation

BANDARÍKIN

f10401

Shotgun Ranch

BANDARÍKIN

f10393

SAIB LLC

BANDARÍKIN

26471

SAKAVIA SERVICE

GEORGÍA

32298

SCANDI HIST FLIGHT

NOREGUR

29833

SKY GATE

JÓRDANÍA

33512

TAHMID AIR

KASAKSTAN

29649

UB AIR PVT LTD

BANDARÍKIN

30383

UKRAINIAN HELICOPTER

ÚKRAÍNA

26821

VERTICAL-T COMPANY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LETTLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

28309

AEROKLUB AIST

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37312

AERO TRANSPORTE SA

PERÚ

35251

AIRCOMPANY GRODNO

HVÍTA-RÚSSLAND

23085

AIR BALTIC COORPORATION

LETTLAND

31027

FERAFORT INVESTMENT

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35448

HENNY, J

BELGÍA

37294

MARIMAX JETS LTD.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

24839

RUSAIR JOINT STOCK

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37697

SKY GUINEE AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

21470

SMARTLYNX AIRLINES

LETTLAND

36339

TARCO AIR

SÚDAN

35294

TRI STAR AVTN CO

BANDARÍKIN

34617

WINGS4US

AUSTURRÍKI

LITHÁEN
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

26887

AEROCENTRUM SPOL

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

37287

ASSOCIATION B-JET LT

LITHÁEN

23729

AURELA

LITHÁEN

31300

AVION EXPRESS

LITHÁEN

36910

EUROPOS VARTAI, VSI

LITHÁEN

38814

JENDELA MOBILIENGESE

ÞÝSKALAND

34813

MERIDIAN AIRWAYS

NÍGERÍA

22249

MIL LITHUANIA

LITHÁEN

31219

QANOT-SHARQ

ÚSBEKISTAN

35831

SAKHALINSKIE (SAT)

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32679

SAMAL AIR

KASAKSTAN

25815

SCAT

KASAKSTAN

34582

SMALL PLANET (EY)

LITHÁEN

30296

STAR UP

PERÚ

32583

STAR1 AIRLINES

LITHÁEN

27781

TRITON AVTN SERVICES

BANDARÍKIN

Nr. 23/621

Nr. 23/622

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LÚXEMBORG
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36598

AERO NORTH INTL LTD

KÍNA

24391

AERO-CHARTER UKRAINE

ÚKRAÍNA

36613

BULLFINCH LTD

BERMÚDAEYJAR

724

CARGOLUX

LÚXEMBORG

f11328

EBAY INC

BANDARÍKIN

26356

EMERALD AVTN USA

BANDARÍKIN

37613

FLEET UNLIMITED

BANDARÍKIN

26052

GLOBAL JET LUXEMBOUR

LÚXEMBORG

25247

HUSKY

KANADA

38885

LOUE AIR S.A.

LÚXEMBORG

1781

LUXAIR

LÚXEMBORG

6051

RANGE FLYERS

BANDARÍKIN

37485

STRATEGIC AIR SA

LÚXEMBORG

25108

TRADEWINDS AIRLINES

BANDARÍKIN

38821

UNI-TOP AIRLINES

KÍNA

29957

WEST AIR LUXEMBOURG

LÚXEMBORG

32947

YANGTZE RIVER EXP

KÍNA

UNGVERJALAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29545

Avia Crew Leasing

BANDARÍKIN

25569

ABC AIR HUNGARY

UNGVERJALAND

32787

AEROLIMOUSINE RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28525

AIRQUARIUS CONTRACTS

SUÐUR-AFRÍKA

28215

AIR DOKTOR KFT.

UNGVERJALAND

34259

AIR HIGHNESSES LTD.

ARMENÍA

34786

AIR TRANSPORT SERV

UNGVERJALAND

36490

ALBION HOLDINGS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31616

BALTYKA LTD.

ÚKRAÍNA

21621

BLACKBURN INTL.HU

UNGVERJALAND

29227

CITYLINE HUNGARY KFT

UNGVERJALAND

32389

EASTERN EXPRESS

KASAKSTAN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

UNGVERJALAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

20273

FARNAIR AIR HUNGARY

UNGVERJALAND

39195

JABIL CIRCUIT INC

BANDARÍKIN

36479

JETEX FLT SUP. DUBAI

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

24336

KRUNK AVIATION

ÚKRAÍNA

1803

MALEV

UNGVERJALAND

31411

PLAZA CENTERS LTD.

UNGVERJALAND

37039

ROLLINS AIR

HONDÚRAS

38354

SKY AVIATION (IND)

INDÓNESÍA

36375

SKY JET EUROPE

UNGVERJALAND

27948

TAM AIR JSC

GEORGÍA

34398

TOTAL AERO SVCS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27768

TRAVEL SERVICE KFT.

UNGVERJALAND

34636

UKRSPETSEXPORT

ÚKRAÍNA

22148

VALKYRIE AVTN

BANDARÍKIN

30078

WIZZ AIR HUNGARY LTD

UNGVERJALAND

34351

YAS AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

MALTA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31495

AIRBLUE LTD

PAKISTAN

256

AIR MALTA

MALTA

36714

BACA HYDRA LEASING

AUSTURRÍKI

37355

BRISE AIR S.A.

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

f12667

Capital Aerospace

BANDARÍKIN

34461

COMLUX MALTA LTD

MALTA

34875

CONTRACTAIR LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32146

DAVID FRIEND

ÁSTRALÍA

32274

DBF AVIATION SERV 2

ÁSTRALÍA

38978

DRITTE XR-GMBH

ÞÝSKALAND

33271

EUROPE EXEC JET SVCS

MALTA

37277

FLUGLAUSNIR

ÍSLAND

37769

GLOBAL SERVICES LLC

BANDARÍKIN

Nr. 23/623

Nr. 23/624

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

MALTA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

32637

HARDY AVIATION

ÁSTRALÍA

30537

HEAVYLIFT CARGO

SÍERRA LEÓNE

37284

IMAGEAIR P/L

ÁSTRALÍA

36198

KASAS LTD

KENÍA

39306

KHALID AIR UGANDA

ÚGANDA

25799

KHARKOV AIRCRAFT

ÚKRAÍNA

22461

KING AIR SERVICES

SUÐUR-AFRÍKA

32978

NEVILLE DUNN’S AVIAT

ÁSTRALÍA

31897

PAY S AIR SERVICE

ÁSTRALÍA

34775

ROYAL AIRLINES LTD

PAKISTAN

39008

R & M AIRCRAFT PTY

ÁSTRALÍA

37109

SKY AIRLINE

SÍLE

32979

SRD AVIATION

ÁSTRALÍA

31989

SUKHOY OAO OKB

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22960

S TOGO

TÓGÓ

f10459

Turner Enterprises, Inc.

BANDARÍKIN

39103

TEN BARREL INC.

KANADA

f11796

THRESHOLD VENTURES INC

BANDARÍKIN

38457

VESTING PARTICIPACOE

BRASILÍA

27137

WASHINGTON TIMES AVT

BANDARÍKIN

36435

WELLHOME AIR CARRIER

SUÐUR-AFRÍKA

HOLLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31643

AERCAP IRELAND LTD.

ÍRLAND

30998

AEROVERTIGO 2

BANDARÍKIN

34951

AFRICAINE DAVIATION

KONGÓ

36307

AIRBULANCE

HOLLAND

23557

AIR MEMPHIS

HOLLAND

37191

AIR NORTH PARTNERSHI

KANADA

29998

AIR UNIVERSAL LTD

JÓRDANÍA

33613

AMSTERDAM AIRLINES

HOLLAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

HOLLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

21363

ANGOLA AIR CHARTER

ANGÓLA

29335

ASPEN I LLC

BANDARÍKIN

23464

AVIACON ZITOTRANS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35323

AVIODROME LELYSTAD

HOLLAND

39021

BAIRES FLY S.A.

ARGENTÍNA

31611

BLUE AIRWAYS LLC

ARMENÍA

33759

BLUE BIRD AVTN (HS)

SÚDAN

34080

BRASILIAN AIRCRAFT

HOLLAND

33147

BUSINESS AIR (TX)

BANDARÍKIN

37301

Corendon Dutch Airline B.V.

HOLLAND

34199

CANAL AIR LLC

BANDARÍKIN

f11794

CARPAU CORP

BANDARÍKIN

2386

CHC AIRWAYS

HOLLAND

6984

CHINA AIRLINES

TAÍVAN

24134

CHINA SOUTHERN

KÍNA

39138

CITATION 550 LLC

BANDARÍKIN

30777

CORENDON AIRLINES

TYRKLAND

34761

COVENTRY FIRST

BANDARÍKIN

f10613

C&E Holdings Inc.

BANDARÍKIN

f12172

Digital Monitoring Products

BANDARÍKIN

25536

Dynamic Aviation Group Inc.

BANDARÍKIN

31592

DAC-AVIATION

KANADA

37643

DAROCO HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

28015

DC-YHDISTYS

FINNLAND

39325

DORNIER 3095 LLC

BANDARÍKIN

7398

DYNAMIC AIRLINES

HOLLAND

22713

Eastman Chemical Company

BANDARÍKIN

33648

Emerson Climate Technologies

BANDARÍKIN

1005

ELAL

ÍSRAEL

21725

EMERGO FINANCE

KANADA

36313

ENERJET

KANADA

20588

EXECUJET AVTN (PTY)

SUÐUR-AFRÍKA

35663

FIRST PROP AVIATION

GRIKKLAND

Nr. 23/625

Nr. 23/626

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

HOLLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29640

FLORIDA WEST INTL AW

BANDARÍKIN

38731

FLY GEORGIA

GEORGÍA

30803

FOKKER HERITAGE

HOLLAND

8034

FOKKER SERVICES BV

HOLLAND

11556

GABON AIR TRANSPORT

GABON

3140

GARUDA

INDÓNESÍA

24666

GCB BEHEER

HOLLAND

34347

GHASSAN AHMED

KÚVEIT

28885

GLOBAL ACFT SERVICES

BANDARÍKIN

12137

GOLDEN EUROPE JET

ÞÝSKALAND

3707

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

HOLLAND

f10255

Idaho Investments Inc.

BANDARÍKIN

31163

INTERSTATE AIRLINE

HOLLAND

19232

Jetaway Air Service

BANDARÍKIN

31955

JADE CARGO INTL

KÍNA

f12150

JAY Aviation II LLC

BANDARÍKIN

31085

JETSUPPORT

HOLLAND

38601

JET A COMPANY

BANDARÍKIN

5131

JM Aviation Holdings

BANDARÍKIN

12573

Keycorp Aviation Center

BANDARÍKIN

1640

KLM

HOLLAND

12405

KOM ACTIVITY

HOLLAND

22345

KORPS LANDELIJKE POL

HOLLAND

f11885

Liberty Global, INC

BANDARÍKIN

f10294

LBN, LLC / Central Missouri Aviation, Inc. BANDARÍKIN

29439

LIBERTY GLOBAL EUROP

HOLLAND

35893

LINEA AER. CARGUERA

KÓLUMBÍA

35336

LODGINGS 2000

GÍBRALTAR

1833

MARTINAIR

HOLLAND

23109

MEISNER AIRCRAFT

BANDARÍKIN

34026

MIL NETH TRANSPORT

HOLLAND

37631

MK Air Pty Ltd

ÁSTRALÍA

1770

Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium

HOLLAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

HOLLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

278

NIPPON CARGO

JAPAN

2023

NORTHWEST AIRLINES

BANDARÍKIN

f10349

Oshkosh Corporation

BANDARÍKIN

f10928

Oxbow Falcon LLC

BANDARÍKIN

f10346

OMI Management US LP

BANDARÍKIN

39188

ORIENTAL SKY AVTN

KÍNA

37004

OSHKOSH CORPORATION

BANDARÍKIN

f12245

Prime City Holdings Limited Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f13142

Promega Corporation

BANDARÍKIN

34344

PARADIGM JET MGMT

BANDARÍKIN

449

PATH

BANDARÍKIN

37434

PEGASUS TECH

BANDARÍKIN

22139

POLAR AIR CARGO WW

BANDARÍKIN

38487

RCK AVIATION

BANDARÍKIN

32167

Sama LelTayaran Company Limited

SÁDI-ARABÍA

35234

SAMCO AIRCRAFT CORP

HOLLAND

32631

SEXTANT HOLDINGS

BANDARÍKIN

2440

SHELL AIRCRAFT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31729

SILVER AIR LTD

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

20544

SKYLINE AVIATION

HOLLAND

39227

SKYWARD INT

KENÍA

6050

SKYWEST AIRLINES

ÁSTRALÍA

31449

SOC. DE CONSERVATION

HOLLAND

30351

SOLID AIR

HOLLAND

2723

TRANSAVIA AIRLINES

HOLLAND

38200

TRAVEL AIR (PAPUA)

PAPÚA NÝJA-GÍNEA

30852

TUI NED. ARKEFLY

HOLLAND

39296

TURK HAVA YOLLARI

TYRKLAND

37890

UNIVERSAL HEALTH MGM

BANDARÍKIN

19198

UNIVERSAL WEATHER UK

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23316

WILMINGTON TRUST CY

BANDARÍKIN

31532

Xojet

BANDARÍKIN

Nr. 23/627
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NOREGUR
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

32769

Aerosyncro Aviation AB

SVÍÞJÓÐ

28884

AERONAUTICA SUNTRANS

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

30308

AIRWING AS

NOREGUR

35709

AIR MANAS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33869

ALCI ANTARTIC

SUÐUR-AFRÍKA

f12790

ALPINE AVIATION INC

BANDARÍKIN

33563

AL THANI, ABDULLAH

KATAR

32992

AMAZON SKY SAC

PERÚ

36140

ARMSTRONG-SUMIN H B

BANDARÍKIN

37320

AVIA EXPRESS SWEDEN

SVÍÞJÓÐ

550

BERGEN AIR TRANSPORT

NOREGUR

36304

BLUEWAY OFFSHORE NOR

NOREGUR

37084

BRISTOW NORWAY AS *

NOREGUR

f10118

Chouest Air, Inc.

BANDARÍKIN

36851

CHC HELI. AUSTRALIA

ÁSTRALÍA

32128

CRESCINI G

BANDARÍKIN

5071

CROIX ROUGE

SVISS

28088

Duke Energy Business Services LLC

BANDARÍKIN

38211

DONGHAI JET COMPANY

KÍNA

37853

FIELD AVIATION CY

KANADA

32166

FLYFORT

NOREGUR

34355

FLYJET KAZAKHSTAN

KASAKSTAN

f10772

Gpluss

BANDARÍKIN

27731

GUARD SYSTEMS ASA

NOREGUR

34076

HELISWISS INTL

SVISS

25570

HESNES AIR

NOREGUR

f12850

HOAK TRAVEL INC

BANDARÍKIN

28864

JAZZ AIR

KANADA

f11458

MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES
LLC

BANDARÍKIN

17698

MARINE R CORP

BANDARÍKIN

31852

MFI MANAGEMENT FUR

ÞÝSKALAND

34343

MIDAIR LS

SVISS

32571

NORSK HELIKOPTER AS

NOREGUR

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

NOREGUR
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

22212

NORWEGIAN AIRSHUTTLE

NOREGUR

32975

PLANE FOLK LLC

BANDARÍKIN

37652

RELY AS

NOREGUR

37658

SCANDINAVIAN A/SYS

SVÍÞJÓÐ

24142

SMC AVIATION

KÝPUR

32653

SMOKELESS TOBACCO

BANDARÍKIN

33705

SUNDT AIR MNGT AS

NOREGUR

35288

SUNSHINE AIR SVCS

ÁSTRALÍA

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NOREGUR

33661

WINNER 614 JH LLC

BANDARÍKIN

f10893

W. C. Aviation

BANDARÍKIN

AUSTURRÍKI
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

33061

Avcon Jet AG

AUSTURRÍKI

21973

AAA COOPER TRANSPORT

BANDARÍKIN

28314

AAA - AIR ALPS AVTN

AUSTURRÍKI

209

AIR CHARTER LTD

SVISS

35091

AIR SYLHET AG

AUSTURRÍKI

30222

AMIRA AIR

AUSTURRÍKI

38061

ARTJET LTD

BERMÚDAEYJAR

27885

AUSTIN JET HOLDING

AUSTURRÍKI

440

AUSTRIAN AIRLINES

AUSTURRÍKI

35521

AVIATION SVC. MNGT

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35434

AVIATION-LOWW GMBH

AUSTURRÍKI

32825

AVTN PARTNERS INC

BANDARÍKIN

f11781

BCOM AIR LLC

BANDARÍKIN

11578

BERTSCH GMBH

AUSTURRÍKI

31562

BFS BUSINESS FLIGHT

AUSTURRÍKI

27000

CENTRE-AVIA AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

3813

CHARTER AIR

AUSTURRÍKI

20561

COMTEL AIR

AUSTURRÍKI

Nr. 23/629
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AUSTURRÍKI
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

32053

DJT AVIATION GMBH

AUSTURRÍKI

36370

FEWOTEL BERTRIEBS

AUSTURRÍKI

1178

FLICK, INGRID

AUSTURRÍKI

8620

FLY JET

ÍTALÍA

15451

GEORGETOWN MNGMNT

BANDARÍKIN

31326

GLOBAL JET AUSTRIA

AUSTURRÍKI

194

GLOCK GMBH

AUSTURRÍKI

30486

HADID INTNL SERVICES

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

38013

INNOVATIVE PROPERTIE

BANDARÍKIN

30323

INTERNATIONAL JET

AUSTURRÍKI

28512

INTERSKY LUFTFAHRT

AUSTURRÍKI

34493

Jetlines

ÞÝSKALAND

27702

JETALLIANCE Flugbetriebs GmbH

AUSTURRÍKI

25637

KRONO AIR

AUSTURRÍKI

32335

LARET AVIATION LTD.

SVISS

f10771

LK Air, Inc.

BANDARÍKIN

37796

LYONESS AVIATION

AUSTURRÍKI

9965

MAGNA INTERNATIONAL

KANADA

1083

MIL AUSTRIA

AUSTURRÍKI

22617

MIL SLOVENIA

SLÓVENÍA

39012

M B P COM. & IMP.

BRASILÍA

28808

M.A.P. Management + Planning

AUSTURRÍKI

29932

NIKI LUFTFAHRT GMBH

AUSTURRÍKI

8582

OMY AVIATION SUISSE

SVISS

35956

PEGASUS JETS LTD

SVISS

2168

PORSCHE KONSTRUKTION

AUSTURRÍKI

39219

PROXIMA LTD

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

38249

RZ AIR CHARTER GMBH

AUSTURRÍKI

3858

SCHAFFER

AUSTURRÍKI

27384

SCHAFFER GMBH

SVISS

13030

STRASSER GMBH

AUSTURRÍKI

35104

SWAN VIEW

AUSTURRÍKI

25989

THE FLYING BULLS

AUSTURRÍKI

10.4.2014

10.4.2014
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AUSTURRÍKI
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

28567

TUPACK

AUSTURRÍKI

8421

TYROLEAN JET SERVICE

AUSTURRÍKI

19210

UKRAINE INTL AIRLINE

ÚKRAÍNA

32735

VIENNA JET

AUSTURRÍKI

11744

VIF LUFTFAHRTGES MBH

AUSTURRÍKI

32040

VISTAJET

AUSTURRÍKI

26443

VOLGA AVIAEXPRESS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10472

Weeks-Davies Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

36939

XENTRA PHARM LTD

ÍRLAND

39361

X-JET

AUSTURRÍKI

PÓLLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31588

AERO POWER UK

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38570

AIR NORTH REGIONAL

ÁSTRALÍA

38414

AIR ONIX AIRLINES

ÚKRAÍNA

33187

AIR POLAND SP.Z.O.O.

PÓLLAND

35191

ALMASRIA

EGYPTALAND

21406

AMC AVIATION

EGYPTALAND

37958

ARKADY SP.Z.O.O.

PÓLLAND

27743

AWAS AVTN SRVC

BANDARÍKIN

36500

A&S WORLD ACFT INC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38443

BINGO AIRWAYS SP.

PÓLLAND

31322

BLUE JET SP.Z.O.O.

PÓLLAND

33876

CEZAR PRZEDSIEBIORST

PÓLLAND

31191

ECC LEASING COMPANY

ÍRLAND

36143

ENTER AIR

PÓLLAND

38442

ETH SA

LÚXEMBORG

25625

EUROLOT SA

PÓLLAND

19732

GE CAPITAL-GECAS USA

BANDARÍKIN

32532

HAWKER PARTNERSHIP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Nr. 23/631
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PÓLLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

24631

J S AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32562

KORAL BLUE AIRLINES

EGYPTALAND

33079

LC ENGINEERING

PÓLLAND

1763

LOT POLISH AIRLINES

PÓLLAND

30797

MAGELLAN PRO-SERVICE

PÓLLAND

15423

MARITIME OFFICE

PÓLLAND

35190

MIDWEST AIRLINES

EGYPTALAND

1082

MIL ALGERIA

ALSÍR

15686

MIL BULGARIA

BÚLGARÍA

1097

MIL FINLAND

FINNLAND

6310

MIL NATO NAPMA

1113

MIL POLAND

PÓLLAND

11555

MIL ROMANIA

RÚMENÍA

37385

MUSCO SPORTS LIGHT

BANDARÍKIN

32654

NG2 S.A.

PÓLLAND

37290

OLT EXPRESS POLAND

PÓLLAND

31237

OLT EXPRESS REGIONAL

PÓLLAND

28514

POGRANICHNAYA KAZ

KASAKSTAN

32968

POLISH AIR NAVIG

PÓLLAND

29333

PYRLANDIA BOOGIE SP.

PÓLLAND

30603

PZL MIELEC

PÓLLAND

24855

ROVNO UNIVERSAL AVIA

ÚKRAÍNA

35551

SAUDI MEDICAL SERV.

SÁDI-ARABÍA

36308

SMALL PLANET EP

PÓLLAND

30192

SPRINTAIR SA

PÓLLAND

36858

TELE-FONIKA KABLE

PÓLLAND

38446

TRAVEL SERVICE EP

PÓLLAND

26078

TURAN AIR

ASERBAÍDSJAN

22273

VENKATESHWARA HATCH

INDLAND

35851

YOLENAL LIMITED

PÓLLAND

a11519

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N999EH

Óskráð

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

PORTÚGAL
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f11871

Airways Management Services

BANDARÍKIN

f12524

Air Bravo

BANDARÍKIN

33625

Air Cargo Carrier Gov Div

BANDARÍKIN

f12525

Alesworth

BANDARÍKIN

23852

Aries Aviation

KANADA

37971

ACFT CONSULTANTS 2

BANDARÍKIN

33588

AEROJET

ANGÓLA

33236

AERONAUTIC SOLUTIONS

SUÐUR-AFRÍKA

37192

AERONEXUS CORPORATE

SUÐUR-AFRÍKA

26220

AERONORTE

PORTÚGAL

37357

AERO CONTRACTORS

BANDARÍKIN

34994

AFRICAIR USA (2)

BANDARÍKIN

f12949

AGRI COMMODITY TRADE LLC

Óskráð

f12788

AG HOLDINGS I CORP

BANDARÍKIN

34315

AIRALT SL

SPÁNN

39102

AIRCO AIRCRAFT

KANADA

f11466

AIRCRAFT TRUST & FINANCING
CORP TRUSTEE

BANDARÍKIN

35358

AIRES S.A.

KÓLUMBÍA

32873

AIRLOG INTL LTD

BANDARÍKIN

9568

AIR BEAR

BANDARÍKIN

35406

AIR BY JET LLC

BANDARÍKIN

12500

AIR TRACTOR

BANDARÍKIN

35522

AMERICAN JET INTL 2

BANDARÍKIN

35973

AMERICAN LOGISTICS

ARGENTÍNA

33621

ANGOLA AIR SERVICE

ANGÓLA

29535

ASSOCIATED AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31591

ASSOCIATED AV (NIG)

NÍGERÍA

31919

AVIATION COMPANY

SUÐUR-AFRÍKA

10055

AVIATION SRVCS INTL

BANDARÍKIN

36487

AVIONCO

KANADA

37174

AV FLEET HOLDING LLC

BANDARÍKIN

35174

Banco Pine SA

BRASILÍA

Nr. 23/633
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CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda
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35811

BANK OF UTAH

BANDARÍKIN

25881

BARNETT INVESTMENTS

BANDARÍKIN

3935

BASLER TURBO

BANDARÍKIN

f10078

BASURVENCIA

BANDARÍKIN

38781

BEST FLY WORLDWIDE

ANGÓLA

37795

BLUE SKY PROPERTIES

PANAMA

32957

BORDER SECURITY

INDLAND

28573

BRA TRANSP AEREOS

BRASILÍA

27477

BROAD RIVER AVTN

BANDARÍKIN

38891

BRUCE LEVEN

BANDARÍKIN

34501

BUFFINI & COMPANY 2

BANDARÍKIN

37409

Casas Bahia Comercial LTDA

BRASILÍA

f10986

Challenger Air Corp., LLC

BANDARÍKIN

f10117

Channellock, Inc.

BANDARÍKIN

28991

Construtora Andrade Gutierrez, S.A.

BRASILÍA

f12176

Contran Corporation

BANDARÍKIN

32382

Curves International Inc

BANDARÍKIN

f11394

CAMAC AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f11249

CAOA Montadora de Veiculos S/A

BRASILÍA

35613

CELESTIAL AV TRADING

ÍRLAND

34187

CEMAIR

SUÐUR-AFRÍKA

f11421

CHALLENGER 1073 LLC

BANDARÍKIN

37305

CHALLENGER 605 LLC

BRASILÍA

29700

CHARTERTECH PARTNER

SUÐUR-AFRÍKA

32199

CHERRY AIR AVIATION

BANDARÍKIN

38270

CHIK-CHIK AERONAUTIC

ANGÓLA

27516

CIELOS DEL PERU SA

PERÚ

f13619

CIMED Industria de Medicamentos Ltda

BRASILÍA

33653

CJ AIR SAFARIS

SUÐUR-AFRÍKA

24811

CLOS DE BERRY MGMT

BANDARÍKIN

35501

COHEN RICARDO

BANDARÍKIN

24378

COMAIR SALES LTD

SUÐUR-AFRÍKA

32983

COMAIR (2)

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

30053

CONSORCIO UNIBANCO

BRASILÍA

33062

CONSTRUCTORA SAMBIL

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

36787

CONSTRUTORA COWAN

BRASILÍA

33176

CRYSTAL AIR AVTN

BANDARÍKIN

f12527

Derwick Associates de Venezuala

BANDARÍKIN

31528

DISTRIBUIDORA PHARMA

BRASILÍA

f12189

Enterprise Aviation - Bermuda Ltd

BANDARÍKIN

27988

EAGLE MOUNTAIN INTL

BANDARÍKIN

33867

EMBASSY OF INDIA

PORTÚGAL

34414

EMPR.DE MEIOS AEREOS

PORTÚGAL

25289

EUROATLANTIC AIRWAYS

PORTÚGAL

30179

EXECUTIVE TURBINE

SUÐUR-AFRÍKA

f10727

Falcon Executive Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f11847

Flightstream Aviation LLC

BANDARÍKIN

23864

FAITH LANDMARK

BANDARÍKIN

31214

FALCONCREST AVTN

BANDARÍKIN

24973

FLIGHT MANAGEMENT

BANDARÍKIN

30684

FLUIRDADOS SA

PORTÚGAL

38947

FLY540 GHANA

GANA

37242

FUNG WING CHEUNG

KÍNA

27761

GAMBIA INTL (2)

GAMBÍA

8760

GAVILAN

BANDARÍKIN

36437

GEMINI MOON TRADING

SUÐUR-AFRÍKA

f12704

GIROSKI AVIATION LLC

BANDARÍKIN

30178

GLOBAL EQUITIES

SUÐUR-AFRÍKA

31572

GLOBAL FLIGHT SUPPRT

BANDARÍKIN

f11793

GLOBAL MISSION LLC

BANDARÍKIN

f11434

GROSFELD INVESTORS LLC

BANDARÍKIN

36978

GUNTER PPS LLC

BANDARÍKIN

36257

GYROCAM SYSTEMS

BANDARÍKIN

35289

G 137 LLC

BANDARÍKIN

32070

Hy Fly, Transportes Aéreos, S.A.

PORTÚGAL

34888

HAMPTON CRYSTAL

NÍGERÍA

Nr. 23/635
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29095

HMY AIRWAYS INC

KANADA

36346

HM LLC

BANDARÍKIN

31879

HUGHES AIR CORP

KANADA

32590

Igreja Universal do Reino de Deus

BRASILÍA

34593

IAL CORP

BANDARÍKIN

38058

IBECA SA

KÚBA

32417

IBIS Participações e Serviços Ltda.

BRASILÍA

32833

INDIGO TRANSPORT

BANDARÍKIN

37805

INMOBILIARIA RASAL

GVATEMALA

32173

INTERWINGS AIRCHRTR

SUÐUR-AFRÍKA

34763

Joyce Meyer Ministries

BANDARÍKIN

31628

JDL Aviation LLC

BANDARÍKIN

37257

JESPER CONTINENTAL

ÍSRAEL

33382

JETFLY SUISSE SARL

SVISS

33637

JET MANAGEMENT INC

BANDARÍKIN

38520

JET MANAGERS INC

BANDARÍKIN

f10281

JMI Services Inc.

BANDARÍKIN

27707

JORDAN AVIATION

JÓRDANÍA

38883

JW CONSTRUCTION CO

BANDARÍKIN

34683

KANDO JET LLC

BANDARÍKIN

32791

KING AIR CHARTER

SUÐUR-AFRÍKA

32122

KJ AIR

BANDARÍKIN

32488

KNIGHTS ARILINES LTD

NÍGERÍA

36622

KOGGEN LTDA

BANDARÍKIN

39078

KRISHNAPATNAM

INDLAND

f11799

KTI INCORP

BANDARÍKIN

32523

K&P AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12528

La Cadena

Óskráð

26001

LADS

ÁSTRALÍA

37177

LANE AVIATION INC

BANDARÍKIN

38064

LIMA DELTA COMPANY

BANDARÍKIN

f11784

LIVING WORD CHRISTIAN CENTER

BANDARÍKIN

38707

L-3 COMMS AEROMET

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

PORTÚGAL
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

34911

L3 COMMUNICATIONS ADVANCED
AVIATION LLC

BANDARÍKIN

31396

Mariner Management LLC

BARBADOS

25266

Mente L.L.C.

BANDARÍKIN

f13250

Mercantil Servicios Financieros C.A.

BANDARÍKIN

37666

MACHAVIA INC

BANDARÍKIN

29587

MACNEIL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

37794

MADRONE ADVISORS

BANDARÍKIN

38933

MAHIL AGROPECUARIA

BRASILÍA

35273

MALAYSIAN DCA

MALASÍA

28388

MANACA TAXI AEREA

BRASILÍA

32546

MBF HEALTCARE MGMT

BANDARÍKIN

32317

MCC AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

34766

MED-VIEW AIRLINES

NÍGERÍA

35632

MERIDIAN AVTN (CO)

BANDARÍKIN

33303

MH AVIATION

BANDARÍKIN

37098

MH AVIATION SERVICES

SUÐUR-AFRÍKA

1114

MIL PORTUGAL

PORTÚGAL

31810

MINISTRY TRANSPORT

NÍGERÍA

f12190

ML200 Leasing LLC

BANDARÍKIN

29463

MORGAN FLIGHT

BANDARÍKIN

32691

MOURITEEN FAMILY TR

SUÐUR-AFRÍKA

32137

MOURITZEN FAMILY

SUÐUR-AFRÍKA

35533

M. DIAS BRANCO S.A.

BRASILÍA

23781

Netjets Transportes Aéreos, S.A.

PORTÚGAL

28772

NATURELINK AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

39075

NGWAZI AIR CHARTERS

SAMBÍA

33092

NICON AIRWAYS

NÍGERÍA

33140

NOLINOR AVIAT (NLN)

KANADA

f10339

NWW Excel II Inc.

BANDARÍKIN

30008

OCEANAIR LINHAS AER

BRASILÍA

32688

ORBEST S.A.

PORTÚGAL

38542

OVLAS SERVICES SA

SVISS

Nr. 23/637

Nr. 23/638

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

PORTÚGAL
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36786

PACIFIC FLIER

RÍKJASAMBAND MÍKRÓNESÍU

29678

PARTNERSHIP

SUÐUR-AFRÍKA

25069

PASSAREDO SA

BRASILÍA

33232

PEACON ASSOCIATES

BANDARÍKIN

38880

PERDIEM PILOTS LLC

BANDARÍKIN

8058

PILOT INTERNATIONAL

BANDARÍKIN

28105

PROFESSIONAL MAINTNC

BANDARÍKIN

f10830

Reyes Holdings, LLC

BANDARÍKIN

31995

RANI S AVIATION

BANDARÍKIN

31003

RB SPORTS INTL

CAYMAN-EYJAR

7732

RICH PRODUCTS

BANDARÍKIN

39302

RILPORT OVERSEAS SA

ARÚBA

31958

ROSTON AVIATION

BANDARÍKIN

35338

ROYAL JET INC

BANDARÍKIN

32614

RSE COMPANY

BANDARÍKIN

37646

RSE COMPANY DELAWARE

BANDARÍKIN

f12718

RUSSELL AVIATION LEASING INC

BANDARÍKIN

31277

R & R AIRCRAFT

BANDARÍKIN

2354

Sata Air Açores, S.A.

PORTÚGAL

25573

Sata Internacional, S.A.

PORTÚGAL

f12670

Schweitzer Engineering Labs Inc

BANDARÍKIN

f10406

Spectator, Inc. and Kalco Corporation

BANDARÍKIN

28661

SAHARA AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

23154

SEARCA COLOMBIA

KÓLUMBÍA

36028

SIERRA NEVADA SNC.

BANDARÍKIN

38239

SIFCO SA

BRASILÍA

34940

SIGNIA JETS

SPÁNN

31892

SKYROS PROPERTIES

SUÐUR-AFRÍKA

36707

SPARTAN ORGANISATION

BANDARÍKIN

9295

SPECIALIZED AIRCRAFT

BANDARÍKIN

31178

SPECTREM AIR

SUÐUR-AFRÍKA

19821

SPORTO SNC

FRAKKLAND

33551

STAR AIR CARGO

SUÐUR-AFRÍKA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

PORTÚGAL
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31587

STORM AVTN CANADA

KANADA

35493

STRATEGIC AIRLINES

ÁSTRALÍA

22689

S IVORY COAST

FÍLABEINSSTRÖNDIN

f13023

Tierecel Limited/Corbantrade Cia. Ltda.

BANDARÍKIN

34375

Toby Limited

CAYMAN-EYJAR

388

TAAG - Linhas Aéreas de Angola - Angola
Airlines

ANGÓLA

2649

TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde,
S.A.

GRÆNHÖFÐAEYJAR

34229

TAK CONTINENTAL LTD

BANDARÍKIN

2656

TAP-Transportes Aéreos Portugueses, S.A.

PORTÚGAL

21003

TAXI AEREO WESTON

BRASILÍA

39124

TAXI AER PIRACICABA

BRASILÍA

f11806

THREE VALLEYS RANCH LLC

BANDARÍKIN

27408

TINAIRLINES

PORTÚGAL

30033

TRANS CAPITAL AIR

KANADA

32712

TRAYTON AVIATION

BANDARÍKIN

31334

TRIDENT AVIATION HK

KENÍA

39147

TRIJET AVTN(SPV) LTD

CAYMAN-EYJAR

32974

TRIUMPH AIRWAYS LTD

KANADA

37761

TROP COMERCIO EXTER

BRASILÍA

31496

TRUSH AIRCRAFT

BANDARÍKIN

f12760

TSTC LLC

BANDARÍKIN

35718

United Bank Card

BANDARÍKIN

11938

UAC AIR CHARTER

ÞÝSKALAND

32229

US AVIATION CORP

BANDARÍKIN

31833

US EUROPE AFRICA TR

BANDARÍKIN

32025

VALLEYSOFT

ANGÓLA

30481

VITESSE AVIATION

BRASILÍA

30887

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

KANADA

39328

VX CAPITAL PARTNERS

BANDARÍKIN

f10773

Wells Fargo Bank NW NA

BANDARÍKIN

31801

WACHOVIA FINANCIAL

BANDARÍKIN

37186

WAYLAWN

ÍSRAEL

Nr. 23/639

Nr. 23/640

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

PORTÚGAL
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

32618

WC FERRIES

SUÐUR-AFRÍKA

35256

WEBJET LINHAS AEREAS

BRASILÍA

30546

WEST CENTRAL AIR

KANADA

36343

WEST COAST CHARTERS

BANDARÍKIN

27218

WHITE-AIRWAYS SA

PORTÚGAL

f11379

WILLOW CREEK ASSOCIATION

BANDARÍKIN

30536

WINGS AVTN NIGERIA

NÍGERÍA

7965

WORLDWIDE FERRYING

KANADA

f13008

WORLD AERO FUELS AND SERVICES

Óskráð

f11443

X PEGASUS LLC

BANDARÍKIN

a11481

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N167AA

Óskráð

a11502

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N636GA

Óskráð

a11745

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N686AL

Óskráð

a11746

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N83PP

Óskráð

a11526

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PRCAO

Óskráð

a12895

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PREST

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a12899

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PRMMP

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a12905

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PTPSS

BRASILÍA

a11537

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VPCBA

Óskráð

a12926

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XBRYP

MEXÍKÓ

RÚMENÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

37254

AAR AIRLIFT

BANDARÍKIN

38504

AERSALE INC

BANDARÍKIN

31492

AIRCRAFT TRADERS

BELGÍA

31265

AIRJET ANGOLA

ANGÓLA

36412

AIR BUCHAREST

RÚMENÍA

31871

AIR JET LDA

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

26569

ARP 410 AIRLINES

ÚKRAÍNA

29424

ASTRAL AVIATION LTD

KENÍA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

RÚMENÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

26750

AVE.COM FZC

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

30600

BLUE AIR TRANSPORT AERIAN

RÚMENÍA

27344

BUKOVYNA

ÚKRAÍNA

34021

CAGDAS AIR

TYRKLAND

26254

CARPATAIR

RÚMENÍA

37103

CTK NETWORK AVIATION

GANA

31415

DETA AIR

KASAKSTAN

37634

INTER AVIATION SRL

RÚMENÍA

2349

JETRAN

BANDARÍKIN

31627

JETRAN AIR S.R.L.

RÚMENÍA

31435

KYRGYZ TRANS AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30390

LIBYAVIA AVIATION

LÍBÍA

31716

MAX AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35518

MDLR AIRLINES

INDLAND

28204

MIA

LÍBANON

21209

MIAMI AIR INTL

BANDARÍKIN

32236

MIDDLE EAST AVIATION

LÍBANON

f10719

Riata Management LLC

BANDARÍKIN

32327

RED STAR (FZE)

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

27810

ROMANIAN ACADEMY

RÚMENÍA

26019

ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL
AUTHORITY

RÚMENÍA

12320

ROMAVIA ROMANIAN

RÚMENÍA

24932

ROSTVERTOL

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26056

SANTAY AIR

TYRKLAND

10864

S CAMEROON

KAMERÚN

2658

TAROM

RÚMENÍA

39073

TRIDENT JET LEASING

ÍRLAND

33564

VEGA AIR COMPANY

ÚKRAÍNA

28579

VICTORIA AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27298

VISION AIRLINES

BANDARÍKIN

f11849

26 North Aviation

BANDARÍKIN

a12826

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N801LR

BANDARÍKIN

Nr. 23/641

Nr. 23/642

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SLÓVENÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

129

ADRIA AIRWAYS

SLÓVENÍA

32878

ARTHEL SARL

FRAKKLAND

32720

CITIC GEN AVIATION

KÍNA

35546

CSI AVIATION SVCS

BANDARÍKIN

36624

IRTYSH-AIR

KASAKSTAN

35867

REGION AVIA AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

20012

SOLINAIR D.O.O.

SLÓVENÍA

SLÓVAKÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36800

AELIS GROUP A.S.

SLÓVAKÍA

29083

AEROMIST KHARKIV

ÚKRAÍNA

36293

AIREXPLORE LTD.

SLÓVAKÍA

20805

AIR SLOVAKIA BWJ

SLÓVAKÍA

36260

AVIA AM LEASING

LITHÁEN

23803

BERIEV ACRFT COMPANY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34446

BOTTLESPRING LTD

KÝPUR

23544

CAA SLOVAK REPUBLIC

SLÓVAKÍA

28497

DANUBE WINGS

SLÓVAKÍA

29582

DUBNICA AIR LTD

SLÓVAKÍA

31950

EAGLE AIR (SL) LTD

SÍERRA LEÓNE

31730

EASTERN

SLÓVAKÍA

30601

EASTERN AIRWAYS (FD)

SVASÍLAND

38208

EASTERN AIRWAYS(PTY)

SVASÍLAND

30547

FILAIR 2

KONGÓ

38541

Georgian LLC

GEORGÍA

22395

GOVERNMENT SLOVAKIA

SLÓVAKÍA

30935

ILYICH IRON & STEEL

ÚKRAÍNA

33181

JUMP-TANDEM S.R.O.

SLÓVAKÍA

30337

KAM AIR

AFGANISTAN

20528

MIL SLOVAKIA

SLÓVAKÍA

36456

MOKRANCE STEEL MILLS

SLÓVAKÍA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SLÓVAKÍA
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

37603

Sayegh Aviation Europe, Ltd

SLÓVAKÍA

23224

SEAGLE AIR

SLÓVAKÍA

28436

SKY EUROPE AIRLINES

SLÓVAKÍA

25176

SLOVAK AIRLINES

SLÓVAKÍA

35142

SSIM, A.S.

SLÓVAKÍA

27064

STEEL KOSICE

SLÓVAKÍA

36243

TRAVEL SERVICE SLOV

SLÓVAKÍA

35083

UTAIR EUROPE S.R.O.

SLÓVAKÍA

36633

VJEKOSLAV MIHAJLOVIC

SERBÍA

FINNLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

3167

AIR NIAMEY

NÍGER

380

ALTICOR

BANDARÍKIN

24494

ATYRAU AUE JOLY

KASAKSTAN

f10892

Best Friends Air

BANDARÍKIN

38637

BEST JETS INTL

BANDARÍKIN

838

BLUE1

FINNLAND

31399

CARLBAD ENTERPRISES

ÚKRAÍNA

35898

EXTREME CRAFTS VI

BANDARÍKIN

1167

FINNAIR OY

FINNLAND

9834

FIN AVIATION ACADEMY

FINNLAND

27086

FLYBE FINLAND OY

FINNLAND

26295

GAZAVIA JOINT STOCK

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37664

HANGAR AVIATION MGMT

BANDARÍKIN

5922

JETFLITE

FINNLAND

25610

KAZAIR WEST

KASAKSTAN

31987

Lone Ranger Jets LLC

BANDARÍKIN

26102

MAGADANAVIALISING

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

8930

METROPOLITAN LIFE

BANDARÍKIN

37724

NORDIC GLOBAL AIR OY

FINNLAND

32127

RIVER AVIATION

FINNLAND

Nr. 23/643

Nr. 23/644

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FINNLAND
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

30246

TUPOLEV OAO

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33207

UTAIR-EXPRESS LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28491

ZAO AK BYLINA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

a11515

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N966E

Óskráð

SVÍÞJÓÐ
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

455

Avia Express Sweden AB

SVÍÞJÓÐ

31883

AIR NELSON (2)

NÝJA-SJÁLAND

35376

AIR SWEDEN AVIATION

SVÍÞJÓÐ

35786

AJ PRODUKTER AB

SVÍÞJÓÐ

20289

AKE JANSSON

SVÍÞJÓÐ

38079

ALISE AVIATION LLC.

BANDARÍKIN

36103

ALLEGIANT AIR LLC

BANDARÍKIN

37047

ALNASER AIRLINES

JÓRDANÍA

30326

AMAPOLA FLYG AB

SVÍÞJÓÐ

21131

ATRAN-AVIATRANS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

29292

AVITRANS NORDIC AB

SVÍÞJÓÐ

23804

BH AIRLINES

BOSNÍU OG HERSEGÓVÍNU

12084

BIRGMA SWEDEN AB

SVÍÞJÓÐ

32341

BLUE AERO

FRAKKLAND

24912

BLUE CHIP JET

SVÍÞJÓÐ

22830

BRAATHENS REGIONAL

SVÍÞJÓÐ

38682

BRAVO AIRLINES

ÚKRAÍNA

30391

BUSINESS AVIATION UK

ÚKRAÍNA

f10123

Comcast Corporation / Classic Services

BANDARÍKIN

f10545

Corning Incorporated

BANDARÍKIN

f10112

CCI Pilot Services II, LLC

BANDARÍKIN

f11023

CHAILEASE FINANCE (BVI) Corp.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

38870

CIMBER A/S

DANMÖRK

32004

CINGULAR WIRELESS

BANDARÍKIN

26939

CITY AIRLINE AB

SVÍÞJÓÐ

10.4.2014

10.4.2014
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SVÍÞJÓÐ
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

38659

CITY AIRLINE AB 2

SVÍÞJÓÐ

37937

CLYDE AIR AB

SVÍÞJÓÐ

38080

COMAIR (3)

BANDARÍKIN

36076

COMTRAN INTERNATIONAL INC

BANDARÍKIN

30875

DLS AIR

BANDARÍKIN

22647

EASTAIR AB

SVÍÞJÓÐ

38727

EXEC JET ENTERPRISE

TAÍVAN

31463

EXPO AVIATION PVT 2

SRÍ LANKA

31837

EZNIS AIRWAYS

MONGÓLÍA

23513

Fly Logic

SVÍÞJÓÐ

35824

FLEETLEADER AB

SVÍÞJÓÐ

8697

FLYGANDE VETERANER

SVÍÞJÓÐ

38448

FLYGLINJEN VATTERBYG

SVÍÞJÓÐ

35907

FORSCHUNGSZENTRUM

ÞÝSKALAND

31506

GLOBAL AVTN PARTNERS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37393

GLOBAL INVESTMENT

SVISS

39114

GOIANIA COMERCIO

PORTÚGAL

23882

HASTENS SANGAR AB

SVÍÞJÓÐ

27706

INTERNAL MINISTRY UK

ÚKRAÍNA

f12232

Jeffrey J Hauser

BANDARÍKIN

34845

JET ARROW

SVISS

39062

JET PLAID LLC

BANDARÍKIN

32414

JORDAN CONSULTING

BANDARÍKIN

3839

KINNARPS

SVÍÞJÓÐ

5790

KUSTBEVAKNINGEN

SVÍÞJÓÐ

35590

K/S HAWKER

DANMÖRK

34960

LARGUS AVIATION AB

SVÍÞJÓÐ

21450

Malmö Aviation AB

SVÍÞJÓÐ

35390

MCA AIRLINES

SVÍÞJÓÐ

1103

MIL HUNGARY

UNGVERJALAND

1116

MIL SWEDEN

SVÍÞJÓÐ

23589

MIL/CIV SWEDEN

SVÍÞJÓÐ

30511

Norwegian Air Shuttle Sweden AB

SVÍÞJÓÐ

Nr. 23/645
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SVÍÞJÓÐ
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

24970

Nova Airlines AB

SVÍÞJÓÐ

30120

NEX TIME JET AB

SVÍÞJÓÐ

2041

OCCIDENTAL PETROLEUM

BANDARÍKIN

33709

PMI GLOBAL SVCS INC

BANDARÍKIN

37993

PROFESSIONAL AIR

BANDARÍKIN

24567

RAINIER AVTN

BANDARÍKIN

25966

SAAB AB

SVÍÞJÓÐ

13488

SAAB AEROTECH

SVÍÞJÓÐ

35916

SAMOA TECHNOLOGIES

BANDARÍKIN

38353

SAPPI MANUFACTORING

SUÐUR-AFRÍKA

2351

SAS

SVÍÞJÓÐ

25043

SA EXPRESS

SUÐUR-AFRÍKA

30470

SCANDINAVIAN MEDICOP

SVÍÞJÓÐ

34500

SFS HOLDING AB

SVÍÞJÓÐ

37442

SHOTGUN RANCH LLC

BANDARÍKIN

39172

SKYMERE STORM

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38691

SKYWAYS EXPRESS AB 2

SVÍÞJÓÐ

7491

SNAS COURIERS

BAREIN

38038

SOL LINEAS AEREAS SA

ARGENTÍNA

21918

SOUTH AFRICAN EXPRES

SUÐUR-AFRÍKA

35483

SPITFIRE INVESTMENTS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36334

TAM AB

SVÍÞJÓÐ

30408

TANDORO

SVISS

34708

TOR AIR AB

SVÍÞJÓÐ

29020

TRANSMILE AIR SVCS 2

MALASÍA

23235

TUIFLY NORDIC AB

SVÍÞJÓÐ

29367

Viking Airlines AB

SVÍÞJÓÐ

33688

VAPSI

SVÍÞJÓÐ

7778

VARTIOLENTOLAIVUE

FINNLAND

32740

VASTGOTA

SVÍÞJÓÐ

32336

WADE AIR

ÁSTRALÍA

20170

WEST AIR SWEDEN AB

SVÍÞJÓÐ

10.4.2014

10.4.2014
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10342

Aero Air, LLC

BANDARÍKIN

37236

Agropecuaria Santana do Deserto Ltda.

BRASILÍA

33319

Aircraft Associates Inc

BANDARÍKIN

f10008

AirBill Inc.

BANDARÍKIN

f10023

Alpha Technologies, Inc.

BANDARÍKIN

f12107

American Credit Acceptance

BANDARÍKIN

f11014

American Resources

BANDARÍKIN

35644

Amy’s Kitchen Inc.

BANDARÍKIN

f10035

Anadarko Petroleum Corporation

BANDARÍKIN

35895

Andromeda Ltd.

BERMÚDAEYJAR

32958

Avenir Worldwide.

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35933

Avmet

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

8740

ABBOTT LABORATORIES

BANDARÍKIN

27976

ABCO Aviation Incorporated

BANDARÍKIN

32962

ABG AIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39081

ABG RESOURCE PVT LTD

INDLAND

29096

ACE-INA FLIGHT OPS

BANDARÍKIN

30786

ACFT SARL

LÚXEMBORG

f11778

ACG ACQUISITION 169 LLC

BANDARÍKIN

35080

ACROPOLIS AVNT LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35443

AC TRAVEL LLC

BANDARÍKIN

31406

ADL LEASING

BANDARÍKIN

f13707

ADMNISTRADORA JBL C.A.

VENESÚELA

37390

ADVANCED AIR MGMT(2)

BANDARÍKIN

27832

ADVENTAIR

BANDARÍKIN

24201

AEC INTERN. LTD

SVISS

f11874

AEG Air A.V.V.

ARÚBA

30690

AERGO BETA LEASING

ÍRLAND

27739

AEROMEDICAL EVAC

SÁDI-ARABÍA

31549

AERONAVAL

BANDARÍKIN

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

36365

AERORUTAS SATA

ARGENTÍNA

29326

AEROSERVICIOS EJE

MEXÍKÓ
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21273

AEROSMITH PENNY

BANDARÍKIN

36773

AFRICAN AIRLINES INV

SUÐUR-AFRÍKA

39274

AGT INTERNATIONAL

SVISS

31032

AIM AVTN

BANDARÍKIN

38900

AIRCAFT MNGT SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

SUÐUR-AFRÍKA

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O
GOODMAN PROPERTIES

BANDARÍKIN

38908

AIRCREW DIRECT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GANA

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDLAND

10639

AIRSTAR GROUP

BANDARÍKIN

38429

AIRSTAR LEASING LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39122

AIRTANKER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33141

AIRTIME LLC

BANDARÍKIN

28150

AIR ALPHA JEDDAH

SÁDI-ARABÍA

29508

AIR AMBULANCE SUPPRT

BANDARÍKIN

35354

AIR ASIA X

MALASÍA

39226

AIR BUSAN

LÝÐVELDIÐ KÓREA

201

AIR CANADA

KANADA

34225

AIR CHARTER PROFSNL

BANDARÍKIN

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

BANDARÍKIN

24148

AIR HARRODS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

237

AIR INDIA

INDLAND

241

AIR JAMAICA

JAMAÍKA

26351

AIR KILROE LTD T/A EASTERN
AIRWAYS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

264

AIR NEW ZEALAND

NÝJA-SJÁLAND

38444

AIR NIGERIA

NÍGERÍA

31662

AIR NOVA INC

BANDARÍKIN

33259

AIR PARTNERS CORP

KANADA

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

5633

AIR TRANSAT

KANADA

10.4.2014

10.4.2014
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21690

ALG TRANSP UK OFFICE

BANDARÍKIN

30184

ALII AVIATION

BANDARÍKIN

31951

ALLEGIANCE AIR

SUÐUR-AFRÍKA

38790

ALLFAST FASTENING

BANDARÍKIN

34807

ALMOJIL AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

36074

AL FOZAN HOLDING CO.

SÁDI-ARABÍA

33143

AL RUSHAID AVIATION

BANDARÍKIN

31508

AL SALAM 319 LTD.

CAYMAN-EYJAR

36145

AL SHOHRA PVT JET

JÓRDANÍA

23373

AL TAMEER

SÁDI-ARABÍA

33938

AMAC CORPORATE JET AG

SVISS

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

364

AMBRION AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

369

AMERICAN AIRLINES

BANDARÍKIN

372

AMERICAN EXPRESS

BANDARÍKIN

375

AMERICAN INT GROUP

BANDARÍKIN

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

BANDARÍKIN

31943

AMGEN

BANDARÍKIN

37598

AMS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31016

ANDAMAN AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

36383

ANDERSON AIR LTD.

KANADA

4944

ANHEUSER BUSCH

BANDARÍKIN

25743

ANSCHUTZ

BANDARÍKIN

f11351

APC AVIATION INC

BANDARÍKIN

35836

APEC ASSETS LIMITED

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

28676

APRILIA HOLDINGS INC

CAYMAN-EYJAR

37233

ARABIAN JETS

SÁDI-ARABÍA

28325

ARAMARK

BANDARÍKIN

4999

ARAMCO SAUDI ARABIA

BANDARÍKIN

32054

ARIK AIR LTD

NÍGERÍA

31512

ARINC DIRECT

BANDARÍKIN

39350

ARIRANG AVIATION LTD

BANGLADESS

Nr. 23/649
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38283

ARIRANG IOM AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34018

ARKIVA LTD.

ÍRLAND

33376

ARMAD

BERMÚDAEYJAR

36765

ARM INVESTMENT MNG

NÍGERÍA

38871

ASHLEY AVIATION LTD

INDLAND

35141

ASHOK LEYLAND LTD

INDLAND

31554

ASIA UNIVERSAL JET

LETTLAND

38121

ASP Aviation ltd

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28558

ASTRAEUS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34730

ASTRA FIRE LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35917

ASTROJET LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36976

ATALANTA AIR

BANDARÍKIN

31345

ATLANTIC AIRLINES LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27139

ATLANTIC AVTN 2

BANDARÍKIN

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35166

AT&T Management Services, L.P.

BANDARÍKIN

436

AURIGNY AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31623

AVALON CAPITAL GROUP

BANDARÍKIN

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDLAND

32163

AVCARD UK

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38720

AVFUEL CORP

BANDARÍKIN

31940

AVIACOR - AIRCRAFT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30645

AVIAMAX

ÞÝSKALAND

35661

AVIATION DYNAMIX LLC

BANDARÍKIN

35868

AVIA FUNDS MNGMT

LITHÁEN

27087

AVIONETA

BANDARÍKIN

36095

AVION LLC

BANDARÍKIN

36193

AVITRANS INC

BANDARÍKIN

26701

AVMAX GROUP

KANADA

35910

AVMET INTERNATIONAL

BANDARÍKIN

29445

AVN AIR

BANDARÍKIN

27329

AVPLAN TRIP SUPPORT

BANDARÍKIN

37441

AVPRO INC (3)

BANDARÍKIN

33188

AVTN DEVLPMENT INTL

ÍRLAND

10.4.2014

10.4.2014
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33680

AVTN EQPMENT LEASING

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33050

AVTRADE UK

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35255

AVX TAXI AEREO

BRASILÍA

37011

AV CONSULTANTS ASPEN

BANDARÍKIN

31787

AV8JET

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

18980

AZERBAIJAN AIRLINES

ASERBAÍDSJAN

38878

AZIKEL GROUP N500AZ

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29496

A J WALTER AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

BANDARÍKIN

35068

Beacon Capital Partners, LLC

BANDARÍKIN

8974

Berwind Corporation

BANDARÍKIN

32764

Bharat Forge Limited

INDLAND

f13674

Blackhorse, LLC.

BANDARÍKIN

f10089

Bloomberg Services LLC

BANDARÍKIN

f10801

Blue Ridge Air, Inc.

BANDARÍKIN

629

Bristow Helicopters Ltd

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f200001

British Midland Regional Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32705

BAA JET MANAGEMENT

KÍNA

32767

BAC LEASING LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

7579

BAE Systems, Inc.

BANDARÍKIN

481

BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22433

BAHRAIN ROYAL FLIGHT

BAREIN

f11305

BANC OF AMERICA LEASING &
CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

498

BANGLADESH BIMAN

BANGLADESS

f12870

BANK OF AMERICA NA C/O JET
AVIATION BUSINESS JETS

BANDARÍKIN

6323

BANLINE AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37657

BARBICAN HOLDINGS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1015

BASEOPS

BANDARÍKIN

6989

BASS ENTERPRISES

BANDARÍKIN

36153

BAYHAM LIMITED

SÁDI-ARABÍA

12669

BA CITYFLYER LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37956

BBAM AVTN SVCS LTD

ÍRLAND
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29975

BCC EQUIPMENT LEASE

BANDARÍKIN

34052

BDK AIR LIMITED

KANADA

21482

BECHTEL

BANDARÍKIN

6890

BECTON DICKINSON

BANDARÍKIN

27039

BEEHAWK AVIATION

BANDARÍKIN

32447

BEGAL AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36478

BEIJING CAP AIRLINES

KÍNA

34866

BELL GEOSPACE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9170

BEL AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

SVISS

36587

BENTLEY FORBES

BANDARÍKIN

37353

BERTA FINANCE LTD

BELÍS

31598

BETA LEASING

ÍRLAND

f12839

BEYOND VENTURES LLC

BANDARÍKIN

36482

BGST LLC

BANDARÍKIN

36410

BHARAT HOTELS LTD

INDLAND

38422

BHOJA AIR

PAKISTAN

31303

BIG DOG AVTN

BANDARÍKIN

f11350

BISSELL LEASING CO LLC

BANDARÍKIN

f10656

BJS JET SOLUTION (FLEXJET)

Óskráð

f11785

BKF AVIATION LIMITED

BANDARÍKIN

38344

BKS FAMILY OFFICE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31242

BLACK DIAMOND AVTN

BANDARÍKIN

3166

BLACK & DECKER

BANDARÍKIN

f12964

BLATTI AVIATION INC

BANDARÍKIN

37860

BLUEJETS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38822

BLUE ISLANDS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36940

BLUE SKY LEASING LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f200002

BMIBaby Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38941

BMI REGIONAL LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38671

BNT INTL CORP

BANDARÍKIN

38499

BOLLINGER SHIPYARDS

BANDARÍKIN

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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10970

BOMBARDIER FLEXJET

BANDARÍKIN

342

BOMBARDIER INC

KANADA

37506

BOMBARDIER-MARIBEL

BANDARÍKIN

30590

BOND OFFSHORE HELICOPTERS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29396

BOOTH CREEK MGMT

BANDARÍKIN

35778

BOREH INTERNATIONAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

32750

BOULTBEE AVTN 3

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38220

BOW & ARROW AVIATION

BANDARÍKIN

32952

BPG PROPERTIES

BANDARÍKIN

f12965

BP CAPITAL LP

BANDARÍKIN

32635

BRAMPTONIA LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32340

BRAVO AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22234

BRECO INTL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34320

BRIARWOOD PROD. LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30940

BRIDGE AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29373

BRIDGTOWN PLANT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36768

BRILLIANT MEDIA

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33190

BRISTOL AIR LTD.

SÁDI-ARABÍA

18137

BRISTOL FLYING CENTR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

590

BRITISH AIRWAYS PLC

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

634

BRITISH MIDLAND AIRWAYS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29157

BROKERAGE & MANAGMT

BANDARÍKIN

22676

BROOME WELLINGTON

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29940

BROOM P AVTN SVCS

BANDARÍKIN

9701

BRUNSWICK

BANDARÍKIN

37278

BUA DELAWARE INC

BANDARÍKIN

31448

BUCKHEAD

BANDARÍKIN

f11800

BUSINESS AIRCRAFT LEASING INC

BANDARÍKIN

36409

BUSINESS JET CONSULT

BANDARÍKIN

36607

BUSINESS UNIVERSE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10174

BVG VIAJES SA DE CV

MEXÍKÓ

33472

BYECROSS IOM LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29107

BZL Bermuda Limited

BERMÚDAEYJAR
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36342

BZ AIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31878

B&D AVIATION

BANDARÍKIN

36004

B2 MANAGMENT LTD.

BAREIN

f10103

Canadian Utilities Limited

KANADA

f13705

Carlyle Investment Management, LLC

BANDARÍKIN

f10817

Casafin II LLC

BANDARÍKIN

37741

Casam Int

EGYPTALAND

f10770

Charles Schwab

BANDARÍKIN

3769

Chevron U.S.A.Inc.

BANDARÍKIN

11816

Coca Cola Refreshments

BANDARÍKIN

f11882

Colson & Colson General Contractor

BANDARÍKIN

f13144

Colsultatio S.A

ARGENTÍNA

f11184

Columbus Networks USA Inc.

BANDARÍKIN

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274
Aviation

BANDARÍKIN

f10778

Computer Sciences Corporation

BANDARÍKIN

f10124

Conanicut Aviation

BANDARÍKIN

10627

Control Techniques Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35440

Crescent Heights, Inc.

BANDARÍKIN

30369

CAESARS ENTERTAINMNT

BANDARÍKIN

33215

CALIFORNIA JET SHARE

BANDARÍKIN

12499

CALSPAN

BANDARÍKIN

32717

CAMERON HENKIND

BANDARÍKIN

4018

CAMPBELL SOUP

BANDARÍKIN

29956

CAN PACIFIC RAILWAY

KANADA

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

BANDARÍKIN

36417

CAPITAL AVIATION PTE

SINGAPÚR

37579

CAPITAL MANAGEMENT

BANDARÍKIN

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

BANDARÍKIN

4029

CARGILL

BANDARÍKIN

39067

CARTEK DEV. INC.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32273

CASBAH

SVISS

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

ÍRLAND

10.4.2014

10.4.2014
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39170

CATERHAMJET MALAYSIA

MALASÍA

6625

CATERPILLAR

BANDARÍKIN

5800

CATHAY PACIFIC

KÍNA

24738

CATHTON HOLDINGS LTD

KANADA

34930

CATREUS LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34153

CAYLEY AVIATION

BERMÚDAEYJAR

37117

CA, Inc.

BANDARÍKIN

31570

CBAIR

BANDARÍKIN

29199

CBAS (PVT) LTD

INDLAND

33257

CBMM

BRASILÍA

f10110

CBS Mass Media Corporation

BANDARÍKIN

f11409

CBX AVIATION LLC

BANDARÍKIN

28483

CB APPLICATIONS

BANDARÍKIN

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian
Corporation

BANDARÍKIN

31445

CELESTIAL AIRWAYS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34118

CELEUS INVESTMENTS

BRASILÍA

36333

CELLO AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10114

CFG Service Corp, Inc.

BANDARÍKIN

23394

CHAMARAC

BANDARÍKIN

39016

CHARTER AIR (IOM)LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28796

CHARTWELL AVIATION

BANDARÍKIN

1808

CHC SCOTIA LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37291

CHICAGO JET GROUP

BANDARÍKIN

39352

CHICK-FILL-A INC

BANDARÍKIN

35823

CHILDRESS KLEIN MGMT

BANDARÍKIN

38506

CHINA EASTERN EXEC

KÍNA

31541

CHRISTIE AVTN

ÁSTRALÍA

7526

CIGNA

BANDARÍKIN

37889

CIRRUS AVIATION (US)

BANDARÍKIN

27210

CITIGROUP

BANDARÍKIN

31361

CIT AEROSPACE INT.

ÍRLAND

37077

CIT GROUP LOCATION

FRAKKLAND
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31867

CLEARWATER AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28482

CLEARWATER FINE FOOD

KANADA

33553

CLOUDSCAPE INC

BANDARÍKIN

31057

CLOUD AIR SERVICE

BERMÚDAEYJAR

32365

CNL GROUP SERVICES

BANDARÍKIN

37774

COBIAN MEDRANO JOSE

MEXÍKÓ

f11105

COCA COLA ENTERPRISE

BANDARÍKIN

f12966

COCKRELL RESOURCES INC

BANDARÍKIN

34041

COLDSTREAM SARL

LÚXEMBORG

9049

COLLEEN

BANDARÍKIN

27981

COLT INTL

KANADA

28719

COLT INTL HOUSTON

BANDARÍKIN

30312

COMLUX AVTN

SVISS

2577

COMPUTAPLANE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11810

COMSTOCK ASSET MANAGEMENT
LC

BANDARÍKIN

4742

CONDOR AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

2138

CONOCOPHILLIPS AVTN

BANDARÍKIN

31320

CONSOLIDATED CHARTER

BANDARÍKIN

32850

CONSOLIDATED PRESS 2

ÁSTRALÍA

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

BANDARÍKIN

8953

COOPER AERIAL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38166

COORDINATES OPS

BANDARÍKIN

33096

COPART INC

BANDARÍKIN

33877

CORACLE AVIATION

SVISS

23765

CORPORATE FLIGHT MGT

BANDARÍKIN

34548

CORPORATE JET REALI.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31680

CORP JET MGMT

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

38982

CORVALLIS AERO SVC

BANDARÍKIN

31929

COR AVIATION

BANDARÍKIN

36493

COSMOS AIR LLC

BANDARÍKIN

30051

COSTA AZZOURA

SÁDI-ARABÍA

26988

COSTCO WHOLESALE

BANDARÍKIN

25039

COUGAR HELICOPTERS

KANADA

10.4.2014

10.4.2014
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29350

COUNTRYWIDE HOME

BANDARÍKIN

37273

COVE AVTN PARTNERS

BANDARÍKIN

9248

CRANE COMPANY

BANDARÍKIN

37073

CROMPTON GREAVES LTD

INDLAND

31211

CSC TRANSPORTATION

BANDARÍKIN

33204

CTC AVTN JET SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11401

CVS/Caremark Corporation

BANDARÍKIN

33885

CYBER SPACE

NÍGERÍA

11175

CZAR AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36790

C2C AIR CHARTERS

BANDARÍKIN

30955

Dal Briar Corporation

BANDARÍKIN

f10140

Devon Realty Advisors, LLC

BANDARÍKIN

f10888

Diamond A Administration LLC

BANDARÍKIN

f10171

Dominion Resources Services Inc.

BANDARÍKIN

30922

DAIDALOS AVIATION

ÚKRAÍNA

37414

DALLAH AL-BARAKA HOL

SÁDI-ARABÍA

36557

DANGOTE INDUSTRIES

NÍGERÍA

29548

DARTASSAN

ÍRLAND

30278

DARWIN AIRLINE

SVISS

36006

DAR JANA GROUP

SÁDI-ARABÍA

27123

DATEL DIRECT LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11325

DELAWARE CHALLENGER
OPERATIONS LLC

BANDARÍKIN

35844

DELEAUD GILBERT

BANDARÍKIN

2808

DENNIS VANGUARD INTL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32849

DESERT AIR CHTR INC

BANDARÍKIN

38341

DESERT AIR 3 LTD

SVISS

35715

DHL Air Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32847

DIAGO CONTINENTAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35507

DIAMOND AIR CHARTER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38765

DIAMOND CAPITAL INV

BANDARÍKIN

36177

DIRECTV GROUP

BANDARÍKIN

34630

DIRECT AVIATION MNGT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
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35923

DISNEY AVIATION

BANDARÍKIN

8334

DITCO SA

BERMÚDAEYJAR

f12814

DJT OPERATIONS I LLC

BANDARÍKIN

34559

DOMINION AIR LTD

NÍGERÍA

944

DONINGTON AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37038

DORSTONE HOLDINGS

BRASILÍA

31583

DTC LLC

BANDARÍKIN

6064

DUBAI AIR WING

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

11968

DUKE OF WESTMINSTER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9784

DUNAVANT ENTERPRISES

BANDARÍKIN

28590

DUNVIEW

SVISS

f13575

Eleventh Street Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f10121

Eleventh Street Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f10178

Enterprise Rent-A-Car, Enterprise Holdings BANDARÍKIN

f11204

Essar Shipping Ports & Logistics Ltd
(ESPL)

INDLAND

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f13783

Essar Shippinq Ltd

INDLAND

30494

Executive Jet Group Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23881

Executive Jet Management

BANDARÍKIN

22252

EAGLE AIRCRAFT

BANDARÍKIN

39119

EAGLE AVIATION FZC

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

37787

EAGLE AVTN INC

BANDARÍKIN

39214

EAGLE AVTN LTD

BANDARÍKIN

35754

EASSDA

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35500

EASTAR JET

LÝÐVELDIÐ KÓREA

32095

EASTWAY AVIATION LLC

BANDARÍKIN

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32462

EASY AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38310

ECB AVIATION PTY LTD

SUÐUR-AFRÍKA

35984

ECONET INVESTMENT

SUÐUR-AFRÍKA

10068

EDREES MUSTAFA

SÁDI-ARABÍA

13008

EDS USA

BANDARÍKIN

29883

EFB AVIATION

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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f12872

EGRET MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

996

EGYPTAIR

EGYPTALAND

29824

EIE EAGLE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27085

ELAS PROFESSIONAL

HOLLAND

f12745

ELK MOUNTAIN VENTURES INC

BANDARÍKIN

29935

ELMET AVIATION

BANDARÍKIN

29879

EL-SEIF ENGINEERING

SÁDI-ARABÍA

4025

EMBRAER

BRASILÍA

36502

EMBRAER AAF AIRCRAFT

SUÐUR-AFRÍKA

9807

EMIRATES INTL

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35162

EMMANUEL GROUP

BANDARÍKIN

34060

EMPECOM CORPORATION

KÝPUR

33488

ENBRIDGE

KANADA

30014

ENERGEM AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

23576

ENNA - ALGERIE

ALSÍR

27894

ENTREPRENEURIAL ASST

BANDARÍKIN

35529

EON AVIATION PVT LTD

SINGAPÚR

31041

EPC HOLDINGS 644

BANDARÍKIN

29929

ETIHAD AIRWAYS

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

37275

EUROPEAN ACFT SALES

DANMÖRK

34927

EUROPEAN SKYBUS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36196

EU-FLIGHT-SERVICE

ÞÝSKALAND

14846

EVA AIR

TAÍVAN

29654

EWA WEST

BANDARÍKIN

32264

EXECUJET ASIA

ÁSTRALÍA

28272

EXECUJET CHARTER

SVISS

29471

EXECUJET EUROPE

SVISS

36643

EXECUJET NEW ZEALAND

NÝJA-SJÁLAND

34017

EXECUTIVE AVTN LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32109

EXECUTIVE CHARTR USA

BANDARÍKIN

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

KATAR

26147

EXECUTIVE JETS LTD

SÁDI-ARABÍA

31993

EXECUTIVE JET SVCS

NÍGERÍA
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32605

EXEC JET MANAGEMENT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1076

EXXONMOBIL AV SVCS

BANDARÍKIN

27686

E*TRADE GROUP

BANDARÍKIN

f12666

Falcon Fifty LLC

BANDARÍKIN

36874

Fambran Enterprises LLC

BANDARÍKIN

35797

Felham Enterprises Inc

BANDARÍKIN

f10932

Felham Enterprises Ltd.

NÝJA-SJÁLAND

23081

Fertitta Enterprises

BANDARÍKIN

f10761

Firefly Entertainment Inc.

BANDARÍKIN

f12184

FirstEnergy Service Company

BANDARÍKIN

f10192

First Data Corporation

BANDARÍKIN

f10193

Five Star Aviation, LLC

BANDARÍKIN

37694

Fly Vectra Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10210

Foreign Manufactures Finance Corp

BANDARÍKIN

f10877

Fortune Brands, Inc.

BANDARÍKIN

f10836

Fox Paine and Company, LLC

BANDARÍKIN

21858

Frost Administrative Services, Inc.

BANDARÍKIN

f10215

Fry’s Electronics, Inc.

BANDARÍKIN

22523

FAA

BANDARÍKIN

33646

FAIRMONT AVIATION

BANDARÍKIN

7382

FALCONAIR LTD

SUÐUR-AFRÍKA

35375

FALCON 50 LLC

BANDARÍKIN

33587

FANAR AVIATION LTD

BERMÚDAEYJAR

36124

FAYAIR LTD

BANDARÍKIN

8430

FAYAIR (JERSEY)

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34494

FCI AVIATION LLC

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

12811

FEGOTILA LTD

BERMÚDAEYJAR

37269

FENWAY AVIATION

BRASILÍA

31156

FERNCROFT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38525

FGA 9 LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32784

FIGHTER COLLECTION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36876

FIRST FUTURE AIR SVC

INDLAND

28957

FJL LEASING

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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9695

FJR PRIVATE FLIGHT

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

18781

FJ900

BANDARÍKIN

35930

FLAIRJET LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10974

FLIGHTS Inc.

BERMÚDAEYJAR

34554

FLIGHTWORKS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38413

FLIGHT ASSIST UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

19907

FLIGHT CONSULTANCY

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

5453

FLYBE LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38743

FLYGTACK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

10992

FLYING LION

BANDARÍKIN

35925

FLYING M LLC

BANDARÍKIN

10276

FLYNN FINANCIAL

BANDARÍKIN

f12979

FLY BECKYS MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

f10202

FL Aviation Corporation

BANDARÍKIN

34064

FL510

SVISS

11369

FORD EUROPE LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

21529

FOREST AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

7521

FORMULA ONE MNGMT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34647

FOSTER AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

6573

FOUR STAR

BANDARÍKIN

22109

FRANKLIN TEMPLETON

BANDARÍKIN

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

BANDARÍKIN

22740

FREWTON LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22293

FRONTLINER INC

BANDARÍKIN

37166

FS AVIATION LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32164

FUTURA TRAVELS

INDLAND

f10914

Galt Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f10217

Gannett Co., Inc.

BANDARÍKIN

33031

Gemini Ltd

BANDARÍKIN

f10219

General Avileasing, Inc.

BANDARÍKIN

f11240

Glenbrook III LLC

BANDARÍKIN

f10227

Global Pacific Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f12247

Good Think Limited Cayman Island

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

Nr. 23/661

Nr. 23/662

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

38737

Green Bay Packaging Inc.

BANDARÍKIN

f10234

Guidara Nordeste Participacoes Ltda

BRASILÍA

f10984

Guitar Center, Inc.

BANDARÍKIN

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

BANDARÍKIN

34737

GALLERIA AVIATION

BANDARÍKIN

7618

GAMA AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBÍA

7573

GANTT AVIATION

BANDARÍKIN

38747

GARDEN AIR LLC

BANDARÍKIN

34865

GARUDA AVIATION

ÁSTRALÍA

f12727

GENERAL AVILEASING INC

BANDARÍKIN

1277

GENERAL DYNAMICS

BANDARÍKIN

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

BANDARÍKIN

32209

GENERAL TECHNICS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35922

GEN AVTN FLYING SVCS

BANDARÍKIN

36098

GEXAIR LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

ÍRLAND

1278

GE CORPORATE AIR TRP

BANDARÍKIN

25841

GF AIR

BANDARÍKIN

36716

GHAITH AVIATION

SÁDI-ARABÍA

31328

GHANA INTL AIRLINES

GANA

33100

GHK COMPANY LLC

BANDARÍKIN

35880

GIANCARLO TRIMARCHI

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

36916

GIGER, R

SVISS

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

BANDARÍKIN

30058

GIV AIRWAYS LLC

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11424

GKMG PARTNERS LLC

BANDARÍKIN

f11354

GLEN WEST 300 INC TRUSTEE

BANDARÍKIN

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

BANDARÍKIN

36040

GLOBAL BUSINESS ASS.

MALASÍA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SÁDI-ARABÍA

33907

GLOBAL ESTATE & AVIATION LTD

BANDARÍKIN

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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35699

GLOBAL FLEET OIL GAS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

BANDARÍKIN

30025

GLOBESPAN AIRWAYS LTD T/A
FLYGLOBESPAN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35355

GOLDEN FALCON 348

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

32293

GOODRICH CORP

BANDARÍKIN

36312

GOTTBETTER & PARTNER

BANDARÍKIN

22982

GOVERNMENT OF NIGER

NÍGER

32437

GO XLS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28048

GRAHAM CAPITAL

BANDARÍKIN

33773

GRAHAM CAPITAL MGMT

BANDARÍKIN

3259

GRAINGER

BANDARÍKIN

30778

GRANARD LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

BANDARÍKIN

38796

GRATEFIELD LTD

BERMÚDAEYJAR

6179

GREENAAP CONSULTANTS

BANDARÍKIN

35286

GREENTECH

BANDARÍKIN

31982

GREEN FLAG AVIATION

SÚDAN

f12804

GREY FALCON LLC

BANDARÍKIN

315

GRUSSAIR LLC

BANDARÍKIN

30895

GSCP (NJ) INC

BANDARÍKIN

32596

GSC PARTNERS

BANDARÍKIN

23240

GTC MANAGEMT BURBANK

BANDARÍKIN

30632

GUILD INVESTMENTS

BANDARÍKIN

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

BANDARÍKIN

1365

GULF AIR

BAREIN

38749

GULF COAST AVIATION

BANDARÍKIN

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36387

GULF WINGS

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

31931

G C Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

34836

G200 LTD

BERMÚDAEYJAR

33864

G5 AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

25615

G5 EXECUTIVE

SVISS
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34978

G550 LIMITED

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32412

Hamilton Aviation Inc.

BANDARÍKIN

5601

Hamlin Jet Ltd

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29387

Harbert Aviation

BANDARÍKIN

35935

Harrinford Ltd

BANDARÍKIN

f11872

Heckmann Enterprises Inc.

BANDARÍKIN

f10240

Hess Corporation

BANDARÍKIN

f10247

Hewlett-Packard Company

BANDARÍKIN

35165

Hicks Holdings LLC

BANDARÍKIN

f12673

Hindalco Industries Limited

INDLAND

f11137

Hubbard Broadcasting

BANDARÍKIN

f10254

Hunt Consolidated Inc.

BANDARÍKIN

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

BANDARÍKIN

12127

HAMILTON COMPANIES

BANDARÍKIN

29388

HANGAR 8 LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9954

HARRIS

BANDARÍKIN

21857

HARSCO

BANDARÍKIN

5152

HARTH TRADING EST

SÁDI-ARABÍA

33302

HAVERFORD SUISSE

SVISS

529

HAWKER BEECHCRAFT

BANDARÍKIN

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

BANDARÍKIN

33023

HAWKER WEST

KANADA

32824

HBC AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31777

HB-JEM

SVISS

28603

HCC SERVICE CO

BANDARÍKIN

38724

HEAD START AVTN SYS

KÝPUR

8352

HEINZ COMPANY

BANDARÍKIN

8583

HELISWISS

SVISS

31253

HERITAGE JETS (FL)

BANDARÍKIN

1423

HERSHEY COMPANY

BANDARÍKIN

26380

HERTZ CORP

BANDARÍKIN

38709

HEVELCA SOCIETE

BANDARÍKIN

36953

HIGHLAND AWYS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

10.4.2014
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24583

HILL AIR COMPANY I LLC

BANDARÍKIN

35827

HITACHI CAPITAL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23203

HOLLY CORP

BANDARÍKIN

32171

HOLROB ACFT COMPANY

BANDARÍKIN

24776

HOME DEPOT

BANDARÍKIN

8849

HONEYWELL MORRISTOWN

BANDARÍKIN

35466

HORIZON AIR LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

6663

HORNBILL SKYWAYS

MALASÍA

24604

HUNDRED PERCENT AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10896

H. H. Aviation LLC

BANDARÍKIN

15438

Inflite Engineering Services Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28726

International Jet Management

BANDARÍKIN

36005

Irving Oil Transport Inc.

KANADA

17402

IBM

BANDARÍKIN

f11457

ICA GLOBAL SERVICES LLC

BANDARÍKIN

9962

ICELAND FROZEN FOODS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35622

ICON TWO LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11412

IGT

BANDARÍKIN

36144

ILC AVIATION GMBH

AUSTURRÍKI

f11456

IMAGINARY IMAGES INC

BANDARÍKIN

f10257

IMS Health

BANDARÍKIN

32114

INDO PACIFIC AVTN

INDLAND

32394

INFINITY AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35931

INFLITE AVTN (IOM)

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38619

INSPERITY INC

BANDARÍKIN

34771

INTERCONT. AIRWAYS

GAMBÍA

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGÍA

31503

INTERNATIONAL JETCLUB LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34321

INTL AVTN LEASING

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34440

INTL FLIGHT RES

BANDARÍKIN

33831

INTL TRIP PLANNING

BANDARÍKIN

31858

INVEMED AVTN SRVCS

BANDARÍKIN

38539

IPEK INTERNATIONAL

BELÍS
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38651

IRKUT CORPORATION

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26959

ISCAR ISRAEL

ÍSRAEL

28061

ISLAND AVTN USA

BANDARÍKIN

31918

ISM AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23317

ITT INDUSTRIES

BANDARÍKIN

f11372

IVANHOE AVIATION HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

27301

IVANHOE AVIATION 2

SINGAPÚR

38462

IZY AIR

NÍGERÍA

f10265

Jackson National Life

BANDARÍKIN

f10555

Janah Management Company Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10276

Jepson Associates Inc.

BANDARÍKIN

28548

Jet Aviation Business Jet (HK) Ltd

KÍNA

f10285

Justravl Aircraft Management, Inc.

BANDARÍKIN

32671

JANNAIRE LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1559

JAPAN AIRLINES

JAPAN

35830

JAPC INC

BANDARÍKIN

27693

JATO AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11801

JCG AVIATION LLC

BANDARÍKIN

36350

JCPenney Co. Inc.

BANDARÍKIN

493

JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10275

JELD-WEN, Inc.

BANDARÍKIN

21889

JEPPESEN DATAPLAN 2

BANDARÍKIN

37076

JERAND HOLDINGS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

24165

JETCLUB LTD

SVISS

36498

JETFLITE INTL LLC

BANDARÍKIN

36494

JETSELECT, LLC

BANDARÍKIN

30733

JETSTEFF AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

KÍNA

38712

JETS AVTN SVCS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDLAND

31908

JET AIR GROUP JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

36501

JET AVTN FLT SVCS

BANDARÍKIN

31555

JET CENTRE LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

10.4.2014

10.4.2014
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31952

JET ICU AIR AMBULNCE

BANDARÍKIN

21727

JET LINK

ÍSRAEL

29290

JET MIDWEST

BANDARÍKIN

33417

JET STREAM AVIATION

SÁDI-ARABÍA

7532

JET2.COM LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11392

JHD AIRCRAFT SALES CO LLC

BANDARÍKIN

f10970

JHS Management, LLC.

BANDARÍKIN

23153

JINDAL STEEL

INDLAND

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

BANDARÍKIN

36480

JOHANNESBURG LIMITED

ÍRLAND

7628

JOHNSON FRANKLIN

BANDARÍKIN

6281

JOHNSON SC AND SON

BANDARÍKIN

32069

JOHN MASON ACFT SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

26509

JOLUK AVTN

BANDARÍKIN

24536

JP MORGAN CHASE CY

BANDARÍKIN

37941

JRA Flight Solutions

BANDARÍKIN

39228

JSC JET AIR GROUP

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27049

J MAX AIR SERVICES

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10305

Kaitar Resources, LLP

BANDARÍKIN

f10286

Kansas City Life Insurance Company

BANDARÍKIN

35938

Knightsdene Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

4335

Kraft Foods Global Inc.

BANDARÍKIN

f11096

KACALP

BANDARÍKIN

26537

KANGRA AVIATION (FA)

SUÐUR-AFRÍKA

39127

KANSAS TRANSP. LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36270

KAUPTHING SINGER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34670

KEEPFLYING LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

3735

KENYA AIRWAYS

KENÍA

24347

KERZNER INTL.

BANDARÍKIN

f12815

KH AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32845

KILMER MANAGEMENT

KANADA

37723

KINCH AVIATION SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33034

KINGS AIRLINES (2)

NÍGERÍA
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21519

KINGS AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32210

KLEIN TOOLS

BANDARÍKIN

26927

KNICKERBOCKER

BANDARÍKIN

20894

KOHLER

BANDARÍKIN

f11415

KOURY AVIATION INC

BANDARÍKIN

f12222

KTR Capital Partners

BANDARÍKIN

33039

KUBASE AVIATION

INDLAND

34192

KUDOS AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1673

KUWAIT AIRWAYS

KÚVEIT

f10496

Leucadia Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

BANDARÍKIN

f10299

Limerick Aviation, LLC

BANDARÍKIN

35327

Limonia Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12478

Longfellow Management Services LLC

BANDARÍKIN

33756

LABRAID LIMITED

KRÓATÍA

36286

LAC AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11022

LAKE CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

31324

LAS VEGAS SANDS

BANDARÍKIN

1703

LEARJET

BANDARÍKIN

30542

LEDAIR CANADA

KANADA

34956

LEGACY AVIATION LIMITED

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

36957

LEVEL 3 COMMS

BANDARÍKIN

f10880

LFG Aviation

ÁSTRALÍA

34322

LG ELECTRONICS INC.

LÝÐVELDIÐ KÓREA

26996

LIBERTY AVTN COMPANY

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33298

LIBERTY MEDIA LLC

BANDARÍKIN

12275

LIBERTY MUTUAL

BANDARÍKIN

1727

LIBYAN AIRLINES

LÍBÍA

31756

LIGHTAIR

BANDARÍKIN

36328

LINKSAIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37068

LINK AIR SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32145

LINK AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1850

LISANNE

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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1823

LOCKHEED MARTIN CORP

BANDARÍKIN

f12798

LOCKHEED SALES & RENTALS INC

BANDARÍKIN

1755

LOGANAIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34736

LOID GLOBAL LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32192

LONDON CORPORATE JET

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23603

LONDON EXECUTIVE AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12750

LONE WOLF AVIATION LLC

BANDARÍKIN

33068

LONG CHARTER AIR

BANDARÍKIN

35829

LOWES COMPANIES INC

BANDARÍKIN

27766

LOWE’S COMPANIES

BANDARÍKIN

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BÚLGARÍA

37926

LUGHNASA MGMT LLC

BANDARÍKIN

35806

LUNAR JETS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28751

LYDD AIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10610

L.A.W. Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f10980

Maltese Falcon, LLC

BANDARÍKIN

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f13119

Mariner Air LLC

BANDARÍKIN

f10312

McCormick and Company Inc.

BANDARÍKIN

27893

Merck & Co., Inc.

BANDARÍKIN

f10314

Metromedia Company

BANDARÍKIN

36335

MetroJet Limited US

KÍNA

36336

MetroJet (MPAMCL)

KÍNA

f10315

Mexico Transportes Aereos S.A de C.V.

MEXÍKÓ

34936

Moore Capital Management, LP dba GX
Aviation

BANDARÍKIN

f12938

Motorola Mobility, Inc.

BANDARÍKIN

f12471

Mr Adam Zachary Cherry

BANDARÍKIN

f12519

Multiflight Charter Services LLP

Óskráð

33931

MACSTEEL JET SVCS

BERMÚDAEYJAR

38695

MADIS MANAGEMENT

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

39059

MAIL HANDLING INTL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32533

MAITON AIR LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
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32569

MAJESTIC EXECUTIVE

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35087

MALAMATINAS

GRIKKLAND

1801

MALAYSIAN AIRLINES

MALASÍA

36992

MANN AVIATION LLC

BANDARÍKIN

3901

MARATHON OIL

BANDARÍKIN

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

SÁDI-ARABÍA

34154

MARCO POLO AVTN LTD.

CAYMAN-EYJAR

34616

MARQUEZ BROTHERS AV

BANDARÍKIN

35178

MARRIOTT INTL

BANDARÍKIN

1828

MARSHALL CAMBRIDGE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22811

MASCO

BANDARÍKIN

33151

MASS Holding

HOLLAND

38632

MATHIS BROTHERS

BANDARÍKIN

30499

MATHYS HUGO

SVISS

9088

MATTHEWS AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31670

MATTHEWS JOHN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37112

MAXAIR (NIGERIA)

NÍGERÍA

32516

MAZAMA FINANCE

BANDARÍKIN

f10308

MBG, LLC

BANDARÍKIN

28682

MBI AVIATION

BANDARÍKIN

31708

MCAIR SERVICES

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34826

MCAP EUROPE LTD

ÍRLAND

4260

MCCAIN FOODS

KANADA

26848

MCDONALD’S CORP

BANDARÍKIN

39007

MCNEELY CHARTER SVC

BANDARÍKIN

f11393

MDL CONSULTING ASSOCIATES LLC

BANDARÍKIN

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

BANDARÍKIN

12177

MELLON BANK

BANDARÍKIN

35776

MERIDIAN (GHANA)

GANA

31538

MERLIN AVIATION

SVISS

31076

METRO JET USA

BANDARÍKIN

11068

MGM MIRAGE

BANDARÍKIN

26475

MIDAMERICAN ENERGY

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

30837

MIDROC AVIATION

SÁDI-ARABÍA

9082

MIDWEST AVIATION NE

BANDARÍKIN

27573

MID ROC LEASING

SÁDI-ARABÍA

36881

MID SOUTH AVIATION

BANDARÍKIN

37895

MID SOUTH JETS INC

BANDARÍKIN

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

12626

MILLION AIR CHARTER

BANDARÍKIN

2294

MIL UK RAF

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37426

MINERALOGY PTY LTD.

BANDARÍKIN

32550

MINNESOTA CHOICE AVIATION IV
LLC

BANDARÍKIN

21245

MK AIRLINES LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33855

MOBYHOLD LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38024

MODERN ROAD MAKERS

INDLAND

f11427

MOELIS & COMPANY MANAGER LLC

BANDARÍKIN

36267

MONACO SPORTS MNGMT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1922

MONARCH AIRLINES LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

3508

MONSANTO

BANDARÍKIN

31348

MORGAN STANLEY MGMT

BANDARÍKIN

32228

MORGAN’S MACHINE

BANDARÍKIN

2996

MOTOROLA AUSTIN TX

BANDARÍKIN

4341

MOTOROLA MOBILITY

BANDARÍKIN

32202

MOUNTAIN AVTN LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10319

MP Air, Inc.

BANDARÍKIN

32777

MP AVIATION LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

8099

MSF AVIATION

CAYMAN-EYJAR

23928

MULTIFLIGHT LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36762

MURRAY AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34926

MURRAY AIR LTD

MALTA

31584

MVOC

BANDARÍKIN

36987

MWM AG

SVISS

32579

MYSKY LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29444

M C Group

BANDARÍKIN

f10327

National Gypsum Company

BANDARÍKIN
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36522

New Orion Air Group

BANDARÍKIN

38627

NextEra Energy Inc.

BANDARÍKIN

f12496

Noble Services Switzerland, LLC

BANDARÍKIN

f10338

Nordstrom, Inc.

BANDARÍKIN

f12013

Norfolk Southern Corp.

BANDARÍKIN

28895

NAC AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23230

NASA

BANDARÍKIN

f10324

NASCAR, Inc.

BANDARÍKIN

36849

NATIONAL AIR CARGO GROUP INC

BANDARÍKIN

35849

NATIONAL AVTN COMP.

INDLAND

6764

NATIONAL JETS

BANDARÍKIN

9900

NATIONWIDE MUTUAL

BANDARÍKIN

7853

NATURAL ENVIRONMENT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

8721

NAUTHIZ PTY LTD

ÁSTRALÍA

20472

NCC SERVICES

BANDARÍKIN

38835

NEBULA III LTD UAE

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

38874

NEPTUNE AVTN SVCS

BANDARÍKIN

31095

NETJETS AVIATION INC

BANDARÍKIN

32049

NEWJETCO EUROPE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36325

NEWS AMERICA INC

BANDARÍKIN

38267

NEW PRIME INC

BANDARÍKIN

31086

NIGERIAN EAGLE AIRLINES

NÍGERÍA

34560

NOBLE FOODS LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33712

NOBLE FOODS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33203

NOCLAF LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33473

NOK AIR

TAÍLAND

36355

NOLA AVIATION

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f11329

NORLEASE INC

BANDARÍKIN

33099

NORTH AMER JET LLC

BANDARÍKIN

31004

NOVA CORPORATE SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39066

NOVOAIR LTD

BANGLADESS

f12708

NOW PRESENCE LLC

BANDARÍKIN

31489

NS Aviation

BERMÚDAEYJAR

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON
TRUST CO

BANDARÍKIN

31771

N526EE

BANDARÍKIN

31910

N700GB

BANDARÍKIN

31781

N846QM

BANDARÍKIN

31780

N941AM

BANDARÍKIN

33974

Ocean Sky Aircraft Mamagement LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10342

Olayan Financing Company

SÁDI-ARABÍA

f10509

Operadora de Vuelos Ejecutivas, S.A. de
C.V.

MEXÍKÓ

f10348

Orient Wonder Internationl Ltd.

BERMÚDAEYJAR

f12461

Osmotica Leasing LLC

BANDARÍKIN

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

BANDARÍKIN

21845

OAKMONT

BANDARÍKIN

31679

OASIS SERVICES

BANDARÍKIN

33108

OCEAN SKY AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33502

OCEAN SKY (TURKEY)

TYRKLAND

31793

OCEAN SKY (UK) LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22820

OMAN AIR

ÓMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

ÓMAN

28683

OMNICARE MANAGEMENT

BANDARÍKIN

37779

ONCAM AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

17692

ONUR AIR

TYRKLAND

22888

ON TIME AVTN

BANDARÍKIN

f11444

OPA LLC

BANDARÍKIN

25897

OPEN ROAD AIRWAYS

BANDARÍKIN

37336

ORANTO PETROLEUM

NÍGERÍA

30217

ORION AIR PTE

SINGAPÚR

39002

ORION ENTERPRISES

CAYMAN-EYJAR

36783

ORYX JET LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

BANDARÍKIN

f10603

OTO Development, LLC

BANDARÍKIN

35176

Pacific Jet Aviation, LLC

BANDARÍKIN

36857

Pacific Stream

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
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f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f10351

Paramount Pictures Corporation

BANDARÍKIN

f11009

Park Rise Investments Ltd.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10356

Peabody Energy

BANDARÍKIN

f10609

Pegasus South, LLC

BANDARÍKIN

f10595

Pfizer Inc.

BANDARÍKIN

38050

Pilante Limited

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10918

Pilgrim Air

BANDARÍKIN

f11181

Pilot Corporation

BANDARÍKIN

f10979

Pinjet Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f11276

Powdr Aviation, Inc

BANDARÍKIN

f13500

Prime Aviation

SINGAPÚR

f10369

Professional Jet Management, Inc.

BANDARÍKIN

2088

PAKISTAN INTERNATIONAL
AIRLINES

PAKISTAN

28158

PALACE INTL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30002

PALM TREE AVIATION

BERMÚDAEYJAR

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGANISTAN

f10642

PAM Management Serv. LLC

BANDARÍKIN

948

PAN MARITIME LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30968

PAN-GULF AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33154

PARAGON GLOBAL FLT S

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32132

PARKRIDGE AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36085

PARK HOUSE AVTN LTD

BERMÚDAEYJAR

38394

PASCAN EXPRESS INC

KANADA

36875

PATRONUS AVIATION

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31009

PATTISON AIRWAYS

KANADA

39143

PAULICOPTER CIA

BRASILÍA

36792

PB AIR LLC

BANDARÍKIN

27187

PDGAUS

ÞÝSKALAND

34044

PD AIR OPERATION LTD

ÞÝSKALAND

34075

PEAKVIEW LLC

BANDARÍKIN

f12723

PEAK ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN

30697

PEARSONS ASSETS GRP

SINGAPÚR
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33882

PEGASUS ELITE AVTN

BANDARÍKIN

22294

PENSKE JET, INC.

BANDARÍKIN

37153

PERFECT 10 ANTENNA

BANDARÍKIN

f12694

PERINI CORP

BANDARÍKIN

36038

PEROLUX SARL

LÚXEMBORG

37762

PETTERSON DON

BANDARÍKIN

22283

PHELPS DODGE CORP

BANDARÍKIN

37430

PHILADELPHIA JET SVC

BANDARÍKIN

32057

PINNACLE OPERATIONS

BANDARÍKIN

21824

PLANES AND PARTS

KANADA

22309

POLET

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32061

POLYGON AIR

BANDARÍKIN

30970

POOL AVIATION NW LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33115

POTASH CORP (2)

KANADA

f10729

PPD Development, LLC

BANDARÍKIN

30220

PPL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

22434

PRESIDENTIAL FLT UAE

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

31920

PRESTBURY TWO

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38271

PRESTIGE INTL HOLDIN

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

33762

PRESTIGE JET RENTAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35276

PRESTIGE JP LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37638

PRIMEVALUE TRADING

KANADA

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NÍGERÍA

37897

PRIME JET (CO)

BANDARÍKIN

36789

PRIME LEGACY MGMT

BANDARÍKIN

29430

PRIME LEGACY MNGMT

BANDARÍKIN

31222

PRIVATE AIRCRAFT INT

ÍSRAEL

36797

PRIVATE JET GROUP

LÍBANON

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDLAND

3751

PROCTER&GAMBLE

BANDARÍKIN

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

BANDARÍKIN

33080

PROPINVEST ASSET MGM

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35365

PRO FLITE

BANDARÍKIN
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33780

PTB (EMERALD) PTY

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32329

PUNJ LLOYD

INDLAND

39222

PUNJ LLOYD PTE LTD

INDLAND

32487

P.M. AIR

KANADA

2196

QANTAS AIRWAYS

ÁSTRALÍA

21912

QATAR AIRWAYS

KATAR

33331

QUADRA AVIATION LP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31585

QUALCOMM

BANDARÍKIN

30948

QUINN AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35924

QWEST COMMUNICATIONS

BANDARÍKIN

36105

Rampart Aviation

BANDARÍKIN

f10376

Raytheon Company

BANDARÍKIN

f10378

Red White & Blue Pictures, Inc.

BANDARÍKIN

f10975

Regions Financial Corporation

BANDARÍKIN

36945

Russian Copper Company Holdings Ltd.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

29692

RABBIT RUN

BANDARÍKIN

37367

RADCOOL INVESTMENTS

SUÐUR-AFRÍKA

32174

RAVELLO ENTERPRISES

BANDARÍKIN

26191

RAVENHEAT MANUFACTRG

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30485

RC AVIATION LLP

BANDARÍKIN

29739

RDV PROPERTIES (ARC)

BANDARÍKIN

38333

REDWOOD AVTN CO.

BANDARÍKIN

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

BANDARÍKIN

29515

RED LINE AIR LLC

BANDARÍKIN

31859

RELATIONAL INVESTORS

BANDARÍKIN

9674

REMO INVESTMENTS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12740

RENAIR 315 LLC

BANDARÍKIN

37662

REYNOLDS JET MGMT

BANDARÍKIN

33614

RICHARD HAYWARD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35143

RICHMOND AMERICAN

BANDARÍKIN

7403

RICHMOR AVIATION

BANDARÍKIN

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

35940

RIZON JET UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

10.4.2014

10.4.2014
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5547

RJR WINSTON SALEM

BANDARÍKIN

30422

RL WINGS LLC

BANDARÍKIN

31650

ROBINSON AVTN

BANDARÍKIN

8271

ROCKWELL COLLINS

BANDARÍKIN

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

BANDARÍKIN

26146

ROCK AIR LTD

SÁDI-ARABÍA

38421

ROCK-TENN COMPANY

BANDARÍKIN

21667

ROSS INVESTMENTS

BANDARÍKIN

31832

ROWLEY M

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28988

ROYAL BANK SCOTLAND

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

2296

ROYAL BRUNEI

BRÚNEI DARÚSSALAM

29599

ROYAL JET

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

2297

ROYAL JORDANIAN AIRLINES

JÓRDANÍA

30527

RP AVIATION

BANDARÍKIN

34828

RUNWAY ASSET MNGT

SUÐUR-AFRÍKA

36882

R & G AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12590

R. Lacy Services, LTD.

BANDARÍKIN

f1467

Sails In Concert, Inc.

BANDARÍKIN

20467

Samaritan’s Purse

BANDARÍKIN

f12147

SanRidge Operating Company

BANDARÍKIN

3991

Sioux Company Ltd

SVISS

30904

Skyflight

BANDARÍKIN

f11112

Sky Aviation LTD.

GÍBRALTAR

34281

Sky Aviation Services

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

f10405

Snapper Consulting Inc.

BRASILÍA

30582

Space Exploration

BANDARÍKIN

f12459

Spitfire USA Limited

BANDARÍKIN

36081

Starbucks Corporation

BANDARÍKIN

f10410

Starwood Asset Management, LLC

BANDARÍKIN

f10899

Sterling Aviation LLC

BANDARÍKIN

30329

SAGA AIRLINES

TYRKLAND

29648

SAGITTA LLC

BANDARÍKIN

38892

SAM FLIER SERVICES

BANDARÍKIN
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38645

SANTOS DUMONT LTD

ÍRLAND

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32608

SAVANNAH AVIATION

BANDARÍKIN

37012

SA EXPRESS (2)

SUÐUR-AFRÍKA

12627

SCANDI AIRLEASING

SVÍÞJÓÐ

f10894

SCB Falcon, LLC

BANDARÍKIN

3236

SCOTTISH & NEWCASTLE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMÚDAEYJAR

36492

SEAGRAVE AVIATION

BANDARÍKIN

33214

SEENO CONSTRUCTION

BANDARÍKIN

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SÁDI-ARABÍA

26695

SELECT PLANT HIRE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36444

SETON DAVID

KENÍA

37439

SEVCS AEREOS ILSA

MEXÍKÓ

f11250

SGSF Capital Venture LLC

BANDARÍKIN

36843

SG FINANS AS

NOREGUR

22418

SHAMROCK AVTN NJ

BANDARÍKIN

38490

SHANGHAI DEER JET

KÍNA

22814

SHARJAH RULERS FLT

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

33126

SHAW COMMUNICATIONS

KANADA

35777

SHAW WALLACE

INDLAND

32093

SHEARWATER AIR

BANDARÍKIN

27163

SHERIDAN AVTN

BANDARÍKIN

29727

SHUKRA

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11453

SIAREX SOCIETY INC

BANDARÍKIN

38910

SIBITI 1 INC

BELÍS

28022

SIEBEL SYSTEMS UK

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36604

SIERRA AVIATION LP

BANDARÍKIN

32002

SIERRA STELLAR

BANDARÍKIN

33581

SIGNAL AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPÚR

39068

SITM JET LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

7867

SIXT

ÞÝSKALAND

10.4.2014

10.4.2014
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35145

SKA INTERNATIONAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

37703

SKIVA AIR

ARMENÍA

37740

SKYBIRD AIR LTD

NÍGERÍA

30241

SKYBLUE AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34695

SKYBUS INC

BANDARÍKIN

35065

SKYBUS LLC

BANDARÍKIN

32526

SKYEXPRESS JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33042

SKYHOPPER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38190

SKYJET AVIATION SVCS

NÍGERÍA

35728

SKYLANE LP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39057

SKYLINE ENTERPRISES

BANDARÍKIN

39132

SKYPLAN FZC

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

23638

SKYSERVICE BUSINESS

KANADA

32337

SKYSTEAD

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

33788

SKYTRAVEL LLC

BANDARÍKIN

38350

SKYWAYAERO INC.

BANDARÍKIN

31074

SKYWAY RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32553

SKYWORKS CAPITAL

BANDARÍKIN

34918

SKY AERONAUTICAL

ÍRLAND

29880

SKY AVIATION

SÁDI-ARABÍA

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPÚR

38711

SKY UNLIMITED WEZUP

HOLLAND

36037

SK TELECOMM

LÝÐVELDIÐ KÓREA

30794

SLEEPWELL AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38895

SOBHA PURAVANKARA

INDLAND

6404

SONY AVIATION

BANDARÍKIN

36182

SOPHAR PROPERTY

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

38491

SOUTHERN AVTN SVCS

BANDARÍKIN

17330

SOUTHERN CROSS AV FL

BANDARÍKIN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

SUÐUR-AFRÍKA

36653

SOUTH AFR. BREWERIES

SUÐUR-AFRÍKA

32897

SPC AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34137

SPECIAL OPS LTD.

SÁDI-ARABÍA
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25246

SPECSAVERS AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31762

SPORTSMENS AVTN GRP

BANDARÍKIN

28904

SPX CORPORATION

BANDARÍKIN

5216

SRILANKAN AIRLINES

SRÍ LANKA

30500

STANDARD & POORS

BANDARÍKIN

36639

STARS AWAY AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

38586

STAR AERO HOLDINGS

BANDARÍKIN

32446

STAR AVIATION SRVCS

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35816

STAR PERU

PERÚ

32554

STA (2006) LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32993

STC BERMUDA LTD.

EGYPTALAND

33469

STEPHEN R. LLOYD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30889

STIRLING AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

17378

STOCKHOLM AIRCRAFT

HOLLAND

27889

STULLER SETTINGS

BANDARÍKIN

28152

ST AVIATION

BANDARÍKIN

24644

ST MERRYN AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

24529

SUBPRICE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9182

SUCKLING AIRWAYS (CAMBRIDGE)
LTD T/A SCOTAIRWAYS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

20474

SUMMIT AVTN USA 2

BANDARÍKIN

29813

SUNCOR ENERGY

KANADA

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE &
LEASING CORP

BANDARÍKIN

31354

SUNWING AIRLINES

KANADA

32807

SUN TV NETWORK

INDLAND

8963

SUREWINGS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28720

SUZUKI DEL CARIBE

PÚERTÓ RÍKÓ

34329

SVCS AEREOS DENIM

MEXÍKÓ

5683

SWAGELOK

BANDARÍKIN

38217

SWEDEWINGS AB

SVÍÞJÓÐ

28494

SWISS

SVISS

38361

SYBERJET AIRCRAFT

BANDARÍKIN

31527

SYMPHONY MILLENIUM

BERMÚDAEYJAR

10.4.2014

10.4.2014
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2642

SYRIAN ARAB AIRLINES

SÝRLENSKA ARABALÝÐVELDIÐ

22568

S ANGOLA

ANGÓLA

22649

S BOTSWANA

BOTSVANA

22593

S BRUNEI SULTAN

BRÚNEI DARÚSSALAM

27535

S PRESIDENT SUDAN

SÚDAN

29242

S TANZANIA

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

f12492

Target corporation

Óskráð

f11003

Tendencia Asset Management

CAYMAN-EYJAR

f10439

Tesoro Aviation Company

BANDARÍKIN

38565

Tetran Assets Ltd.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

25363

The Boeing Company

BANDARÍKIN

f12612

The Private Jet Company

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10831

The Richard E. Jacobs Group, LLC

BANDARÍKIN

f12238

The Whitewind Company US

BANDARÍKIN

f11873

Tillford Limited

BERMÚDAEYJAR

f12235

Top Delight Worldwide Ltd

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10446

Tour Air, Inc.

BANDARÍKIN

f12231

Translatin S.A.

BANDARÍKIN

38580

Triple A Aviation SA

LÚXEMBORG

f10452

Truman Arnold Companies

BANDARÍKIN

f12479

Tyremax Pty Ltd

ÁSTRALÍA

f10990

Ty-Tex Exploration Inc.

BANDARÍKIN

26684

TAG AVIATION UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33802

TAIL WIND LTD.

SINGAPÚR

36754

TAK AVIATION

NÍGERÍA

33497

TAK SERVICES LTD AVV

JÓRDANÍA

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O
BLUMBERGEXCELSIOR CORP

BANDARÍKIN

35547

TAM AVIATION

ASERBAÍDSJAN

27291

TARRANT ADVISORS

BANDARÍKIN

31697

TAS CORP

BANDARÍKIN

4189

TAUBMAN

BANDARÍKIN

32242

TAYLOR ENERGY COMPANY LLC

BANDARÍKIN
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36827

TCC AIR SERVICES INC

BANDARÍKIN

38545

TEAM AERO

BANDARÍKIN

36108

TEAM VIPER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39332

TECHSUPPORT

ÞÝSKALAND

37359

TEKLOC

BANDARÍKIN

29164

TELUS COMMUNICATIONS

KANADA

37446

TEMPEST CAPITAL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39160

TENACIOUS ADVENTURES

BANDARÍKIN

28114

TEXAS AVTN SALES&LSN

BANDARÍKIN

15677

TEXTRON

BANDARÍKIN

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35441

THOMAS ENTERPRISES

BANDARÍKIN

f10971

THOMAS William H.

BANDARÍKIN

37352

THOMAS & BETTS

BANDARÍKIN

30131

THOMSON AIRWAYS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31218

THUNDER AIR UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35153

THUN AB

SVÍÞJÓÐ

27799

TIDEWATER

BANDARÍKIN

4744

TITAN AIRWAYS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36184

TNT EXPRESS (UK)

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12990

TOKECO INCORPORATED

BANDARÍKIN

36462

TOP ACES INC

KANADA

32110

TOP AIRCRAFT

BANDARÍKIN

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33891

TOWN & COUNTRY FOOD

BANDARÍKIN

32029

TPG AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

38996

TP AERO

BANDARÍKIN

34674

TRANSCONT. WINGS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

26670

TRANSMERIDIAN AVTN

BANDARÍKIN

37267

TRANSWORLD AV TRADE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

5759

TRANS CAN PIPELINES

KANADA

30585

TRANS EURO AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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33923

TREK-AIR B.V.

HOLLAND

29593

TRIDENT JET JERSEY

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28999

TRIDENT LEASING

ÍRLAND

37551

TRIDENT PETROLEUM

EGYPTALAND

36495

TRIMEL INVESTMENT

BANDARÍKIN

33853

TRINITY AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36471

TRIPLE S AVIATION LLC

BANDARÍKIN

13174

TRUSTAIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

26165

TRYGON LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32832

TUCK AVIATION

BANDARÍKIN

21887

TUDOR INVESTMENTS

BANDARÍKIN

24731

TURKMENISTAN

TÚRKMENISTAN

28983

TWINWOOD TRANSPORT.

CAYMAN-EYJAR

7971

TW AIR

BERMÚDAEYJAR

f10460

Unisys Corporation

BANDARÍKIN

2782

United Airlines, Inc.

BANDARÍKIN

2795

Universal Weather and Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

ÚGANDA

12105

UIM AIRCRAFT

BANDARÍKIN

32889

UNIQE AIR (UK)

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35763

UNITED AIRWAYS (BD)

BANGLADESS

4090

UNITED COMPANY THE

BANDARÍKIN

21505

UNITED CONSTRUCTION

TYRKLAND

34059

UNITED WEST AIRLINES

BANDARÍKIN

33177

UNIV AVN MIDDLE EAST

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

34914

USA JET AIRLINES 3

BANDARÍKIN

f10462

US Bank NA Trustee

BANDARÍKIN

34260

US MARSHALS SERVICE

BANDARÍKIN

35834

UTFLIGHT

BANDARÍKIN

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

ÚSBEKISTAN

30637

Vale S/A

BRASILÍA

f10591

Vulcan Materials Company

BANDARÍKIN

37678

VALEANT PHARMACEUT

BANDARÍKIN
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8962

VALERO SERVICES, INC

BANDARÍKIN

33003

VEDANTA ALUMINA LTD

INDLAND

38968

VERHILL CORPORATE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

7861

VERIZON CORPORATE SERVICES
GROUP

BANDARÍKIN

35720

VICIS CAPITAL L.L.C

BANDARÍKIN

34107

VIPER AVIATION LLC

BANDARÍKIN

37019

VIPJET LIMITED

ÍRLAND

8142

VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30418

VMD AVIATION

BANDARÍKIN

36911

VOLITO AVIATION DEUX

SVÍÞJÓÐ

34977

V1 FLT SUP. INTL

BANDARÍKIN

f12485

Waco Air Supply

BANDARÍKIN

f10471

Wayne A Reaud

BANDARÍKIN

2634

Western Air Charter Inc

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10629

Weyerhaeuser Company

BANDARÍKIN

f10479

Wichita Air Services, Inc.

BANDARÍKIN

f10482

Windsor Media Inc.

BANDARÍKIN

f11514

Windway Capital Corp

Óskráð

f10881

Worldwide Business Jets Corp

BANDARÍKIN

f10483

World Harvest Church Flight Operations

BANDARÍKIN

f12248

World Noble Limited Cayman Island

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

35911

WALLAN AVIATION 2

SÁDI-ARABÍA

25432

WAL-MART STORES

BANDARÍKIN

30900

WARNER ROAD AVTN

BANDARÍKIN

35511

WARWICKSHIRE BLUE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38924

WAR ENTERPRISES

BANDARÍKIN

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

BANDARÍKIN

36041

WATSCO HOLDINGS INC

BANDARÍKIN

31377

WA DEVELOPMENTS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f13496

WELLS FARGO BANK NORTHWEST,
NATIONAL ASSOCIATION

BANDARÍKIN

35535

WELLS FARGO BANK (2)

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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2885

WESTAIR FLYING

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36283

WESTERN AIR CHTR KX

BANDARÍKIN

34328

WESTFIELD LLC

BANDARÍKIN

2890

WESTLAND

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

25990

WESTSHORE AVTN MGMT

BANDARÍKIN

34873

WESTSTAR AVTN SVCS

MALASÍA

22445

WHITE CLOUD

BANDARÍKIN

38210

WHITE MOUNTAIN AVTN

BANDARÍKIN

28542

WHITE ROSE AVTN

BANDARÍKIN

32120

WILDERNESS POINT ASS

BANDARÍKIN

35983

WILLIAMS AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

3021

WILLIAMS COMPANIES

BANDARÍKIN

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11390

WILLIS LEASE FINANCE CORP

BANDARÍKIN

36185

WILMINGTON TRUST(EI)

ÍRLAND

37196

WINCOR AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38987

WINDSOR JET MNGT

BANDARÍKIN

34008

WINGED BULL AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36815

WING AVTN CHTR SVC

BANDARÍKIN

25648

WING AVTN USA

BANDARÍKIN

29596

WINNEPEG C/O REYES

BANDARÍKIN

37767

WIN AVIATION LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32802

WIV AIR-2 LLC

BANDARÍKIN

31438

WOOD J M

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30474

WORLD IS YOURS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22444

WORTHINGTON INDUSTRY

BANDARÍKIN

32152

WYNDHAM WORLDWIDE

BANDARÍKIN

f10485

Xerox Corporation

BANDARÍKIN

24421

XAMEX INVESTMENTS

BANDARÍKIN

32609

XIAMEN AVIATION AVV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38359

YAAS

BANDARÍKIN

34976

YH AVIATION LTD

SVISS
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BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

37033

YUM RESTAURANT SVCS

BANDARÍKIN

f10983

Zachry Industrial Inc.

BANDARÍKIN

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

BANDARÍKIN

f10490

Zimmer Inc.

BANDARÍKIN

f11242

Zoe Air

SUÐUR-AFRÍKA

f12223

ZC Aviation

BANDARÍKIN

34953

ZENITH CAPITAL LTD

SVISS

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

BANDARÍKIN

5943

ZENO AIR

BANDARÍKIN

38819

ZEST AVIATION PVT

INDLAND

38977

ZWEITE XR-GMBH

ÞÝSKALAND

35380

19TH HOLE CORP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1905

3M COMPANY

BANDARÍKIN

36971

350 S.R.O.

SLÓVAKÍA

34746

51 NORTH LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

BANDARÍKIN

6803

711 CODY INC

BANDARÍKIN

f12809

73MR LLC

BANDARÍKIN

27726

994748 ONTARIO INC

KANADA

a11749

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
CFLHQ

Óskráð

a11758

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
GOCSE

Óskráð

a11482

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N192NC

Óskráð

a11485

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N22NG

Óskráð

a11486

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N254GA

Óskráð

a11743

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N289MU

Óskráð

a11493

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N44EG

Óskráð

a11494

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N450LC

Óskráð

a11499

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N588AT

Óskráð

a11507

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N86LF

Óskráð

a12844

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N886DT

BANDARÍKIN

a11513

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N928GC

Óskráð
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BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
CRCO-auðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a11518

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N995BE

Óskráð

a11532

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VPBAT

Óskráð

a12656

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VPCBY

CAYMAN-EYJAR

a11538

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VPCJM

Óskráð

a11540

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VPCRO

Óskráð

a11544

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VQBAM

Óskráð

a12914

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VTDHA

INDLAND

a11747

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VTRAK

Óskráð

a12916

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
WW1

Óskráð

a12924

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XARGB

MEXÍKÓ
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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 549/2013

10.4.2014

2014/EES/23/51

frá 21. maí 2013
um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í Evrópusambandinu (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

3)

Borgarar Sambandsins þurfa þjóðhagsreikninga sem
undirstöðutæki til greiningar á efnahagslegu ástandi
aðildarríkis eða svæðis. Slíka reikninga ætti, sökum
sambærileika, að undirbúa á grundvelli eins sviðs
meginreglna sem ekki gefur færi á mismunandi túlkunum.
Veittar upplýsingar ættu að vera eins nákvæmar, ítarlegar
og tímanlegar og kostur er til að tryggja hámarks gagnsæi
fyrir alla geira.

4)

Framkvæmdastjórnin ætti að nota samtölur þjóðhags- og
svæðisreikningakerfa í þágu stjórnsýslu Sambandsins og
einkum útreikninga á fjárhagsáætlunum.

5)

Árið 1970 var gefið út stjórnsýsluskjalið „Evrópska
þjóðhagsreikningakerfið (e. ESA)“ og náði það yfir
sviðin sem heyra undir þessa reglugerð. Hagstofa
Evrópubandalaganna var ein um að taka þetta skjal saman
og á eigin ábyrgð og var það niðurstaða margra ára vinnu,
bæði stofunnar og innlendra hagstofa aðildarríkjanna,
með það að markmiði að búa til þjóðhagsreikningakerfi
til að mæta kröfum efnahags- og félagsmálastefnu
Evrópubandalaganna. Það er útgáfa Bandalagsins af
þjóðhagsreikningakerfi Sameinuðu þjóðanna sem
Bandalögin höfðu notað fram að þeim tíma. Önnur útgáfa
skjalsins var gefin út 1979 til að uppfæra upphaflega
textann(3).

6)

Með reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 frá 25. júní 1996
um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í
Bandalaginu(4) er þjóðhagsreikningakerfi komið á
laggirnar til að mæta kröfum efnahags-, félags- og
svæðisstefnu Bandalagsins. Kerfi þetta samrýmdist
að mestu þjóðhagsreikningakerfinu sem þá var nýtt,

(3)

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins), evrópska
þjóðhagsreikningakerfið (EÞK), önnur útgáfa, Hagstofa Evrópusambandsins,
Lúxemborg, 1979.
Stjtíð. EB L 310, 30.11.1996, bls. 1.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins, einkum 1. mgr. 338. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu(1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð(2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Stefnumótun í Sambandinu og vöktun hagkerfa
aðildarríkjanna og Efnahags- og myntbandalagsins
(e. EMU) krefst sambærilegra, uppfærðra og traustra
upplýsinga um skipan hagkerfisins og þróun efnahagslegra
aðstæðna í hverju aðildarríki eða svæði.

2)

Framkvæmdastjórnin ætti að taka þátt í að vakta hagkerfi
aðildarríkjanna og Efnahags- og myntbandalagsins
og einkum gefa ráðinu skýrslur reglulega um hvernig
aðildarríkjunum miðar við að efna skuldbindingar sínar
varðandi Efnahags- og myntbandalagið.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 174, 26.6.2013, bls. 1 Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2014 frá 8. apríl 2014
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB C 203, 9.7.2011, bls. 3.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 13. mars 2013 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 22. apríl 2013.

(4)
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sem hagtölunefnd Sameinuðu þjóðanna samþykki í
febrúar 1993 (þjóðhagsreikningakerfið 1993) svo að
niðurstöður allra aðildarlanda Sameinuðu þjóðanna yrðu
sambærilegar á alþjóðamælikvarða.

7)

8)

9)

Þjóðhagsreikningakerfið 1993 var uppfært með nýja
þjóðhagsreikningakerfinu (þjóðhagsreikningakerfið
2008) sem hagtölunefnd Sameinuðu þjóðanna samþykkti
í febrúar 2009 til að færa þjóðhagsreikninga betur
til samræmis við nýtt efnahagsumhverfi, framfarir í
aðferðafræðilegum rannsóknum og þarfir neytenda.

Þörf er á að endurskoða evrópska þjóðhagsreikningakerfið,
sem komið var á fót með reglugerð (EB) nr. 2223/96
(EÞK 1995), í því skyni að taka tillit til þróunar í
þjóðhagsreikningakerfinu til að endurskoðaða
evrópska þjóðhagsreikningakerfið, eins og því er
komið á fót með þessari reglugerð, innihaldi útgáfu af
þjóðhagsreikningakerfinu frá 2008 sem er aðlagað skipan
hagkerfis aðildarríkjanna, til þess að gögn Sambandsins
séu sambærileg við þau sem helstu alþjóðlegu
samstarfsaðilar þess taka saman.

Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 691/2011 frá 6. júlí 2011 um evrópska hagreikninga
fyrir umhverfismál(5) var komið á fót sameiginlegum
ramma fyrir söfnun, samantekt, afhendingu og mat á
evrópskum hagreikningum fyrir umhverfismál í þeim
tilgangi að koma á fót evrópskum hagreikningum fyrir
umhverfismál sem hliðarreikninga við endurskoðuðu
evrópsku þjóðhagsreikningana.

10) Orðsendinguna frá framkvæmdastjórninni til ráðsins
og Evrópuþingsins 20. ágúst 2009 undir yfirskriftinni
„Verg landsframleiðsla og fleira — Framfarir mældar
í breytilegum heimi“ ætti einnig að hafa fyllilega
til hliðsjónar í hagreikningum um umhverfismál og
félagsmál. Þörf er á rækilegum aðferðafræðilegum
rannsóknum og gagnaprófunum, einkum um þætti sem
varða „Verga landsframleiðslu og fleira“ og Evrópu
2020 stefnumörkunina með það í huga að þróa víðtækari
mælingaraðferðir fyrir vellíðan og framþróun og stuðla
þannig að hugvitssömum og sjálfbærum hagvexti fyrir
alla. Í þessu samhengi ætti að taka á málum sem varða
umhverfisleg úthrif og félagslegt óréttlæti. Einnig skal
taka tillit til mála sem varða framleiðnibreytingar. Þetta
ætti að gera gögn, sem koma til viðbótar samtölum
vergrar landsframleiðslu, aðgengileg eins fljótt og auðið
er. Árið 2013 ber framkvæmdastjórninni að leggja
fram fyrir Evrópuþingið og ráðið orðsendingu til að
(5)

Stjtíð. ESB L 192, 22.7.2011, bls. 1.
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árétta „Verga landsframleiðslu og fleira“ og, ef við á,
lagafrumvörp árið 2014. Líta ætti á gögn um þjóðhagsog svæðisreikningakerfi sem eitt af tækjunum til að ná
þessum markmiðum.

11) Rannsaka ætti hugsanlega notkun á nýrri, sjálfvirkri
aðferð við söfnun á rauntíma.

12) Endurskoðaða evrópska þjóðhagsreikningakerfið, sem
komið er á fót með þessari reglugerð (EÞK 2010), felur
í sér aðferðafræði og afhendingarkerfi sem skilgreinir
reikninga og töflur sem öll aðildarríkin eiga að afhenda
samkvæmt tilgreindum eindögum. Framkvæmdastjórnin
ætti að gera þessa reikninga og töflur tiltæka fyrir
notendur á tilteknum dögum og, ef við á, samkvæmt
fyrirfram tilkynntu afhendingardagatali, einkum með
tilliti til vöktunar á efnahagslegri samleitni og til að ná
góðu samræmi við efnahagsstefnur aðildarríkjanna.

13) Samþykkja ber notendavæna aðferð við útgáfu gagna og
miðlun aðgengilegra og nytsamra upplýsinga til borgara
Sambandsins og annarra hagsmunaaðila.

14) Evrópska þjóðhagsreikningakerfið 2010 kemur smám
saman í stað allra annarra kerfa sem viðmiðunarrammi
sameiginlegra staðla, skilgreininga, flokkunar
og bókhaldsreglna til að taka saman reikninga
aðildarríkjanna, að því er varðar Sambandið, til að
komist verði að niðurstöðum sem eru sambærilegar milli
aðildarríkjanna.

15) Í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1059/2003 frá 26. maí 2003 um að taka upp
sameiginlega flokkun hagskýrslusvæða (NUTS)(6) ætti
að nota flokkun hagskýrslusvæða í öllum hagskýrslum
aðildarríkjanna sem eru sendar framkvæmdastjórninni
og sundurliðaðar eftir svæðum. Af þessum sökum
ætti að skilgreina hagskýrslusvæði í samræmi við
NUTS-flokkunina til að koma á fót sambærilegum
svæðishagskýrslum.

16) Afhending aðildarríkjanna á gögnum, þ.m.t. afhending
trúnaðargagna, stjórnast af reglunum sem settar eru fram í
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 frá
11. mars 2009 um evrópskar hagskýrslur(7). Ráðstafanir,
sem gerðar eru í samræmi við þessa reglugerð, ættu
því til samræmis við það að tryggja einnig verndun
trúnaðargagna og að engin ólögleg birting upplýsinga eða
notkun gagnanna til annars en hagskýrslugerðar eigi sér
stað við gerð og miðlun evrópskra hagskýrslna.
(6)
(7)

Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 164.
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17) Starfshópur hefur verið stofnaður til að athuga frekar
þætti í meðhöndlun óbeint mældrar fjármálaþjónustu
(e. FISIM) í þjóðhagsreikningum, þ.m.t. athugun á
aðferð að teknu tilliti til áhættu, að undanskilinni áhættu
af útreikningum á óbeint mældri fjármálaþjónustu
til að endurspegla væntanlegan framtíðarkostnað við
raunverulega áhættu. Nauðsynlegt kann að reynast,
að teknu tilliti til niðurstaðna starfshópsins, að breyta
aðferðafræðinni við útreikning og úthlutun óbeint
mældrar fjármálaþjónustu með framseldri gerð til að ná
fram bættum niðurstöðum.
18) Gjaldaliðir vegna rannsókna og þróunarstarfsemi
teljast fjárfesting og ættu því að vera skráðir sem verg
fjármunamyndun. Þó er nauðsynlegt að tilgreina, með
framseldum gerðum, snið gagna sem skráð eru verg
fjármunamyndun í rannsóknum og þróunarstarfsemi
þegar fullnægjandi trausti á áreiðanleika og sambærileika
gagnanna hefur verið náð með prófunum sem byggðar
eru á þróun viðbótartaflna.
19) Í tilskipun ráðsins 2011/85/ESB frá 8. nóvember 2011
um kröfur um fjárlagaramma aðildarríkjanna (8)
er krafist birtingar viðkomandi upplýsinga um
ábyrgðarskuldbindingar sem gætu haft mikil áhrif á
opinber fjárlög, þ.m.t. ábyrgðaryfirlýsingar hins opinbera,
útlán í vanskilum og skuldbindingar sem hljótast af rekstri
opinberra hlutafélaga, þ.m.t. viðkomandi gildissvið.
Kröfur þessar kalla á viðbótarbirtingu við það sem krafist
er í þessari reglugerð.
20) Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
kom í júní 2012 á fót starfshópi um áhrifin af
tilskipun 2011/85/ESB fyrir söfnun og miðlun gagna
um opinber fjármál og beindi hann athyglinni að
framkvæmd krafna sem varða ábyrgðarskuldbindingar
og aðrar viðkomandi upplýsingar sem gætu gefið
vísbendingar um hugsanlega mikil áhrif á opinber fjárlög,
þ.m.t. ábyrgðaryfirlýsingar hins opinbera, skuldbindingar
sem hljótast af rekstri opinberra hlutafélaga,
samstarfsverkefni opinberra aðila og einkaaðila, útlán í
vanskilum, og eign hins opinbera í fjármagni hlutafélaga.
Með því að hrinda vinnu starfshópsins að fullu leyti í
framkvæmd væri lagt af mörkum til viðeigandi greiningar
á undirliggjandi efnahagstengslum samninga um
samstarfsverkefni opinberra aðila og einkaaðila, þ.m.t.,
eins og við á, áhættu sem tengist byggingarstarfsemi
og mannvirkjagerð, framboði og eftirspurn, og greina
óbeinar skuldir utan efnahagsreiknings samstarfsverkefna
opinberra aðila og einkaaðila og stuðla þannig að auknu
gagnsæi og áreiðanlegum hagtölum um skuldir.
21) Efnahagsstefnunefndin (e. EPC), sem komið var á fót með
ákvörðun ráðsins 74/122/EBE(9), hefur starfað í tengslum
við sjálfbærni lífeyris og endurbætur á lífeyriskerfinu.
Náið samræmi skal haft við vinnu annars vegar tölfræðinga
( 8)
( 9)

Stjtíð. ESB L 306, 23.11.2011, bls. 41.
Ákvörðun ráðsins 74/122/EBE frá 18. febrúar 1974 um að koma á fót
efnahagsstefnunefnd (Stjtíð. EB L 63, 5.3.1974, bls. 21).
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og hins vegar sérfræðinga um hækkandi lífaldur fólks
undir forsjá efnahagsstefnunefndarinnar, bæði innanlands
og á evrópskum vettvangi, að því er varðar þjóðhagslegar
forsendur og aðrar tryggingafræðilegar forsendur í því
skyni að tryggja samræmi og sambærileika niðurstaðna
á landsvísu og einnig skilvirka miðlun gagnanna
og upplýsinga sem varða lífeyrismál, til notenda og
hagsmunaaðila. Einnig ætti að koma skýrt fram að áfallin
lífeyrisréttindi í almannatryggingakerfinu eru ekki, sem
slík, mælikvarði á sjálfbærni opinberra fjármála.
22) Gögn og upplýsingar um ábyrgðarskuldbindingar
aðildarríkjanna eru veittar með skírskotun til vinnunnar
varðandi tilhögun marghliða eftirlits í samningnum um
stöðugleika og vöxt. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar
en í júlí 2018, gefa út skýrslu þar sem metið er hvort gera
eigi þessi gögn aðgengileg með skírskotun til evrópska
þjóðhagsreikningakerfisins 2010.
23) Mikilvægt er að leggja áherslu á merkingu svæðis
bundinna reikningsskila aðildarríkja fyrir svæðisbundna,
efnahagslega og félagslega samheldnisstefnu Sam
bandsins, ásamt greiningu á efnahagslegum víxltengslum.
Enn fremur er viðurkennd þörfin á að auka gagnsæi
reikninga á svæðisvísu, þ.m.t. reikninga hins opinbera.
Framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópu
sambandsins)
ber að gefa sérstakan gaum að opinberum fjármálum á
svæðum þar sem eru sjálfstjórnarhéruð eða ríkisstjórnir
innan aðildarríkja.
24) Framselja ber framkvæmdastjórninni valdið til að
samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans
um starfshætti Evrópusambandsins (e. TFEU) til að
breyta A-viðauka við þessa reglugerð með það fyrir
augum að tryggja samræmda túlkun eða alþjóðlegt
samanburðarhæfi hennar. Einkum er mikilvægt að
framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð meðan á
undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við nefndina
um evrópska hagskýrslukerfið sem komið var á fót
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 223/2009. Enn fremur
er mikilvægt, skv. 4. mgr. 127. gr. og 5. mgr. 282. gr.
sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, að
framkvæmdastjórnin hafi samráð við Seðlabanka Evrópu
á valdsviði hans á meðan undirbúningsvinna hennar
fer fram. Framkvæmdastjórnin ætti, við undirbúning
og samningu framseldra gerða, að tryggja samhliða,
tímanlega og viðeigandi afhendingu viðkomandi skjala
til Evrópuþingsins og ráðsins.
25) Flestar tölfræðilegar samtölur sem notaðar eru innan
ramma efnahagsstjórnar í Sambandinu, einkum
aðferðir gegn óhóflegum fjárlagahalla og ójafnvægi
í þjóðarbúskapnum, eru skilgreindar með tilvísun í
evrópska þjóðhagsreikningakerfið. Framkvæmdastjórnin
ætti, þegar hún afhendir gögn og skýrslur samkvæmt
þessum málsmeðferðarreglum, að gefa viðeigandi
upplýsingar um áhrif viðkomandi samtala evrópska
þjóðhagsreikningakerfisins 2010 á aðferðafræðilegar
breytingar sem innleiddar eru með framseldum gerðum, í
samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.
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26) Framkvæmdastjórnin mun, fyrir lok maí 2013 og í nánu
samstarfi við aðildarríkin, framkvæma mat á því hvort
gögnin um rannsóknir og þróunarstarfsemi hafi náð
fullnægjandi gæðastigi varðandi þjóðhagsreikninga, bæði
að gangverði og magni, með það fyrir augum að tryggja
áreiðanleika og sambærileika rannsókna og þróunar
evrópska þjóðhagsreikningakerfisins.

27) Framkvæmdastjórnin mun veita aðildarríkjum
undanþágur þar eð framkvæmd þessarar reglugerðar
mun þarfnast verulegrar aðlögunar í landsbundnum
hagskýrslukerfum. Einkum ætti afhendingaráætlun
landsbundinna hagskýrslukerfa að taka tillit til pólitískra
og tölfræðilegra grundvallarbreytinga sem orðið
hafa í sumum aðildarríkjum á viðmiðunartímabilum
áætlunarinnar. Undanþágur sem framkvæmdastjórnin
veitir ættu að vera til skamms tíma og háðar endurskoðun.
Framkvæmdastjórnin ætti að veita hlutaðeigandi
aðildarríkjum stuðning í viðleitni þeirra að tryggja þá
aðlögun sem krafist er á hagskýrslukerfum þeirra svo að
hægt sé að draga undanþágur þessar til baka eins fljótt og
auðið er.

28) Stytting skilafrests á afhendingu gæti aukið álag og
kostnað svarenda og hagstofa aðildarríkja í Sambandinu
til muna og skapað hættu á að minni gæði verði á gögnum
sem tekin eru saman. Því ætti að hafa jafnvægi kosta
og galla í huga þegar skilafrestur á gagnasendingum er
ákveðinn.

29) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd
þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni
framkvæmdarvald. Þessu valdi ætti að beita í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur
og almennar meginreglur varðandi tilhögun eftirlits
aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún
beitir framkvæmdarvaldi sínu(10).

30) Sambandinu er heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi
við nálægðarregluna, eins og sett er fram í 5. gr. sáttmálans
um Evrópusambandið, þar eð aðildarríkin geta ekki
fyllilega náð markmiði þessarar reglugerðar, þ.e. að koma
á fót endurskoðuðu evrópsku þjóðhagsreikningakerfi, og
því verður betur náð á vettvangi Sambandsins. 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 megi því markmiði.

31) Samráð hefur verið haft við nefndina um evrópska
hagskýrslukerfið.
(10) Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13.
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32) Samráð hefur verið haft við hagskýrslunefndina um
peningamál, fjármál og greiðslujöfnuð, sem komið
var á fót með ákvörðun ráðsins 2006/856/EB frá
13. nóvember 2006 um að koma á fót hagskýrslunefnd
um peningamál, fjármál og greiðslujöfnuð(11) og nefndina
um vergar þjóðartekjur (VÞT-nefndinni) sem komið var
á fót með reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1287/2003
frá 15. júlí 2003 um samræmingu vergra þjóðartekna á
markaðsvirði (reglugerð um vergar þjóðartekjur)(12).
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Efni
1. Með reglugerð þessari er komið á fót evrópska
þjóðhagsreikningakerfinu 2010 („EÞK 2010“ eða „EÞK“).
2.

Evrópska þjóðhagsreikningakerfið 2010 kveður á um:

a) aðferðafræði (A-viðauki) um sameiginlega staðla,
skilgreiningar, flokkanir og reikningsskilareglur sem nota
skal við samantekt hagreikninga og taflna á sambærilegum
grunni, að því er varðar Sambandið, ásamt niðurstöðunum
sem krafist er skv. 3. gr.,
b) áætlun (B-viðauki) sem greinir frá tímamörkum
sem aðildarríkin skulu vinna eftir við að afhenda
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins)
hagreikninga og töflur er taka á saman í samræmi við
aðferðafræðina sem um getur í a-lið.
3. Reglugerð þessi skal, með fyrirvara um 5. og 10. gr.,
gilda um allar gerðir Sambandsins sem vísa til evrópska
þjóðhagsreikningakerfisins eða skilgreininga þess.
4. Reglugerð þessi skyldar ekki aðildarríki til að nota
evrópska þjóðhagsreikningakerfið við samantekt á
hagreikningum til eigin nota.
2. gr.
Aðferðafræði
1. Aðferðafræðin við evrópska þjóðhagsreikningakerfið
2010, sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr., kemur fram í
A-viðauka.
2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldar gerðir, í samræmi við 7. gr., um breytingar á
aðferðafræði evrópska þjóðhagsreikningakerfisins 2010 í því
skyni að tilgreina og bæta inntak þess, í þeim tilgangi að
samræma túlkun eða tryggja alþjóðlegan sambærileika, að því
tilskildu að hún breyti ekki undirliggjandi hugtökum, að ekki
sé þörf á viðbótarfjármagni fyrir framleiðendur hvað varðar
framkvæmd þeirra innan evrópska þjóðhagsreikningakerfisins
og að þær valdi ekki breytingu á eigin tekjum.
(11) Stjtíð. ESB L 332, 30.11.2006, bls. 21.
(12) Stjtíð. ESB L 181, 19.7.2003, bls. 1.
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3. Í vafatilfellum varðandi rétta framkvæmd reiknings
skilareglna evrópska þjóðhagsreikningakerfisins 2010
skal hlutaðeigandi aðildarríki krefja framkvæmdastjórnina
(Hagstofu Evrópusambandsins) skýringa. Framkvæmdastjórnin
(Hagstofa Evrópusambandsins) skal grípa án tafar til aðgerða,
bæði við að athuga beiðnina og að miðla ráðgjöf sinni við
umbeðna nánari útlistun til hlutaðeigandi aðildarríkis og allra
annarra aðildarríkja.
4. Aðildarríkin skulu framkvæma útreikninga og
úthlutun óbeint mældrar fjármálaþjónustu (e. FISIM) í
þjóðhagsreikningum í samræmi við aðferðafræðina sem lýst
er í A-viðauka. Framkvæmdastjórninni skal veitt vald til að
samþykkja framseldar gerðir, fyrir 17. september 2013 og
í samræmi við 7. gr., þar sem mælt er fyrir endurskoðaðri
aðferðafræði við útreikning og úthlutun óbeint mældrar
fjármálaþjónustu. Framkvæmdastjórnin skal, í krafti
valdheimilda sinna samkvæmt þessari málsgrein, tryggja að
slíkar framseldar gerðir bæti ekki umtalsverðu stjórnsýsluálagi
á aðildarríkin eða á svareiningarnar.
5. Aðildarríkin skulu skrá útgjöld vegna rannsókna og
þróunarstarfsemi sem verga fjármunamyndun. Framkvæmda
stjórnin skal hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir, í
samræmi við 7. gr., til að tryggja áreiðanleika og sambærileika
gagna evrópska þjóðhagsreikningakerfisins 2010 á rannsóknir
og þróunarstarfsemi aðildarríkjanna. Framkvæmdastjórnin
skal, í krafti valdheimilda sinna samkvæmt þessari málsgrein,
tryggja að slíkar framseldar gerðir auki ekki stjórnsýsluálag á
aðildarríkin eða á svareiningarnar.
3. gr.
Afhending gagna til framkvæmdastjórnarinnar
1. Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni
(Hagstofu Evrópusambandsins) reikningana og töflurnar í
B-viðauka innan þess frests sem er tilgreindur þar fyrir hverja
töflu.
2. Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni þau
gögn og lýsigögn sem krafist er í þessari reglugerð, í samræmi
við tilgreindan staðal um gagnaskipti og annað hagnýtt
fyrirkomulag.
Afhenda skal þessi gögn eða uppfæra þau með rafrænum
hætti á miðlægum gagnagrunni hjá framkvæmdastjórninni.
Framkvæmdastjórnin skal skilgreina staðalinn um gagnaskipti
og annað hagnýtt fyrirkomulag á afhendingu gagna með
framkvæmdargerðum. Samþykkja skal framkvæmdargerðir
þessar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur
í 2. mgr. 8. gr.
4. gr.
Gæðamat
1. Í reglugerð þessari gildir gæðaviðmiðunin, sem greint
er frá í 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 223/2009, fyrir
öll gögn sem afhenda skal í samræmi við 3. gr. þessarar
reglugerðar.
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2. Aðildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópubandalaganna) í té skýrslu um gæði gagnanna sem
afhenda skal í samræmi við 3. gr.

3. Framkvæmdastjórnin skal, við beitingu þeirra viðmiðana
um gæðamat sem um getur í 1. mgr. á þau gögn sem þessi
reglugerð tekur til, skilgreina tilhögun, uppbyggingu, tíðni og
matsvísa gæðaskýrslna. Samþykkja skal framkvæmdargerðir
þessar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur
í 2. mgr. 8. gr.

4. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna)
skal meta gæði gagnanna sem send eru.

5. gr.
Gildistökudagur og fyrsta afhending gagna
1. Beita skal evrópska þjóðhagsreikningakerfinu 2010 í
fyrsta sinn á gögn sem kveðið er á um í B-viðauka og verða
afhent frá 1. september 2014.

2. Afhenda skal framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópu
sambandsins) gögnin í samræmi við tímamörkin sem mælt er
fyrir um í B-viðauka.

3. Aðildarríkin skulu halda áfram að senda framkvæmda
stjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) hagreikningana og
töflurnar, sem komið var á fót með evrópska þjóðhags
reikningakerfinu 1995, í samræmi við 1. mgr. uns fyrsta
gagnasendingin, sem byggist á evrópska þjóðhagsreikninga
kerfinu 2010, hefur farið fram.

4. Framkvæmdastjórnin og hlutaðeigandi aðildarríki skulu,
með fyrirvara um 19. gr. reglugerðar ráðsins (EB, KBE)
nr. 1150/2009 frá 22. maí 2000 um framkvæmd ákvörðunar
94/728/EB, KBE um skipulag á eigin tekjum Bandalaganna(13),
athuga hvort þessari reglugerð sé réttilega beitt og leggja
niðurstöður þessara athugana fram fyrir nefndina, sem um
getur í 1. mgr. 8. gr. þessarar reglugerðar.

6. gr.
Undanþágur
1. Framkvæmdastjórnin skal veita aðildarríkjum
tímabundnar undanþágur með framkvæmdargerðum, að
svo miklu leyti sem landsbundin hagskýrslukerfi kalla á
meiriháttar aðlögun vegna beitingar þessarar reglugerðar.
Undanþágur þessar skulu renna út eigi síðar en 1. janúar 2020.
Samþykkja skal framkvæmdargerðir þessar í samræmi við
rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 8. gr.
(13) Stjtíð. EB L 130, 31.5.2000, bls. 1.
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2. Framkvæmdastjórnin skal aðeins veita undanþágu
samkvæmt 1. mgr. í nægjanlega langan tíma til að gera
hlutaðeigandi aðildarríki kleift að aðlaga hagskýrslukerfi
sitt. Hlutfall vergrar landsframleiðslu aðildarríkisins innan
Sambandsins eða evrusvæðisins skal ekki eitt og sér vera
réttlæting fyrir því að veita undanþágu. Framkvæmdastjórnin
skal, eftir því sem við á, veita hlutaðeigandi aðildarríkjum
aðstoð í viðleitni þeirra til að tryggja aðlögunina sem krafist er
í hagskýrslukerfi þeirra.

mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og
ráðsins, eða ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst
framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá
fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. Frestur þessi skal
framlengdur um þrjá mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins
eða ráðsins.

3. Hlutaðeigandi aðildarríki skal, í þeim tilgangi sem
nefndur er í 1. og 2. mgr., leggja fyrir framkvæmdastjórnina
tilhlýðilega rökstudda beiðni eigi síðar en 17. október 2013.

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar
um evrópska hagskýrslukerfið, sem komið var á fót með
reglugerð (EB) nr. 223/2009. Nefnd þessi er nefnd í skilningi
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

Framkvæmdastjórnin skal gefa Evrópuþinginu og ráðinu
skýrslu, að höfðu samráði við nefndina um evrópska
hagskýrslukerfið, eigi síðar en 1. júlí 2018 um framkvæmd
veittra undanþága til að sannreyna hvort þær séu enn
réttlætanlegar.
7. gr.
Beiting framsals
1. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldar gerðir í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um
í þessari grein.
2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldar gerðir, sem um getur í 2. og 5. mgr. 2. gr., í fimm
ár á tímabili sem hefst 16. júlí 2013. Framkvæmdastjórninni
skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, sem um
getur í 4. mgr. 2. gr., í tvo mánuði á tímabili sem hefst 16. júlí
2013. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu, að því er
varðar framsal valds, eigi síðar en níu mánuðum fyrir lok fimm
ára tímabilsins. Framsal valds skal framlengt með þegjandi
samkomulagi um jafnlangan tíma, nema Evrópuþingið eða
ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur
mánuðum fyrir lok hvers tímabils.
3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að
afturkalla framsal valds sem um getur í 2., 4. og 5. mgr. 2. gr.
Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endir á framsal
þess valds sem tilgreint er í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin
öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum
Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í
ákvörðuninni Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra gerða
sem þegar eru í gildi.
4. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda
gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu.
5. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 2., 4. og
5. mgr. 2. gr., skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið
eða ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan þriggja

8. gr.
Nefnd

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.
9. gr.
Samstarf við aðrar nefndir
1. Framkvæmdastjórnin skal, í öllum málum sem falla
undir valdsvið hagskýrslunefndar um peningamál, fjármál og
greiðslujöfnuð, sem komið var á fót með ákvörðun 2006/856/
EB, krefjast álits nefndar þeirrar í samræmi við 2. gr. þeirrar
ákvörðunar.
2. Framkvæmdastjórnin skal senda nefndinni um vergar
þjóðartekjur, sem komið var á fót með reglugerð (EB, KBE)
nr. 1287/2003, allar upplýsingar um framkvæmd þessarar
reglugerðar og sem eru nauðsynlegar fyrir nefndina um vergar
þjóðartekjur til að sinna skyldum sínum.
10. gr.
Umbreytingarákvæði
1. Evrópska þjóðhagsreikningakerfið 1995 skal, að því er
varðar fjárlög og eigin tekjur, halda áfram að vera Evrópska
þjóðhagsreikningakerfið, eins og um það er getið í 1. mgr.
1. gr. reglugerðar (EB, KBE) nr. 1287/2003 og lagagerningum
þar að lútandi, einkum reglugerð (EB, KBE) nr. 1159/2000 og
reglugerð ráðsins (EBE, KBE) nr. 1553/89 frá 29. maí 1989
um endanlegt, samræmt fyrirkomulag á innheimtu eigin tekna
af virðisaukaskatti(14), þó að ákvörðun ráðsins 2007/436/
EB, KBE frá 7. júní 2007 um skipulag á eigin tekjum
Evrópubandalaganna(15) gildi áfram.
2. Aðildarríkjunum er heimilt, að því er varðar ákvörðun
um eigin tekjur sem grundvallast á virðisaukaskatti og með
fyrirvara um 1. mgr., að nota gögn sem grundvölluð eru á
evrópska þjóðhagsreikningakerfinu 2010, þó að ákvörðun
2007/436/EB, KBE gildi áfram, þegar ítarlegu gögnin, sem
krafist er úr evrópska þjóðhagsreikningakerfinu 1995, liggja
ekki fyrir.
(14) Stjtíð. EB L 155, 7.6.1989, bls. 9.
(15) Stjtíð. ESB L 163, 23.6.2007, bls. 17.

Nr. 23/694

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

11. gr.

10.4.2014

Í skýrslunni skal m.a. lagt mat á:

Skýrslugjöf um óbeinar skuldbindingar
Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 2014, leggja fyrir
Evrópuþingið og ráðið skýrslu sem inniheldur fyrirliggjandi
upplýsingar um samstarfsverkefni opinberra aðila og
einkaaðila (e. PPPs) og aðrar óbeinar skuldbindingar,
þ.m.t. ábyrgðarskuldbindingar, utan opinbera geirans.
Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 2018, leggja frekari
skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið og meta að hvaða marki
upplýsingarnar um skuldbindingarnar, sem framkvæmdastjórnin
(Hagstofa Evrópusambandsins) birti, standa fyrir óbeinar
skuldbindingar í heild sinni, þ.m.t. ábyrgðarskuldbindingar,
utan opinbera geirans.

a) gæði gagna í þjóðhags- og svæðisreikningakerfum,

b) skilvirkni þessarar reglugerðar og vöktunarferlið sem beitt
er á evrópska þjóðhagsreikningakerfið 2010 og

c) framvinda í gögnum um ábyrgðarskuldbindingar og
aðgengileika gagna í evrópska þjóðhagsreikningakerfinu
2010.

12. gr.
13. gr.

Endurskoðun
Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 1. júlí 2018 og á fimm
ára fresti eftir það, leggja fram skýrslu fyrir Evrópuþingið og
ráðið um beitingu þessarar reglugerðar.

Gildistaka
Ákvörðun 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 Strassborg 21. maí 2013.

		 Fyrir hönd Evrópuþingsins,
		
		

Fyrir hönd ráðsins,

forseti.

forseti.

M. SCHULZ

L. CREIGHTON

VIÐAUKI
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2014/EES/23/52

frá 14. ágúst 2013
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 um tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferðir er varða
flugrekstur samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
216/2008 frá 20. febrúar 2008 um sameiginlegar reglur um
almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu
og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 91/670/EBE, reglugerðar
(EB) nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB (1), einkum
5. mgr. 8. gr.,

framkvæmdarreglur til að ákveða skilyrðin fyrir örugga
starfrækslu loftfara.

4)

Með þessari reglugerð er reglugerð framkvæmda
stjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 (2) breytt þannig að hún
taki til tiltekinna þátta sem tengjast starfrækslu sem er
ekki í ábataskyni.

5)

Til að tryggja snurðulaus umskipti og öryggi á háu
stigi í almenningsflugi í Evrópusambandinu ættu
framkvæmdarráðstafanir að endurspegla fullkomnustu
tækni sem völ er á, þ.m.t. bestu starfsvenjur og vísindaog tækniframfarir á sviði flugrekstrar. Því ætti að taka
tillit til tæknilegra krafna og stjórnsýslumeðferða, sem
samþykktar eru á vegum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
(ICAO) og Flugöryggissamtaka Evrópu (JAA) til 30.
júní 2009, og núverandi löggjafar, sem varðar tiltekið
landsvæði.

6)

Nauðsynlegt er að gefa flugiðnaðinum og stjórnsýslu
aðildarríkjanna nægan tíma til að laga sig að þessum nýja
regluramma.

7)

Flugöryggisstofnun Evrópu útbjó drög að framkvæmdar
reglum og lagði þau fram sem álit fyrir framkvæmda
stjórnina, í samræmi við 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB)
nr. 216/2008.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
með 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Flugrekendur og starfsfólk, sem tekur þátt í starfrækslu
tiltekinna loftfara, verða að uppfylla viðeigandi
grunnkröfur sem settar eru fram í IV. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 216/2008.

Í reglugerð (EB) nr. 216/2008 er þess krafist að
flugrekendur sem stunda starfrækslu flókinna, vélknúinna
loftfara, sem er ekki í ábataskyni, skuli lýsa yfir hæfni
sinni og getu til að leysa af hendi þau skyldustörf sem
tengjast starfrækslu þessara loftfara, nema annað sé
ákvarðað í framkvæmdarreglunum.

Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008 ætti
framkvæmdastjórnin að samþykkja nauðsynlegar

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 227, 24.8.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/2014 frá 14. febrúar 2014
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1.

(2)

Stjtíð. ESB L 296, 25.10.2012, bls. 1.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 965/2012 er breytt sem hér segir:
1) Í stað „starfrækslu flutningaflugs með flugvélum og
þyrlum“ í 1. mgr. 1. gr. komi „flutningaflug með flugvélum
og þyrlum og starfrækslu flugvéla, þyrlna, loftbelgja og
svifflugna, sem er ekki í ábataskyni,“.
2) Í 1. gr. er 3. mgr. endurtölusett sem 5. mgr. og bætast
eftirfarandi nýjar 3. og 4. mgr. við:
„3. Í þessari reglugerð er einnig mælt fyrir um ítarlegar
reglur sem gilda um starfrækslu, sem er ekki í ábataskyni,
og skilyrði og verklag að því er varðar yfirlýsingu frá
flugrekendum sem stunda starfrækslu flókinna, vélknúinna
loftfara, sem er ekki í ábataskyni, og eftirlit með þeim.
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4. Flugrekendur, sem stunda starfrækslu einfaldra,
vélknúinna flugvéla og þyrlna, sem og loftbelgja og
svifflugna, sem er ekki í ábataskyni, skulu starfrækja
loftför í samræmi við ákvæðin sem tilgreind eru í VII.
viðauka.
5. Þrátt fyrir 1., 3. og 4. mgr. skulu þjálfunarfyrirtæki,
sem hafa höfuðstöðvar sínar í aðildarríki og eru samþykkt
í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 290/2012 (*), starfrækja eftirfarandi loftförum er þau
veita flugþjálfun til Evrópusambandsins, innan þess eða frá
því:
a) flóknum, vélknúnum flugvélum og þyrlum í samræmi
við ákvæðin sem tilgreind eru í VI. viðauka,
b) einföldum, vélknúnum flugvélum og þyrlum sem og
loftbelgjum og svifflugum í samræmi við ákvæðin sem
tilgreind eru í VII. viðauka.“
_____________

4. Annar flugrekstur, þ.m.t. starfræksla þar sem loftfar er
notað til að annast sérhæfð verkefni eða sérhæfða þjónustu,
skal áfram fara fram í samræmi við gildandi landslöggjöf
uns tilheyrandi framkvæmdarreglur hafa verið samþykktar
og teknar í gildi.”
3) Í 2. gr.:
a) bætist nýr 5. liður við fyrstu málsgreinina:
„5) „hæfisbundin leiðsaga (PBN)“: svæðisleiðsaga
sem byggir á kröfum um hæfni fyrir loftför, sem fljúga
á flugþjónustuleið, í samræmi við blindaðflugsverklag
eða í tilgreindu loftrými.“

4)

(*) Stjtíð. ESB L 100, 5.4.2012, bls. 1.

7) Ný 7. mgr. bætist við 6. gr.:
„7. Þrátt fyrir ákvæði SPA.PBN.100 „Starfræksla
sem byggir á hæfisbundinni leiðsögu“ í V. viðauka skal
starfræksla einfaldra, vélknúinna flugvéla, sem er ekki í
ábataskyni, í tilgreindu loftrými, á flugleið eða í samræmi
við verklag þar sem forskriftum vegna hæfisbundinni
leiðsögu er komið á, áfram fara fram samkvæmt þeim
skilyrðum sem sett eru fram í landslögum aðildarríkja uns
tilheyrandi framkvæmdarreglur hafa verið samþykktar og
teknar í gildi.”
8) Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir:

b) komi „VII.“ í stað „V.“ í annarri málsgrein,

a) núverandi málsgrein verður 1. mgr.,

Í 2. mgr. 5. gr. falli brott orðin „sem stunda flutningaflug“
í fyrstu setningunni.

b) í a-lið skulu orðin „hvað varðar flutningaflug með
flugvélum“ koma í stað orðanna „hvað varðar
flugvélar“,

5) Í b-lið 2. mgr. 5. gr. komi „flugvéla, þyrlna, loftbelgja og
svifflugna“ í stað „flugvéla og þyrlna“.
6) Eftirfarandi þrjár málsgreinar bætast við í 5. gr.:
„3. Flugrekendur sem stunda starfrækslu flókinna,
vélknúinna flugvéla og þyrlna, sem er ekki í ábataskyni,
skulu gefa út yfirlýsingu um hæfni sína og getu til að rækja
þær skyldur sem tengjast starfrækslu loftfars og starfrækja
loftfarið í samræmi við ákvæðin sem tilgreind eru í III. og
VI. viðauka.

c) í b-lið skulu orðin „hvað varðar flutningaflug með
þyrlum“ koma í stað orðanna „hvað varðar þyrlur“,
d) ný 2. mgr. bætist við:
„2. Starfræksla flókinna, vélknúinna flugvéla og
þyrlna, sem er ekki í ábataskyni, skal áfram fara fram í
samræmi við gildandi landslöggjöf um fartímamörk uns
tilheyrandi framkvæmdarreglur hafa verið samþykktar
og teknar í gildi.”
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Eftirfarandi málsgrein bætist við í 10. gr.:

„3. Þrátt fyrir aðra undirgrein 1. mgr. geta aðildarríki
ákveðið að beita ekki:

a) ákvæðum III. viðauka á starfrækslu flókinna, vél
knúinna flugvéla og þyrlna, sem er ekki í ábataskyni,
fyrr en 25. ágúst 2016 og

b) ákvæðum V., VI. og VII. viðauka á starfrækslu
flókinna, vélknúinna flugvéla, þyrlna, svifflugna og
loftbelgja, sem er ekki í ábataskyni, fyrr en 25. ágúst
2016.“

10) Í I. viðauka skal fyrirsögninni breytt í „Skilgreiningar á
hugtökum sem notuð eru í II.-VII. viðauka“. Eftirfarandi
nýjar skilgreiningar bætast við í stafrófsröð og fá núverandi
skilgreiningar ný númer eftir því sem við á:

„11) „aðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti“ (e. approach
procedure with vertical guidance (APV) operation):
blindaðflug þar sem notuð er stefnubeinandi leiðsaga
og leiðsaga í lóðréttum fleti en sem uppfyllir ekki
kröfur, sem settar eru um nákvæmnisaðflug og
lendingu með ákvörðunarhæð, sem er ekki undir
250 fetum, og flugbrautarskyggni sem er ekki
minna en 600 metrar,“

„43) „ELA1-loftfar“: eftirfarandi mönnuð létt evrópsk
loftför:

a) flugvél með hámarksflugtaksmassa (MTOM)
sem er 1200 kg eða minni og flokkast ekki sem
flókið, vélknúið loftfar,

b) sviffluga eða vélsviffluga með hámarks
flugtaksmassa sem er 1200 kg eða minni,

c) loftbelgur sem er hannaður þannig að hámarks
rúmmál burðargass eða hitalofts er ekki meira
en 3400 m3 í hitaloftbelg, 1050 m3 í gasloftbelg
og 300 m3 í tjóðruðum gasloftbelg,“

„44) „ELA2-loftfar“: eftirfarandi mönnuð létt evrópsk
loftför:
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a) flugvél með hámarksflugtaksmassa (MTOM)
sem er 2000 kg eða minni og flokkast ekki sem
flókið, vélknúið loftfar,
b) sviffluga eða vélsviffluga með hámarks
flugtaksmassa sem er 2000 kg eða minni,
c) loftbelgur,
d) mjög léttar þyrilvængjur með hámarks
flugtaksmassa sem er ekki yfir 600 kg, eru
af einfaldri hönnun, eru hannaðar til að bera
að hámarki tvo farþega og eru ekki knúðar
hverfihreyfli og/eða eldflaugarhreyfli og
takmarkast við sjónflug að degi til,“
„126) „veðurfær flugvöllur“ (e. weather-permissible
aerodrome): viðunandi flugvöllur þar sem veður
lýsingar og veðurspár, eða sambland af þessu
tvennu, benda til að veðurskilyrðin við áætlaðan
notkunartíma verði við eða yfir flugvallar
lágmörkum, sem gerð er krafa um, og skýrslur um
ástand flugbrautar sýna að hægt verði að lenda með
öruggum hætti.“
11) Á eftir textanum „hafa vottun frá lögbæru yfirvaldi í öðru
aðildarríki eða Flugöryggisstofnuninni“ í c-lið ARO.
GEN.200 í II. viðauka bætist við textinn „eða leggja fram
yfirlýsingar til þeirra“,
12) Í a-lið ARO.GEN.220 í II. viðauka bætast eftirfarandi nýir
liðir við og fá aðrir liðir ný númer eftir því sem við á:
„5) yfirlýsingarferli og samfellt eftirlit með fyrirtækjum,
sem hafa sent frá sér yfirlýsingu,“
„8) eftirlit með starfrækslu flugrekenda, sem stunda ekki
starfrækslu í ábataskyni, sem nota einföld, vélknúin
loftför,“.
13) Í b-lið ARO.GEN.220 bætist textinn „sem og yfirlýsingar
sem það móttekur“ við í lokin.
14) Í stað texta a-liðar ARO.GEN.300 í II. viðauka komi
eftirfarandi:
„a) Lögbært yfirvald skal staðfesta:
1) að farið sé að kröfum, sem eiga við um fyrirtæki,
áður en gefið er út fyrirtækjavottorð eða samþykki,
eftir því sem við á,
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2) að fyrirtæki, sem það hefur vottað eða móttekið
yfirlýsingu frá, fari áfram að kröfum sem eiga við
um fyrirtæki,
3) að flugrekendur, sem stunda ekki starfrækslu í
ábataskyni og sem nota einföld, vélknúin loftför,
fari áfram að viðeigandi kröfum, og
4)

að hrundið verði í framkvæmd viðeigandi
öryggisráðstöfunum sem lögbæra yfirvaldið hafi
gefið fyrirmæli um í samræmi við c- og d-lið í
ARO.GEN.135.“

15) Í ARO.GEN.305 í II. viðauka skal d- og e-lið breytt í e-lið
annars vegar og f-lið hins vegar og nýjum d-lið skal bætt
við:
„d) Hvað varðar fyrirtæki sem leggja fram yfirlýsingu um
starfsemi sína fyrir lögbært yfirvald skal eftirlitsáætlun
fyrirtækisins þróuð að teknu tilliti tekið til sérstaks
eðlis fyrirtækisins, þess hve flókin starfsemi þess
er og niðurstaðna úr fyrri eftirlitsstarfsemi og skal
ætlunin byggð á mati á tengdri áhættu. Hún skal fela
í sér úttektir og skoðanir, þ.m.t. skoðanir á hlaði og
fyrirvaralausar skoðanir.“
16) Á eftir ARO.GEN.330 í II. viðauka bætist við nýr hluti,
ARO.GEN.345:
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18) Á eftir textanum „vottað er af lögbæru yfirvaldi annars
aðildarríkis eða af Flugöryggisstofnuninni“ í e-lið ARO.
GEN.350 í II. viðauka bætist textinn „eða sem leggur fram
yfirlýsingu um starfsemi sína til þeirra“.

19) Í stað texta b-liðar ARO.OPS.200 í II. viðauka komi
eftirfarandi:

„b) Þegar lögbæra yfirvaldið er sannfært um að flugrekandi
hafi sýnt fram á samræmi við gildandi kröfur skal það
gefa út samþykki eða breyta því. Samþykkið skal
tilgreint í:

1) rekstrarforskriftum, eins og kveðið er á um í II.
viðbæti, fyrir flutningaflug, eða

2) skránni yfir sérstök samþykki, sem komið er
á í V. viðbæti, fyrir starfrækslu, sem er ekki í
ábataskyni.“

20) Í II. viðauka bætist við nýr V. viðbætir, sem ber yfirskriftina
„Skrá yfir sérstök samþykki“ eins og sett er fram í
I. viðauka við þessa reglugerð.

21) Í ORO.GEN.005 í III. viðauka skal skjóta inn textanum
„eða starfrækslu flókinna, vélknúinna loftfara, sem er ekki
í ábataskyni,“ fyrir framan „eiga að uppfylla“.

„ARO.GEN.345 Yfirlýsing — fyrirtæki
a) Þegar lögbært yfirvald móttekur yfirlýsingu frá
fyrirtæki sem stundar eða hyggst stunda starfsemi,
sem leggja þarf fram yfirlýsingu fyrir, skal lögbært
yfirvald ganga úr skugga um að í yfirlýsingunni komi
fram allar þær upplýsingar sem krafist er í ORO-hluta
og skal yfirvaldið staðfesta móttöku yfirlýsingarinnar
við fyrirtækið.
b) Ef yfirlýsingin inniheldur ekki tilskildar upplýsingar
eða inniheldur upplýsingar sem gefa til kynna að
ekki sé farið að viðeigandi ákvæðum skal lögbæra
yfirvaldið tilkynna fyrirtækinu þar um og fara fram
á frekari upplýsingar. Ef það telst nauðsynlegt skal
lögbæra yfirvaldið framkvæma skoðun á fyrirtækinu.
Ef það er staðfest að ekki sé farið að ákvæðum skal
lögbært yfirvald grípa til aðgerða í samræmi við ARO.
GEN.350.“
17) Í b- og c-lið ARO.GEN.350 í II. viðauka bætist textinn
„eða innihaldi yfirlýsingar“ við á eftir „vottorðs“.

22) Í stað textans „skyldum varðandi vottun“ í ORO.
GEN.105 í III. viðauka komi textinn „vottunar- eða
yfirlýsingarskyldum“.

23) Í stað textans „vottorð þess“ í a-lið og „vottorðs hans“
í c-lið ORO.GEN.110 í III. viðauka komi annars vegar
textinn „vottorð hans eða yfirlýsingu“ og hins vegar
textinn „vottorðs hans eða yfirlýsingar“.

24) Í ORO.GEN.120 í III. viðauka bætist við nýr c-liður:

„c) Flugrekandi, sem á að leggja fram yfirlýsingu um
starfsemi sína, skal láta lögbæru yfirvaldi í té skrána
yfir aðrar aðferðir sem hann notar til að uppfylla kröfur
reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglur
hennar.“

25) í a-lið ORO.GEN.140 í III. viðauka bætist við „eða
leggja á fram yfirlýsingu um“ á eftir „votta“.
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26) Í stað texta ORO.AOC.125 í III. viðauka komi
eftirfarandi:
„a) Handhafi flugrekandaskírteinis má nota loftfar, sem
almennt er notað í flutningaflugi og er skráð í
rekstrarforskriftirnar við flugrekandaskírteinið hans,
við starfrækslu, sem er ekki í ábataskyni, að því
tilskildu að flugrekandinn:
1) lýsi slíkri starfrækslu í smáatriðum í rekstrar
handbókinni, þ.m.t.:
i.
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d) tafarlaust tilkynna lögbæru yfirvaldi um allar
breytingar á yfirlýsingu sinni eða þeim aðferðum
sem hann notast við til að uppfylla kröfur með því að
leggja fram breytta yfirlýsingu á því eyðublaði sem er
að finna í I. viðbæti við þennan viðauka, og

e) tilkynna lögbæru yfirvaldi þegar hann hættir rekstri.“

28) Í stað b-liðar ORO.MLR.100 í III. viðauka komi
eftirfarandi:

tilgreini viðeigandi kröfur,

ii. tilgreini með skýrum hætti mismun á
þeim verklagsreglum sem notaðar eru í
flutningaflugi og við starfrækslu, sem ekki er
í ábataskyni,
iii. aðferð sem beita má til að tryggja að allt
starfsfólk, sem tekur þátt í starfrækslunni, sé
vel kunnugt tengdum verklagsreglum,
2) leggi fyrir lögbært yfirvald, greinanlegan mismun
á verklagsreglunum, sem um getur í ii. lið 1. liðar
í a-lið, til fyrirframsamþykkis.
b) Ekki er gerð krafa um að handhafi flugrekandaskírteinis,
sem annast starfrækslu sem um getur í a-lið, leggi
fram yfirlýsingu í samræmi við þennan hluta.“
27) Á eftir ORO.AOC.150 í III. viðauka bætist við nýr kafli,
eins og hér segir:
„DEC-KAFLI
YFIRLÝSING
ORO.DEC.100 Yfirlýsing

„b) Innihald rekstrarhandbókarinnar skal endurspegla
kröfurnar, sem settar eru fram í þessum viðauka,
IV. viðauka (CAT-hluta), V. viðauka, (SPA-hluta)
og VI. viðauka (NCC-kafla), eftir því sem við á,
og skal ekki brjóta í bága við skilyrðin sem sett eru
fram í rekstrarforskriftum flugrekandaskírteinisins
eða í yfirlýsingunni og tilheyrandi skrá yfir sérstök
samþykki, eftir því sem við á.“

29) í III. viðauka skal ORO.MLR.101 bera yfirskriftina:
„Rekstrarhandbók — efnisskipan í tengslum við
flutningaflug“.

30) Eftirfarandi texti komi í stað texta a-liðar ORO.MLR.115
í III. viðauka:

„a) Eftirfarandi skrár skulu varðveittar í a.m.k. fimm ár:

1) fyrir flugrekendur í flutningaflugi, skrár yfir
starfsemina, sem um getur í ORO.GEN.200,

2) fyrir starfrækslu flókinna, vélknúinna loftara,
sem er ekki í ábataskyni, eintak af yfirlýsingu
flugrekandans, upplýsingar um samþykki sem
honum hafa verið veitt og rekstrarhandbókin.“

Flugrekandi sem stundar starfrækslu flókinna, vélknúinna
loftara, sem er ekki í ábataskyni, skal:
31) Í stað texta ORO.FC.005 í III. viðauka komi eftirfarandi:
a) veita lögbæru yfirvaldi allar viðeigandi upplýsingar
áður en hann hefur rekstur, með því að nota eyðublaðið
sem er að finna í I. viðbæti við þennan viðauka,
b) senda lögbæru yfirvaldi skrá yfir aðrar aðferðir sem
notaðar eru til að uppfylla kröfur,
c) gæta reglufylgni við gildandi kröfur og við upplýs
ingarnar sem veittar eru í yfirlýsingunni,

„Í þessum kafla eru ákvarðaðar kröfur, sem flugrekandi
þarf að uppfylla varðandi þjálfun, reynslu og starfsréttindi
flugliða, og samanstendur af:

a) 1. þætti þar sem tilgreindar eru sameiginlegar kröfur
sem gilda bæði um starfrækslu flókinna, vélknúinna
loftara, sem er ekki í ábataskyni, og um flutningaflug.
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b) 2. þætti þar sem tilgreindar eru viðbótarkröfur sem
gilda um flutningaflug.“

32) Nýr þáttur sem ber yfirskriftina „1. þáttur — sameiginlegar
kröfur“ bætist við á eftir ORO.FC.005 í III. viðauka.

33) Í stað „flugstjóra“ í a-lið ORO.FC.105 í III. viðauka komi
„flugstjóra“ (engin breyting á íslensku).

34) Í stað „Lögbært yfirvald skal“ í c-lið ORO.FC.145 í
III. viðauka komi „Ef um er að ræða flutningaflug skal
lögbært yfirvald“.

35) Nýr þáttur sem ber yfirskriftina „2. þáttur — Viðbótarkröfur
fyrir flutningaflug“ bætist við á eftir ORO.FC.145 í III.
viðauka.

36) Í stað texta ORO.CC.005 í III. viðauka komi eftirfarandi:

„Í þessum kafla eru ákvarðaðar kröfur sem flugrekandi
skal uppfylla þegar hann starfrækir loftfar með áhöfn og
samanstendur af:

a) 1. þætti þar sem tilgreindar eru sameiginlegar kröfur
sem gilda um allar tegundir starfrækslu, og

b) 2. þætti þar sem tilgreindar eru viðbótarkröfur sem
gilda aðeins um flutningaflug.“

37) Í CC-kafla í III. viðauka skal 1. þáttur bera yfirskriftina:
„Sameiginlegar kröfur“,

38) í III. viðauka bætist við nýr viðbætir sem ber yfirskriftina
„Yfirlýsing“ eins sett er fram í II. viðauka við þessa
reglugerð,
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1) yfirvald þess aðildarríkis þar sem flugrekandinn
hefur höfuðstöðvar sínar, þegar um er að ræða
flugrekanda í flutningaflugi,

2) yfirvald þess ríkis þar sem flugrekandinn hefur
staðfestu eða búsetu, þegar um er að ræða
flugrekanda sem ekki stundar starfrækslu í
ábataskyni.

b) Viðeigandi kröfur þessa viðauka um samþykki
fyrir eftirfarandi tegundir starfrækslu gilda ekki um
flugrekendur sem stunda starfrækslu, sem er ekki í
ábataskyni, með loftför sem eru skráð í þriðja landi,
þrátt fyrir 2. lið a-liðar, ef slík samþykki eru gefin út
af skráningarríki sem er þriðja land:

1) hæfisbundin leiðsaga (PBN),

2) lágmarkskröfur um nákvæmni í flugleiðsögu
(MNPS),

3) loftrými með minnkuðum
aðskilnaði (RVSM).“

lágmarkshæðar

40) í stað texta SPA.GEN.110 í V. viðauka komi eftirfarandi:

„Umfang þeirrar starfsemi, sem flugrekandi hefur
samþykki til að annast, skal skjalfest og tilgreint:

a) í rekstrarforskriftum flugrekandaskírteinis, fyrir
flugrekendur sem eru handhafar flugrekandaskírteinis,

b) í skránni yfir sérstök samþykki, fyrir alla aðra
flugrekendur.“

39) í stað texta SPA.GEN.100 í V. viðauka komi eftirfarandi:

41) Á eftir „IV. viðauka (CAT-hluta)“ í SPA.DG.100 í
V. viðauka bætist „VI. viðauka (NCC-hluta) og
VII. viðauka (NCO-hluta)“.

„a) Lögbært yfirvald sem sér um að gefa út sérstakt
samþykki skal vera:

42) Nýr VI. viðauki (NCC-hluti) og VII. viðauki (NCO-hluti)
bætist við, sbr. III. og IV. viðauki við þessa reglugerð.
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2. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 25. ágúst 2013.

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

Gjört í Brussel 14. ágúst 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

____________
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I. VIÐAUKI
„V. viðbætir
Skrá yfir sérstök samþykki
Starfræksla sem er ekki í ábataskyni
(með fyrirvara um skilyrðin sem tilgreind eru í samþykkinu og koma fram í rekstrarhandbókinni eða í flughandbókinni)

Útgáfuyfirvald (1):
Skrá yfir sérstök samþykki # (2):
Nafn flugrekanda:
Dagsetning (3):
Undirskrift:
Tegund loftfars og skrásetningarmerki (4):
Tegund sérstakrar starfrækslu (SPO), ef við á:

□ (5) …………………
Sérstök samþykki (6):

Forskriftir (7)

Athugasemdir

…
…
…
…
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

Hér skal sett inn heiti og samskiptaupplýsingar.
Hér skal sett inn viðeigandi númer.
Útgáfudagur sérstakra samþykkja (dd-mm-áááá) og undirskrift fulltrúa lögbærs yfirvalds.
Hér skal setja inn kóða öryggisteymis vegna flutningaflugs (e. Commercial Aviation Safety Team (CAST))/Alþjóðaflugmála
stofnunarinnar (ICAO) um tegund loftfars, árgerð og röð, eða aðalröð, ef tiltekin röð hefur verið tilgreind (t.d. Boeing-737-3K2
eða Boeing-777-232). Flokkunarfræði öryggishópsins vegna flutningaflugs/Alþjóðaflugmálastofnunarinnar er aðgengileg á:
http://www.intlaviationstandards.org/
Skrásetningarmerkin skulu annaðhvort tilgreind í skránni yfir sérstök samþykki eða í rekstrarhandbókinni. Í seinna tilvikinu skal
vera tilvísun í skránni yfir sérstök samþykki til hlutaðeigandi síðu í rekstrarhandbókinni.
Tilgreina skal tegund flugs, t.d. í landbúnaði, byggingavinnu, við ljósmyndun, landmælingar, athuganir og eftirlit úr lofti eða
auglýsingaflug.
Í þennan dálk skal skrá alla þá starfrækslu sem hefur fengið samþykki, t.d. hættulegur varningur, LVO, RVSM, RNP, MNPS.
Í þennan dálk skal skrá rýmstu viðmiðanir fyrir hvert samþykki, t.d. viðmiðunarhæð og lágmarkskröfur um flugbrautarskyggni
skv. II flokki.

EASA-eyðublað nr. 140, 1. útgáfa.“

Nr. 23/703

Nr. 23/704

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

II. VIÐAUKI
„Viðbætir
YFIRLÝSING
í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 965/2012 um flugrekstur
Flugrekandi
Heiti:
Staðurinn þar sem flugrekandi hefur staðfestu eða búsetu og staðurinn þaðan sem rekstrinum er stjórnað:
Nafn og samskiptaupplýsingar ábyrgðarmanns:
Starfræksla loftfars
Upphafsdagur starfrækslu/gildistökudagur breytingar:
Tegund eða tegundir starfrækslu:

□ NCC-hluti: (tilgreinið hvort um sé að ræða farþega og/eða farm)
tegund eða tegundir loftfara, skráning eða skráningar þeirra og höfuðstöðvar
Upplýsingar um samþykki sem hafa verið veitt (ef við á skal skrá yfir sérstök samþykki látin fylgja með
yfirlýsingunni)
Skrá yfir aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur með tilvísanir til þeirra viðurkenndu aðferða sem þær koma í staðinn
fyrir (látið fylgja með yfirlýsingunni)
Stakar yfirlýsingar

□ Gögn stjórnunarkerfis, þ.m.t. rekstrarhandbókin, endurspegla viðeigandi kröfur sem settar eru fram í ORO-hluta,
NCC-hluta og SPA-hluta.

Allt flug mun fara fram í samræmi við verklagsreglur og leiðbeiningar sem tilgreindar eru í rekstrarhandbókinni.

□ Öll loftför sem starfrækt eru hafa gilt lofthæfivottorð og fara að kröfum reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2042/2003.

□ Allir flugliðar og öryggis- og þjónustuliðar, eftir því sem við á, hafa hlotið þjálfun í samræmi við viðeigandi
kröfur.

□ (Ef við á)
Flugrekandi hefur komið í framkvæmd staðli sem er opinberlega viðurkenndur innan atvinnugreinarinnar og sýnt
fram á að hann fari að þessum staðli.
Tilvísun í staðalinn:
Vottunaraðili:
Dagsetning síðustu úttektar á samræmi:

□ Allar breytingar á starfrækslunni, sem hafa áhrif á upplýsingarnar sem koma fram í þessari yfirlýsingu, verða
tilkynntar lögbæru yfirvaldi.

□ Flugrekandi staðfestir að upplýsingarnar sem fram koma í þessari yfirlýsingu séu réttar.

Dagsetning, nafn og undirskrift ábyrgðarmanns“

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

III. VIÐAUKI
„VI. VIÐAUKI
STARFRÆKSLA FLÓKINNA, VÉLKNÚINNA LOFTFARA, SEM ER EKKI Í ÁBATASKYNI
[NCC-HLUTI]
A-KAFLI
ALMENNAR KRÖFUR
NCC.GEN.100 Lögbært yfirvald
Lögbært yfirvald skal vera það yfirvald sem aðildarríkið, þar sem flugrekandi hefur höfuðstöðvar sínar eða búsetu,
tilnefnir.
NCC.GEN.105 Ábyrgð áhafnar
a) Flugverji skal bera ábyrgð á réttri framkvæmd skyldustarfa sinna:
1) sem tengjast öryggi loftfarsins og þeirra sem í því eru og
2) sem tilgreind eru í leiðbeiningunum og verklagsreglunum í rekstrarhandbókinni.
b) Á varasömustu stigum flugs, eða þegar flugstjóri telur það nauðsynlegt í öryggisskyni, skal flugverji sitja í sínum
vinnureit og ekki inna af hendi nein önnur störf en þau sem nauðsynleg eru vegna öruggrar starfrækslu loftfars.
c) Á meðan á flugi stendur skal flugliði hafa sætisólar spenntar þegar hann er í vinnureit sínum.
d) Á meðan á flugi stendur skal alltaf vera a.m.k. einn flugliði með tilskilin starfsréttindi við stýri loftfarsins.
e) Flugverjinn skal ekki gegna skyldustörfum um borð í loftfari:
1) ef hann grunar að hann sé haldinn ofþreytu, eins og um getur í lið 7.f í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr.
216/2008, eða finnst hann vera ófær til vinnu, að því marki að hann geti stofnað flugi í hættu, eða
2) ef hann er undir áhrifum geðvirkra efna eða áfengis eða af öðrum ástæðum, sem um getur í lið 7.g í IV.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008.
f)

Flugverji sem gegnir skyldustörfum fyrir fleiri en einn flugrekanda skal:
1) viðhalda skýrslum sínum er varða far-, vinnu- og hvíldartíma, eins og um getur í FTL-kafla í III. viðauka
(ORO-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 965/2012, og
2) veita sérhverjum flugrekanda þær upplýsingar sem þarf til að áætla starfsemi í samræmi við viðeigandi
kröfur um fartíma og vinnutíma.

g) Flugverji skal tilkynna flugstjóra:
1) um hvers kyns annmarka, bilanir, ólag eða galla, sem hann telur að geti haft áhrif á lofthæfi eða öryggi
starfrækslu loftfarsins, að meðtöldum neyðarkerfum, og
2) um öll flugatvik sem stofna eða gætu stofnað öryggi starfrækslunnar í hættu.
NCC.GEN.106 Ábyrgð og valdsvið flugstjóra
a) Flugstjórinn skal bera ábyrgð á:
1) öryggi loftfarsins og allra flugverja, farþega og farms um borð á meðan á flugi stendur, eins og um getur í
lið 1.c í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008,
2) upphafi, áframhaldi, breytingum á framvindu flugs eða lokum, með öryggi loftfars í huga,
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3) að farið sé að öllum leiðbeiningum, verklagsreglum og gátlistum í samræmi við rekstrarhandbókina og eins
og um getur í lið 1.b í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008,
4) að leggja aðeins upp í flug ef hann hefur gengið úr skugga um að farið sé að öllum
starfrækslutakmörkununum sem um getur í lið 2.a.3 í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008, þ.e.:
i.

að loftfarið sé lofthæft,

ii.

að loftfarið sé skráð á viðeigandi hátt,

iii.

að mælitæki og búnaður, sem krafist er fyrir framkvæmd þess flugs, sé uppsettur í loftfarinu og
starfhæfur, nema starfræksla með óstarfhæfan búnað sé heimiluð samkvæmt listanum yfir lágmarksbúnað
(MEL), eða sambærilegu skjali, eins og krafist er í NCC.IDE.A.105 eða NCC.IDE.H.105,

iv.

að massi loftfarsins og staðsetning þyngdarmiðju séu þannig að flugið geti farið fram innan þeirra
takmarkana sem mælt er fyrir um í lofthæfiskjölunum,

v.

að öllum handfarangri, lestarfarangri og farmi sé hlaðið á réttan hátt og festur,

vi.

að ekki verði í neinum tilvikum farið út fyrir starfrækslutakmarkanir loftfarsins, eins og þær eru
tilgreindar í flughandbókinni, í fluginu,

vii. að sérhver flugliði hafi undir höndum gilt skírteini í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 og
viii. að flugliðar hafi réttar áritanir á skírteinum sínum og uppfylli kröfur um hæfni og nýlega reynslu,
5) að leggja ekki upp í flug ef einhver flugliði er óhæfur til að gegna skyldustörfum af einhverjum ástæðum,
t.d. vegna meiðsla, veikinda, þreytu eða áhrifa geðvirkra efna,
6) að halda flugi ekki áfram framhjá næsta veðurfæra flugvelli eða starfrækslusvæði þegar geta flugliða til að
gegna skyldustörfum er verulega skert af ástæðum á borð við þreytu, veikindi eða skort á súrefni,
7) að taka ákvörðun um hvort hann/hún vilji samþykkja loftfar með óstarfhæfan búnað, í samræmi við listann
yfir leyfð frávik í ytri búnaði loftfars fyrir flug (CDL) eða listann yfir lágmarksbúnað (MEL), eftir því sem
við á,
8) að skrá notkunargögn og allar bilanir í loftfarinu, sem vitað er um eða sem grunur leikur á um að séu til
staðar, í tækniflugbók loftfarsins eða leiðarflugbók þess eftir að flugi, eða röð flugferða, er lokið og
9) að tryggja að flugritar:
i.

séu ekki óvirkir eða að slökkt sé á þeim meðan á flugi stendur og

ii. ef slys eða flugatvik á sér stað sem skylt er að tilkynna um:
a) að gögnum verði ekki eytt af ásetningi,
b) að þeir verði gerðir óvirkir um leið og flugi lýkur og
c) að þeir verði aðeins virkjaðir aftur eftir samkomulagi við rannsóknaryfirvald.
b) Flugstjórinn skal hafa vald til þess að neita að flytja eða setja í land fólk, farangur eða farm sem gæti stofnað öryggi
loftfarsins eða þeirra sem í því eru í hættu.
c) Flugstjórinn skal tilkynna viðeigandi flugumferðarþjónustudeild svo fljótt sem auðið er um hvers kyns hættuleg
veður- eða flugskilyrði sem eru líkleg til að hafa áhrif á öryggi annarra loftfara.
d) Þrátt fyrir ákvæði 6. liðar í a-lið má flugstjóri í fjölstjórnarumhverfi fljúga lengra en að næsta veðurfæra flugvelli,
ef fullnægjandi ráðstafanir til að draga úr hættu eru til staðar.
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e) Í neyðartilviki þar sem nauðsynlegt er að ákvarðanir séu teknar og brugðist við í skyndingu skal flugstjórinn
gera allt sem hann telur rétt að gera miðað við aðstæður, í samræmi við lið 7.d í IV. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 216/2008. Í slíkum tilvikum er flugstjóra heimilt í öryggisskyni að víkja frá reglum, verklagsreglum og
vinnuaðferðum.
f)

Flugstjórinn skal tafarlaust leggja fram skýrslu til lögbærs yfirvalds um ólöglegt athæfi og tilkynna það til þar til
bærs yfirvalds á staðnum.

g) Flugstjórinn skal tilkynna viðkomandi yfirvöldum næst slysstað, eins fljótt og auðið er, um slys sem flugvélin á
þátt í og hafa í för með sér alvarleg meiðsl eða dauða eða umtalsverðar skemmdir á flugvélinni eða eignum.
NCC.GEN.110 Samræmi við lög, reglur og verklagsreglur
a) Flugstjórinn skal fara að lögum, reglum og verklagsreglum þess aðildarríkis þar sem flugið fer fram.
b) Flugstjórinn skal kunna skil á lögum, reglum og verklagsreglum sem lúta að framkvæmd skyldustarfa þeirra og
mælt er fyrir um fyrir svæðið sem flogið er yfir, flugvelli eða starfrækslusvæði, sem fyrirhugað er að nota, og
tilheyrandi flugleiðsöguvirki, eins og um getur í lið 1.a í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008.
NCC.GEN.115 Sameiginlegt tungumál
Flugrekandi skal sjá til þess að allir flugverjar geti tjáð sig hver við annan á sameiginlegu tungumáli.
NCC.GEN.120 Akstur flugvéla
Flugrekandi skal tryggja að flugvél sé aðeins ekið á athafnasvæði flugvallar ef einstaklingurinn við stjórn:
a) er flugmaður, sem hefur tilskilin starfsréttindi, eða
b) hefur verið tilnefndur af flugrekanda og:
1) hefur hlotið þjálfun til að aka flugvélinni,
2) hefur hlotið þjálfun til að nota talstöð, ef þráðlausra fjarskipta er krafist,
3) hefur fengið kennslu, að því er varðar skipulag flugvallar, leiðir, skilti, merkingar, ljós, merki frá
flugumferðarstjórn og leiðbeiningar, orðfæri og verklagsreglur, og
4)

getur farið að tilskildum kröfum um starfrækslu fyrir örugga hreyfingu flugvéla á flugvelli.

NCC.GEN.125 Tenging þyrils — þyrlur
Þyrli á þyrlu skal aðeins snúið fyrir afli í þeim tilgangi að flugmaður með tilskilin starfsréttindi fljúgi henni.
NCC.GEN.130 Handrafeindatæki
Flugrekandi skal ekki heimila neinum um borð í flugvélinni að nota handrafeindatæki, sem gætu haft truflandi áhrif á
nothæfi kerfa og búnaðar loftfarsins.
NCC.GEN.135 Upplýsingar um neyðarbúnað og búnað til að lifa af (e. survival equipment), sem er hafður um
borð
Flugrekandi skal sjá til þess að skrár með upplýsingum um neyðarbúnað og búnað til að lifa af, sem hafður er um borð,
séu ávallt tiltækar um borð svo að unnt sé að koma þeim samstundis til björgunarmiðstöðva.
NCC.GEN.140 Skjöl, handbækur og upplýsingar sem eiga að vera um borð
a) Eftirfarandi skjöl, handbækur og upplýsingar skulu vera um borð í loftfari í hverri flugferð, í formi frumrita eða
afrita, nema annað sé tekið fram:
1) flughandbók (AFM) eða jafngild skjöl,
2) frumrit af skráningarskírteini,
3) frumrit af lofthæfivottorði,

Nr. 23/707

Nr. 23/708

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4)

hljóðstigsvottorð,

5) yfirlýsingin, sem um getur í ORO.DEC.100 í III. viðauka (ORO-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 965/2012,
6) skráin yfir sérstök samþykki, ef við á,
7) talstöðvarskírteini loftfarsins, ef við á,
8) ábyrgðartryggingarskírteini loftfarsins,
9) leiðarflugbók loftfarsins eða jafngildi hennar,
10) nákvæm sundurliðun á skráðri flugáætlun fyrir flugumferðarþjónustu (ATS), ef við á,
11) uppfærð og viðeigandi flugkort fyrir fyrirhugaða flugleið og allar leiðir sem raunhæft er að gera ráð fyrir að
loftfarinu gæti verið beint á,
12) upplýsingar um verklagsreglur og sjónmerki sem notast er við fyrir eineltisloftför og loftför sem einelt eru,
13) upplýsingar er varða leitar- og björgunarsveitir fyrir svæðið, sem fyrirhugað er að fljúga yfir,
14) þeir hlutar rekstrarhandbókarinnar, sem skipta máli varðandi skyldustörf flugliða, og skulu flugliðar hafa
greiðan aðgang að þeim,
15) listinn yfir lágmarksbúnað eða listinn yfir leyfð frávik í ytri búnaði loftfars fyrir flug,
16) viðeigandi tilkynningar til flugmanna (NOTAM) og upplýsingar frá upplýsingaþjónustu flugmála til
flugmanna,
17) viðeigandi veðurupplýsingar,
18) farm og/eða farþegaskrár, ef við á, og
19) öll önnur gögn sem skipta máli fyrir flugið eða sem ríkin, sem flugið varðar, gera kröfu um.
b) Í þeim tilvikum þar sem skjölin, sem tilgreind eru í 2.–8. lið a-liðar, tapast eða þeim er stolið, er heimilt að halda
starfrækslu áfram þar til loftfarið kemst á ákvörðunarstað eða til staðar þar sem hægt er að útvega ný skjöl.
NCC.GEN.145 Varðveisla, framvísun og notkun á upptökum úr flugrita
a) Í kjölfar slyss eða flugatviks, sem skylt er að tilkynna um, skal flugrekandi loftfars varðveita frumrit skráðra gagna
í 60 daga nema rannsóknaryfirvald kveði á um annað.
b) Flugrekandi skal framkvæma virkniprófanir og mat á upptökum úr ferðritum (e. flight data recorder) og
hljóðritakerfum og gagnatenglum til að tryggja áframhaldandi nothæfi skráningarbúnaðarins.
c) Flugrekandi skal geyma upptökurnar þann hluta starfrækslutíma ferðritans sem krafist er í NCC.IDE.A.165 eða
NCC.IDE.H.165, nema þegar ferðritinn er prófaður eða honum viðhaldið en þá er heimilt að þurrka út allt nema
einn klukkutíma af upptökunum sem elstar eru þegar prófun fer fram.
d) Flugrekandi skal geyma og viðhalda gögnum þar sem fram koma upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að umbreyta
óunnum gögnum úr ferðrita í breytur sem gefnar eru upp sem tækniupplýsingar.
e) Flugrekandi skal gera allar varðveittar upptökur úr flugrita aðgengilegar ef lögbært yfirvald fer fram á það.
f)

Með fyrirvara um reglugerð (ESB) nr. 996/2010:
1) má aðeins nota upptökur úr hljóðrita til annars en að rannsaka slys eða flugatvik, sem skylt er að tilkynna
um, ef allir hlutaðeigandi flugverjar og starfsfólk í viðhaldi veita samþykki sitt, og
2) má aðeins nota upptökur úr ferðrita eða úr gagnatenglum í þeim tilgangi að rannsaka slys eða flugatvik sem
skylt er að tilkynna um, nema slíkar upptökur:
i.

séu eingöngu notaðar af flugrekandanum vegna atriða er varða lofthæfi eða viðhald,
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ii. séu brenglaðar svo ekki verði borin kennsl á neinn eða
iii. séu kunngerðar í samræmi við leyndarreglur.
NCC.GEN.150 Flutningur á hættulegum varningi
a) Flutningur á hættulegum varningi flugleiðis skal fara fram í samræmi við 18. viðauka við Chicago-samninginn,
eins og honum var síðast breytt með og bætt við hann með Tæknilegum fyrirmælum um öruggan flutning á
hættulegum varningi flugleiðis (skjal Alþjóðaflugmálastofnunarinnar nr. 9284-AN/905), ásamt hvers konar
viðbótum eða leiðréttingum.
b) Aðeins flugrekandi, sem er samþykktur í samræmi við G-kafla í V. viðauka (SPA-hluta) við reglugerð (ESB) nr.
965/2012 skal flytja hættulegan varning, nema:
1) hann falli ekki undir Tæknilegu fyrirmælin í samræmi við 1. hluta þessara fyrirmæla eða
2) farþegar eða flugverjar flytji hann eða hann sé í farangri í samræmi við 8. hluta Tæknilegu fyrirmælanna.
c) Flugrekandi skal setja verklagsreglur til að tryggja að gripið sé til allra réttmætra ráðstafana til að koma í veg fyrir
að hættulegur varningur sé hafður meðferðis um borð af slysni.
d) Flugrekandi skal veita starfsfólki nauðsynlegar upplýsingar, sem gera þeim kleift að sinna ábyrgðarstörfum sínum,
eins og gerð er krafa um í Tæknilegu fyrirmælunum.
e) Í samræmi við Tæknilegu fyrirmælin skal flugrekandi tafarlaust tilkynna lögbæru yfirvaldi og hlutaðeigandi
yfirvaldi í því ríki þar sem atvikið átti sér stað um öll slys eða atvik sem eiga sér stað í tengslum við hættulegan
varning.
f)

Flugrekandi skal tryggja að farþegum séu veittar upplýsingar um hættulegan varning í samræmi við Tæknilegu
fyrirmælin.

g) Flugrekandi skal sjá til þess að á stöðum þar sem tekið er á móti farmi séu veittar upplýsingar um flutning á
hættulegum varningi, eins og gerð er krafa um í Tæknilegu fyrirmælunum.
B-KAFLI
VERKLAGSREGLUR
NCC.OP.100 Notkun flugvalla og starfrækslusvæða
Flugrekandi skal einungis nota flugvelli og starfrækslusvæði sem eru viðunandi fyrir viðkomandi tegundir loftfara og
starfrækslu.
NCC.OP.105 Forskriftir um notkun afskekktra flugvalla — flugvélar
Hvað varðar val á varaflugvöllum og viðmiðunarreglur um eldsneytisútreikninga skal flugrekandinn líta á flugvöll sem
afskekktan flugvöll ef flugtími að næsta viðunandi varaflugvelli ákvörðunarstaðar er meiri en:
a) 60 mínútur fyrir flugvélar með strokkhreyfla eða
b) 90 mínútur fyrir flugvélar með hverfihreyfla.
NCC.OP.110 Flugvallarlágmörk — almenn ákvæði
a) Hvað varðar flug samkvæmt blindflugsreglum skal flugrekandi ákvarða flugvallarlágmörk fyrir sérhvern
brottfarar-, ákvörðunar- og varaflugvöll sem fyrirhugað er að nota. Þessi lágmörk skulu:
1) aldrei vera undir þeim lágmörkum sem ákveðin eru af því ríki þar sem flugvöllurinn er, nema þau hafi verið
samþykkt sérstaklega af því ríki og
2) í tengslum við starfrækslu í lélegu skyggni, samþykkt af lögbæru yfirvaldi í samræmi við í E-kafla í V.
viðauka (SPA-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 965/2012.
b) Þegar flugrekandi ákvarðar flugvallarlágmörk skal hann taka tillit til eftirfarandi atriða:
1) tegundar loftfars, afkastagetu þess og stjórnunareiginleika,
2) samsetningar, hæfni og reynslu flugáhafnar,
3) stærðar og eiginleika flugbrauta og lokaaðflugs- og flugtakssvæða (FATO) sem kunna að verða valin til
notkunar,
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afkastagetu sjónrænna leiðsögutækja og annarra leiðsögutækja á jörðu niðri og að þau séu tiltæk og
viðunandi,

5) tækjabúnaðar, sem tiltækur er í loftfarinu, til nota við flugleiðsögu og/eða til að stjórna flugslóð, í flugtaki,
aðflugi, sléttingu, lendingu, lendingarbruni og fráflugi,
6) hindrana á aðflugs-, fráflugs- og fráklifursvæðum, svo hægt sé að taka tillit til þeirra varðandi verklagsreglur
í viðlögum,
7) flughæðar/hæðar sem veitir lausn frá hindrun (OCA/H) í blindaðflugi,
8) möguleika á því að ákvarða og tilkynna um veðurskilyrði og
9) þeirrar flugaðferðar sem nota skal við lokaaðflug.
c) Einungis skal nota lágmörk fyrir tiltekna tegund aðflugs og lendingar ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
1) búnaður á jörðu niðri, sem krafist er vegna fyrirhugaðs flugs, er virkur,
2) loftfarskerfin, sem krafist er fyrir viðkomandi tegund aðflugs, eru virk,
3) kröfur um afkastagetu loftfars eru uppfylltar og
4)

áhöfnin hefur viðeigandi starfsréttindi.

NCC.OP.111 Flugvallarlágmörk — grunnaðflug (NPA), aðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti (APV), starfræksla
skv. I. flokki
a) Ákvörðunarhæðin, sem nota á þegar grunnaðflug er flogið með því að nota aðferðina lokaaðflug með samfelldri
lækkun (CDFA), við aðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti (APV) eða starfrækslu skv. I. flokki (CAT I), skal ekki
vera minni en það sem hæst er af eftirfarandi:
1) minnsta hæð, sem unnt er að nota aðflugstækin í, án tilskilinna kennileita,
2) hæð sem veitir lausn frá hindrun (OCH) fyrir viðkomandi gerð loftfars,
3) birt ákvörðunarhæð fyrir aðflugið, ef við á,
4)

kerfislágmark sem tilgreint er í töflu 1 eða

5) lágmarksákvörðunarhæð samkvæmt flughandbókinni, eða jafngildu skjali, ef hún er tilgreind þar.
b) Lágmarkslækkunarhæð fyrir grunnaðflug sem flogið er án þess að nota aðferðina lokaaðflug með samfelldri
lækkun skal ekki vera lægri en það sem hæst er af:
1) hæð sem veitir lausn frá hindrun (OCH) fyrir viðkomandi gerð loftfars,
2) kerfislágmarkið sem tilgreint er í töflu 1 eða
3) lægsta gildi lágmarksákvörðunarhæðar samkvæmt flughandbókinni, ef það er tilgreint þar.
Tafla 1
Kerfislágmörk
Leiðsöguvirki

Lágmarksákvörðunar-/lækkunarhæð (fet)

Blindlendingarkerfi (ILS)

200

Hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi (GNSS)/leiðréttingarkerfi um
gervihnött (SBAS) (stefnubeinandi nákvæmnisaðflug með leiðsögu í
lóðréttum fleti (e. lateral precision with vertical guidance approach
(LPV))

200

GNSS (stefnubeinandi leiðsaga (LNAV))

250

GNSS/leiðsaga í lóðréttum fleti miðað við loftþrýsting (e. barovertical navigation) (VNAV) (LNAV/VNAV)

250

Miðlínusendir (LOC) með eða án fjarlægðarvita (DME)

250
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Leiðsöguvirki

Nr. 23/711

Lágmarksákvörðunar-/lækkunarhæð (fet)

Aðflugsstjórnun með kögunarratsjá (SRA) (lýkur við 1/2 sjómílu)

250

SRA (lýkur við 1 sjómílu)

300

SRA (lýkur við 2 sjómílur eða meira)

350

Fjölstefnuviti (VOR)

300

VOR/DME

250

Hringviti (NDB)

350

NDB/DME

300

VHF-miðunarstöð (VDF)

350

NCC.OP.112 Flugvallarlágmörk — hringaðflug flugvéla
a) Lágmarkslækkunarhæð fyrir hringaðflug flugvélar skal ekki vera lægri en það sem hæst er af:
1) útgefinni hæð sem veitir lausn frá hindrun (OCH) í hringaðflugi fyrir flugvélaflokkinn,
2) lágmarkshringaðflugshæðinni, sem fengin er úr töflu 1, eða
3) ákvörðunarhæð/lágmarkslækkunarhæð fyrir undangengið blindaðflugsverklag.
b) Lágmarksskyggni fyrir hringaðflug flugvéla skal vera það sem hæst er af:
1) hringaðflugsskyggni fyrir flugvélaflokkinn, ef það er útgefið,
2) lágmarksskyggni, sem fengið er úr töflu 2, eða
3) flugbrautarskyggni/umreiknað skyggni samkvæmt veðurupplýsingum (RVR/CMV) fyrir undangengið
blindaðflugsverklag.
Tafla 1
Lágmarkslækkunarhæð og lágmarkslækkunarhæð fyrir hringaðflug – skipt eftir flugvélaflokkum
Flugvélaflokkur
A

B

C

D

Lágmarkslækkunar
hæð (fet)

400

500

600

700

Minnsta skyggni
samkvæmt
veðurupplýsingum
(m)

1 500

1 600

2 400

3 600

NCC.OP.113 Flugvallarlágmörk — hringaðflug þyrlna á landi
Lágmarkslækkunarhæð fyrir hringaðflug þyrlna á landi skal ekki vera lægri en 250 fet og skyggni samkvæmt
veðurupplýsingum ekki minna en 800 m.
NCC.OP.115 Brottflugs- og aðflugsverklag
a) Flugstjórinn skal fylgja því brottflugs- og aðflugsverklagi sem ákveðið er af ríkinu sem flugvöllurinn er í, ef slíkt
verklag hefur verið gefið út fyrir flugbrautina eða lokaaðflugs- og flugtakssvæðið sem fyrirhugað er að nota.
b) Þrátt fyrir a-lið skal flugstjórinn aðeins samþykkja heimild flugumferðarstjórnar um að víkja frá útgefinni
verklagsreglu:
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1) ef viðmiðanir um hindranabil eru virtar og fullt tillit tekið til flugskilyrða, eða
2) þegar flugstjórnardeild gefur honum upp ratsjárstefnu (e. radar-vectored).
c) Lokakafli í blindaðflugi skal þó alltaf floginn eftir kennileitum eða samkvæmt því aðflugsverklagi sem hefur verið
gefið út.
NCC.OP.120 Verklagsreglur um hávaðamildun
Flugrekandi skal þróa verklagsreglur að teknu tilliti til þess hve nauðsynlegt er að lágmarka áhrif hávaða frá loftförum
en tryggja jafnframt að öryggi hafi forgang umfram hávaðamildun.
NCC.OP.125 Lágmarksflughæð yfir hindranir (MOCA) — blindflug
a) Flugrekandi skal tilgreina aðferð til að ákveða lágmarksflughæð, sem veitir tilskilið lágmarksbil frá hindrun, að því
er varðar alla leiðarleggi sem á að fljúga samkvæmt blindflugsreglum.
b) Flugstjórinn skal ákveða lágmarksflughæðir fyrir sérhvert flug sem byggir á þessari aðferð. Lágmarksflughæð skal
ekki vera undir þeirri hæð sem ríkið, sem flogið er yfir, hefur ákveðið.
NCC.OP.130 Eldsneytis- og olíubirgðir — flugvélar
a) Flugstjóri skal aðeins leggja upp í flug ef á flugvélinni er nægilegt eldsneyti og olía til að flugvélin geti:
1) fyrir flug samkvæmt sjónflugsreglum (VFR):
i.

flogið að degi til á flugvöll á ákvörðunarstað og geti svo flogið í a.m.k. 30 mínútur í venjulegri
farflugshæð, eða

ii. flogið að nóttu til á flugvöll á ákvörðunarstað og geti svo flogið í a.m.k. 45 mínútur í venjulegri
farflugshæð,
2) fyrir flug samkvæmt blindflugsreglum (IFR):
i.

þegar varaflugvallar er ekki krafist: flogið til flugvallar á ákvörðunarstað og geti svo flogið í a.m.k. 45
mínútur í venjulegri farflugshæð, eða

ii. þegar varaflugvallar ákvörðunarstaðar er krafist: flogið til flugvallar á ákvörðunarstað, til varaflugvallar
ákvörðunarstaðar og geta svo flogið í a.m.k. 45 mínútur í venjulegri farflugshæð.
b) Þegar eldsneytisþörf er reiknuð út, þ.m.t. varaeldsneyti vegna ófyrirséðra atvika, skal taka tillit til eftirfarandi:
1) veðurskilyrða sem spáð er,
2) væntanlegs leiðarvals flugumferðarstjórnar og umferðartafa,
3) verklags vegna þrýstingsmissis eða ef einn hreyfill bilar meðan á flugi stendur, ef við á, og
4)

allra annarra skilyrða sem geta valdið töfum á lendingu flugvélarinnar eða aukið eldsneytis- og/eða
olíunotkun.

c) Ekkert skal koma í veg fyrir breytingu á flugáætlun í flugi til að færa flugið til annars ákvörðunarstaðar, að því
tilskildu að hægt sé að uppfylla allar kröfur frá þeirri stundu að flugáætlun er breytt.
NCC.OP.131 Eldsneytis- og olíubirgðir — þyrlur
a) Flugstjóri skal aðeins leggja upp í flug ef á þyrlunni er nægilegt eldsneyti og olía til að þyrlan geti:
1) fyrir flug samkvæmt sjónflugsreglum: flogið til flugvallar/starfrækslusvæðis á ákvörðunarstað og geti svo
flogið í a.m.k. 20 mínútur á besta hraða fyrir langdrægi (e. best-range speed) og
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2) fyrir flug samkvæmt blindflugsreglum (IFR):
i.

þegar varaflugvallar er ekki krafist, eða enginn veðurfær varaflugvöllur er tiltækur: flogið til flugvallar/
starfrækslusvæðis á ákvörðunarstað og geta svo flogið í 30 mínútur á biðflugshraða í 450 m (1500 feta)
hæð yfir ákvörðunarflugvellinum/starfrækslusvæðinu við staðalhita og gert aðflug og lent, eða

ii. þegar varaflugvallar er krafist: flogið til flugvallar/starfrækslusvæðis á ákvörðunarstað og framkvæmt þar
aðflug og fráflug, og að því loknu:
a) flogið að tilgreindum varaflugvelli, og
b) flogið í 30 mínútur á biðflugshraða í 450 m (1500 feta) hæð yfir varaflugvelli/starfrækslusvæði við staðal
hitaskilyrði og framkvæmt þar aðflug og lendingu.
b) Þegar eldsneytisþörf er reiknuð út, þ.m.t. varaeldsneyti vegna ófyrirséðra atvika, skal taka tillit til eftirfarandi:
1) veðurskilyrða sem spáð er,
2) væntanlegs leiðarvals flugumferðarstjórnar og umferðartafa,
3) verklags vegna þrýstingsmissis eða ef einn hreyfill bilar meðan á flugi stendur, ef við á, og
4)

öll önnur skilyrði sem geta valdið töfum á lendingu loftfarsins eða aukið eldsneytis- og/eða olíunotkun.

c) Ekkert skal koma í veg fyrir breytingu á flugáætlun í flugi til að færa flugið til annars ákvörðunarstaðar, að því
tilskildu að hægt sé að uppfylla allar kröfur frá þeirri stundu að flugáætlun er breytt.
NCC.OP.135 Frágangur á farangri og farmi
Flugrekandi skal setja verklagsreglur til að tryggja:
a) að einungis handfarangur, sem unnt er að ganga frá á viðunandi og öruggan hátt, sé tekinn um borð í
farþegaklefann og
b) að gengið sé frá öllum farangri og farmi um borð, sem gæti valdið slysi eða skaða eða lokað göngum og
útgöngum ef farangur eða farmur færist úr stað, þannig að komið sé í veg fyrir hreyfingu.
NCC.OP.140 Upplýsingar til farþega
Flugstjórinn skal sjá til þess:
a) að farþegar fái upplýsingar fyrir brottför um staðsetningu og notkun:
1) öryggisbelta,
2) neyðarútganga, og
3) spjalda með öryggisupplýsingum fyrir farþega,
og, ef við á,
4)

björgunarvesta,

5) súrefnistækja,
6) björgunarbáta, og
7) annars neyðarbúnaðar til einstaklingsnota,
og
b) að öllum um borð sé leiðbeint um þau neyðarviðbrögð sem eiga við ef neyðarástand skapast í flugi.
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NCC.OP.145 Undirbúningur flugs
a) Flugstjóri skal ekki hefja flug nema gengið hafi verið úr skugga um með öllum eðlilegum og tiltækum ráðum að
búnaður og aðstaða á jörðu og/eða vatni, þ.m.t. fjarskiptastöðvar og flugleiðsögutæki sem til staðar eru og sem
beinlínis eru nauðsynleg fyrir viðkomandi flug, séu fullnægjandi fyrir viðkomandi tegund flugs.
b) Áður en flugstjóri leggur upp í flug skal hann hafa kynnt sér allar fyrirliggjandi veðurupplýsingar sem varða
fyrirhugað flug. Undirbúningur fyrir flug til staðar fjarri brottfararstað og fyrir allt flug samkvæmt blindflugsreglum
skal fela í sér:
1) athugun á nýjustu, fyrirliggjandi veðurlýsingum og veðurspám, og
2) áætlun um annars konar ráðstafanir til að grípa til ef ekki er hægt að ljúka flugi eins og áætlað var vegna
veðurskilyrða.
NCC.OP.150 Varaflugvöllur fyrir flugtak — flugvélar
a) Fyrir blindflug skal flugstjórinn tilgreina a.m.k. einn veðurfæran varaflugvöll fyrir flugtak í flugáætluninni, ef
veðurskilyrði á brottfararflugvelli eru jöfn eða verri en gildandi flugvallarlágmörk eða ef ekki er hægt að snúa aftur
á brottfararflugvöll af öðrum ástæðum.
b) Varaflugvöllur fyrir flugtak skal staðsettur innan eftirfarandi vegalengda frá brottfararflugvelli:
1) fyrir flugvélar með tvo hreyfla, að hámarki sú vegalengd sem nemur einum fartíma á farflugshraða með einn
hreyfil í logni og við staðalskilyrði, og
2) fyrir flugvélar með þrjá hreyfla eða fleiri, að hámarki sú vegalengd sem nemur tveimur fartímum á
farflugshraða með einn hreyfil óstarfhæfan, í samræmi við flughandbók, í logni og við staðalskilyrði.
c) Til að hægt sé að velja flugvöll sem varaflugvöll fyrir flugtak skulu fyrirliggjandi upplýsingar benda til þess að
á áætluðum tíma notkunar verði skilyrðin jafngóð eða betri en gildandi flugvallarlágmörk fyrir hlutaðeigandi
starfrækslu.
NCC.OP.151 Varaflugvöllur ákvörðunarstaðar — flugvélar
Fyrir blindflug skal flugstjórinn tilgreina a.m.k. einn veðurfæran varaflugvöll ákvörðunarstaðar í flugáætluninni, nema:
a) nýjustu fyrirliggjandi veðurupplýsingar gefi til kynna að hægt verði að framkvæma aðflug og lendingu við
sjónflugsskilyrði á tímabilinu klukkustund fyrir til klukkustund eftir áætlaðan komutíma, eða frá raunverulegum
brottfarartíma þar til einni klukkustund eftir áætlaðan komutíma, hvort sem styttra er, eða
b) fyrirhugaður lendingarstaður sé afskekktur og:
1) mælt sé fyrir um blindaðflugsverklag fyrir flugvöllinn sem áætlað er að lenda á, og
2) nýjustu tiltækar veðurupplýsingar bendi til þess að eftirfarandi veðurskilyrði verði fyrir hendi á tímabilinu frá
tveimur klukkustundum fyrir til tveimur klukkustundum eftir áætlaðan komutíma:
i.

neðra borð skýs er a.m.k. 300 m (1000 fet) fyrir ofan lágmarkið sem gefið er upp fyrir blindaðflug, og

ii. skyggni er a.m.k. 5,5 km eða 4 km meira en lágmarkið í verklagsreglunum.
NCC.OP.152 Varaflugvöllur ákvörðunarstaðar — þyrlur
Fyrir blindflug skal flugstjórinn tilgreina a.m.k. einn veðurfæran varaflugvöll ákvörðunarstaðar í flugáætluninni, nema:
a) mælt hafi verið fyrir um blindaðflugsverklag fyrir flugvöllinn, þar sem áætlað er að lenda, og nýjustu
fyrirliggjandi veðurupplýsingar gefi til kynna að eftirfarandi veðurskilyrði verið fyrir hendi frá tveimur
klukkustundum fyrir til tveimur klukkustundum eftir áætlaðan komutíma, eða frá raunverulegum brottfarartíma
þar til tveimur klukkustundum eftir áætlaðan komutíma, hvort sem styttra er:
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1) neðra borð skýs er a.m.k. 120 m (400 fet) fyrir ofan lágmarkið sem gefið er upp fyrir blindaðflug, og
2) skyggni er a.m.k. 1500 m meira en lágmarkið í verklagsreglunum, eða
b) fyrirhugaður lendingarstaður sé afskekktur og:
1) mælt sé fyrir um blindaðflugsverklag fyrir flugvöllinn sem áætlað er að lenda á,
2) nýjustu fyrirliggjandi veðurupplýsingar gefi til kynna að eftirfarandi veðurskilyrði verði fyrir hendi frá tveimur
klukkustundum fyrir til tveimur klukkustundum eftir áætlaðan komutíma:
i.

neðra borð skýs er a.m.k. 120 m (400 fet) fyrir ofan lágmarkið sem gefið er upp fyrir blindaðflug,

ii. skyggni er a.m.k. 1500 m eða meira en lágmarkið í verklagsreglunum, og
3) vendimörk (PNR) hafa verið ákvörðuð þegar um er að ræða ákvörðunarstað á hafi úti.
NCC.OP.155 Eldsneytistaka meðan farþegar fara um borð, eru um borð eða fara frá borði
a) Ekki skal setja flugvélabensín, eldsneyti með suðumark á breiðu hitabili, eða blöndu af þessum eldsneytistegundum,
á loftfar á meðan farþegar fara um borð, eru um borð eða fara frá borði.
b) Gera skal nauðsynlegar ráðstafanir, að því er varðar allar aðrar tegundir eldsneytis, og skal loftfarið vera mannað
hæfu starfsfólki sem getur hafið og stjórnað rýmingu loftfarsins á sem hagkvæmastan og skjótastan hátt.
NCC.OP.160 Notkun heyrnartóla
a) Allir flugliðar, sem krafist er að séu á vakt í stjórnklefa, skulu vera með heyrnartól með hljóðnema eða jafngildi
þess. Heyrnartólið skal vera aðaltækið í talfjarskiptum við flugumferðarþjónustu:
1) á jörðu niðri:
i.

þegar tekið er á móti brottflugsheimild frá flugumferðarstjórn með talfjarskiptum og

ii. þegar hreyflar eru í gangi,
2) á flugi:
i.

undir skiptihæð, eða

ii. í 10 000 feta hæð, hvort heldur er hærra,
og
3) þegar flugstjóri telur það nauðsynlegt.
b) Við skilyrðin, sem lýst er í a-lið, skal hljóðneminn eða jafngildur búnaður vera þannig staðsettur að hægt sé að nota
hann til tvíátta þráðlausra fjarskipta.
NCC.OP.165 Farþegaflutningar
Flugrekandi skal setja verklagsreglur til að tryggja:
a) að farþegum sé skipað þannig í sæti að þeir geti orðið að sem mestu liði en ekki verið til trafala ef til
neyðarrýmingar kemur,
b) að allir farþegar um borð séu tryggilega spenntir í sæti sínu eða legurúmi, með öryggisbeltum eða festibúnaði
fyrir flugtak, lendingu og í akstri, sem og ávallt þegar það telst nauðsynlegt í öryggisskyni og
c) að aldrei sé leyft að fleiri en einn séu um sama flugvélarsætið nema í tilteknum sætum þar sem saman sitja einn
fullorðinn og ungbarn, sem er tryggilega fest með viðbótarlykkjubelti eða öðrum festibúnaði.
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NCC.OP.170 Öryggi í farþegarými og eldhúsum
Flugstjórinn skal sjá til þess:
a) að áður en ekið er af stað og fyrir flugtak og lendingu séu útgangar og neyðarútgönguleiðir hvergi tepptar, og
b) að allur búnaður og farangur sé tryggilega festur fyrir flugtak og lendingu og ávallt þegar það telst nauðsynlegt í
öryggisskyni.
NCC.OP.175 Reykingar um borð
Flugstjóri skal ekki heimila reykingar um borð:
a) þegar það telst nauðsynlegt í öryggisskyni,
b) meðan á eldsneytistöku loftfars stendur,
c) þegar loftfarið er á jörðu niðri nema flugrekandi hafi ákveðið verklagsreglur til mildunar áhættu við starfrækslu á
jörðu niðri,
d) utan þeirra svæða sem ætluð eru til reykinga, s.s. á göngum og inni á salernum,
e) í farmrými og/eða á öðrum stöðum þar sem farmur er ekki geymdur í eldþolnum gámum eða ekki er breitt yfir
hann með eldþolnum segldúk og
f)

í þeim hlutum farþegarýmis þar sem súrefnisgjöf fer fram.

NCC.OP.180 Veðurskilyrði
a) Flugstjóri skal einungis leggja upp í sjónflug eða halda fluginu áfram ef nýjustu fyrirliggjandi veðurupplýsingar
gefa til kynna að veðurskilyrði á flugleið og fyrirhuguðum ákvörðunarstað á áætluðum tíma notkunar verði jafngóð
eða betri en tilgreind sjónflugslágmörk.
b) Flugstjóri skal einungis leggja upp í blindflug eða halda fluginu áfram til fyrirhugaðs ákvörðunarflugvallar ef nýjustu
fyrirliggjandi veðurupplýsingar gefa til kynna að á áætluðum komutíma verði veðurskilyrði á ákvörðunarflugvelli,
eða a.m.k. á einum varaflugvelli ákvörðunarstaðar, jafngóð eða betri en tilgreind flugvallarlágmörk.
c) Ef flug felur í sér bæði sjónflugs- og blindflugshluta gilda veðurupplýsingarnar, sem um getur í a- og b-lið, eftir
því sem við á.
NCC.OP.185 Ísing og önnur aðskotaefni — verklagsreglur á jörðu niðri
a) Flugrekandi skal setja verklagsreglur um hvenær afísing á jörðu niðri og ísingarvarnir og tilheyrandi skoðun á
loftfarinu séu nauðsynlegar til að tryggja örugga starfrækslu loftfarsins.
b) Flugstjórinn skal aðeins hefja flugtak ef loftfarið er laust við öll aðskotaefni sem gætu haft slæm áhrif á eða dregið
úr afkastagetu eða stjórnhæfi loftfarsins, nema eins og leyfilegt er samkvæmt því verklagi sem um getur í a-lið og
í samræmi við flughandbókina.
NCC.OP.190 Ísing og önnur aðskotaefni — verklagsreglur á flugi
a) Flugrekandi skal setja verklagsreglur um flug í ísingu eða ef búast má við ísingu.
b) Flugstjórinn skal einungis leggja upp í flug eða fljúga vísvitandi inn í veðurskilyrði, þar sem vitað er um ísingu eða
búast má við henni, ef loftfarið hefur skírteini og er búin tækjabúnaði til flugs við slík skilyrði, eins og um getur í
lið 2.a.5 í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008.
c) Fari ísing yfir það stig ísingar sem loftfarið er vottað fyrir eða ef loftfar, sem ekki er vottað til að fljúga við þekkt
skilyrði ísingar, lendir í ísingu skal flugstjóri tafarlaust fljúga út úr ísingunni, með því að breyta flughæð og/eða
flugleið, og ef nauðsyn krefur með því að lýsa yfir neyðarástandi við flugumferðarstjórn.
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NCC.OP.195 Flugtaksskilyrði
Áður en flugstjóri hefur flugtak skal hann ganga úr skugga um:
a) að samkvæmt þeim upplýsingum sem eru aðgengilegar, sé veðrið á flugvelli eða starfrækslusvæði og skilyrði á
flugbraut eða lokaaðflugs- og flugtakssvæði, sem fyrirhugað er að nota, þannig að það myndi ekki koma í veg
fyrir öryggi í flugtaki og við brottför og
b) að farið verði að viðeigandi flugvallarlágmörkum.
NCC.OP.200 Hermt eftir aðstæðum á flugi
a) Þegar flugstjóri flytur farþega eða farm skal hann ekki herma eftir:
1) aðstæðum þar sem þess er krafist að notast sé við afbrigðilegar verklagsreglur eða verklagsreglur í
neyðartilvikum eða
2) flugi við blindflugsskilyrði.
b) Þrátt fyrir a-lið má herma eftir slíkum aðstæðum með flugnema um borð þegar þjálfunarflug fer fram hjá
samþykktu þjálfunarfyrirtæki.
NCC.OP.205 Eftirlit og stjórnun eldsneytisnotkunar á flugi
a) Flugrekandi skal setja verklagsreglur til að tryggja að eldsneytisbirgðir séu athugaðar á flugi og að notkun
eldsneytis sé stjórnað.
b) Flugstjórinn skal með reglulegu millibili staðfesta að nýtanlegt eldsneyti á flugi sé ekki minna en það eldsneyti sem
þarf til að halda flugi áfram með áætluðu varaeldsneyti, sem gerð er krafa um í NCC.OP.130 eða NCC.OP.131, að
veðurfærum flugvelli eða starfrækslusvæði.
NCC.OP.210 Notkun viðbótarsúrefnis
Flugstjóri skal sjá til þess að hann sjálfur og flugliðar, sem sinna skyldustörfum sem lúta að öruggri starfrækslu
loftfarsins í flugi, noti ávallt viðbótarsúrefni þegar inniþrýstingshæð samsvarar meira en 10 000 feta hæð lengur en í 30
mínútur og ávallt þegar hún samsvarar meira en 13 000 fetum.
NCC.OP.215 Viðvörun um nálægð við jörð
Ef flugliði eða jarðvarakerfi greinir óvænta nálægð við jörð skal flugmaður við stjórn tafarlaust gera aðgerðir til úrbóta
til að færa flugið aftur í öruggt horf.
NCC.OP.220 Árekstrarvarakerfi í flugi (ACAS)
Flugrekandi skal setja verklagsreglur og ákvarða þjálfunaráætlanir þegar árekstrarvarakerfi í flugi hefur verið sett upp
og gert starfhæft. Þegar notast er við árekstrarvarakerfi II (ACAS II) í flugi, skulu slíkar verklagsreglur og þjálfun
samrýmast reglugerð (ESB) nr. 1332/2011.
NCC.OP.225 Aðflugs- og lendingarskilyrði
Áður en flugstjórinn hefur aðflug til lendingar skal hann ganga úr skugga um að samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum
muni hvorki veðrið á flugvellinum eða starfrækslusvæðinu né ástand flugbrautarinnar eða lokaaðflugs- og
flugtakssvæðisins, sem fyrirhugað er að nota, spilla öryggi í aðflugi, lendingu eða fráflugi.
NCC.OP.230 Byrjun og framhald á aðflugi
a) Flugstjórinn má hefja blindaðflug óháð tilkynntu flugbrautarskyggni/skyggni (RVR/VIS).
b) Ef tilkynnt flugbrautarskyggni/skyggni er undir gildandi lágmörkum skal ekki halda aðflugi áfram:
1) undir 1000 fetum yfir flugvellinum eða
2) á lokakafla í blindaðflugi í tilvikum þar sem ákvörðunarflughæð/ákvörðunarhæð (DA/H) eða lágmarks
lækkunarflughæð/lágmarkslækkunarhæð (MDA/H) er meiri en 1000 fetum fyrir ofan flugvöllinn.
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c) Ef upplýsingar um flugbrautarskyggni eru ekki tiltækar má reikna út flugbrautarskyggni með því að umreikna
tilkynnt skyggni.
d) Fari tilkynnt flugbrautarskyggni/skyggni niður fyrir gildandi lágmark eftir að farið hefur verið yfir 1000 feta
hæð yfir flugvelli má halda aðflugi áfram í ákvörðunarflughæð/ákvörðunarhæð eða lágmarkslækkunarflughæð/
lágmarkslækkunarhæð.
e) Flugmaður má halda aðflugi áfram niður fyrir ákvörðunarflughæð/ákvörðunarhæð eða lágmarkslækkunarflughæð/
lágmarkslækkunarhæð og lenda, að því tilskildu að kennileiti, sem eru viðeigandi fyrir þessa tegund aðflugs og
flugbrautina sem hann hyggst nota, séu sýnileg í ákvörðunarflughæð/ákvörðunarhæð eða lágmarkslækkunarflughæð/
lágmarkslækkunarhæð og haldist sýnileg.
f)

Flugbrautarskyggni á snertisvæði skal alltaf vera ráðandi.
C-KAFLI
TAKMARKANIR Á AFKASTAGETU OG STARFRÆKSLUMÖRKUM LOFTFARA

NCC.POL.100 Starfrækslumörk — öll loftför
a) Á öllum stigum flugs skal hleðsla, massi og þyngdarmiðja loftfarsins jafnan vera í samræmi við allar takmarkanir
sem tilgreindar eru í flughandbókinni, eða rekstrarhandbókinni ef hún er meira takmarkandi.
b) Upplýsingaspjöld, listar, merkingar á mælitækjum eða sambland þessara hluta, þar sem fram koma þau starfrækslu
mörk sem mælt er fyrir um í flughandbókinni, skulu vera sýnileg í loftfarinu.
NCC.POL.105 Massi og jafnvægi, lestun
a) Flugrekandi skal ákvarða massa og þyngdarmiðju í öllum loftförum með því að vigta þau áður en þau eru tekin
í notkun í fyrsta sinn. Gera skal grein fyrir samanlögðum áhrifum breytinga og viðgerða á massa og jafnvægi og
skrásetja á tilskilinn hátt. Endurvigta skal loftfar ef ekki er vitað nákvæmlega um áhrif breytinganna á massa og
jafnvægi.
b) Framleiðandi loftfars eða samþykkt viðhaldsstöð skal annast vigtun.
c) Flugrekandinn skal ákvarða massa allra hluta, sem notaðir eru við starfrækslu, svo og flugverja sem reiknað er með
í þurrarekstrarmassa loftfarsins, með vigtun, þ.m.t. á öllum áhafnarfarangri, eða með notkun staðalmassa. Ákvarða
skal áhrif staðsetningar þeirra á þyngdarmiðju loftfarsins. Þegar staðalmassi er notaður skal notast við eftirfarandi
massagildi fyrir flugverja til að ákvarða þurrarekstrarmassa:
1) 85 kg, með handfarangri, fyrir flugliða eða sérhæfða flugverja, og
2) 75 kg fyrir öryggis- og þjónustuliða.
d) Flugrekandi skal koma á verklagi til að gera flugstjóra kleift að ákvarða massa flutningshleðslu, að meðtalinni
kjölfestu, með:
1) vigtun,
2) ákvörðun á massa flutningshleðslu í samræmi við staðalmassa farþega og farangurs, eða
3) útreikningi á farþegamassa með því að láta hvern farþega, eða einhvern fyrir hans hönd, gefa upp þyngd sína
og bæta svo við fyrir fram reiknuðum massa fyrir handfarangur og fatnað, þegar fjöldi tiltækra farþegasæta í
loftfarinu er:
i.

færri en tíu fyrir flugvélar, eða

ii. færri en sex fyrir þyrlur.
e) Þegar staðalmassi er notaður skal notast við eftirfarandi massagildi:
1) fyrir farþega, gildin í töflu 1 og 2 þar sem handfarangur og massi ungbarns, sem fullorðinn farþegi situr með
í einu farþegasæti, eru tekin með í reikninginn:
Tafla 1
Staðalmassi fyrir farþega — loftfar með samtals 20 farþegasæti eða fleiri

Farþegasæti

20 eða fleiri

30 eða fleiri

Karlar

Konur

Allir fullorðnir

Fullorðnir

88 kg

70 kg

84 kg

Börn

35 kg

35 kg

35 kg
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Tafla 2
Staðalmassi fyrir farþega — loftfar með samtals 19 farþegasæti eða færri
Farþegasæti

1–5

6–9

10–19

Karlar

104 kg

96 kg

92 kg

Konur

86 kg

78 kg

74 kg

Börn

35 kg

35 kg

35 kg

2) fyrir farangur:
i.

fyrir flugvélar, ef heildarfjöldi farþegasæta í flugvél eru 20 eða fleiri, staðalmassagildi fyrir skráðan
farangur í töflu 3,
Tafla 3
Staðalmassi fyrir farangur— flugvélar með samtals 20 farþegasæti eða fleiri
Tegund flugs

Staðalmassi farangurs

Innanlandsflug

11 kg

Flug innan Evrópu

13 kg

Alþjóðaflug

15 kg

Öll önnur flug

13 kg

ii. fyrir þyrlur, ef farþegasæti í þyrlu eru samtals 20 eða fleiri, er staðalmassagildi fyrir skráðan farangur 13
kg.

f)

Ef farþegasæti í loftfari eru samtals 19 eða færri skal ákvarða raunmassa skráðs farangurs:

1) með vigtun, eða

2) með því að láta hvern farþega, eða einhvern fyrir hans hönd, gefa upp þyngdina. Þegar það er óhagkvæmt
skal notast við lágmarksstaðalmassa upp á 13 kg.

g) Flugrekandinn skal koma á verklagi til gera flugstjóra kleift að ákvarða massa eldsneytis á loftfari út frá
raunverulegum eðlismassa eldsneytisins eða, ef eðlismassi eldsneytisins er ekki þekktur, með aðferð sem tilgreind
er í rekstrarhandbókinni.

h) Flugstjórinn skal sjá til þess að hleðsla:

1) loftfarsins fari fram undir umsjón hæfs starfsfólks og

2) flutningshleðslu sé í samræmi við gögn sem notuð eru við útreikninga á massa og jafnvægi loftfarsins.

i)

Flugrekandinn skal koma á verklagi til að gera flugstjóra kleift að virða viðbótartakmarkanir vegna burðarþols, s.s.
burðartakmarkanir gólfs, hámarkshleðslu á lengdarmetra, hámarksmassa í vörurými og hámarkshleðslumörk vegna
sæta.

j)

Í rekstrarhandbókinni skal flugrekandinn tilgreina þær meginreglur og aðferðir viðvíkjandi hleðslu og massa- og
jafnvægiskerfinu er uppfylla kröfurnar í a- til i-lið. Það kerfi skal ná til allrar fyrirhugaðrar starfrækslu.
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NCC.POL.110 Massa- og jafnvægisgögn og -skrár
a) Fyrir hvert flug skal flugrekandinn útbúa massa- og jafnvægisgögn og gera massa- og jafnvægisskrá þar sem
hleðsla og dreifing hennar er tilgreind þannig að ekki sé farið yfir massa- og jafnvægismörk fyrir loftfarið.
Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í massa- og jafnvægisskrám:
1) skrásetning og tegund loftfars,
2) auðkenni, númer og dagsetning flugs, eftir því sem við á,
3) nafn flugstjóra,
4)

nafn þess sem fyllti út skrána,

5) þurrarekstrarmassi og samsvarandi þyngdarmiðja loftfarsins,
6) massi eldsneytis við flugtak og massi eldsneytis fyrir flugferðina,
7) massi annarra birgða en eldsneytis, ef við á,
8) hleðslueiningar, að meðtöldum farþegum, farangri, fragt og kjölfestu,
9) flugtaksmassi, lendingarmassi og þurramassi,
10) viðeigandi staðsetning þyngdarmiðju loftfarsins og
11) takmarkandi massa- og þyngdarmiðjugildi.
b) Ef massa- og jafnvægisgögn og -skrár eru fengnar með tölvuvæddu massa- og jafnvægiskerfi skal flugrekandi
ganga úr skugga um áreiðanleika frálagsgagna.
c) Þegar flugstjórinn hefur ekki yfirumsjón með hleðslu loftfarsins skal sá sem hana hefur staðfesta, með undirskrift
sinni, eða jafngildi hennar, að hleðsla og dreifing hennar séu í samræmi við massa- og jafnvægisskrá flugstjóra.
Flugstjórinn staðfestir samþykki sitt með undirskrift sinni, eða jafngildi hennar.
d) Flugrekandinn skal setja verklagsreglur um breytingar á hleðslu á síðustu stundu, til að tryggja:
1) að eftir að gengið hefur verið frá massa- og jafnvægisskránni verði öllum breytingum, sem gerðar eru á
síðustu stundu, bætt við þau flugáætlunargögn sem innihalda massa- og jafnvægisskrána,
2) að mesta leyfilega breytingin sem gerð er á farþegafjölda eða farmi í lest á síðustu stundu sé tilgreind, eða
3) að gerð sé ný massa- og jafnvægisskrá ef farið er yfir þennan hámarksfjölda.
NCC.POL.111 Massa- og jafnvægisgögn og -skrár — tilslakanir
Þrátt fyrir 5. lið a-liðar NCC.POL.110 þarf ekki að gefa upp staðsetningu þyngdarmiðju í massa- og jafnvægisskránni ef
hleðsludreifingin er í samræmi við jafnvægistöflu, sem reiknuð er út fyrir fram, eða ef hægt er að sýna fram á að hægt
er að tryggja rétt jafnvægi fyrir fyrirhugaða starfrækslu, óháð raunverulegri hleðslu.
NCC.POL.115 Afkastageta — Almennt
Flugstjórinn skal aðeins starfrækja loftfarið ef afkastageta loftfarsins uppfyllir gildandi flugreglur og aðrar takmarkanir
sem eiga við um flugið, loftrýmið eða flugvellina eða starfrækslusvæðin sem notast er við, að teknu tilliti til nákvæmni
í gerð korta og landabréfa sem notast er við.
NCC.POL.120 Takmarkanir á flugtaksmassa — flugvélar
Flugrekandi skal sjá til þess:
a) að massi flugvélarinnar við upphaf flugtaks fari ekki yfir eftirfarandi massamörk:
1) við flugtak eins og mælt er fyrir um í NCC.POL.125,
2) á flugleið með einn hreyfil óstarfhæfan, eins og mælt er fyrir um í NCC.POL.130, og
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3) í lendingu eins og mælt er fyrir um í NCC.POL.135,
að teknu tilliti til frávika vegna þess að gert er ráð fyrir að massinn minnki eftir því sem líður á flugið og vegna
snögglosunar eldsneytis,
b) að massi við upphaf flugtaks fari aldrei yfir hámarksflugtaksmassann sem tilgreindur er í flughandbókinni fyrir
málþrýstingshæð sem gildir fyrir hæð flugvallarins eða starfrækslusvæðisins og, ef hann er notaður sem mæliþáttur
til að ákvarða hámarksflugtaksmassa, öll önnur staðbundin loftskilyrði, og
c) að áætlaður massi við áætlaðan lendingartíma á flugvellinum eða starfrækslusvæðinu þar sem áætlað er að lenda
fari aldrei yfir hámarksflugtaksmassann sem tilgreindur er í flughandbókinni fyrir þá málþrýstingshæð sem
gildir fyrir hæð þessara flugvalla eða starfrækslusvæða og, ef hann er notaður sem mæliþáttur til að ákvarða
hámarksmassa við lendingu, öll önnur staðbundin loftskilyrði.
NCC.POL.125 Flugtak — flugvélar
a) Þegar flugstjóri ákvarðar hámarksflugtaksmassann skal hann taka tillit til eftirfarandi:
1) reiknuð flugtaksvegalengd má ekki vera lengri en tiltæk flugtaksvegalengd, með hindrunarlaust klifursvæði
sem er ekki lengra en helmingur tiltæks flugtaksbruns,
2) reiknað flugtaksbrun má ekki vera lengra en tiltækt flugtaksbrun,
3) fyrir flugtak, sem hætt er við og haldið áfram, skal nota eitt gildi ákvörðunarhraða (V1), þegar ákvörðunarhraði
er tilgreindur í flughandbókinni, og
4)

á blautri eða spilltri flugbraut má flugtaksmassi ekki vera meiri en leyfilegt er í flugtaki á þurri flugbraut við
sömu aðstæður.

b) Ef hreyfilbilun á sér stað í flugtaki skal flugstjórinn tryggja:
1) fyrir flugvél þar sem ákvörðunarhraði er tilgreindur í flughandbókinni, að flugvélin geti hætt við flugtak og
stöðvað innan tiltækrar hemlunarvegalengdar við flugtak, og
2) fyrir flugvél þar sem raunflugslóð flugtaks er tilgreind í flughandbókinni, að flugvélin geti haldið flugtaki
áfram og geti flogið yfir allar hindranir með viðunandi hindranabili þar til flugvélin er í stöðu til að uppfylla
kröfur NCC.POL.130.
NCC.POL.130 Á flugleið — einn hreyfill óstarfhæfur — flugvélar
Flugstjórinn skal tryggja að ef hreyfill verður óstarfhæfur einhvers staðar á flugleiðinni geti fjölhreyfla flugvél haldið
flugi áfram að viðunandi flugvelli eða starfrækslusvæði án þess að fljúga nokkurn tíma undir lágmarksflughæð yfir
hindranir (MOCA).
NCC.POL.135 Lending — flugvélar
Flugstjórinn skal sjá til þess að flugvélin geti lent og stöðvast, eða að lagarflugvél geti náð nægilega lágum hraða, innan
tiltækrar lendingarvegalengdar á flugvelli eða starfrækslusvæði eftir að hafa flogið yfir allar hindranir á aðflugsslóðinni
með nægjanlegu öryggisbili. Tillit skal tekið til útfærsla á aðflugs- og lendingartækni sem búast má við, ef það hefur
ekki verið gert við áætlunargerð gagna um afkastagetu.

D-KAFLI
MÆLITÆKI, GÖGN OG BÚNAÐUR
1. ÞÁTTUR
Flugvélar
NCC.IDE.A.100Mælitæki og búnaður — almenn ákvæði
a) Mælitæki og búnaður, sem gerð er krafa um í þessum kafla, skal samþykktur í samræmi við viðeigandi kröfur um
lofthæfi ef hann er:
1) notaður af flugliðum til að stjórna flugslóð,
2) notaður til að uppfylla kröfur NCC.IDE.A.245,
3) notaður til að uppfylla kröfur NCC.IDE.A.250, eða
4)

uppsettur í flugvélinni.
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b) Ekki þarf sérstakt samþykki fyrir eftirfarandi búnaði, ef hans er krafist samkvæmt þessum kafla:
1) bræðivörum til vara,
2) vasaljósum,
3) nákvæmri klukku,
4)

kortahaldara,

5) sjúkrakössum,
6) búnaði til að lifa af og merkjabúnaði,
7) rekakkeri og búnaði til að liggja við legufæri og
8) festibúnaði fyrir börn.
c) Mælitæki og búnaður, sem ekki er krafist samkvæmt þessum kafla, sem og annar búnaður, sem ekki er krafist
samkvæmt öðrum gildandi viðaukum, en er hafður með í flugi, skal uppfylla eftirfarandi:
1) upplýsingarnar, sem fengnar eru frá þessum mælitækjum, búnaði eða aukahlutum, skulu ekki notaðar af
flugliðum í því skyni að uppfylla kröfur I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða NCC.IDE.A.245 og
NCC.IDE.A.250, og
2) mælitækin og búnaðurinn skal ekki hafa áhrif á lofthæfi flugvélarinnar, jafnvel ef um er að ræða bilanir eða
ólag.
d) Auðvelt skal vera að starfrækja eða nálgast mælitæki og búnað frá vinnureit þess flugliða sem þarf að nota hann.
e) Mælitækjum, sem flugliði þarf að nota, skal komið þannig fyrir að hann geti hæglega lesið af þeim úr sæti sínu með
því að víkja sem minnst frá þeirri stöðu og sjónlínu sem hann venjulega hefur þegar hann horfir fram flugslóðina.
f)

Greiður aðgangur skal vera að öllum nauðsynlegum neyðarbúnaði til tafarlausrar notkunar.

NCC.IDE.A.105 Lágmarksbúnaður fyrir flug
Ekki skal leggja upp í flug þegar eitthvert af mælitækjum flugvélarinnar, búnaður hennar eða virkni, sem krafist er fyrir
fyrirhugað flug, er í ólagi eða vantar, nema:
a) flugvélin sé starfrækt samkvæmt lista flugrekandans yfir lágmarksbúnað (MEL),
b) flugrekandinn hafi samþykki lögbærs yfirvalds til þess að starfrækja flugvélinni innan marka grunnlistans yfir
lágmarksbúnað (MMEL), eða
c) flugvélin skal hafa flugleyfi sem gefið er út í samræmi við gildandi kröfur um lofthæfi.
NCC.IDE.A.110 Bræðivör til vara
Flugvélar skulu búnar bræðivörum til vara af þeim styrkleika sem nauðsynlegur er til að tryggja öryggi rafrása algerlega
svo hægt sé að skipta út þeim bræðivörum sem unnt er að skipta um meðan á flugi stendur.
NCC.IDE.115 Vinnuljós
Flugvélar sem starfræktar eru að nóttu til skulu búnar:
a) blikljósakerfi,
b) siglingaljósum,
c) lendingarljósi,
d) ljósum sem fá rafmagn frá rafkerfi flugvélarinnar og gefa næga lýsingu fyrir öll mælitæki og búnað sem
nauðsynlegur er fyrir örugga starfrækslu flugvélarinnar,
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e) ljósum sem fá rafmagn frá rafkerfi flugvélarinnar og lýsa upp alla farþegaklefa,
f)

vasaljósum fyrir hvern vinnureit flugverja, og

g) ljósum samkvæmt alþjóðareglum til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, ef flugvélin er starfrækt sem lagarflugvél.
NCC.IDE.A.120 Flug samkvæmt sjónflugsreglum— flugmælar, flugleiðsögutæki og fylgibúnaður
a) Flugvélar sem starfræktar eru í sjónflugi að degi til skulu búnar búnaði til að mæla og sýna eftirfarandi:
1) segulstefnu,
2) tímann í klukkustundum, mínútum og sekúndum,
3) málþrýstingshæð,
4)

sýndan flughraða,

5) skrið og
6) Mach-tölu þegar hraðatakmarkanir eru gefnar þannig upp.
b) Flugvélar sem starfræktar eru við sjónflugsskilyrði yfir vatni og án þess að land sé í sjónmáli, eða við
sjónflugsskilyrði að nóttu til, eða við skilyrði þar sem ekki er hægt að halda flugvélinni á æskilegri flugslóð án þess
að styðjast við eitt eða fleiri viðbótarmælitæki, skulu, til viðbótar við a-lið, búnar:
1) búnaði sem mælir og sýnir eftirfarandi:
i.

beygju og skrið,

ii. horf loftfars (e. attitude),
iii. stig- og fallhraða og
iv. stöðuga stefnu,
2) búnaði sem sýnir þegar ekki er nægileg orka á snúðumælitækjunum, og
3) búnaði til að koma í veg fyrir truflanir í hraðamælakerfinu, sem krafist er í 4. lið a-liðar, vegna
vatnsþéttingar eða ísingar.
c) Þegar gerð er krafa um tvo flugmenn í flugi skulu flugvélar einnig vera búnar aðskildum viðbótarbúnaði sem sýnir
eftirfarandi:
1) málþrýstingshæð,
2) sýndan flughraða,
3) skrið, eða beygju og skrið, eftir því sem við á,
4)

horf loftfars, ef við á,

5) stig- og fallhraða, ef við á,
6) stöðuga stefnu, ef við á, og
7) Mach-tölu þegar hraðatakmarkanir eru gefnar þannig upp, ef við á.
NCC.IDE.A.125 Starfræksla samkvæmt blindflugsreglum — flugmælar, flugleiðsögutæki og fylgibúnaður
Flugvélar sem starfræktar eru samkvæmt blindflugsreglum skulu búnar:
a) búnaði sem mælir og sýnir eftirfarandi:
1) segulstefnu,
2) tímann í klukkustundum, mínútum og sekúndum,
3) málþrýstingshæð,
4)

sýndan flughraða,

5) stig- og fallhraða,
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6) beygju og skrið,
7) horf loftfars,
8) stöðuga stefnu,
9) lofthita utan flugvélarinnar og
10) Mach-tölu þegar hraðatakmarkanir eru gefnar þannig upp,
b) búnaði sem sýnir þegar ekki er nægileg orka á snúðumælitækjunum,
c) þegar gerð er krafa um tvo flugmenn í flugi, skal vera annar aðskilinn búnaður í vinnureit aðstoðarflugmanns
sem sýnir eftirfarandi:
1) málþrýstingshæð,
2) sýndan flughraða,
3) stig- og fallhraða,
4)

beygju og skrið,

5) horf loftfars,
6) stöðuga stefnu og
7) Mach-tölu þegar hraðatakmarkanir eru gefnar þannig upp, ef við á,
d) búnaði til að koma í veg fyrir truflanir í hraðamælakerfum, sem krafist er í 4. lið a-liðar og 2. lið c-liðar, vegna
vatnsþéttingar eða ísingar,
e) varakerfi sem gengur fyrir öðrum kyrruþrýstingsgjafa,
f)

kortahaldara sem er staðsettur þannig að auðvelt sé að lesa á kortin og hægt að lýsa hann upp þegar flogið er að
nóttu til,

g) varabúnaði til að mæla og sýna horf loftfars, og:
h) neyðaraflgjafa, sjálfstæðum frá aðalrafkerfi, í þeim tilgangi að starfrækja og lýsa upp sjónbaugskerfi í a.m.k. 30
mínútur. Neyðaraflgjafinn skal fara í gang sjálfkrafa þegar allsherjarbilun verður í aðalrafkerfinu og það skal
koma skýrt fram á mælinum að sjónbaugurinn gangi fyrir neyðarafli.
NCC.IDE.A.130 Viðbótarbúnaður fyrir starfrækslu í einstjórnarumhverfi samkvæmt blindflugsreglum
Flugvélar, sem starfræktar eru í einstjórnarumhverfi samkvæmt blindflugsreglum, skulu búnar sjálfstýringu með a.m.k.
hæðarhafti og stefnustýringu.
NCC.IDE.A.135 Landslagsgreiningarkerfi (TAWS)
Flugvélar, knúnar hverfihreyflum, með skráðan hámarksmassa sem er meiri en 5700 kg eða hámarksfjölda farþegasæta
í sætafyrirkomulagi við starfrækslu fyrir fleiri en níu skulu búnar landslagsgreiningarkerfi sem uppfyllir kröfur fyrir:
a) búnað í A-flokki, eins og tilgreint er í samþykktum staðli, ef um er að ræða flugvélar sem hafa sérstakt
lofthæfivottorð sem gefið var út í fyrsta sinn eftir 1. janúar 2011, eða
b) búnað í B-flokki, eins og tilgreint er í samþykktum staðli, ef um er að ræða flugvélar sem hafa sérstakt
lofthæfivottorð sem gefið var út í fyrsta sinn 1. janúar 2011 eða fyrr.
NCC.IDE.A.140 Árekstrarvarakerfi í flugi (ACAS)
Nema kveðið sé á um annað í reglugerð (ESB) nr. 1332/2011 skulu flugvélar, sem knúnar eru hverfihreyflum, með
skráðan hámarksflugtaksmassa upp á meira en 5700 kg eða hámarksfjölda farþegasæta í sætafyrirkomulagi við
starfrækslu fyrir fleiri en 19, vera búnar árekstrarvarakerfi í flugi II (ACAS II).
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NCC.IDE.A.145 Veðurratsjá í loftfari
Eftirfarandi flugvélar skulu búnar veðurratsjá þegar þær eru starfræktar að nóttu til eða við blindflugsskilyrði á svæðum
þar sem búast má við þrumuveðri á leiðinni eða öðrum veðurskilyrðum, sem geta orðið hættuleg og teljast sjáanleg í
veðurratsjá:
a) flugvélar með jafnþrýstibúnaði,
b) flugvélar án jafnþrýstibúnaðar með skráðan hámarksflugtaksmassa upp á meira en 5700 kg og
c) flugvélar án jafnþrýstibúnaðar með hámarksfjölda farþegasæta í sætafyrirkomulagi við starfrækslu fyrir fleiri en
níu.
NCC.IDE.A.150 Viðbótarbúnaður fyrir flug við ísingarskilyrði að nóttu til
a) Flugvélar, sem starfræktar eru að nóttu til við skilyrði þar sem vitað er um ísingu eða búist er við henni, skulu
vera búnar búnaði til að lýsa upp eða greina ísmyndun.
b) Búnaður sem notaður er til að lýsa upp ísmyndun skal ekki valda glampa eða endurspeglun sem myndi trufla
flugliða við skyldustörf sín.
NCC.IDE.A.155 Talkerfi flugliða
Flugvélar, sem starfræktar eru af fleiri en einum flugliða, skulu búnar talkerfi fyrir flugliðana með heyrnartólum og
hljóðnemum, sem öllum flugliðum er ætlað að nota.
NCC.IDE.A.160 Hljóðriti
a) Eftirtaldar flugvélar skulu búnar hljóðrita:
1) flugvélar með skráðan hámarksflugtaksmassa upp á meira en 27 000 kg með sérstakt lofthæfivottorð sem
fyrst var gefið út 1. janúar 2016, eða síðar, og
2) flugvélar með skráðan hámarksflugtaksmassa upp á meira en 2250 kg:
i.

með vottun fyrir starfrækslu með minnst tvo flugmenn í áhöfn,

ii. búnar þotuhreyfli/-hreyflum eða fleiri en einum skrúfuþotuhreyfli, og
iii. sem hafa tegundarvottorð sem var gefið út í fyrsta sinn 1. janúar 2016 eða síðar.
b) Hljóðriti skal a.m.k. geta geymt gögnin sem hann skráði síðustu tvær klukkustundir.
c) Hljóðritinn skal skrá og tímasetja:
1) send og móttekin talfjarskipti um talstöð í stjórnklefa,
2) talfjarskipti flugliða um talkerfið og almenna hátalarakerfið, ef slíkt kerfi hefur verið sett upp,
3) öll hljóð í stjórnklefa, auk órofinna hljóðmerkja frá öllum hljóðnemum á heyrnartólum og í grímum sem eru
í notkun, og
4)

radd- eða hljóðmerki sem auðkenna leiðsöguvirki eða aðflugstæki, sem heyrast í heyrnartólum eða hátalara.

d) Hljóðritinn skal fara sjálfkrafa í gang áður en flugvélin hreyfist fyrir eigin afli og halda áfram að skrá þar til flugi
lýkur og flugvélin hreyfist ekki lengur fyrir eigin afli.
e) Til viðbótar við d-lið skal hljóðritinn byrja skráningu eins fljótt og unnt er ef rafafl er tiltækt, á meðan gátun fer
fram í stjórnklefa, áður en hreyflar eru ræstir í upphafi flugs, fram að gátun í stjórnklefa strax eftir að hreyflar hafa
verið stöðvaðir í lok flugs.
f)

Í flugritanum skal vera búnaður sem auðveldar leit að honum í vatni.
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NCC.IDE.A.165 Ferðriti
a) Flugvélar með skráðan hámarksflugtaksmassa upp á meira en 5700 kg og með sérstakt lofthæfivottorð sem fyrst
var gefið út 1. janúar 2016 eða síðar skulu búnar stafrænum ferðrita sem skráir og varðveitir gögn og sem auðvelt
er að sækja gögnin í geymslumiðilinn fyrir.
b) Ferðritinn skal skrá þær breytur sem nauðsynlegar eru til að ákvarða nákvæmlega flugslóð flugvélar, hraða hennar,
horf, hreyfilafl, flugham og starfrækslu og skal a.m.k. geta geymt gögnin sem hann skráði síðustu 25 klst.
c) Gögn skulu fengin úr tækjum flugvélarinnar þannig að unnt sé bera þau nákvæmlega saman við þær upplýsingar
sem birtast flugliðum.
d) Ferðritinn skal hefja skráningu gagna sjálfkrafa áður en flugvélin getur hreyfst fyrir eigin afli og hætta skráningu
sjálfkrafa þegar vélin getur ekki lengur hreyfst fyrir eigin afli.
e) Í ferðritanum skal vera búnaður sem auðveldar leit að honum í vatni.
NCC.IDE.A.170 Skráning gagnatenginga
a) Í flugvélum með sérstakt lofthæfivottorð sem gefið var út í fyrsta sinn 1. janúar 2016 eða síðar, þar sem notuð eru
fjarskipti um gagnatengingu og krafa gerð um hljóðrita, skal eftir atvikum skrá eftirfarandi með upptökutæki:
1) fjarskiptaboð um gagnatengingu, sem tengjast fjarskiptum við flugumferðarþjónustu til flugvélarinnar og frá
henni, þ.m.t. skilaboð í tengslum við eftirfarandi:
i.

til að hefja fjarskipti um gagnatengingu,

ii. samskipti á milli flugumferðarstjóra og flugmanns,
iii. samningsháða kögun (e. addressed surveillance),
iv. flugupplýsingar,
v.

kögun fyrir útvörpun úr loftfari (e. aircraft broadcast surveillance), eftir því sem það er mögulegt, með tilliti
til uppbyggingar kerfisins,
vi. gögn um flugrekstrarstjórn loftfarsins, eftir því sem það er mögulegt, með tilliti til uppbyggingar kerfisins
og
vii. myndræna útfærslu, eftir því sem það er mögulegt, með tilliti til uppbyggingu kerfisins,

2) upplýsingar, sem gera það unnt að bera saman skráningar á fjarskiptum um gagnatengingu og skráningar
sem eru geymdar annars staðar en í flugvélinni, og
3) upplýsingar um tímalengd og forgang fjarskiptaboða um gagnatengingu, með tilliti til uppbyggingar
kerfisins.
b) Upptökutækið skal skrá og varðveita gögn og upplýsingar með stafrænum hætti og skal vera auðvelt að nálgast
þessi gögn. Skráningaraðferðin skal vera þannig að hægt sé að bera gögnin saman við gögnin sem skráð eru á jörðu
niðri.
c) Upptökutækið skal geta geymt gögnin sem það skráði í a.m.k. jafn langan tíma og sett er fram fyrir hljóðrita í NCC.
IDE.A.160.
d) Í upptökutækinu skal vera búnaður sem auðveldar leit að því í vatni.
e) Sömu kröfur gilda um gangsetningu og stöðvun upptökutækisins og um gangsetningu og stöðvun hljóðrita í
samræmi við d- og e-lið NCC.IDE.A.160.
NCC.IDE.A.175 Sambyggður flugriti
Hægt er að uppfylla kröfur sem gilda um hljóðrita og ferðrita með:
a) sambyggðum flugrita, ef flugvélin á að vera búin hljóðrita eða ferðrita, eða
b) tveimur sambyggðum flugritum, ef flugvélin á að vera búin hljóðrita og ferðrita.
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NCC.IDE.A.180 Sæti, sætisbelti, festibúnaður og festibúnaður fyrir börn
a) Flugvélar skulu búnar eftirfarandi:
1) sæti eða legurúm fyrir hvern farþega um borð sem náð hefur a.m.k. 24 mánaða aldri,
2) sætisbelti fyrir hvert farþegasæti og festingar fyrir hvert legurúm,
3) festibúnaði fyrir börn fyrir alla einstaklinga um borð sem eru yngri en 24 mánaða,
4)

sætisbelti með festibúnaði sem sjálfkrafa heldur efri hluta bols þess sem situr í sætinu við snögga
hraðlækkun:
i.

fyrir hvert sæti flugliða og sæti hjá flugmannssætinu, og

ii. fyrir hvert áhorfendasæti í stjórnklefa,
		og
5) sætisbelti með festibúnað fyrir efri hluta bols í hverju sæti fyrir lágmarksfjölda flugliða sem skylt er að hafa
um borð ef um er að ræða flugvélar sem hafa sérstakt lofhæfivottorð sem gefið var út í fyrsta sinn eftir 31.
desember 1980.
b) Sætisbelti með festibúnað fyrir efri hluta bols skulu:
1) vera þannig að hægt sé að losa þau með einu átaki og
2) hafa tvær axlaólar og sætisbelti, sem nota má hvor um sig, í sætum flugliða, í öllum sætum hjá
flugmannssætinu og í sætum fyrir lágmarksfjölda flugliða sem skylt er að hafa um borð.
NCC.IDE.A.185 Skiltin „Spennið beltin“ og „Reykingar bannaðar“
Flugvélar, þar sem ekki sést til allra farþegasæta úr stjórnklefanum, skulu búnar búnaði sem gefur öllum farþegum og
öryggis- og þjónustuliðum til kynna hvenær spenna skuli sætisbelti og reykingar eru bannaðar.
NCC.IDE.A.190 Sjúkrakassi
a) Flugvélar skulu búnar sjúkrakössum í samræmi við töflu 1.
Tafla 1
Fjöldi sjúkrakassa sem krafist er
Fjöldi farþegasæta

Fjöldi sjúkrakassa sem krafist er

0 – 100

1

101 – 200

2

201 – 300

3

301 – 400

4

401 – 500

5

501 eða fleiri

6

b) Sjúkrakassi skal:
1) geymdur þar sem auðvelt er að ná til hans og
2) yfirfarinn reglulega svo hann sé ávallt tilbúinn til notkunar.
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NCC.IDE.A.195 Viðbótarsúrefni — flugvélar með jafnþrýstibúnaði
a) Flugvélar með jafnþrýstibúnaði, sem starfræktar eru í flughæð þar sem þörf er á súrefnisbirgðum í samræmi við
b-lið, skulu búnar búnaði til að geyma og gefa af þeim súrefnisbirgðum sem gerð er krafa um.
b) Flugvélar með jafnþrýstibúnaði, sem starfræktar eru í flughæð þar sem málþrýstingshæð í farþegarými er yfir
10 000 fet, skulu hafa nægilegt magn af súrefni til öndunar til að:
1) sjá öllum flugverjum fyrir súrefni og:
i.

sjá 100% farþega fyrir súrefni í þann tíma sem inniþrýstingshæð fer yfir 15 000 feta hæð, en þó aldrei
skemur en í 10 mínútur,

ii. sjá a.m.k. 30% farþega fyrir súrefni í þann tíma sem málþrýstingshæð í farþegarými er á milli 14 000 og
15 000 fet ef loftþrýstingur fellur og að teknu tilliti til aðstæðna flugsins, og
iii. sjá a.m.k. 10% farþega fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð í farþegarými er á milli 10 000 og 14 000 fet
lengur en í 30 mínútur,
2) sjá öllum farþegum í farþegarými fyrir súrefni í a.m.k. 10 mínútur, ef um er að ræða flugvélar sem starfræktar
eru í málþrýstingshæð fyrir ofan 25 000 fet, eða starfræktar undir þeirri hæð en við skilyrði sem gera þeim ekki
kleift að lækka flug sitt örugglega niður í 13 000 feta málþrýstingshæð á innan við fjórum mínútum.
c) Flugvélar með jafnþrýstibúnaði, sem starfræktar eru í flughæð fyrir ofan 25 000 fet, skulu að auki búnar:
1) búnaði sem gefur flugliðum viðvörun við þrýstingsmissi, og
2) grímum fyrir flugliða sem unnt er að setja á sig í skyndingu.
NCC.IDE.A.200 Viðbótarsúrefni — flugvélar án jafnþrýstibúnaðar
a) Flugvélar án jafnþrýstibúnaðar, sem starfræktar eru í flughæð þar sem krafa er gerð um súrefnisbirgðir í samræmi
við b-lið, skulu búnar búnaði til að geyma og gefa af þeim súrefnisbirgðum sem gerð er krafa um.
b) Flugvélar án jafnþrýstibúnaðar, sem starfræktar eru fyrir ofan þá flughæð þar sem málþrýstingshæð í farþegarými
er yfir 10 000 fet, skulu hafa nægilegt magn af súrefni til öndunar til að:
1) sjá öllum flugverjum og a.m.k. 10% farþega fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð í farþegarými er á milli
10 000 og 13 000 fet lengur en í 30 mínútur, og
2) sjá öllum flugverjum og farþegum fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð í farþegarými er yfir 13 000 fetum.
NCC.IDE.A.205 Handslökkvitæki
a) Flugvélar skulu búnar a.m.k. einu handslökkvitæki:
1) í stjórnklefa, og
2) í hverju farþegarými sem er aðskilið frá stjórnklefa, nema ef flugliðar ná auðveldlega til rýmisins.
b) Tegund og magn slökkviefnis fyrir slökkvitækin, sem skylt er að hafa um borð, skal henta fyrir þá elda sem líklegir
eru til að koma upp í klefanum þar sem nota á slökkvitækið og til að draga sem mest úr líkum á að eitrað gas safnist
fyrir í þeim rýmum þar sem fólk er.
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NCC.IDE.A.206 Neyðaröxi og kúbein
a) Flugvélar með skráðan hámarksflugtaksmassa sem er yfir 5700 kg eða með hámarksfjölda farþegasæta í
sætafyrirkomulagi við starfrækslu fyrir fleiri en níu skulu búnar a.m.k. einni neyðaröxi eða kúbeini sem geymt er
í stjórnklefa.
b) Ef um er að ræða flugvélar með hámarksfjölda farþegasæta í sætafyrirkomulagi við starfrækslu sem er yfir 200 skal
vera önnur öxi eða kúbein til viðbótar um borð, geymt í eða nálægt aftasta eldhúsinu.
c) Neyðaraxir og kúbein, sem geymd eru í farþegarýminu, mega ekki vera sýnileg farþegum.
NCC.IDE.A.210 Merking rofstaða á bol
Ef á bol flugvélar eru merktir staðir sem heppilegt er fyrir björgunarmenn að rjúfa gat á í neyðartilvikum, skulu þeir
merktir með þeim hætti sem sýndur er á mynd 1.
Mynd 1
Merking rofstaða á bol

NCC.IDE.A.215 Neyðarsendir (ELT)
a) Flugvélar skulu búnar eftirfarandi:
1) neyðarsendir af hvaða gerð sem er, fyrir flugvélar með sérstakt lofthæfivottorð sem gefið var út í fyrsta sinn
1. júlí 2008, eða fyrr,
2) sjálfvirkur neyðarsendir, fyrir flugvélar með sérstakt lofthæfivottorð sem gefið var út í fyrsta inn eftir 1. júlí
2008.
b) Neyðarsendar, af hvaða gerð sem er, skulu geta sent út samtímis á 121,5MHz og 406 MHz tíðni.
NCC.IDE.A.220 Flug yfir hafi eða vatni
a) Eftirfarandi flugvélar skulu búnar björgunarvesti fyrir hvern einstakling um borð, eða sambærilegum flotbúnaði
fyrir hvern einstakling um borð sem er yngri en 24 mánaða, sem skal geyma á stað þar sem auðvelt er að nálgast
það úr sæti eða legurúmi þess sem þau eru ætluð:
1) landflugvélar, sem flogið er yfir hafi eða vatni fjær landi en 50 sjómílur, eða sem hefja sig á loft eða lenda á
flugvelli eða starfrækslusvæði þar sem flugstjóri metur það svo að flugtaks- eða aðflugsslóðin liggi þannig yfir
vatni að líklegt sé á að vélin geti þurft að nauðlenda á vatni og
2) lagarflugvélar, sem flogið er yfir hafi eða vatni.
b) Sérhvert björgunarvesti eða sambærilegur flotbúnaður skal hafa raflýsingu til að auðvelda leit að fólki.
c) Lagarflugvélar sem flogið er yfir hafi eða vatni skulu búnar:
1) rekakkeri og öðrum búnaði til að auðveldara sé að leggjast við legufæri eða akkeri eða stýra flugvélinni á vatni,
með hliðsjón af stærð, þyngd og stjórnunareiginleikum þess, og
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2) tæki til að gefa frá sér hljóðmerki, sem kveðið er á um í alþjóðareglum til að koma í veg fyrir árekstra á sjó,
þegar það á við.
d) Flugstjóri á flugvél sem flogið er lengra frá landi þar sem mögulegt er að nauðlenda en sem nemur 30 mínútum á
eðlilegum farflugshraða eða 50 sjómílum, hvort sem er styttra, skal meta áhættuna sem felst í því hvort þeir sem
eru um borð í flugvélinni lifi af nauðlendingu á vatni og út frá því skal hann ákvarða flutning á:
1) búnaði til að senda frá sér neyðarmerki,
2) nægilega mörgum björgunarbátum til að rúma alla um borð, sem skulu geymdir þannig að þeir séu auðveldlega
tiltækir í neyðarástandi, og
3) björgunarbúnaði, þ.m.t. lífsviðhaldsbúnaði (e. means of sustaining life), og miðast sá búnaður við það flug sem
fyrirhugað er hverju sinni.
NCC.IDE.A.230 Búnaður til að lifa af
a) Flugvél, sem starfrækt er yfir svæðum sem eru mjög erfið til leitar og björgunar, skal búin:
1) búnaði til að senda frá sér neyðarmerki,
2) a.m.k. einum neyðarsendi fyrir þá sem komast af (e. survival ELT (ELT(S)) og
3) viðbótarbúnaði til að lifa af slys miðað við fyrirhugaða flugleið og með hliðsjón af fjölda manna sem er um
borð.
b) Þó þarf viðbótarbúnaðurinn til að lifa af slys, sem tilgreindur er í 3. lið a-liðar, ekki að vera um borð ef flugvélin:
1) er í fjarlægð sem er ekki meiri en svo til svæðis, sem er ekki mjög erfitt til leitar og björgunar, að svari til:
i.

120 mínútna flugs á farflugshraða með einn hreyfil óstarfhæfan, ef um er að ræða flugvél sem getur haldið
flugi áfram til flugvallar þótt markhreyfill eða -hreyflar verði óstarfhæfir einhvers staðar á leiðinni eða á
áætlaðri breyttri flugleið, eða

ii. 30 mínútna flugs á farflugshraða þegar um allar aðrar flugvélar er að ræða,
eða
2) er ekki fjær en svarar til 90 mínútna flugs á farflugshraða til svæðis sem hentar til nauðlendingar, ef um er að
ræða flugvélar með vottun samkvæmt viðeigandi lofthæfisstaðli.
NCC.IDE.A.240 Heyrnartól
a) Flugvélar skulu búnar heyrnartólum með hljóðnema, eða jafngildum búnaði, fyrir hvern flugliða við vinnureit
þeirra í stjórnklefa.
b) Flugvélar, sem flogið er samkvæmt blindflugsreglum eða að nóttu til, skulu búnar sendihnappi á stýrishjóli hvers
flugliða, sem skylt er að hafa um borð, til að stjórna kinki og veltu.
NCC.IDE.A.245 Fjarskiptabúnaður
a) Flugvélar, sem starfræktar eru samkvæmt blindflugsreglum eða að nóttu til, eða þegar viðeigandi loftrýmiskröfur
kveða á um það, skulu búnar fjarskiptabúnaði sem skal, við eðlilega útbreiðslu útvarpsbylgna:
1) geta haldið uppi gagnkvæmum fjarskiptum við flugturn,
2) geta tekið við veðurupplýsingum hvenær sem er á meðan á flugi stendur,
3) geta haldið uppi gagnkvæmum fjarskiptum hvenær sem er á meðan á flugi stendur við þær flugfjarskiptastöðvar
og á þeirri tíðni sem hlutaðeigandi yfirvöld hafa ákveðið, og
4)

vera hægt að nota í fjarskiptum á neyðartíðni flugsins 121,5 MHz.

b) Þegar þörf er á fleiri en einum fjarskiptabúnaði skal hver þeirra vera óháður hinum þannig að bilun eins þeirra valdi
ekki bilun annars.
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NCC.IDE.A.250 Leiðsögutæki
a) Flugvélar skulu búnar leiðsögutækjum sem gerir þeim kleift að halda flugi áfram í samræmi við:
1) flugáætlun fyrir flugumferðarþjónustu, ef við á, og
2) viðeigandi loftrýmiskröfur.
b) Flugvélar skulu vera nægilega búnar leiðsögutækjum til að tryggja að ef einn hluti tækjanna bilar á einhverju stigi
flugsins geti tækin, sem eftir eru, veitt flugvélinni örugga leiðsögu í samræmi við a-lið eða gert kleift að ljúka
viðeigandi viðbragðsaðgerð með öruggum hætti.
c) Flugvél í flugi þar sem áætlað er að lenda við blindflugsskilyrði skal nægilega búin tækjum sem geta veitt leiðsögu
til staðar þaðan sem hægt er að lenda úr sjónaðflugi. Þessi tæki skulu geta veitt slíka leiðsögu fyrir hvern flugvöll
sem fyrirhugað er að lenda á við blindflugsskilyrði og fyrir alla tilgreinda varaflugvelli.
NCC.IDE.A.255 Ratsjársvari
Flugvélar skulu búnar ratsjársvara fyrir kögunarsvarratsjá (SSR) sem gefur upp málþrýstingshæð og öðrum
ratsjársvörunarbúnaði fyrir kögunarsvarratsjá sem býr yfir þeirri getu sem krafist er á leiðinni sem flogin er.
NCC.IDE.A.260 Rafræn stjórnun leiðsögugagna
a) Flugrekandinn má aðeins notast við gagnaafurðir fyrir rafræna leiðsögu sem styðja við notkun í leiðsögu sem
uppfylla kröfur um heilleika sem eru viðunandi að því er varðar fyrirhugaða notkun gagnanna
b) Þegar gagnaafurðir fyrir rafræna leiðsögu styðja við notkun í leiðsögu, sem þörf er á vegna flugs, sem krefst
samþykkis skv. V. viðauka (SPA-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 965/2012, skal flugrekandi sýna lögbæru yfirvaldi
fram á að ferlið sem notast er við og gagnaafurðirnar sem afhentar eru uppfylli kröfur um heilleika sem eru
viðunandi að því er varðar fyrirhugaða notkun gagnanna.
c) Flugrekandi skal stöðugt vakta heilleika ferlisins og gagnaafurðanna, annaðhvort með beinum hætti eða með því
að vakta að veitendur, sem eru þriðju aðilar, uppfylli kröfur.
d) Flugrekandinn skal tryggja tímanlega dreifingu og ísetningu núgildandi og óbreyttra gagna fyrir rafræna leiðsögu
í allar flugvélar sem þurfa að nota gögnin.
2. þáttur
Þyrlur
NCC.IDE.H.100 Mælitæki og búnaður — almenn ákvæði
a) Mælitæki og búnaður, sem gerð er krafa um í þessum kafla, skal samþykktur í samræmi við viðeigandi kröfur um
lofthæfi ef hann er:
1) notaður af flugliðum til að stjórna flugslóð,
2) notaður til að uppfylla kröfur NCC.IDE.H.245,
3) notaður til að uppfylla kröfur NCC.IDE.H.250, eða
4)

uppsettur í þyrlunni.

b) Ekki þarf sérstakt samþykki fyrir eftirfarandi búnaði, ef hans er krafist samkvæmt þessum kafla:
1) vasaljósum,
2) nákvæmri klukku,
3) kortahaldara,
4)

sjúkrakassi,
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5) búnaði til að lifa af og merkjabúnaði,
6) rekakkeri og búnaði til að liggja við legufæri og
7) festibúnaði fyrir börn.
c) Mælitæki og búnaður, sem ekki er krafist samkvæmt þessum kafla, sem og annar búnaður, sem ekki er krafist
samkvæmt öðrum gildandi viðaukum, en er hafður með í flugi, skal uppfylla eftirfarandi:
1) upplýsingarnar, sem fengnar eru frá þessum mælitækjum, búnaði eða aukahlutum, skulu ekki notaðar af
flugliðum í því skyni að uppfylla kröfur I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða NCC.IDE.H.245 og
NCC.IDE.H.250, og
2) mælitækin og búnaðurinn skal ekki hafa áhrif á lofthæfi þyrlunnar, jafnvel ef um er að ræða bilun eða ólag.
d) Auðvelt skal vera að starfrækja eða nálgast mælitæki og búnað frá vinnureit þess flugliða sem þarf að nota hann.
e) Mælitækjum, sem flugliði þarf að nota, skal komið þannig fyrir að hann geti hæglega lesið af þeim úr sæti sínu með
því að víkja sem minnst frá þeirri stöðu og sjónlínu sem hann venjulega hefur þegar hann horfir fram flugslóðina.
f)

Greiður aðgangur skal vera að öllum nauðsynlegum neyðarbúnaði til tafarlausrar notkunar.

NCC.IDE.H.105 Lágmarksbúnaður fyrir flug
Ekki skal leggja upp í flug þegar eitthvert af mælitækjum þyrlunnar, búnaðar hennar eða virkni, sem krafist er fyrir
fyrirhugað flug, er í ólagi eða vantar, nema:
a) þyrlan sé starfrækt samkvæmt lista flugrekandans yfir lágmarksbúnað (MEL),
b) flugrekandinn hafi samþykki lögbærs yfirvalds til þess að starfrækja þyrluna innan marka grunnlistans yfir
lágmarksbúnað (MMEL), eða
c) þyrlan hafi flugleyfi sem gefið er út í samræmi við gildandi kröfur um lofthæfi.
NCC.IDE.H.115 Ljós á þyrlum
Þyrlur sem starfræktar eru að nóttu til skulu búnar:
a) blikljósakerfi,
b) siglingaljósum,
c) lendingarljósi,
d) ljósum sem fá rafmagn frá rafkerfi þyrlunnar og gefa næga lýsingu fyrir öll mælitæki og búnað sem nauðsynlegt
er fyrir örugga starfrækslu þyrlunnar,
e) ljósum sem fá rafmagn frá rafkerfi þyrlunnar og lýsa upp alla farþegaklefa,
f)

vasaljósum fyrir hvern vinnureit flugverja, og

g) ljósum samkvæmt alþjóðareglum til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, ef þyrluna má nota jafnt á landi og í vatni.
NCC.IDE.H.120 Flug samkvæmt sjónflugsreglum— flugmælar, flugleiðsögutæki og fylgibúnaður
a) Þyrlur sem starfræktar eru samkvæmt sjónflugsreglum að degi til skulu búnar búnaði til að mæla og sýna
eftirfarandi:
1) segulstefnu,
2) tímann í klukkustundum, mínútum og sekúndum,
3) málþrýstingshæð,
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4)

sýndan flughraða, og

5) skrið.
b) Þyrlur, sem starfræktar eru við sjónflugsskilyrði yfir vatni og án þess að land sé í sjónmáli, eða við sjónflugsskilyrði
að nóttu til, eða þegar skyggni er minna en 1500 m, eða við skilyrði þar sem ekki er hægt að halda þyrlunni á
æskilegri flugslóð án þess að notast við eitt viðbótarmælitæki eða fleiri, skulu, til viðbótar við a-lið, búnar:
1) búnaði sem mælir og sýnir eftirfarandi:
i.

horf loftfars,

ii. stig- og fallhraða og
iii. stöðuga stefnu,
2) búnaði sem sýnir þegar ekki er nægileg orka á snúðumælitækjunum, og
3) búnaði til að koma í veg fyrir truflanir í hraðamælakerfinu, sem krafist er í 4. lið a-liðar, vegna
vatnsþéttingar eða ísingar.
c) Þegar gerð er krafa um tvo flugmenn í flugi skal þyrlan einnig vera búin aðskildum búnaði sem sýnir eftirfarandi:
1) málþrýstingshæð,
2) sýndan flughraða,
3) skrið,
4)

horf loftfars, ef við á,

5) stig- og fallhraða, ef við á, og
6) stöðuga stefnu, ef við á.
NCC.IDE.H.125 Starfræksla samkvæmt blindflugsreglum — flugmælar, flugleiðsögutæki og fylgibúnaður
Þyrlur sem starfræktar eru samkvæmt blindflugsreglum skulu búnar:
a) búnaði sem mælir og sýnir eftirfarandi:
1) segulstefnu,
2) tímann í klukkustundum, mínútum og sekúndum,
3) málþrýstingshæð,
4)

sýndan flughraða,

5) stig- og fallhraða,
6) skrið,
7) horf loftfars,
8) stöðuga stefnu og
9) lofthita utan þyrlunnar,
b) búnaði sem sýnir þegar ekki er nægileg orka á snúðumælitækjunum,
c) þegar gerð er krafa um tvo flugmenn í flugi, skal vera annar aðskilinn búnaður sem sýnir eftirfarandi:
1) málþrýstingshæð,
2) sýndan flughraða,
3) stig- og fallhraða,
4)

skrið,
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5) horf loftfars, og
6) stöðuga stefnu,
d) búnaði til að koma í veg fyrir truflanir í hraðamælakerfum, sem krafist er í 4. lið a-liðar og 2. lið c-liðar, vegna
vatnsþéttingar eða ísingar,
e) varakerfi sem gengur fyrir öðrum kyrruþrýstingsgjafa,
f)

kortahaldara sem er staðsettur þannig að auðvelt sé að lesa á kortin og hægt að lýsa hann upp þegar flogið er að
nóttu til, og

g) viðbótarbúnaði til að mæla og sýna horf loftfars sem varakerfi.
NCC.IDE.H.130 Viðbótarbúnaður fyrir starfrækslu í einstjórnarumhverfi samkvæmt blindflugsreglum
Þyrlur, sem starfræktar eru í einstjórnarumhverfi samkvæmt blindflugsreglum, skulu búnar sjálfstýringu með a.m.k.
hæðarhafti og stefnustýringu.
NCC.IDE.H.145 Veðurratsjá í loftfari
Þyrlur með hámarksfjölda farþegasæta í sætafyrirkomulagi við starfrækslu fyrir fleiri en níu, sem flogið er eftir
blindflugsreglum eða að nóttu til, skulu búnar veðurratsjá í loftfari þegar nýjasta veðurlýsingin gefur til kynna að á
fyrirhugaðri flugleið megi búast við þrumuveðri eða öðrum veðurskilyrðum, sem teljast sjáanleg í veðurratsjá og geta
orðið hættuleg.
NCC.IDE.H.150 Viðbótarbúnaður fyrir flug við ísingarskilyrði að nóttu til
a) Þyrlur, sem starfræktar eru að nóttu til við skilyrði þar sem vitað er um ísingu eða búist er við henni, skulu búnar
búnaði til að lýsa upp eða greina ísmyndun.
b) Búnaður sem notaður er til að lýsa upp ísmyndun skal ekki valda glampa eða endurspeglun sem myndi trufla
flugliða við skyldustörf sín.
NCC.IDE.H.155 Talkerfi flugliða
Þyrlur, sem starfræktar eru af fleiri en einum flugliða, skulu búnar talkerfi fyrir flugliðana með heyrnartólum og
hljóðnemum, sem öllum flugliðum er ætlað að nota.
NCC.IDE.H.160 Hljóðriti
a) Þyrlur með skráðan hámarksflugtaksmassa sem er yfir 7000 kg og með sérstakt lofthæfivottorð sem fyrst var gefið
út 1. janúar 2016, eða síðar, skulu búnar hljóðrita.
b) Hljóðriti skal a.m.k. geta geymt gögnin sem hann skráði síðustu tvær klukkustundirnar.
c) Hljóðritinn skal skrá og tímasetja:
1) send og móttekin talfjarskipti um talstöð í stjórnklefa,
2) talfjarskipti flugliða um talkerfið og almenna hátalarakerfið, ef slíkt kerfi hefur verið sett upp,
3) öll hljóð í stjórnklefa, auk órofinna hljóðmerkja frá öllum hljóðnemum áhafnar, og
4)

radd- eða hljóðmerki sem auðkenna leiðsöguvirki eða aðflugstæki, sem heyrast í heyrnartólum eða hátalara.

d) Hljóðritinn skal fara sjálfkrafa í gang áður en þyrlan hreyfist fyrir eigin afli og halda áfram að skrá þar til flugi
lýkur og þyrlan hreyfist ekki lengur fyrir eigin afli.
e) Til viðbótar við d-lið skal hljóðritinn byrja skráningu eins fljótt og unnt er ef rafafl er tiltækt, á meðan gátun fer
fram í stjórnklefa, áður en hreyflar eru ræstir í upphafi flugs, fram að gátun í stjórnklefa strax eftir að hreyflar hafa
verið stöðvaðir í lok flugs.
f)

Í hljóðritanum skal vera búnaður sem auðveldar leit að honum í vatni.
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NCC.IDE.H.165 Ferðriti
a) Þyrlur með skráðan hámarksflugtaksmassa sem er yfir 3175 kg og með sérstakt lofthæfivottorð sem fyrst var gefið
út 1. janúar 2016, eða síðar, skulu búnar stafrænum ferðrita sem skráir og varðveitir gögn og skal vera auðvelt að
sækja gögnin í geymslumiðilinn.
b) Ferðritinn skal skrá þær breytur sem nauðsynlegar eru til að ákvarða nákvæmlega flugslóð þyrlunnar, hraða hennar,
horf, hreyfilafl, flugham og starfrækslu og skal a.m.k. geta geymt gögnin sem hann skráði síðustu 10 klst.
c) Gögn skulu fengin beint úr tækjum þyrlunnar þannig að unnt sé bera þau nákvæmlega saman við þær upplýsingar
sem birtast flugliðum.
d) Ferðritinn skal hefja sjálfvirka skráningu gagna áður en þyrlan getur hreyfst fyrir eigin afli og sjálfkrafa hætta
skráningu þegar þyrlan getur ekki lengur hreyfst fyrir eigin afli.
e) Í ferðritanum skal vera búnaður sem auðveldar leit að honum í vatni.
NCC.IDE.H.170 Skráning gagnatenginga
a) Í þyrlum með sérstakt lofthæfivottorð sem gefið var út í fyrsta sinn 1. janúar 2016, eða síðar, þar sem notuð eru
fjarskipti um gagnatengingu og krafa gerð um hljóðrita, skal eftir atvikum skrá eftirfarandi með upptökutæki:
1) fjarskiptaboð um gagnatengingu sem tengjast fjarskiptum við flugumferðarþjónustu til og frá þyrlunni, þ.m.t.
skilaboð í tengslum við eftirfarandi:
i.

til að hefja fjarskipti um gagnatengingu,

ii. samskipti á milli flugumferðarstjóra og flugmanns,
iii. samningsháða kögun (e. addressed surveillance),
iv. flugupplýsingar,
v.

kögun fyrir útvörpun úr loftfari (e. aircraft broadcast surveillance), eftir því sem það er mögulegt, með tilliti
til uppbyggingar kerfisins,
vi. gögn um flugrekstrarstjórn loftfarsins, eftir því sem það er mögulegt, með tilliti til uppbyggingar kerfisins
og
vii. myndræna útfærslu, eftir því sem það er mögulegt, með tilliti til uppbyggingu kerfisins,

2) upplýsingar, sem gera það unnt að bera saman skráningar á fjarskiptum um gagnatengingu og skráningar sem
eru geymdar annars staðar en í þyrlunni, og
3) upplýsingar um tímalengd og forgang fjarskiptaboða um gagnatengingu, með tilliti til uppbyggingar kerfisins.
b) Upptökutækið skal skrá og varðveita gögn og upplýsingar með stafrænum hætti og skal vera auðvelt að nálgast
þessi gögn. Skráningaraðferðin skal vera þannig að hægt sé að bera gögnin saman við gögnin sem skráð eru á jörðu
niðri.
c) Upptökutækið skal geta geymt gögnin sem það skráði í a.m.k. jafn langan tíma og sett er fram fyrir hljóðrita í NCC.
IDE.H.160.
d) Í upptökutækinu skal vera búnaður sem auðveldar leit að því í vatni.
e) Sömu kröfur gilda um gangsetningu og stöðvun upptökutækisins og um gangsetningu og stöðvun hljóðrita í
samræmi við d- og e-lið NCC.IDE.H.160.
NCC.IDE.H.175 Sambyggður flugriti
Kröfur um hljóðrita og ferðrita er hægt að uppfylla með því að nota sambyggðan flugrita.
NCC.IDE.H.180 Sæti, sætisbelti, festibúnaður og festibúnaður fyrir börn
a) Þyrlur skulu búnar:
1) sæti eða legurúmi fyrir hvern farþega um borð sem náð hefur a.m.k. 24 mánaða aldri,
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2) sætisbelti fyrir hvert farþegasæti og festingar fyrir hvert legurúm,
3) sætisbelti með festibúnaði fyrir efri hluta bols fyrir hvern farþega sem er 24 mánaða eða eldri, fyrir þyrlur með
sérstakt lofthæfivottorð, sem fyrst var gefið út eftir 31. desember 2012,
4)

festibúnaði fyrir börn fyrir alla einstaklinga um borð sem eru yngri en 24 mánaða,

5) sætisbelti í hverju sæti flugliða sem sjálfkrafa heldur efri hluta bols þess sem situr í sætinu við snögga
hraðlækkun, og
6) sætisbelti með festibúnað fyrir efri hluta bols í sætum fyrir lágmarksfjölda flugliða, ef um er að ræða þyrlur
sem hafa sérstakt lofhæfivottorð sem gefið var út í fyrsta sinn eftir 31. desember 1980.
b) Sætisbelti með festibúnað fyrir efri hluta bols skulu:
1) vera þannig að hægt sé að losa þau með einu átaki og
2) hafa tvær axlaólar og sætisbelti, sem nota má hvort um sig, í sætum flugliða, í öllum sætum hjá flugmannssætinu
og í sætum fyrir lágmarksfjölda flugliða sem skylt er að hafa um borð.
NCC.IDE.H.185 Skiltin „Spennið beltin“ og „Reykingar bannaðar“
Þyrlur, þar sem ekki sést til allra farþegasæta úr stjórnklefanum, skulu búnar búnaði sem gefur öllum farþegum og
öryggis- og þjónustuliðum til kynna hvenær spenna skuli sætisbelti og reykingar eru bannaðar.
NCC.IDE.H.190 Sjúkrakassi
a) Þyrlur skulu búnar a.m.k. einum sjúkrakassa.
b) Sjúkrakassi skal vera:
1) geymdur þar sem auðvelt er að ná til hans og
2) yfirfarinn reglulega svo hann sé ávallt tilbúinn til notkunar.
NCC.IDE.H.200 Viðbótarsúrefni — þyrlur án jafnþrýstibúnaðar
a) Þyrlur án jafnþrýstibúnaðar, sem starfræktar eru í flughæð þar sem krafa er gerð um súrefnisbirgðir fyrir í samræmi
við b-lið, skulu búnar búnaði til að geyma og gefa af þeim súrefnisbirgðum sem gerð er krafa um.
b) Þyrlur án jafnþrýstibúnaðar, sem starfræktar eru fyrir ofan þá flughæð þar sem málþrýstingshæð í farþegarými er
yfir 10 000 fet, skulu hafa nægilegt magn af súrefni til öndunar til að:
1) sjá öllum flugverjum og a.m.k. 10% farþega fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð í farþegarými er á milli
10 000 og 13 000 fet lengur en í 30 mínútur, og
2) sjá öllum flugverjum og farþegum fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð í farþegarými er yfir 13 000 fetum.
NCC.IDE.H.205 Handslökkvitæki
a) Þyrlur skulu búnar a.m.k. einu handslökkvitæki:
1) í stjórnklefa, og
2) í hverju farþegarými sem er aðskilið frá stjórnklefa, nema ef flugliðar ná auðveldlega til rýmisins.
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b) Tegund og magn slökkviefnis fyrir slökkvitækin, sem skylt er að hafa um borð, skal henta fyrir þá elda sem líklegir
eru til að koma upp í klefanum þar sem nota á slökkvitækið og til að draga sem mest úr líkum á að eitrað gas safnist
fyrir í þeim rýmum þar sem fólk er.

NCC.IDE.H.210 Merking rofstaða á bol
Ef á bol þyrlunnar eru merktir staðir sem heppilegt er fyrir björgunarmenn að rjúfa gat á í neyðartilvikum, skulu þeir
merktir með þeim hætti sem sýndur er á mynd 1.

Mynd 1
Merking rofstaða á bol

NCC.IDE.H.215 Neyðarsendir (ELT)
a) Þyrlur skulu búnar a.m.k. einum sjálfvirkum neyðarsendi.

b) Þyrlur, sem flogið er yfir hafi eða vatni, í flugi sem farið er til stuðnings starfrækslu á hafi úti í ótryggu umhverfi
og sem er í meiri fjarlægð frá landi en sem svarar 10 mínútna flugtíma á eðlilegum farflugshraða, skulu búnar
sjálfvirkum, sjálflosandi neyðarsendi (ELT(AD)), ef um er að ræða þyrlu sem nær að halda láréttu flugi með
bilaðan markhreyfil.

c) Allir neyðarsendar skulu geta sent út samtímis á 121,5 MHz og 406 MHz tíðni.

NCC.IDE.H.225 Björgunarvesti
a) Þyrlur skulu búnar björgunarvesti fyrir hvern einstakling sem er um borð, eða sambærilegum flotbúnaði fyrir hvern
einstakling um borð undir tveggja ára aldri, sem skal klæðast eða geyma á stað þar sem auðvelt er að nálgast það
úr sæti eða legurúmi þess sem þau eru ætluð, þegar:

1) flogið er yfir hafi eða vatni í fjarlægð frá landi sem er meiri en sem svarar 10 mínútna flugi á eðlilegum
farflugshraða, ef þyrla nær að halda láréttu flugi með bilaðan markhreyfil,

2) flogið er yfir hafi eða vatni sem er lengra frá landi en sem nemur vegalengd á sjálfsnúningi þyrils, ef þyrla
nær ekki að halda láréttu flugi með bilaðan markhreyfil, eða

3) þær hefja sig á loft eða lenda á flugvelli eða starfrækslusvæði þar sem flugtaks- eða aðflugsslóð liggur yfir
hafi eða vatni.

b) Sérhvert björgunarvesti eða sambærilegur flotbúnaður skal útbúinn með raflýsingu til að auðvelda leit að fólki.
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NCC.IDE.H.226 Björgunarbúningar fyrir flugverja (e. survival suits)
Allir flugverjar skulu vera í björgunarbúningi:
a) þegar flogið er yfir hafi eða vatni, í flugi sem farið er til stuðnings starfrækslu á hafi úti, í meiri fjarlægð frá landi
en sem svarar 10 mínútna flugtíma á eðlilegum farflugshraða, ef um er að ræða þyrlu sem nær að halda láréttu
flugi með bilaðan markhreyfil og þegar:
1) veðurlýsing eða veðurspár, sem flugstjórinn hefur aðgang að, gefa til kynna að hitastig sjávar verði undir
10 °C á meðan á flugi stendur, eða
2) áætlaður tími björgunaraðgerða er lengri en sá tími sem áætlað er að einhver komist lífs af,
eða
b) þegar flugstjórinn ákveður það á grundvelli áhættumats, þar sem tekið er tillit til eftirfarandi skilyrða:
1) flug yfir hafi eða vatni, sem er lengra frá landi en sem nemur vegalengd sem flogin er á sjálfsnúningi þyrils eða
lengra frá landi en svo að örugg nauðlending sé möguleg, ef þyrlur ná ekki að halda láréttu flugi með bilaðan
markhreyfil, og
2) veðurlýsingar eða veðurspár, sem flugstjórinn hefur aðgang að, gefa til kynna að hitastig sjávar verði undir 10
°C á meðan á flugi stendur.
NCC.IDE.H.227 Björgunarbátar, neyðarsendar fyrir þá sem komast af (ELT(S)) og búnaður til að lifa af til
nota í langflugi yfir haf eða vatn
Þyrlur sem starfræktar eru:
a) yfir hafi eða vatni í meiri fjarlægð frá landi en sem svarar 10 mínútna flugi á eðlilegum farflugshraða, ef þyrla
nær að halda láréttu flugi með bilaðan markhreyfil, eða
b) yfir hafi eða vatni í meiri fjarlægð en sem svarar þriggja mínútna flugi á eðlilegum farflugshraða, ef þyrla nær
ekki að halda láréttu flugi með bilaðan markhreyfil, og ef flugstjórinn ákveður það á grundvelli áhættumats,
skulu búnar eftirfarandi:
1) a.m.k. einum björgunarbát, sem rúmar a.m.k. hámarksfjölda einstaklinga um borð, sem skal geymdur þannig
að auðvelt sé að grípa hann til notkunar í neyðarástandi, ef um er að ræða þyrlur með færri en 12 farþega,
2) a.m.k. tveimur björgunarbátum, sem geymdir eru þannig að auðvelt sé að grípa þá til notkunar í neyðarástandi
og eru samanlagt nógu stórir til að rúma alla farþega sem hægt er að hafa um borð og ef annar báturinn týnist
skal vera nægilegt pláss á þeim fleka/flekum sem eftir er/eru til að rúma alla einstaklinga um borð í þyrlunni,
ef um er að ræða þyrlu með fleiri en 11 farþega,
3) a.m.k. einum neyðarsendi fyrir þá sem komast af fyrir hvern tilskilinn björgunarbát og
4) björgunarbúnaði, þ.m.t. lífsviðhaldsbúnaði, og miðast sá búnaður við það flug sem fyrirhugað er hverju sinni.
NCC.IDE.H.230 Búnaður til að lifa af
Þyrlur, sem starfræktar eru yfir svæðum sem eru mjög erfið til leitar og björgunar, skulu búnar:
a) merkjabúnaði til að senda frá sér neyðarmerki,
b) a.m.k. einum neyðarsendi fyrir þá sem komast af (ELT(S)) og
c) viðbótarbúnaði til að lifa af slys miðað við fyrirhugaða flugleið og með hliðsjón af fjölda manna sem er um borð.
NCC.IDE.H.231 Viðbótarkröfur fyrir þyrlur sem fljúga á hafi úti á ótryggu hafsvæði
Þyrlur sem fljúga á hafi úti á ótryggu hafsvæði, í fjarlægð frá landi sem er meiri en sem svarar 10 mínútna flugi á
eðlilegum farflugshraða skulu uppfylla eftirfarandi:
a) allir einstaklingar um borð skulu vera í björgunarbúningum þegar veðurlýsing eða veðurspár, sem flugstjórinn
hefur aðgang að, gefa til kynna að hitastig sjávar verði undir 10 °C á meðan á flugi stendur eða þegar áætlaður tími
björgunaraðgerða er lengri en sá tími sem áætlað er að einhver komist lífs af eða þegar áformað er að flugið fari
fram að nóttu til,
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b) allir björgunarbátar, sem hafðir eru um borð í samræmi við NCC.IDE.H.227, skulu staðsettir þannig að hægt sé
að nota þá við sama sjólag og mat á eiginleikum þyrlunnar fór fram við með tilliti til nauðlendingar þyrlunnar
á vatni, flotgetu hennar (e. flotation) og legu í vatni (e. trim) í því skyni að uppfylla vottunarkröfur um
nauðlendingu á vatni,
c) þyrlan skal búin búnaði til neyðarlýsingar, sem fær afl frá sérstökum aflgjafa, til almennrar lýsingar í
farþegarýminu til að auðvelda rýmingu þyrlunnar,
d) allir neyðarútgangar, þ.m.t. neyðarútgangar fyrir áhöfnina, og búnaðurinn til að opna þá, skulu merktir greinilega
til að leiðbeina þeim sem eru um borð þegar þeir nota neyðarútgangana í dagsbirtu eða í myrkri; slíkar merkingar
skulu hannaðar þannig að þær séu enn sýnilegar ef þyrlunni hvolfir og farþegarými fer í kaf,
e) allar hurðir, sem ekki er hægt að snögglosa, sem eru merktar sem neyðarútgangar vegna nauðlendingar á vatni,
skulu hafa búnað sem gerir kleift að festa þær í opinni stöðu þannig að þær komi ekki í veg fyrir útgöngu farþega
við sjólag upp að því hámarki, sem krafist er þegar verið er að meta nauðlendingu á vatni og flotgetu,
f)

allar hurðir, gluggar eða önnur op í farþegarýminu, sem fyrirhugað er að nota sem undankomuleiðir undir
yfirborði vatns, skulu vera þannig að hægt sé að nota þau í neyðarástandi,

g) farþegar og flugverjar skulu ávallt vera í björgunarvestum nema viðkomandi sé í samþættum björgunarbúningi
(e. integrated survival suit) sem uppfyllir samanlagðar kröfur um björgunarbúning og björgunarvesti.
NCC.IDE.H.232 Þyrlur sem hafa vottorð til starfrækslu á vatni — ýmis konar búnaður
Þyrlur sem hafa vottorð til starfrækslu á vatni skulu búnar:
a) rekakkeri og öðrum búnaði til að auðveldara sé að leggjast við legufæri eða akkeri eða stýra þyrlunni á vatni,
með hliðsjón af stærð, þyngd og stjórnunareiginleikum þess,
b) tæki til að gefa frá sér hljóðmerki, sem kveðið er á um í alþjóðareglum til að koma í veg fyrir árekstra á sjó,
þegar það á við.
NCC.IDE.H.235 Allar þyrlur í flugi yfir hafi eða vatni — nauðlending á vatni
Þyrlur skulu hannaðar til að lenda á vatni, eða hafa vottorð til að nauðlenda á vatni í samræmi við viðkomandi
lofthæfireglur, eða þær skulu búnar neyðarflotbúnaði þegar þær eru starfræktar í flugi yfir hafi eða vatni í ótryggu
umhverfi í fjarlægð frá landi sem er meiri en sem svarar 10 mínútna flugi á eðlilegum farflugshraða.
NCC.IDE.H.240 Heyrnartól
Þegar krafa er gerð um fjarskipta- og/eða fjarleiðsögukerfi skulu þyrlur búnar heyrnartólum með hljóðnema, eða
jafngildi þess, sem og sendihnappi á stýri hvers flugmanns og/eða flugverja, sem krafist er í áhöfn, á vinnureit
viðkomandi.
NCC.IDE.H.245 Fjarskiptabúnaður
a) Þyrlur, sem starfræktar eru samkvæmt blindflugsreglum að nóttu til, eða þegar viðeigandi loftrýmiskröfur kveða á
um það, skulu búnar þráðlausum fjarskiptabúnaði sem skal, við eðlilega útbreiðslu útvarpsbylgna:
1) geta haldið uppi gagnkvæmum fjarskiptum við flugturn,
2) geta tekið við veðurupplýsingum,
3) geta haldið uppi gagnkvæmum fjarskiptum hvenær sem er á meðan á flugi stendur við þær
flugfjarskiptastöðvar og á þeirri tíðni sem hlutaðeigandi yfirvöld hafa ákveðið, og
4)

vera hægt að nota í fjarskiptum á neyðartíðni flugsins 121,5 MHz.

b) Þegar þörf er á fleiri en einum fjarskiptabúnaði skal hver þeirra vera óháður hinum þannig að bilun eins þeirra valdi
ekki bilun annars.
c) Þegar gerð er krafa um fjarskiptakerfi, og til viðbótar við talkerfi flugáhafnar sem gerð er krafa um í NCC.
IDE.H.155, skulu þyrlur búnar sendihnappi á stýri hvers flugmanns og flugverja, sem krafist er í áhöfn, á vinnureit
viðkomandi.
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NCC.IDE.H.250 Leiðsögutæki
a) Þyrlur skulu búnar leiðsögutækjum sem gerir þeim kleift að halda flugi áfram í samræmi við:
1) flugáætlun fyrir flugumferðarþjónustu, ef við á, og
2) viðeigandi loftrýmiskröfur.
b) Þyrlur skulu vera nægilega búnar leiðsögutækjum til að tryggja að ef einn hluti tækjanna bilar á einhverju stigi
flugsins geti tækin, sem eftir eru, veitt þyrlunni örugga leiðsögu í samræmi við a-lið eða gert henni kleift að ljúka
viðeigandi viðbragðsaðgerð með öruggum hætti.
c) Þyrlur í flugi þar sem áætlað er að lenda við blindflugsskilyrði skulu búnar leiðsögutækjum sem geta veitt leiðsögu
til staðar þaðan sem hægt er að lenda úr sjónaðflugi. Þessi tæki skulu geta veitt slíka leiðsögu fyrir hvern flugvöll
sem fyrirhugað er að lenda á við blindflugsskilyrði og fyrir alla tilgreinda varaflugvelli.
NCC.IDE.H.255 Ratsjársvari
Þyrlur skulu búnar ratsjársvara fyrir kögunarsvarratsjá (SSR) sem gefur upp málþrýstingshæð og öðrum
ratsjársvörunarbúnaði fyrir kögunarsvarratsjá sem býr yfir þeirri getu sem krafist er á leiðinni sem flogin er.“
_____________
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IV. VIÐAUKI
„VII. VIÐAUKI
STARFRÆKSLA EINFALDRA, VÉLKNÚINNA LOFTFARA, SEM ER EKKI Í ÁBATASKYNI
[NCO-HLUTI]
A-KAFLI
ALMENNAR KRÖFUR
NCO.GEN.100 Lögbært yfirvald
a) Lögbært yfirvald skal vera það yfirvald sem tilnefnt er af aðildarríkinu þar sem loftfarið er skráð.
b) Ef loftfarið er skráð í þriðja landi skal lögbært yfirvald vera yfirvaldið sem tilnefnt er af aðildarríkinu þar sem
flugrekandinn hefur búsetu eða staðfestu.
NCO.GEN.101 Aðferðir til að uppfylla kröfur
Flugrekandi má nota aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur en þær sem eru viðurkenndar af Flugöryggisstofnun til að
staðfesta samræmi við kröfur reglugerðar (EB) nr. 216/2008 og framkvæmdarreglur hennar.
NCO.GEN.102 Ferðavélsvifflugur og vélsvifflugur
a) Ferðavélsvifflugur skulu starfræktar í samræmi við kröfurnar fyrir:
1) flugvélar þegar þær eru hreyfilknúnar, og
2) svifflugur þegar þær eru starfræktar án hreyfils.
b) Ferðavélsvifflugur skulu búnar búnaði í samræmi við þær kröfur sem eiga við um flugvélar, nema annað sé tilgreint
í D-kafla.
c) Vélsvifflugur, aðrar en ferðavélsvifflugur, skulu starfræktar og búnar búnaði í samræmi við þær kröfur sem eiga
við um svifflugur.
NCO.GEN.105 Ábyrgð og valdsvið flugstjóra
a) Flugstjórinn skal bera ábyrgð á:
1) öryggi loftfarsins og allra flugverja, farþega og farms um borð á meðan á flugi stendur, eins og um getur í lið
1.c í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008,
2) upphafi, áframhaldi, breytingum á framvindu flugs eða lokum, með öryggi loftfars í huga,
3) að farið sé að öllum verklagsreglum og gátlistum, eins og um getur í lið 1.b í IV. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 216/2008,
4)

að leggja aðeins upp í flug ef hann hefur gengið úr skugga um að farið sé að öllum starfrækslutakmörkununum
sem um getur í lið 2.a.3 í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008, þ.e.:
i.

að loftfarið sé lofthæft,

ii. að loftfarið sé skráð á viðeigandi hátt,
iii. að mælitæki og búnaður, sem krafist er fyrir framkvæmd þess flugs, sé uppsettur í loftfarinu og starfhæf,
nema starfræksla með óstarfhæfan búnað sé heimiluð samkvæmt listanum yfir lágmarksbúnað (MEL), eða
sambærilegu skjali, ef við á, eins og kveðið er á um í NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105, NCO.IDE.S.105
eða NCO.IDE.B.105,
iv. að massi loftfarsins og, nema þegar um er að ræða loftbelgi, staðsetning þyngdarmiðju séu þannig að
flugið geti farið fram innan þeirra takmarkana sem mælt er fyrir um í lofthæfiskjölunum,
v.

að öllum búnaði, farangri og farmi sé hlaðið á réttan hátt og festur, og að neyðarrýming sé enn möguleg,
og

vi. að ekki verði í neinum tilvikum farið út fyrir starfrækslutakmarkanir loftfarsins, eins og þær eru tilgreindar
í flughandbókinni, í fluginu,
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5) að leggja ekki upp í flug ef hann er óhæfur til að gegna skyldustörfum af einhverjum ástæðum, t.d. vegna
meiðsla, veikinda, ofþreytu eða ef hann er undir áhrifum geðvirkra efna,

6) að halda flugi ekki áfram framhjá næsta veðurfæra flugvelli eða starfrækslusvæði þegar geta hans til að gegna
skyldustörfum er verulega skert af ástæðum á borð við ofþreytu, veikindi eða skort á súrefni,

7) að taka ákvörðun um hvort hann samþykki loftfar með óstarfhæfan búnað, í samræmi við listann yfir leyfð
frávik í ytri búnaði loftfars fyrir flug (CDL) eða listann yfir lágmarksbúnað (MEL), eftir því sem við á, og

8) að skrá notkunargögn og allar bilanir í loftfarinu, sem vitað er um eða sem grunur leikur á um að séu til staðar,
í tækniflugbók loftfarsins eða leiðarflugbók þess eftir að flugi, eða röð flugferða, er lokið.

b) Flugstjórinn skal tryggja að á varasömustu stigum flugsins, eða þegar það telst nauðsynlegt í öryggisskyni, sitji
allir flugverjar í vinnureit sínum og inni ekki af hendi nein önnur störf en þau sem nauðsynleg eru vegna öruggrar
starfrækslu loftfars.

c) Flugstjórinn skal hafa vald til þess að neita að flytja eða setja í land fólk, farangur eða farm sem gæti stofnað öryggi
loftfarsins eða þeirra sem í því eru í hættu.

d) Flugstjórinn skal tilkynna viðeigandi flugumferðarþjónustudeild svo fljótt sem auðið er um hvers kyns hættuleg
veður- eða flugskilyrði sem eru líkleg til að hafa áhrif á öryggi annarra loftfara.

e) Í neyðartilviki þar sem nauðsynlegt er að ákvarðanir séu teknar og brugðist við í skyndingu skal flugstjórinn
gera allt sem hann telur rétt að gera miðað við aðstæður, í samræmi við lið 7.d í IV. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 216/2008. Í slíkum tilvikum er flugstjóra heimilt í öryggisskyni að víkja frá reglum, verklagsreglum og
vinnuaðferðum.

f)

Á meðan á flugi stendur skal flugstjórinn:

1) hafa sætisólar spenntar þegar hann er í vinnureit sínum, nema þegar um er að ræða loftbelgi, og

2) ávallt vera við stýri loftfarsins, nema ef annar flugmaður er að taka við stjórninni.

g) Flugstjórinn skal tafarlaust leggja fram skýrslu til lögbærs yfirvalds um ólöglegt athæfi og tilkynna það til þar til
bærs yfirvalds á staðnum.

h) Flugstjórinn skal tilkynna viðkomandi yfirvöldum næst slysstað, eins fljótt og auðið er, um slys sem flugvélin á
þátt í og hafa í för með sér alvarleg meiðsl eða dauða eða umtalsverðar skemmdir á flugvélinni eða eignum.

NCO.GEN.106 Ábyrgð og valdsvið flugstjóra — loftbelgir

Flugstjóri loftbelgs skal til viðbótar við ákvæði NCO.GEN.105 bera ábyrgð á:

a) fyrirflugskynningu til þeirra einstaklinga sem aðstoða við að blása upp og tæma belginn, og

b) að tryggja að einstaklingar sem aðstoða við að blása upp og tæma belginn klæðist viðeigandi hlífðarfatnaði.

NCO.GEN.110 Samræmi við lög, reglur og málsmeðferð

a) Flugstjórinn skal fara að lögum, reglum og verklagsreglum þess aðildarríkis þar sem flugið fer fram.
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b) Flugstjórinn skal kunna skil á lögum, reglum og verklagsreglum sem lúta að framkvæmd skyldustarfa þeirra og
mælt er fyrir um fyrir svæðið sem flogið er yfir, flugvelli eða starfrækslusvæði, sem fyrirhugað er að nota, og
tilheyrandi flugleiðsöguvirki, eins og um getur í lið 1.a í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008.
NCO.GEN.115 Akstur flugvéla
Flugvél skal aðeins ekið á athafnasvæði flugvallar ef einstaklingurinn við stjórn:
a) er flugmaður, sem hefur tilskilin starfsréttindi, eða
b) hefur verið tilnefndur af flugrekanda og:
1) hefur hlotið þjálfun til að aka flugvélinni,
2) hefur hlotið þjálfun til að nota talstöð, ef þráðlausra fjarskipta er krafist,
3) hefur fengið kennslu, að því er varðar skipulag flugvallar, leiðir, skilti, merkingar, ljós, merki frá flugumferðar
stjórn og leiðbeiningar, orðfæri og verklagsreglur, og
4)

getur farið að tilskildum kröfum um starfrækslu fyrir örugga hreyfingu flugvéla á flugvelli.

NCO.GEN.120 Tenging þyrils — þyrlur
Þyrli á þyrlu skal aðeins snúið fyrir afli í þeim tilgangi að flugmaður með tilskilin starfsréttindi fljúgi henni.
NCO.GEN.125 Handrafeindatæki
Flugstjórinn skal ekki heimila neinum um borð í flugvélinni að nota handrafeindatæki, sem gætu haft truflandi áhrif á
nothæfi kerfa og búnaðar loftfarsins.
NCO.GEN.130 Upplýsingar um neyðarbúnað og búnað til að lifa af, sem er hafður um borð
Að undanskildum loftförum sem taka á loft og lenda á sama flugvelli/starfrækslusvæði skal flugrekandi sjá til þess að
skrár með upplýsingum um neyðarbúnað og búnað til að lifa af, sem hafður er um borð, séu ávallt tiltækar svo að unnt
sé að koma þeim samstundis til björgunarmiðstöðva.
NCO.GEN.135 Skjöl, handbækur og upplýsingar sem eiga að vera um borð
a) Eftirfarandi skjöl, handbækur og upplýsingar skulu vera um borð í loftfari í hverri flugferð, í formi frumrita eða
afrita, nema annað sé tekið fram:
1) flughandbókin (AFM) eða jafngild skjöl,
2) upprunalegt skráningarskírteini,
3) upprunalegt lofthæfivottorð,
4)

hljóðstigsvottorðið, ef við á,

5) skráin yfir sérstök samþykki, ef við á,
6) talstöðvarskírteini loftfarsins, ef við á,
7) ábyrgðartryggingarskírteini loftfarsins,
8) leiðarflugbók loftfarsins eða jafngildi hennar,
9) nákvæm sundurliðun á skráðri flugáætlun fyrir flugumferðarþjónustu (ATS), ef við á,
10) gild og hentug flugkort fyrir fyrirhugaða flugleið allar þær flugleiðir sem ætla má að hugsanlega yrðu flognar
ef víkja þyrfti af upphaflegri flugleið,
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11) upplýsingar um þær verklagsreglur og þau sjónmerki sem eineltisloftför og einelt loftför notast við,
12) listinn yfir lágmarksbúnað (MEL) eða listinn yfir leyfð frávik í ytri búnaði loftfars fyrir flug (CDL), ef við á,
og
13) öll önnur gögn sem geta skipt máli fyrir flugið eða sem ríki, sem eiga hlut að máli í viðkomandi flugi, kunna
að krefjast.
b) Þrátt fyrir a-lið, í flugi:
1) þar sem fyrirhugað er að taka á loft og lenda á sama flugvelli eða starfrækslusvæði eða
2) sem heldur sig innan vegalengdar eða svæðis sem lögbært yfirvald ákvarðar,
má halda skjölum og upplýsingum í 2. og 8. lið a-liðar eftir á flugvellinum eða starfrækslusvæðinu.
c) Þrátt fyrir það sem kemur fram í a-lið er heimilt að geyma í fylgibifreiðinni þau skjöl og þær upplýsingar sem
um getur í 2. til 8. lið a-liðar og 11. til 13. lið a-liðar í tengslum við flug á loftbelg eða svifflugu, að flugi á
ferðavélsvifflugu undanskildu.
d) Flugstjórinn skal leggja fram þau skjöl, sem skylt er að hafa um borð, innan hæfilegs frests frá því að lögbært
yfirvald fer fram á það.
NCO.GEN.140 Flutningur á hættulegum varningi
a) Flutningur á hættulegum varningi flugleiðis skal fara fram í samræmi við 18. viðauka við Chicago-samninginn,
eins og honum var síðast breytt og hann útvíkkaður með Tæknilegu fyrirmælunum um flutning á hættulegum
varningi flugleiðis (skjali Alþjóðaflugmálastofnunarinnar nr. 9284-AN/905), ásamt hvers konar viðbótum eða
leiðréttingum.
b) Aðeins flugrekandi, sem er samþykktur í samræmi við G-kafla í V. viðauka (SPA-hluta), skal flytja hættulegan
varning, nema:
1) hann falli ekki undir Tæknilegu fyrirmælin í samræmi við 1. hluta þessara fyrirmæla eða
2) varningurinn sé fluttur af farþegum eða flugstjóra eða varningurinn sé í farangri, í samræmi við 8. hluta
Tæknilegu fyrirmælanna,
3) varningurinn sé fluttur af flugrekendum, sem starfrækja loftför af tegundinni ELA2.
c) Flugstjórinn skal gera allar viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir að hættulegur varningur sé hafður
meðferðis um borð af slysni.
d) Í samræmi við Tæknilegu fyrirmælin skal flugstjórinn tafarlaust tilkynna lögbæru yfirvaldi og hlutaðeigandi
yfirvaldi í því ríki, þar sem atvikið átti sér stað, um öll slys eða atvik sem eiga sér stað við flutning á hættulegum
varningi.
e) Flugstjóri skal tryggja að farþegum séu veittar upplýsingar um hættulegan varning í samræmi við Tæknilegu
fyrirmælin.
NCO.GEN.145 Tafarlaus viðbrögð við öryggisvandamáli
Flugrekandinn skal koma í framkvæmd:
a) öllum öryggisráðstöfunum, sem lögbæra yfirvaldið hefur gefið fyrirmæli um í samræmi við c-lið ARO.GEN.135,
og
b) öllum viðeigandi öryggisupplýsingum, sem gefnar eru út af Flugöryggisstofnun, þ.m.t. lofthæfifyrirmælum.
NCO.GEN.150 Leiðarflugbók
Upplýsingar um loftfarið, áhöfn þess og hverja ferð skulu geymdar fyrir hvert flug, eða röð flugferða, í leiðarflugbók
eða jafngildi hennar.
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NCO.GEN.155 Listi yfir lágmarksbúnað (MEL)
a) Útbúa má lista yfir lágmarksbúnað að teknu tilliti til eftirfarandi:
1) í skjalinu skal kveðið á um starfrækslu loftfars við tilgreind skilyrði þar sem tiltekin mælitæki, tiltekinn
búnaður eða tiltekin virkni er í ólagi við upphaf flugs,
2) skjalið skal útbúið fyrir hvert loftfar, að teknu tilliti til viðkomandi starfrækslu- og viðhaldsskilyrða
flugrekandans og
3) listinn yfir lágmarksbúnað skal byggður á viðeigandi grunnlista yfir lágmarksbúnað (MMEL), eins og
skilgreint er í gögnunum, sem kveðið er á um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 748/2012 (3), og
skal hann ekki fela í sér minni takmarkanir en grunnlistinn yfir lágmarksbúnað.
b) Tilkynna skal lögbæru yfirvaldi um listann yfir lágmarksbúnað og breytingar á honum.
B-KAFLI
VERKLAGSREGLUR
NCO.OP.100 Notkun flugvalla og starfrækslusvæða
Flugstjóri skal einungis nota flugvelli og starfrækslusvæði sem eru viðunandi fyrir hlutaðeigandi tegund loftfars og
starfrækslu.
NCO.OP.105 Forskriftir sem gilda um afskekkta flugvelli — flugvélar
Við val á varaflugvöllum og viðmiðunarreglum um eldsneytisútreikninga skal flugstjórinn líta á flugvöll sem afskekktan
flugvöll ef flugtími að næsta viðunandi varaflugvelli ákvörðunarstaðar er meiri en:
a) 60 mínútur fyrir flugvélar með strokkhreyfla eða
b) 90 mínútur fyrir flugvélar með hverfihreyfla.
NCO.OP.110 Flugvallarlágmörk — flugvélar og þyrlur
a) Að því er varðar flug samkvæmt blindflugsreglum skal flugstjórinn velja og notast við flugvallarlágmörk fyrir
sérhvern brottfarar-, ákvörðunar- og varaflugvöll. Þessi lágmörk skulu:
1) aldrei vera undir þeim lágmörkum sem ákveðin eru af því ríki þar sem flugvöllurinn er, nema þau hafi verið
samþykkt sérstaklega af því ríki og
2) við framkvæmd starfrækslu í lélegu skyggni, samþykkt af lögbæru yfirvaldi í samræmi við í E-kafla í V.
viðauka (SPA-hluta) við reglugerð (ESB) nr. 965/2012.
b) Þegar flugstjóri ákveður flugvallarlágmörk skal hann taka tillit til eftirfarandi:
1) tegundar loftfars, afkastagetu þess og stjórnunareiginleika,
2) eigin hæfni og reynslu,
3) stærðar og eiginleika flugbrauta og lokaaðflugs- og flugtakssvæða (FATO) sem kunna að verða valin til
notkunar,
4)

afkastagetu sjónrænna leiðsögutækja og annarra leiðsögutækja á jörðu niðri og að þau séu tiltæk og viðunandi,

5) tækjabúnaðar, sem tiltækur er í loftfarinu, til nota við flugleiðsögu og/eða til að stjórna flugslóð, í flugtaki,
aðflugi, sléttingu, lendingu, lendingarbruni og fráflugi,
6) hindrana á aðflugs-, fráflugs- og fráklifursvæðum, svo hægt sé að taka tillit til þeirra varðandi verklagsreglur
í viðlögum,
7) flughæðar/hæðar sem veitir lausn frá hindrun (OCA/H) í blindaðflugi,
()
3
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8) möguleika á því að ákvarða og tilkynna um veðurskilyrði og
9) þeirrar flugaðferðar sem nota skal við lokaaðflug.
c) Lágmörk fyrir tiltekna tegund aðflugs og lendingar skulu notuð ef:
1) búnaður á jörðu niðri, sem krafist er vegna fyrirhugaðs flugs, er virkur,
2) loftfarskerfin, sem krafist er fyrir viðkomandi tegund aðflugs, eru virk,
3) kröfur um afkastagetu loftfars eru uppfylltar og
4)

flugmaðurinn hefur viðeigandi starfsréttindi.

NCO.OP.111 Flugvallarlágmörk — grunnaðflug (NPA), aðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti (APV), starfræksla
skv. I. flokki
a) Ákvörðunarhæðin, sem nota á þegar grunnaðflug er flogið með því að nota aðferðina lokaaðflug með samfelldri
lækkun (CDFA), við aðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti (APV) eða starfrækslu skv. I. flokki (CAT I), skal ekki
vera minni en það sem hæst er af eftirfarandi:
1) minnsta hæð, sem unnt er að nota aðflugstækin í, án tilskilinna kennileita,
2) hæð sem veitir lausn frá hindrun (OCH) fyrir viðkomandi gerð loftfars,
3) birt ákvörðunarhæð fyrir aðflugið, ef við á,
4)

kerfislágmarkið sem tilgreint er í töflu 1 eða

5) lágmarksákvörðunarhæð samkvæmt flughandbókinni, eða jafngildu skjali, ef hún er tilgreind þar.
b) Lágmarkslækkunarhæð fyrir grunnaðflug sem flogið er án þess að nota aðferðina lokaaðflug með samfelldri
lækkun skal ekki vera lægri en það sem hæst er af eftirfarandi:
1) hæð sem veitir lausn frá hindrun (OCH) fyrir viðkomandi gerð loftfars,
2) kerfislágmarkið sem tilgreint er í töflu 1 eða
3) lægsta gildi lágmarksákvörðunarhæðar samkvæmt flughandbókinni, ef það er tilgreint þar.
Tafla 1
Kerfislágmörk
Leiðsöguvirki

Lágmarksákvörðunar-/lækkunarhæð (fet)

Blindlendingarkerfi (ILS)

200

Hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi (GNSS)/leiðrétt
ingar
kerfi um gervihnött (SBAS) (stefnubeinandi
nákvæmnisaðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti
(e. lateral precision with vertical guidance approach
(LPV))

200

GNSS (stefnubeinandi leiðsaga (LNAV))

250

GNSS/leiðsaga í lóðréttum fleti miðað við loftþrýsting
(e. baro-vertical navigation) (VNAV) (LNAV/VNAV)

250

Miðlínusendir (LOC) með eða án fjarlægðarvita
(DME)

250

Aðflugsstjórnun með kögunarratsjá (SRA) (lýkur við
1/2 sjómílu)

250
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Leiðsöguvirki
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Lágmarksákvörðunar-/lækkunarhæð (fet)

SRA (lýkur við 1 sjómílu)

300

SRA (lýkur við 2 sjómílur eða meira)

350

Fjölstefnuviti (VOR)

300

VOR/DME

250

Hringviti (NDB)

350

NDB/DME

300

VHF-miðunarstöð (VDF)

350

NCO.OP.112 Flugvallarlágmörk — hringaðflug flugvéla
a) Lágmarkslækkunarhæð fyrir hringaðflug flugvélar skal ekki vera lægri en það sem hæst er af eftirfarandi:
1) útgefinni hæð sem veitir lausn frá hindrun (OCH) í hringaðflugi fyrir flugvélaflokkinn,
2) lágmarkshringaðflugshæðinni, sem fengin er úr töflu 1, eða
3) ákvörðunarhæð/lágmarkslækkunarhæð fyrir undangengið blindaðflugsverklag.
b) Lágmarksskyggni fyrir hringaðflug flugvéla skal vera það sem hæst er af eftirfarandi:
1) hringaðflugsskyggni fyrir flugvélaflokkinn, ef það er útgefið,
2) lágmarksskyggni, sem fengið er úr töflu 2, eða
3) flugbrautarskyggni/umreiknað skyggni samkvæmt veðurupplýsingum (RVR/CMV) fyrir undangengið
blindaðflugsverklag.
Tafla 1
Lágmarkslækkunarhæð og lágmarkslækkunarhæð fyrir hringaðflug – skipt eftir flugvélaflokkum
Flugvélaflokkur
A

B

C

D

Lágmarkslækkunarhæð
(fet)

400

500

600

700

Minnsta skyggni
samkvæmt veðurupplýs
ingum (m)

1 500

1 600

2 400

3 600

NCO.OP.113 Flugvallarlágmörk — hringaðflug þyrlna
Lágmarkslækkunarhæð fyrir hringaðflug þyrlna á landi skal ekki vera lægri en 250 fet og skyggni samkvæmt
veðurupplýsingum ekki minna en 800 m.
NCO.OP.115 Brottflugs- og aðflugsverklag — flugvélar og þyrlur
a) Flugstjórinn skal fylgja því brottflugs- og aðflugsverklagi sem ákveðið er af ríkinu sem flugvöllurinn er í, ef slíkt
verklag hefur verið gefið út fyrir flugbrautina eða lokaaðflugs- og flugtakssvæðið sem fyrirhugað er að nota.
b) flugstjóranum er heimilt að víkja frá útgefinni brottflugs- eða komuleið eða útgefnu aðflugverklagi:
1) að því tilskildu að hægt sé að virða viðmiðanir um hindranabil, fullt tillit tekið til flugskilyrða og farið sé að
öllum flugheimildum, eða
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2) þegar flugstjórnardeild gefur honum upp ratsjárstefnu (e. radar-vectored).
NCO.OP.120 Verklagsreglur um hávaðamildun — flugvélar, þyrlur og vélsvifflugur
Flugstjórinn skal taka tillit til útgefinna verklagsreglna um hávaðamildun til að draga úr áhrifum hávaða en tryggja
jafnframt að öryggi hafi forgang umfram hávaðamildun.
NCO.OP.121 Verklagsreglur um hávaðamildun — loftbelgir
Flugstjórinn skal taka tillit til verklagsreglna til að draga úr áhrifum hávaða hitakerfa en tryggja jafnframt að öryggi
hafi forgang umfram hávaðamildun.
NCO.OP.125 Eldsneytis- og olíubirgðir — flugvélar
a) Flugstjóri skal aðeins leggja upp í flug ef á flugvélinni er nægilegt eldsneyti og olía til að flugvélin geti:
1) fyrir flug samkvæmt sjónflugsreglum (VFR):
i.

flogið áætlaða leið að degi til og flogið svo í a.m.k. 10 mínútur í venjulegri farflugshæð, ef flugtak og
lending fer fram á sama flugvellinum/lendingarsvæðinu og flugvélin heldur sig alltaf í sjónmáli frá
flugvellinum/lendingarstaðnum,

ii. flogið að degi til á flugvöll á ákvörðunarstað og geti svo flogið í a.m.k. 30 mínútur í venjulegri
farflugshæð, eða
iii. flogið að nóttu til á flugvöll á ákvörðunarstað og geti svo flogið í a.m.k. 45 mínútur í venjulegri
farflugshæð,
2) fyrir flug samkvæmt blindflugsreglum (IFR):
i.

þegar varaflugvallar ákvörðunarstaðar er ekki krafist: flogið til flugvallarins þar sem áætlað er að lenda og
flogið svo í a.m.k. 45 mínútur í venjulegri farflugshæð, eða

ii. þegar varaflugvallar ákvörðunarstaðar er krafist: flogið til flugvallar á ákvörðunarstað, til varaflugvallar
ákvörðunarstaðar og geta svo flogið í a.m.k. 45 mínútur í venjulegri farflugshæð.
b) Þegar eldsneytisþörf er reiknuð út, þ.m.t. varaeldsneyti vegna ófyrirséðra atvika, skal taka tillit til eftirfarandi:
1) veðurskilyrða sem spáð er,
2) væntanlegs leiðarvals flugumferðarstjórnar og umferðartafa,
3) verklags vegna þrýstingsmissis eða ef einn hreyfill bilar meðan á flugi stendur, ef við á, og
4)

allra annarra skilyrða sem geta valdið töfum á lendingu flugvélarinnar eða aukið eldsneytis- og/eða
olíunotkun.

c) Ekkert skal koma í veg fyrir breytingu á flugáætlun í flugi til að færa flugið til annars ákvörðunarstaðar, að því
tilskildu að hægt sé að uppfylla allar kröfur frá þeirri stundu að flugáætlun er breytt.
NCO.OP.126 Eldsneytis- og olíubirgðir — þyrlur
a) Flugstjóri skal aðeins leggja upp í flug ef á þyrlunni er nægilegt eldsneyti og olía til að þyrlan geti:
1) fyrir flug samkvæmt sjónflugsreglum: flogið til flugvallar/starfrækslusvæðis á ákvörðunarstað og geti svo
flogið í a.m.k. 20 mínútur á besta hraða fyrir langdrægi, og
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2) fyrir flug samkvæmt blindflugsreglum (IFR):
i.

þegar varaflugvallar er ekki krafist, eða enginn veðurfær varaflugvöllur er tiltækur: flogið til flugvallar/
starfrækslusvæðis á ákvörðunarstað og geta svo flogið í 30 mínútur á biðflugshraða í 450 m (1500 feta)
hæð yfir ákvörðunarflugvellinum/starfrækslusvæðinu við staðalhita og gert aðflug og lent, eða

ii. þegar varaflugvallar er krafist: flogið til flugvallar/starfrækslusvæðis á ákvörðunarstað og framkvæmt þar
aðflug og fráflug, og að því loknu:
a) flogið að tilgreindum varaflugvelli, og
b) flogið í 30 mínútur á biðflugshraða í 450 m (1500 feta) hæð yfir varaflugvellinum/starfrækslusvæðinu við
staðalhita og gert aðflug og lent.
b) Þegar eldsneytisþörf er reiknuð út, þ.m.t. varaeldsneyti vegna ófyrirséðra atvika, skal taka tillit til eftirfarandi:
1) veðurskilyrða sem spáð er,
2) væntanlegs leiðarvals flugumferðarstjórnar og umferðartafa,
3) verklags vegna þrýstingsmissis eða ef einn hreyfill bilar meðan á flugi stendur, ef við á, og
4)

öll önnur skilyrði sem geta valdið töfum á lendingu loftfarsins eða aukið eldsneytis- og/eða olíunotkun.

c) Ekkert skal koma í veg fyrir breytingu á flugáætlun í flugi til að færa flugið til annars ákvörðunarstaðar, að því
tilskildu að hægt sé að uppfylla allar kröfur frá þeirri stundu að flugáætlun er breytt.
NCO.OP.127 Eldsneytis- og kjölfestubirgðir og áætlanagerð — loftbelgir
a) Flugstjórinn skal aðeins leggja upp í flug ef varabirgðir eldsneytis, gass eða kjölfestu duga til 30 mínútna flugs.
b) Byggja skal útreikninga á eldsneytis-, gas- eða kjölfestubirgðum á a.m.k. eftirfarandi starfræksluskilyrðum, sem
framkvæma á flugið við:
1) gögnum frá framleiðanda loftbelgsins,
2) áætluðum massa,
3) veðurútliti og
4)

verklagsreglum og takmörkunum flugleiðsöguþjónustu.

NCO.OP.130 Upplýsingar til farþega
Flugstjórinn skal tryggja að farþegar fái upplýsingar um neyðarbúnað og -verklag fyrir flug eða, ef það á við, meðan
á flugi stendur.
NCO.OP.135 Undirbúningur flugs
a) Flugstjóri skal ekki hefja flug nema gengið hafi verið úr skugga um með öllum eðlilegum og tiltækum ráðum að
búnaður og aðstaða á jörðu og/eða vatni, þ.m.t. fjarskiptastöðvar og flugleiðsögutæki sem til staðar eru og sem
beinlínis eru nauðsynleg fyrir viðkomandi flug, séu fullnægjandi fyrir viðkomandi tegund flugs.
b) Áður en flugstjóri leggur upp í flug skal hann hafa kynnt sér allar fyrirliggjandi veðurupplýsingar sem varða
fyrirhugað flug. Undirbúningur fyrir flug til staðar fjarri brottfararstað og fyrir allt flug samkvæmt blindflugsreglum
skal fela í sér:
1) athugun á nýjustu, fyrirliggjandi veðurlýsingum og veðurspám, og
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2) undirbúning varaáætlunar til að grípa til ef ekki er hægt að ljúka flugi eins og áætlað var vegna
veðurskilyrða.
NCO.OP.140 Varaflugvöllur ákvörðunarstaðar — flugvélar
Fyrir blindflug skal flugstjórinn tilgreina í flugáætluninni a.m.k. einn veðurfæran varaflugvöll ákvörðunarstaðar, nema:
a) nýjustu fyrirliggjandi veðurupplýsingar gefi til kynna að hægt verði að framkvæma aðflug og lendingu við
sjónflugsskilyrði á tímabilinu klukkustund fyrir til klukkustund eftir áætlaðan komutíma, eða frá raunverulegum
brottfarartíma þar til einni klukkustund eftir áætlaðan komutíma, hvort sem styttra er, eða
b) fyrirhugaður lendingarstaður sé afskekktur og:
1) mælt sé fyrir um blindaðflugsverklag fyrir flugvöllinn sem áætlað er að lenda á, og
2) nýjustu fyrirliggjandi veðurupplýsingar gefi til kynna að eftirfarandi veðurskilyrði verði fyrir hendi frá tveimur
klukkustundum fyrir til tveimur klukkustundum eftir áætlaðan komutíma:
i.

neðra borð skýs er a.m.k. 300 m (1000 fet) fyrir ofan lágmarkið sem gefið er upp fyrir blindaðflug, og

ii. skyggni er a.m.k. 5,5 km eða 4 km meira en lágmarkið í verklagsreglunum.
NCO.OP.141 Varaflugvöllur ákvörðunarstaðar — þyrlur
Fyrir blindflug skal flugstjórinn tilgreina í flugáætluninni a.m.k. einn veðurfæran varaflugvöll ákvörðunarstaðar, nema:
a) mælt hafi verið fyrir um blindaðflugsverklag fyrir flugvöllinn, þar sem áætlað er að lenda, og nýjustu
fyrirliggjandi veðurupplýsingar gefi til kynna að eftirfarandi veðurskilyrði verið fyrir hendi frá tveimur
klukkustundum fyrir til tveimur klukkustundum eftir áætlaðan komutíma, eða frá raunverulegum brottfarartíma
þar til tveimur klukkustundum eftir áætlaðan komutíma, hvort sem styttra er:
1) neðra borð skýs er a.m.k. 120 m (400 fet) fyrir ofan lágmarkið sem gefið er upp fyrir blindaðflug, og
2) skyggni er a.m.k. 1500 m meira en lágmarkið í verklagsreglunum, eða
b) fyrirhugaður lendingarstaður sé afskekktur og:
1) mælt sé fyrir um blindaðflugsverklag fyrir flugvöllinn sem áætlað er að lenda á,
2) nýjustu fyrirliggjandi veðurupplýsingar gefi til kynna að eftirfarandi veðurskilyrði verði fyrir hendi frá tveimur
klukkustundum fyrir til tveimur klukkustundum eftir áætlaðan komutíma:
i.

neðra borð skýs er a.m.k. 120 m (400 fet) fyrir ofan lágmarkið sem gefið er upp fyrir blindaðflug,

ii. skyggni er a.m.k. 1500 m eða meira en lágmarkið í verklagsreglunum, og
3) vendimörk hafa verið ákvörðuð þegar um er að ræða ákvörðunarstað á hafi úti.
NCO.OP.145 Eldsneytistaka meðan farþegar fara um borð, eru um borð eða fara frá borði
a) Ekki skal setja flugvélabensín, eldsneyti með suðumark á breiðu hitabili, eða blöndu af þessum eldsneytistegundum,
á loftfar á meðan farþegar fara um borð, eru um borð eða fara frá borði.
b) Hvað varðar aðrar tegundir eldsneytis skal ekki fylla eldsneyti á loftfar þegar farþegar fara um borð, eru um borð
eða fara frá borði nema til staðar séu flugstjóri eða annað hæft starfslið sem getur hafið og stjórnað rýmingu
loftfarsins á sem hagkvæmastan og skjótastan hátt.
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NCO.OP.150 Farþegaflutningar
Fyrir flugtak, lendingu og í akstri, sem og ávallt þegar það telst nauðsynlegt í öryggisskyni, skal flugstjórinn tryggja
að allir farþegar um borð séu tryggilega spenntir í sæti sínu eða legurúmi, með öryggisbeltum eða festibúnaði, nema
hvað varðar loftbelgi.
NCO.OP.155 Reykingar um borð — flugvélar og þyrlur
Flugstjóri skal ekki heimila reykingar um borð:
a) þegar það telst nauðsynlegt í öryggisskyni, og
b) meðan á eldsneytistöku loftfars stendur.
NCO.OP.156 Reykingar um borð — svifflugur og loftbelgir
Reykingar eru bannaðar um borð í svifflugu eða loftbelg.
NCO.OP.160 Veðurskilyrði
a) Flugstjóri skal einungis leggja upp í sjónflug eða halda fluginu áfram ef nýjustu fyrirliggjandi veðurupplýsingar
gefa til kynna að veðurskilyrði á flugleið og fyrirhuguðum ákvörðunarstað á áætluðum tíma notkunar verði jafngóð
eða betri en tilgreind sjónflugslágmörk.
b) Flugstjóri skal einungis leggja upp í blindflug eða halda fluginu áfram til fyrirhugaðs ákvörðunarflugvallar ef nýjustu
fyrirliggjandi veðurupplýsingar gefa til kynna að á áætluðum komutíma verði veðurskilyrði á ákvörðunarflugvelli,
eða a.m.k. á einum varaflugvelli ákvörðunarstaðar, jafngóð eða betri en tilgreind flugvallarlágmörk.
c) Ef flug felur í sér bæði sjónflugs- og blindflugshluta gilda veðurupplýsingarnar, sem um getur í a- og b-lið, eftir
því sem við á.
NCO.OP.165 Ísing og önnur aðskotaefni — verklagsreglur á jörðu niðri
Flugstjórinn skal aðeins hefja flugtak ef loftfarið er laust við öll aðskotaefni sem gætu haft slæm áhrif á eða dregið úr
afkastagetu eða stjórnhæfi loftfarsins, nema innan þeirra marka sem tilgreind eru í flughandbókinni.
NCO.OP.170 Ísing og önnur aðskotaefni — verklagsreglur á flugi
a) Flugstjórinn skal einungis leggja upp í flug eða fljúga vísvitandi inn í veðurskilyrði, þar sem vitað er um ísingu eða
búast má við henni, ef loftfarið hefur skírteini og er búin tækjabúnaði til flugs við slík skilyrði, eins og um getur í
lið 2.a.5 í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008.
b) Fari ísing yfir það stig ísingar sem loftfarið er vottað fyrir eða ef loftfar, sem ekki er vottað til að fljúga við þekkt
skilyrði ísingar, lendir í ísingu skal flugstjóri tafarlaust fljúga út úr ísingunni, með því að breyta flughæð og/eða
flugleið, og ef nauðsyn krefur með því að lýsa yfir neyðarástandi við flugumferðarstjórn.
NCO.OP.175 Flugtaksskilyrði — flugvélar og þyrlur
Áður en flugstjóri hefur flugtak skal hann ganga úr skugga um:
a) að samkvæmt þeim upplýsingum sem honum eru tiltækar, sé veðrið á flugvelli eða starfrækslusvæði og skilyrði á
flugbraut eða lokaaðflugs- og flugtakssvæði, sem fyrirhugað er að nota, þannig að það myndi ekki koma í veg fyrir
öryggi í flugtaki og við brottför og
b) að farið verði að viðeigandi flugvallarlágmörkum.
NCO.OP.176 Flugtaksskilyrði — loftbelgir
Áður en flugstjóri loftbelgs hefur flugtak skal hann ganga úr skugga um að samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum muni
veðrið á starfrækslusvæði eða flugvelli ekki spilla öryggi í flugtaki og brottflugi.
NCO.OP.180 Hermt eftir aðstæðum á flugi
a) Þegar flugstjóri flytur farþega eða farm skal hann ekki herma eftir:
1) aðstæðum þar sem þess er krafist að notast sé við verklagsreglur fyrir óvenjulegar aðstæður eða neyðartilvik
eða
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2) flugi við blindflugsskilyrði.
b) Þrátt fyrir a-lið má herma eftir slíkum aðstæðum með flugnema um borð þegar þjálfunarflug fer fram hjá
samþykktu þjálfunarfyrirtæki.
NCO.OP.185 Eftirlit og stjórnun eldsneytisnotkunar á flugi
Flugstjórinn skal með reglulegu millibili staðfesta að nýtanlegt eldsneyti, eða hvað varðar loftbelgi, kjölfesta sem eftir
er á flugi, sé ekki minna en það eldsneyti eða kjölfesta sem þarf til að halda flugi áfram með áætluðu varaeldsneyti,
sem gerð er krafa um í NCO.OP.125, NCO.OP.126 eða NCO.OP.127, að veðurfærum flugvelli eða starfrækslusvæði.
NCO.OP.190 Notkun viðbótarsúrefnis
Flugstjóri skal sjá til þess að hann sjálfur og flugliðar, sem sinna skyldustörfum sem lúta að öruggri starfrækslu
loftfarsins í flugi, noti ávallt viðbótarsúrefni þegar inniþrýstingshæð samsvarar meira en 10 000 feta hæð lengur en í 30
mínútur og ávallt þegar hún samsvarar meira en 13 000 fetum.
NCO.OP.195 Viðvörun um nálægð við jörð
Ef flugstjórinn eða jarðvarakerfi greinir óvænta nálægð við jörð skal flugstjórinn tafarlaust gera aðgerðir til úrbóta til
að færa flugið aftur í öruggt horf.
NCO.OP.200 Árekstrarvarakerfi í flugi (ACAS) II
Þegar notast er við árekstrarvarakerfi II (ACAS II) í flugi, skulu verklagsreglur og þjálfun vera í samræmi við reglugerð
(ESB) nr. 1332/2011.
NCO.OP.205 Aðflugs- og lendingarskilyrði — flugvélar og þyrlur
Áður en flugstjórinn hefur aðflug til lendingar skal hann ganga úr skugga um að samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum
muni hvorki veðrið á flugvellinum eða starfrækslusvæðinu né ástand flugbrautarinnar eða lokaaðflugs- og
flugtakssvæðisins, sem fyrirhugað er að nota, spilla öryggi í aðflugi, lendingu eða fráflugi.
NCO.OP.210 Byrjun og framhald á aðflugi — flugvélar og þyrlur
a) Flugstjórinn má hefja blindaðflug óháð tilkynntu flugbrautarskyggni/skyggni (RVR/VIS).
b) Ef skráð flugbrautarskyggni/skyggni er minna en gildandi lágmörk skal ekki halda aðflugi áfram:
1) undir 1000 fetum yfir flugvellinum eða
2) á lokakafla í blindaðflugi í tilvikum þar sem ákvörðunarflughæð/ákvörðunarhæð (DA/H) eða
lágmarkslækkunarflughæð/lágmarkslækkunarhæð (MDA/H) er meiri en 1000 fetum fyrir ofan flugvöllinn.
c) Ef upplýsingar um flugbrautarskyggni eru ekki tiltækar má reikna út flugbrautarskyggni með því að umreikna
tilkynnt skyggni.
d) Fari tilkynnt flugbrautarskyggni/skyggni niður fyrir gildandi lágmark eftir að farið hefur verið yfir 1000 feta
hæð yfir flugvelli má halda aðflugi áfram í ákvörðunarflughæð/ákvörðunarhæð eða lágmarkslækkunarflughæð/
lágmarkslækkunarhæð.
e) Flugmaður má halda aðflugi áfram niður fyrir ákvörðunarflughæð/ákvörðunarhæð eða lágmarkslækkunarflughæð/
lágmarkslækkunarhæð og lenda, að því tilskildu að kennileiti, sem eru viðeigandi fyrir þessa tegund aðflugs,
og fyrir flugbraut, þar sem fyrirhugað er að lenda, séu sýnileg í ákvörðunarflughæð/ákvörðunarhæð eða
lágmarkslækkunarflughæð/lágmarkslækkunarhæð og haldist sýnileg.
f)

Flugbrautarskyggni á snertisvæði skal alltaf vera ráðandi.

NCO.OP.215 Starfrækslutakmarkanir — hitaloftbelgir
Hitaloftbelgir mega hefja flugtak að nóttu til, að því tilskildu að þeir beri nægilegt eldsneyti til lendingar að degi til.
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C-KAFLI
AFKASTAGETA LOFTFARS OG STARFRÆKSLUTAKMARKANIR
NCO.POL.100 Starfrækslutakmarkanir — öll loftför
a) Á öllum stigum flugs skal hleðsla, massi og, nema hvað varðar loftbelgi, þyngdarmiðja loftfarsins jafnan vera í
samræmi við allar takmarkanir sem tilgreindar eru í flughandbókinni, eða sambærilegum skjölum.
b) Upplýsingaspjöld, listar, merkingar á mælitækjum eða sambland þessara hluta, þar sem fram koma þau
starfrækslumörk sem mælt er fyrir um í flughandbókinni, skulu vera sýnileg í loftfarinu.
NCO.POL.105 Vigtun
a) Flugrekandinn skal ganga úr skugga um að búið sé að ákvarða massa og, nema hvað varðar loftbelgi, þyngdarmiðju
loftfarsins með því að vigta það áður en það er tekið fyrst í notkun. Gera skal grein fyrir samanlögðum áhrifum
breytinga og viðgerða á massa og jafnvægi og skrásetja á tilskilinn hátt. Þessar upplýsingar skulu gerðar
aðgengilegar flugstjóranum. Endurvigta skal loftfar ef ekki er vitað nákvæmlega um áhrif breytinganna á massa og
jafnvægi.
b) Framleiðandi loftfars eða samþykkt viðhaldsstöð skal annast vigtun.
NCO.POL.110 Afkastageta — almennt
Flugstjórinn skal aðeins starfrækja loftfarið ef afkastageta loftfarsins uppfyllir gildandi flugreglur og aðrar takmarkanir
sem eiga við um flugið, loftrýmið eða flugvellina eða starfrækslusvæðin sem notast er við, að teknu tilliti til nákvæmni
í gerð korta og landabréfa sem notast er við.
D-KAFLI
MÆLITÆKI, GÖGN OG BÚNAÐUR
1. þáttur
Flugvélar
NCO.IDE.A.100 Mælitæki og búnaður — almennt
a) Mælitæki og búnaður, sem gerð er krafa um í þessum kafla, skal samþykktur í samræmi við viðeigandi kröfur um
lofthæfi ef hann er:
1) notaður af flugliðum til að stjórna flugslóð,
2) notaður til að uppfylla kröfur NCO.IDE.A.190,
3) notaður til að uppfylla kröfur NCO.IDE.A.195, eða
4)

uppsettur í flugvélinni.

b) Ekki þarf sérstakt samþykki fyrir eftirfarandi búnaði, ef hans er krafist samkvæmt þessum kafla:
1) bræðivörum til vara,
2) vasaljósum,
3) nákvæmri klukku,
4)

sjúkrakassa,

5) búnaði til að lifa af og merkjabúnaði,
6) rekakkeri og búnaði til að liggja við legufæri og
7) festibúnaði fyrir börn.
c) Mælitæki og búnaður, sem ekki er krafist samkvæmt þessum kafla, sem og annar búnaður, sem ekki er krafist
samkvæmt öðrum gildandi viðaukum, en er hafður með í flugi, skal uppfylla eftirfarandi:
1) upplýsingarnar, sem fengnar eru frá þessum mælitækjum eða búnaði, skulu ekki notaðar af flugliðum í því
skyni að uppfylla kröfur I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða NCO.IDE.A.190 og NCO.IDE.A.195,
og
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2) mælitækin og búnaðurinn skal ekki hafa áhrif á lofthæfi flugvélarinnar, jafnvel ef um er að ræða bilanir eða
ólag.
d) Auðvelt skal vera að starfrækja eða nálgast mælitæki og búnað frá vinnureit þess flugliða sem þarf að nota hann.
e) Greiður aðgangur skal vera að öllum nauðsynlegum neyðarbúnaði til tafarlausrar notkunar.
NCO.IDE.A.105 Lágmarksbúnaður fyrir flug
Ekki skal leggja upp í flug þegar eitthvert af mælitækjum flugvélarinnar, búnaður hennar eða virkni, sem krafist er fyrir
fyrirhugað flug, er í ólagi eða vantar, nema:
a) flugvélin sé starfrækt samkvæmt listanum yfir lágmarksbúnað (MEL), ef hann er til staðar, eða
b) flugvélin hafi flugleyfi sem gefið er út í samræmi við gildandi kröfur um lofthæfi.
NCO.IDE.A.110 Bræðivör til vara
Flugvélar skulu búnar bræðivörum til vara af þeim styrkleika sem nauðsynlegur er til að tryggja öryggi rafrása algerlega
svo hægt sé að skipta út þeim bræðivörum sem unnt er að skipta um meðan á flugi stendur.
NCO.IDE.A.115 Ljós á flugvélum
Flugvélar sem starfræktar eru að nóttu til skulu búnar:
a) blikljósakerfi,
b) siglingaljósum,
c) lendingarljósi,
d) ljósum sem fá rafmagn frá rafkerfi flugvélarinnar og gefa næga lýsingu fyrir öll mælitæki og búnað sem
nauðsynlegur er fyrir örugga starfrækslu flugvélarinnar,
e) ljósum sem fá rafmagn frá rafkerfi flugvélarinnar og lýsa upp alla farþegaklefa,
f)

vasaljósum fyrir hvern vinnureit flugverja, og

g) ljósum samkvæmt alþjóðareglum til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, ef flugvélin er starfrækt sem lagarflugvél.
NCO.IDE.A.120 Flug samkvæmt sjónflugsreglum— flugmælar, flugleiðsögutæki og fylgibúnaður
a) Flugvélar sem starfræktar eru í sjónflugi að degi til skulu búnar búnaði til að mæla og sýna eftirfarandi:
1) segulstefnu,
2) tíma í klukkustundum, mínútum og sekúndum,
3) málþrýstingshæð,
4)

sýndan flughraða, og

5) Mach-tölu þegar hraðatakmarkanir eru gefnar þannig upp.
b) Flugvélar, sem starfræktar eru við sjónflugsskilyrði að nóttu til, eða við skilyrði þar sem ekki er hægt að halda
flugvélinni á æskilegri flugslóð án þess að styðjast við eitt eða fleiri viðbótarmælitæki, skulu, til viðbótar við a-lið,
búnar:
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1) búnaði sem mælir og sýnir eftirfarandi:
i.

beygju og skrið,

ii. horf loftfars,
iii. stig- og fallhraða og
iv. stöðuga stefnu,
og
2) búnaði sem gefur það til kynna þegar ekki er nægileg orka á tilskildum snúðumælum.
c) Flugvélar, sem starfræktar eru við skilyrði þar sem ekki er hægt að halda þeim á æskilegri flugslóð án þess að
styðjast við eitt eða fleiri viðbótartæki, skulu, til viðbótar við a- og b-lið, búnar búnaði til að koma í veg fyrir
truflanir í hraðamælakerfinu, sem krafist er í 4. lið a-liðar, vegna vatnsþéttingar eða ísingar.
NCO.IDE.A.125 Starfræksla samkvæmt blindflugsreglum — flugmælar, flugleiðsögutæki og fylgibúnaður
Flugvélar sem starfræktar eru samkvæmt blindflugsreglum skulu búnar:
a) búnaði sem mælir og sýnir eftirfarandi:
1) segulstefnu,
2) tíma í klukkustundum, mínútum og sekúndum,
3) málþrýstingshæð,
4)

sýndan flughraða,

5) stig- og fallhraða,
6) beygju og skrið,
7) horf loftfars,
8) stöðuga stefnu,
9) lofthita utan flugvélarinnar og
10) Mach-tölu þegar hraðatakmarkanir eru gefnar þannig upp,
b) búnaði sem sýnir þegar ekki er nægileg orka á snúðumælitækjunum, og
c) búnaði til að koma í veg fyrir truflanir í hraðamælakerfinu, sem krafist er í 4. lið a-liðar, vegna vatnsþéttingar eða
ísingar.
NCO.IDE.A.130 Landslagsgreiningarkerfi (TAWS)
Flugvélar, sem eru knúnar hverfihreyflum og hafa skráðan hámarksfjölda í sætafyrirkomulagi fyrir níu eða fleiri, skulu
búnar landslagsgreiningarkerfi sem uppfyllir kröfur fyrir:
a) búnað í A-flokki, eins og tilgreint er í samþykktum staðli, ef um er að ræða flugvélar sem hafa sérstakt
lofthæfivottorð sem gefið var út í fyrsta sinn eftir 1. janúar 2011, eða
b) búnað í B-flokki, eins og tilgreint er í samþykktum staðli, ef um er að ræða flugvélar sem hafa sérstakt
lofthæfivottorð sem gefið var út í fyrsta sinn 1. janúar 2011 eða fyrr.
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NCO.IDE.A.135 Talkerfi flugliða
Flugvélar, sem starfræktar eru af fleiri en einum flugliða, skulu búnar talkerfi fyrir flugliðana með heyrnartólum og
hljóðnemum, sem öllum flugliðum er ætlað að nota.
NCO.IDE.A.140 Sæti, sætisbelti, festibúnaður og festibúnaður fyrir börn
a) Flugvélar skulu búnar eftirfarandi:
1) sæti eða legurúmi fyrir hvern farþega um borð sem náð hefur a.m.k. 24 mánaða aldri,
2) sætisbelti fyrir hvert farþegasæti og festingar fyrir hvert legurúm,
3) festibúnaði fyrir börn, fyrir alla einstaklinga um borð sem eru yngri en 24 mánaða, og
4)

sætisbelti með festibúnað fyrir efri hluta bols á hverju sæti flugliða, sem hægt er að losa með einu átaki.

NCO.IDE.A.145 Sjúkrakassi
a) Flugvélar skulu búnar sjúkrakassa.
b) Sjúkrakassi skal:
1) geymdur þar sem auðvelt er að ná til hans og
2) yfirfarinn reglulega svo hann sé ávallt tilbúinn til notkunar.
NCO.IDE.A.150 Viðbótarsúrefni — flugvélar með jafnþrýstibúnaði
a) Flugvélar með jafnþrýstibúnaði, sem starfræktar eru í flughæð þar sem þörf er á súrefnisbirgðum í samræmi við
b-lið, skulu búnar búnaði til að geyma og gefa af þeim súrefnisbirgðum sem gerð er krafa um.
b) Flugvélar með jafnþrýstibúnaði, sem starfræktar eru í flughæð þar sem málþrýstingshæð í farþegarými er yfir 10
000 fet, skulu hafa nægilegt magn af súrefni til öndunar til að:
1) sjá öllum flugverjum fyrir súrefni og:
i.

sjá 100% farþega fyrir súrefni í þann tíma sem inniþrýstingshæð fer yfir 15 000 feta hæð, en þó aldrei
skemur en í 10 mínútur,

ii. sjá a.m.k. 30% farþega fyrir súrefni í þann tíma sem málþrýstingshæð í farþegarými er á milli 14 000 og
15 000 fet ef loftþrýstingur fellur og að teknu tilliti til aðstæðna flugsins, og
iii. sjá a.m.k. 10% farþega fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð í farþegarými er á milli 10 000 og 14 000 fet
lengur en í 30 mínútur,
og
2) sjá öllum í farþegarými fyrir súrefni í a.m.k. 10 mínútur, ef um er að ræða flugvélar sem starfræktar eru í
málþrýstingshæð fyrir ofan 25 000 fet, eða starfræktar undir þeirri hæð en við skilyrði sem gera þeim ekki
kleift að lækka flug sitt örugglega niður í 13 000 feta málþrýstingshæð á innan við fjórum mínútum.
c) Flugvélar með jafnþrýstibúnaði, sem starfræktar eru í flughæð fyrir ofan 25 000 fet, skulu að auki búnar búnaði
sem gefur flugliðum viðvörun við þrýstingsmissi.
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NCO.IDE.A.155 Viðbótarsúrefni — flugvélar án jafnþrýstibúnaðar
a) Flugvélar án jafnþrýstibúnaðar, sem starfræktar eru í flughæð þar sem krafa er gerð um súrefnisbirgðir í samræmi
við b-lið, skulu búnar búnaði til að geyma og gefa af þeim súrefnisbirgðum sem gerð er krafa um.
b) Flugvélar án jafnþrýstibúnaðar, sem starfræktar eru fyrir ofan þá flughæð þar sem málþrýstingshæð í farþegarými
er yfir 10 000 fet, skulu hafa nægilegt magn af súrefni til öndunar til að:
1) sjá öllum flugverjum og a.m.k. 10% farþega fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð í farþegarými er á milli
10 000 og 13 000 fet lengur en í 30 mínútur, og
2) sjá öllum flugverjum og farþegum fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð í farþegarými er yfir 13 000 fetum.
NCO.IDE.A.160 Handslökkvitæki
a) Flugvélar, að undanskildum ferðavélsvifflugum og ELA1-flugvélum, skulu búnar a.m.k. einu handslökkvitæki:
1) í stjórnklefa, og
2) í hverju farþegarými sem er aðskilið frá stjórnklefa, nema ef flugliðar ná auðveldlega til rýmisins.
b) Tegund og magn slökkviefnis fyrir slökkvitækin, sem skylt er að hafa um borð, skal henta fyrir þá elda sem líklegir
eru til að koma upp í klefanum þar sem nota á slökkvitækið og til að draga sem mest úr líkum á að eitrað gas safnist
fyrir í þeim rýmum þar sem fólk er.
NCO.IDE.A.165 Merking rofstaða á bol
Ef á bol flugvélar eru merktir staðir sem heppilegt er fyrir björgunarmenn að rjúfa gat á í neyðartilvikum, skulu þeir
merktir með þeim hætti sem sýndur er á mynd 1.
Mynd 1
Merking rofstaða á bol

NCO.IDE.A.170 Neyðarsendir (ELT)
a) Flugvélar skulu búnar eftirfarandi:
1) neyðarsendi (ELT) af hvaða gerð sem er, með sérstakt lofthæfivottorð sem gefið var út í fyrsta sinn 1. júlí 2008,
eða fyrr,
2) sjálfvirkum neyðarsendi, ef sérstakt lofthæfivottorð var gefið út í fyrsta inn eftir 1. júlí 2008, eða
3) neyðarsendi fyrir þá sem komast af (ELT(S)) eða neyðarsendi fyrir einstaklinga (PLB), sem flugverji ber eða
farþegi, ef flugvélin hefur skráðan hámarksfjölda í sætafyrirkomulagi fyrir sex eða færri.
b) Neyðarsendar af hvaða gerð sem er og neyðarsendar fyrir einstaklinga (PLB) skulu geta sent út samtímis á
121,5MHz og 406 MHz tíðni.
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NCO.IDE.A.175 Flug yfir hafi eða vatni
a) Eftirfarandi flugvélar skulu búnar björgunarvesti fyrir hvern einstakling um borð, eða sambærilegum flotbúnaði
fyrir hvern einstakling um borð undir tveggja ára aldri, sem skal klæðast eða geyma á stað þar sem auðvelt er að
nálgast það úr sæti eða legurúmi þess sem þau eru ætluð:
1) eins hreyfils landflugvélar:
i.

sem fljúga á flugleið yfir hafi eða vatni fjær landi en svo að ná megi til lands í renniflugi, eða

ii. sem hefja sig á loft eða lenda á flugvelli eða starfrækslusvæði þar sem flugstjóri metur það svo að flugtakseða aðflugsslóðin liggi þannig yfir vatni að líklegt sé á að vélin geti þurft að nauðlenda á vatni,
2) lagarflugvélar, sem flogið er yfir hafi eða vatni, og
3) flugvélar, sem flogið er lengra frá landi þar sem mögulegt er að nauðlenda en sem nemur 30 mínútum á
eðlilegum farflugshraða eða 50 sjómílum, hvort sem er styttra.
b) Lagarflugvélar sem flogið er yfir hafi eða vatni skulu búnar:
1) einu akkeri,
2) einu rekakkeri (flotakkeri (e. drogue)) til að auðvelda stjórn á flugvélinni ef nauðsyn krefur, og
3) tæki til að gefa frá sér hljóðmerki, eins og kveðið er á um í alþjóðareglum til að koma í veg fyrir árekstra á
sjó, þegar það á við.
c) Flugstjóri á flugvél sem flogið er lengra frá landi þar sem mögulegt er að nauðlenda en sem nemur 30 mínútum á
eðlilegum farflugshraða eða 50 sjómílum, hvort sem er styttra, skal meta áhættuna sem felst í því hvort þeir sem
eru um borð í flugvélinni lifi af nauðlendingu á vatni og út frá því skal hann ákvarða flutning á:
1) búnaði til að senda frá sér neyðarmerki,
2) nægilega mörgum björgunarbátum til að rúma alla um borð, sem skulu geymdir þannig að þeir séu
auðveldlega tiltækir í neyðarástandi, og
3) björgunarbúnaði, þ.m.t. lífsviðhaldsbúnaði sem hentar fyrir það flug sem fyrirhugað er hverju sinni.
NCO.IDE.A.180 Búnaður til að lifa af
Flugvélar, sem flogið er yfir landsvæðum sem eru mjög erfið til leitar og björgunar, skulu búnar merkja- og
björgunarbúnaði, þ.m.t. lífsviðhaldsbúnaði, eftir því sem við á fyrir það svæði sem flogið er yfir.
NCO.IDE.A.190 Fjarskiptabúnaður
a) Þegar þess er krafist í loftrýminu sem flogið er í skulu flugvélar búnar fjarskiptabúnaði til gagnkvæmra fjarskipta
við þær flugfjarskiptastöðvar og á þeirri tíðni sem þarf til að uppfylla loftrýmiskröfurnar.
b) Fjarskiptabúnaðinn, ef hans er krafist í a-lið, skal vera hægt að nota í fjarskiptum á neyðartíðni flugsins, 121,5
MHz.
c) Þegar þörf er á fleiri en einum fjarskiptabúnaði skal hver þeirra vera óháður hinum þannig að bilun eins þeirra valdi
ekki bilun annars.
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NCO.IDE.A.195 Leiðsögutæki
a) Þegar flugvélum er flogið á flugleiðum þar sem ekki er hægt að fljúga eftir kennileitum skulu þær búnar
leiðsögutækjum sem eru nauðsynleg til að þær geti flogið í samræmi við:
1) flugáætlun fyrir flugumferðarþjónustu, ef við á, og
2) viðeigandi loftrýmiskröfur.
b) Flugvélar skulu vera nægilega búnar leiðsögutækjum til að tryggja að ef einn hluti tækjanna bilar á einhverju stigi
flugsins geti tækin, sem eftir eru, veitt flugvélinni örugga leiðsögu í samræmi við a-lið eða gert kleift að ljúka
viðeigandi viðbragðsaðgerð með öruggum hætti.
c) Flugvél í flugi þar sem áætlað er að lenda við blindflugsskilyrði skal nægilega búin tækjum sem geta veitt leiðsögu
til staðar þaðan sem hægt er að lenda úr sjónaðflugi. Þessi tæki skulu geta veitt slíka leiðsögu fyrir hvern flugvöll
sem fyrirhugað er að lenda á við blindflugsskilyrði og fyrir alla tilgreinda varaflugvelli.
NCO.IDE.A.200 Ratsjársvari
Þegar þess er krafist í loftrýminu sem flogið er í skulu flugvélar búnar ratsjársvara fyrir kögunarsvarratsjá sem býr yfir
þeirri getu sem krafist er.
2. ÞÁTTUR
Þyrlur
NCO.IDE.H.100 Mælitæki og búnaður — almenn ákvæði
a) Mælitæki og búnaður, sem gerð er krafa um í þessum kafla, skal samþykktur í samræmi við viðeigandi kröfur um
lofthæfi ef hann er:
1) notaður af flugliðum til að stjórna flugslóð,
2) notaður til að uppfylla kröfur NCO.IDE.H.190,
3) notaður til að uppfylla kröfur NCO.IDE.H.195, eða
4)

uppsettur í þyrlunni.

b) Ekki þarf sérstakt samþykki fyrir eftirfarandi búnaði, ef hans er krafist samkvæmt þessum kafla:
1) vasaljósum,
2) nákvæmri klukku,
3) sjúkrakassa,
4)

búnaði til að lifa af og merkjabúnaði,

5) rekakkeri og búnaði til að liggja við legufæri og
6) festibúnaði fyrir börn.
c) Mælitæki og búnaður, sem ekki er krafist samkvæmt þessum kafla, sem og annar búnaður, sem ekki er krafist
samkvæmt öðrum gildandi viðaukum, en er hafður með í flugi, skal uppfylla eftirfarandi:
1) upplýsingarnar, sem fengnar eru frá þessum mælitækjum eða búnaði, skulu ekki notaðar af flugliðum í því
skyni að uppfylla kröfur I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008 eða NCO.IDE.H.190 og NCO.IDE.H.195,
og
2) mælitækin og búnaðurinn skal ekki hafa áhrif á lofthæfi þyrlunnar, jafnvel ef um er að ræða bilun eða ólag.
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d) Auðvelt skal vera að starfrækja eða nálgast mælitæki og búnað frá vinnureit þess flugliða sem þarf að nota hann.
e) Greiður aðgangur skal vera að öllum nauðsynlegum neyðarbúnaði til tafarlausrar notkunar.
NCO.IDE.H.105 Lágmarksbúnaður fyrir flug
Ekki skal leggja upp í flug þegar eitthvert af mælitækjum þyrlunnar, búnaðar hennar eða virkni, sem krafist er fyrir
fyrirhugað flug, er í ólagi eða vantar, nema:
a) þyrlan sé starfrækt samkvæmt listanum yfir lágmarksbúnað (MEL), ef hann er til staðar, eða
b) þyrlan hafi flugleyfi sem gefið er út í samræmi við gildandi kröfur um lofthæfi.
NCO.IDE.H.115 Ljós á þyrlum
Þyrlur sem starfræktar eru að nóttu til skulu búnar:
a) blikljósakerfi,
b) siglingaljósum,
c) lendingarljósi,
d) ljósum sem fá rafmagn frá rafkerfi þyrlunnar og gefa næga lýsingu fyrir öll mælitæki og búnað sem
nauðsynlegur er fyrir örugga starfrækslu þyrlunnar,
e) ljósum sem fá rafmagn frá rafkerfi þyrlunnar og lýsa upp alla farþegaklefa,
f)

vasaljósum fyrir hvern vinnureit flugverja, og

g) ljósum samkvæmt alþjóðareglum til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, ef þyrluna má nota jafnt á landi og í vatni.
NCO.IDE.H.120 Flug samkvæmt sjónflugsreglum— flugmælar, flugleiðsögutæki og fylgibúnaður
a) Þyrlur sem starfræktar eru samkvæmt sjónflugsreglum að degi til skulu búnar búnaði til að mæla og sýna
eftirfarandi:
1) segulstefnu,
2) tíma í klukkustundum, mínútum og sekúndum,
3) málþrýstingshæð,
4)

sýndan flughraða, og

5) skrið.
b) Þyrlur, sem starfræktar eru við sjónflugsskilyrði að nóttu til, eða þegar skyggni er minna en 1500 m, eða við skilyrði
þar sem ekki er hægt að halda þyrlunni á æskilegri flugslóð án þess að notast verði við eitt viðbótartæki eða fleiri,
skulu, til viðbótar við a-lið, búnar:
1) búnaði sem mælir og sýnir eftirfarandi:
i.

horf loftfars,

ii. stig- og fallhraða og
iii. stöðuga stefnu og
2) búnaði sem gefur það til kynna þegar ekki er nægileg orka á tilskildum snúðumælum.
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c) Þyrlur, sem starfræktar eru þegar skyggni er minna en 1500 m eða við skilyrði þar sem ekki er hægt að halda þeim
á æskilegri flugslóð án þess að notast við eitt viðbótartæki eða fleiri, skulu, til viðbótar við a- og b-lið, búnar búnaði
til að koma í veg fyrir truflanir í hraðamælakerfinu, sem krafist er í 4. lið a-liðar, vegna vatnsþéttingar eða ísingar.
NCO.IDE.H.125 Starfræksla samkvæmt blindflugsreglum — flugmælar, flugleiðsögutæki og fylgibúnaður
Þyrlur sem starfræktar eru samkvæmt blindflugsreglum skulu búnar:
a) búnaði sem mælir og sýnir eftirfarandi:
1) segulstefnu,
2) tíma í klukkustundum, mínútum og sekúndum,
3) málþrýstingshæð,
4)

sýndan flughraða,

5) stig- og fallhraða,
6) skrið,
7) horf loftfars,
8) stöðuga stefnu og
9) lofthita utan þyrlunnar,
b) búnaði sem sýnir þegar ekki er nægileg orka á snúðumælitækjunum,
c) búnaði til að koma í veg fyrir truflanir í hraðamælakerfinu, sem krafist er í 4. lið a-liðar, vegna vatnsþéttingar eða
ísingar, og
d) viðbótarbúnaði til að mæla og sýna horf loftfars sem varakerfi.
NCO.IDE.H.126 Viðbótarbúnaður fyrir starfrækslu í einstjórnarumhverfi samkvæmt blindflugsreglum
Þyrlur, sem starfræktar eru í einstjórnarumhverfi samkvæmt blindflugsreglum, skulu búnar sjálfstýringu með a.m.k.
hæðarhafti og stefnustýringu.
NCO.IDE.H.135 Talkerfi flugliða
Þyrlur, sem starfræktar eru af fleiri en einum flugliða, skulu búnar talkerfi fyrir flugliðana með heyrnartólum og
hljóðnemum, sem öllum flugliðum er ætlað að nota.
NCO.IDE.H.140 Sæti, sætisbelti, festibúnaður og festibúnaður fyrir börn
a) Þyrlur skulu búnar:
1) sæti eða legurúmi fyrir hvern farþega um borð sem náð hefur a.m.k. 24 mánaða aldri,
2) sætisbelti fyrir hvert farþegasæti og festingar fyrir hvert legurúm,
3) sætisbelti með festibúnaði fyrir efri hluta bols fyrir hvern farþega sem er 24 mánaða eða eldri, fyrir þyrlur með
sérstakt lofthæfivottorð, sem fyrst var gefið út eftir 31. desember 2012,
4)

festibúnaði fyrir börn fyrir alla einstaklinga um borð sem eru yngri en 24 mánaða, og
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5) sætisbelti í hverju sæti flugliða sem sjálfkrafa heldur efri hluta bols þess sem situr í sætinu við snögga
hraðlækkun.
b) Sætisbelti með festibúnað fyrir efri hluta bols skal vera hægt að losa með einu átaki.
NCO.IDE.H.145 Sjúkrakassi
a) Þyrlur skulu búnar sjúkrakassa.
b) Sjúkrakassi skal:
1) geymdur þar sem auðvelt er að ná til hans og
2) yfirfarinn reglulega svo hann sé ávallt tilbúinn til notkunar.
NCO.IDE.H.155 Viðbótarsúrefni — þyrlur án jafnþrýstibúnaðar
a) Þyrlur án jafnþrýstibúnaðar, sem starfræktar eru í flughæð þar sem krafa er gerð um súrefnisbirgðir fyrir í samræmi
við b-lið, skulu búnar búnaði til að geyma og gefa af þeim súrefnisbirgðum sem gerð er krafa um.
b) Þyrlur án jafnþrýstibúnaðar, sem starfræktar eru fyrir ofan þá flughæð þar sem málþrýstingshæð í farþegarými er
yfir 10 000 fet, skulu hafa nægilegt magn af súrefni til öndunar til að:
1) sjá öllum flugverjum og a.m.k. 10% farþega fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð í farþegarými er á milli
10 000 og 13 000 fet lengur en í 30 mínútur, og
2) sjá öllum flugverjum og farþegum fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð í farþegarými er yfir 13 000 fetum.
NCO.IDE.H.160 Handslökkvitæki
a) Þyrlur, að ELA2-þyrlum undanskildum, skulu búnar a.m.k. einu handslökkvitæki:
1) í stjórnklefa, og
2) í hverju farþegarými sem er aðskilið frá stjórnklefa, nema ef flugliðar ná auðveldlega til rýmisins.
b) Tegund og magn slökkviefnis fyrir slökkvitækin, sem skylt er að hafa um borð, skal henta fyrir þá elda sem líklegir
eru til að koma upp í klefanum þar sem nota á slökkvitækið og til að draga sem mest úr líkum á að eitrað gas safnist
fyrir í þeim rýmum þar sem fólk er.
NCO.IDE.H.165 Merking rofstaða á bol
Ef á bol þyrlunnar eru merktir staðir sem heppilegt er fyrir björgunarmenn að rjúfa gat á í neyðartilvikum, skulu þeir
merktir með þeim hætti sem sýndur er á mynd 1.
Mynd 1
Merking rofstaða á bol
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NCO.IDE.H.170 Neyðarsendir (ELT)
a) Þyrlur, sem hafa skráðan hámarksfjölda í sætafyrirkomulagi fyrir sex eða fleiri, skulu búnar:
1) sjálfvirkum neyðarsendi, og
2) einum neyðarsendi fyrir þá sem komast af (ELT(S)) í björgunarbát eða björgunarvesti, þegar þyrlunni er
flogið í fjarlægð frá landi en sem svarar meira en þriggja mínútna flugi á eðlilegum farflugshraða.
b) Þyrlur, sem hafa skráðan hámarksfjölda í sætafyrirkomulagi fyrir sex eða færri skulu búnar neyðarsendi fyrir þá
sem komast af (ELT(S)) eða neyðarsendi fyrir einstaklinga (PLB) sem flugverji ber eða farþegi.
c) Neyðarsendar af hvaða gerð sem er og neyðarsendar fyrir einstaklinga (PLB) skulu geta sent út samtímis á
121,5MHz og 406 MHz tíðni.
NCO.IDE.H.175 Flug yfir hafi eða vatni
a) Þyrlur skulu búnar björgunarvesti fyrir hvern einstakling sem er um borð, eða sambærilegum flotbúnaði fyrir hvern
einstakling um borð undir tveggja ára aldri, sem skal klæðast eða geyma á stað þar sem auðvelt er að nálgast það
úr sæti eða legurúmi þess sem þau eru ætluð, þegar:
1) flogin er vegalengd yfir hafi eða vatni sem er lengri en sem nemur vegalengd á sjálfsnúningi þyrils, ef þyrlan
nær ekki að halda láréttu flugi þegar bilun á sér stað í markhreyfli, eða
2) flogin er vegalengd yfir hafi eða vatni sem samsvarar meira en 10 mínútum á eðlilegum farflugshraða, ef
þyrlur ná að halda láréttu flugi þegar bilun á sér stað í markhreyfli, eða
3) þegar þær hefja sig á loft eða lenda á flugvelli/starfrækslusvæði þar sem flugtaks- eða aðflugsslóð liggur yfir
hafi eða vatni.
b) Sérhvert björgunarvesti eða sambærilegur flotbúnaður skal útbúinn með raflýsingu til að auðvelda leit að fólki.
c) Flugstjóri á þyrlu sem flogið er yfir hafi eða vatni í fjarlægð frá landi sem er meiri en sem nemur 30 mínútum á
eðlilegum farflugshraða eða 50 sjómílum, hvort sem er styttra, skal meta áhættuna sem felst í því hvort þeir sem
eru um borð í þyrlunni lifi af nauðlendingu á vatni og út frá því skal hann ákvarða flutning á:
1) búnaði til að senda frá sér neyðarmerki,
2) nægilega mörgum björgunarbátum til að rúma alla um borð, sem skulu geymdir þannig að þeir séu
auðveldlega tiltækir í neyðarástandi, og
3) björgunarbúnaði, þ.m.t. lífsviðhaldsbúnaði sem hentar fyrir það flug sem fyrirhugað er hverju sinni.
d) Flugstjórinn skal meta áhættuna sem felst í því hvort þeir sem eru um borð í þyrlunni lifi af nauðlendingu á vatni,
þegar hann tekur ákvörðun um það hvort allir í þyrlunni skuli klæðast björgunarvestunum sem gerð er krafa um í
a-lið.
NCO.IDE.H.180 Búnaður til að lifa af
Þyrlur, sem flogið er yfir landsvæðum sem eru mjög erfið til leitar og björgunar, skulu búnar merkja- og björgunarbúnaði,
þ.m.t. lífsviðhaldsbúnaði, sem er viðeigandi fyrir það svæði sem flogið er yfir.
NCO.IDE.H.185 Allar þyrlur í flugi yfir hafi eða vatni — nauðlending á vatni
Þyrlur í flugi yfir hafi eða vatni á ótryggu hafsvæði lengra en 50 sjómílum frá landi skulu:
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a) hannaðar þannig að þær geti lent á vatni í samræmi við viðeigandi lofthæfireglur,
b) hafa vottorð til að nauðlenda á vatni í samræmi við viðeigandi lofthæfireglu, eða
c) hafa neyðarflotbúnað.
NCO.IDE.H.190 Fjarskiptabúnaður
a) Þegar þess er krafist í loftrýminu sem flogið er í skulu þyrlur búnar fjarskiptabúnaði til gagnkvæmra fjarskipta við
þær flugfjarskiptastöðvar og á þeirri tíðni sem þarf til að uppfylla loftrýmiskröfur.
b) Fjarskiptabúnaðinn, ef hans er krafist í a-lið, skal vera hægt að nota í fjarskiptum á neyðartíðni flugsins, 121,5
MHz.
c) Þegar þörf er á fleiri en einum fjarskiptabúnaði skal hver þeirra vera óháður hinum þannig að bilun eins þeirra valdi
ekki bilun annars.
d) Þegar gerð er krafa um fjarskiptakerfi og til viðbótar við talkerfi flugáhafnar sem gerð er krafa um í NCO.
IDE.H.135 skulu þyrlur búnar sendihnappi á stýri hvers flugmanns og/eða flugverja, sem krafist er í áhöfn, á
vinnureit viðkomandi.
NCO.IDE.H.195 Leiðsögutæki
a) Þegar þyrlum er flogið á flugleiðum þar sem ekki er hægt að fljúga eftir kennileitum skulu þær búnar
leiðsögutækjum sem gerir þeim kleift að fljúga í samræmi við:
1) flugáætlun fyrir flugumferðarþjónustu, ef við á, og
2) viðeigandi loftrýmiskröfur.
b) Þyrlur skulu vera nægilega búnar leiðsögutækjum til að tryggja að ef einn hluti tækjanna bilar á einhverju stigi
flugsins geti tækin, sem eftir eru, veitt þyrlunni örugga leiðsögu í samræmi við a-lið eða gert henni kleift að ljúka
viðeigandi viðbragðsaðgerð með öruggum hætti.
c) Þyrlur í flugi þar sem áætlað er að lenda við blindflugsskilyrði skulu búnar leiðsögutækjum sem geta veitt leiðsögu
til staðar þaðan sem hægt er að lenda úr sjónaðflugi. Þessi tæki skulu geta veitt slíka leiðsögu fyrir hvern flugvöll
sem fyrirhugað er að lenda á við blindflugsskilyrði og fyrir alla tilgreinda varaflugvelli.
NCO.IDE.H.200 Ratsjársvari
Þegar þess er krafist í loftrýminu sem flogið er í skulu þyrlur búnar ratsjársvara fyrir kögunarsvarratsjá sem býr yfir
þeirri getu sem krafist er.
3. þáttur
Svifflugur
NCO.IDE.S.100 Mælitæki og búnaður — almenn ákvæði
a) Mælitæki og búnaður, sem gerð er krafa um í þessum kafla, skal samþykktur í samræmi við viðeigandi kröfur um
lofthæfi ef hann er:
1) notaður af flugliðum til að stjórna flugslóð,
2) notaður til að uppfylla kröfur NCO.IDE.S.145,
3) notaður til að uppfylla kröfur NCO.IDE.S.150, eða
4)

uppsettur í svifflugunni.

b) Ekki þarf sérstakt samþykki fyrir eftirfarandi búnaði, ef hans er krafist samkvæmt þessum kafla:
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1) vasaljósum,
2) nákvæmri klukku,
3) búnaði til að lifa af og merkjabúnaði.
c) Mælitæki og búnaður, sem ekki er krafist samkvæmt þessum kafla, sem og annar búnaður, sem ekki er krafist
samkvæmt öðrum viðaukum, en þó hafður með í flugi, skal uppfylla eftirfarandi:
1) upplýsingarnar, sem fengnar eru frá þessum mælitækjum eða búnaði, skulu ekki notaðar af flugliðum í því
skyni að uppfylla kröfur I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008, og
2) mælitækin og búnaður skal ekki hafa áhrif á lofthæfi svifflugunnar, jafnvel ef um er að ræða bilun eða ólag.
d) Auðvelt skal vera að starfrækja eða nálgast mælitæki og búnað frá vinnureit þess flugliða sem þarf að nota hann.
e) Greiður aðgangur skal vera að öllum nauðsynlegum neyðarbúnaði til tafarlausrar notkunar.
NCO.IDE.S.105 Lágmarksbúnaður fyrir flug
Ekki skal leggja upp í flug þegar eitthvert af mælitækjum svifflugunnar, búnaðar hennar eða virkni, sem krafist er fyrir
fyrirhugað flug, er í ólagi eða vantar, nema:
a) svifflugan sé starfrækt samkvæmt listanum yfir lágmarksbúnað (MEL), ef hann er til staðar, eða
b) svifflugan hafi flugleyfi sem gefið er út í samræmi við gildandi kröfur um lofthæfi.
NCO.IDE.S.115 Flug samkvæmt sjónflugsreglum — flugmælar og flugleiðsögutæki
a) Svifflugur sem starfræktar eru í sjónflugi að degi til skulu búnar búnaði til að mæla og sýna eftirfarandi:
1) hvað varðar vélsvifflugur: segulstefnu,
2) tímann í klukkustundum, mínútum og sekúndum,
3) málþrýstingshæð, og
4)

sýndan flughraða.

b) Svifflugur sem fljúga við skilyrði þar sem ekki er hægt að halda þeim á æskilegri flugslóð án þess að notast við eitt
eða fleiri viðbótartæki skulu, til viðbótar við a-lið, búnar búnaði til að mæla og sýna eftirfarandi:
1) stig- og fallhraða,
2) horf loftfars eða beygju og halla, og
3) segulstefnu.
NCO.IDE.S.120 Flug í skýjum — flugmælar og flugleiðsögutæki
Svifflugur sem fljúga í skýjum skulu búnar búnaði til að mæla og sýna eftirfarandi:
a) segulstefnu,
b) tíma í klukkustundum, mínútum og sekúndum,
c) málþrýstingshæð,
d) sýndan flughraða,
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e) stig- og fallhraða og
f)

horf loftfars eða beygju og halla.

NCO.IDE.S.125 Sæti og aðhaldsbúnaður
a) Svifflugur skulu búnar eftirfarandi:
1) sæti fyrir sérhvern einstakling um borð, og
2) sætisbelti með festibúnað fyrir efri hluta bols í hverju sæti, samkvæmt flughandbók.
b) Sætisbelti með festibúnað fyrir efri hluta bols skal vera hægt að losa með einu átaki.
NCO.IDE.S.130 Viðbótarsúrefni
Svifflugur sem starfræktar eru í málþrýstingshæð fyrir ofan 10 000 fet skulu búnar búnaði, sem getur geymt og gefið
súrefni og sem hefur nægilegt súrefni til öndunar til að:
a) sjá flugverjum fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð er á bilinu 10 000 og 13 000 fet lengur en í 30 mínútur og
b) sjá öllum flugverjum og farþegum fyrir súrefni í þann tíma sem málþrýstingshæð er meiri en 13 000 fet.
NCO.IDE.S.135 Flug yfir hafi eða vatni
Flugstjóri svifflugu sem flogið er yfir hafi eða vatni skal meta áhættuna sem felst í því hvort þeir sem eru um borð í
svifflugunni lifi af nauðlendingu á vatni, og út frá því skal hann ákvarða flutning á:
a) björgunarvestum fyrir hvern einstakling um borð, eða sambærilegum flotbúnaði fyrir hvern einstakling um borð
undir tveggja ára aldri, sem skal klæðast eða geyma á stað þar sem auðvelt er að nálgast það úr vinnureit þess
sem þau eru ætluð,
b) neyðarsendis (ELT) eða neyðarsendis fyrir einstaklinga (PLB) sem flugverji ber eða farþegi, sem geta sent út
samtímis á 121,5 MHz og 406 MHz tíðni, og
c) búnaði til að senda frá sér neyðarmerki, þegar flogið:
1) er yfir hafi eða vatni fjær landi en svo að ná megi til lands í renniflugi, eða
2) þar sem flugtaks- eða aðflugsslóð liggur þannig yfir vatni að flugvélin geti þurft að nauðlenda á vatni ef óhapp
verður.
NCO.IDE.S.140 Búnaður til að lifa af
Svifflugur, sem flogið er yfir svæðum sem eru mjög erfið til leitar og björgunar, skulu búnar þeim merkja- og
björgunarbúnaði sem er viðeigandi fyrir það svæði sem flogið er yfir.
NCO.IDE.S.145 Fjarskiptabúnaður
a) Þegar þess er krafist í loftrýminu sem flogið er í skulu svifflugur búnar fjarskiptabúnaði til gagnkvæmra fjarskipta
við þær flugfjarskiptastöðvar eða á þeirri tíðni sem þarf til að uppfylla loftrýmiskröfur.
b) Fjarskiptabúnaðinn, ef hans er krafist í a-lið, skal vera hægt að nota í fjarskiptum á neyðartíðni flugsins, 121,5
MHz.
NCO.IDE.S.150 Leiðsögutæki
Svifflugur skulu búnar leiðsögutækjum sem er nauðsynlegur til að þær geti flogið í samræmi við:
a) flugáætlun fyrir flugumferðarþjónustu, ef við á, og
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b) viðeigandi loftrýmiskröfur.
NCO.IDE.S.155 Ratsjársvari
Þegar þess er krafist í loftrýminu sem flogið er í skulu svifflugur búnar ratsjársvara fyrir kögunarsvarratsjá sem býr yfir
þeirri getu sem krafist er.
4. ÞÁTTUR
Loftbelgir
NCO.IDE.B.100 Mælitæki og búnaður — almenn ákvæði
a) Mælitæki og búnaður, sem gerð er krafa um í þessum kafla, skal samþykktur í samræmi við viðeigandi kröfur um
lofthæfi ef hann er:
1) notaður af flugliðum til að ákvarða flugslóð,
2) notaður til að uppfylla kröfur NCO.IDE.B.145, eða
3) uppsettur í loftbelgnum.
b) Ekki þarf sérstakt samþykki fyrir eftirfarandi búnaði, ef hans er krafist samkvæmt þessum kafla:
1) vasaljósum,
2) nákvæmri klukku,
3) sjúkrakassa,
4)

búnaði til að lifa af og merkjabúnaði.

c) Mælitæki og búnaður, sem ekki er krafist samkvæmt þessum kafla, sem og annar búnaður, sem ekki er krafist
samkvæmt öðrum viðaukum, en þó hafður með í flugi, skal uppfylla eftirfarandi:
1) upplýsingarnar, sem fengnar eru frá þessum mælitækjum eða búnaði, skulu ekki notaðar af flugliðum í því
skyni að uppfylla kröfur I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 216/2008, og
2) mælitækin og búnaðurinn skal ekki hafa áhrif á lofthæfi loftbelgsins, jafnvel ef um er að ræða bilun eða
ólag.
d) Auðvelt skal vera að starfrækja eða nálgast mælitæki og búnað frá vinnureit þess flugliða sem þarf að nota hann.
e) Greiður aðgangur skal vera að öllum nauðsynlegum neyðarbúnaði til tafarlausrar notkunar.
NCO.IDE.B.105 Lágmarksbúnaður fyrir flug
Ekki skal leggja upp í flug þegar eitthvert af mælitækjum loftbelgsins, búnaður þess eða virkni, sem krafist er fyrir
fyrirhugað flug, er í ólagi eða vantar, nema:
a) loftbelgurinn sé starfræktur samkvæmt listanum yfir lágmarksbúnað (MEL), ef hann er til staðar, eða
b) loftbelgurinn hafi flugleyfi sem gefið er út í samræmi við gildandi kröfur um lofthæfi.
NCO.IDE.B.110 Ljós á loftbelgjum
Loftbelgir sem starfræktir eru að nóttu til skulu búnir:
a) siglingaljósum,
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b) tæki til að gefa næga lýsingu fyrir öll mælitæki og búnað, sem nauðsynlegur er fyrir örugga starfrækslu loftbelgsins,
c) vasaljósum, og
d) fyrir hitaloftskip:
1) lendingarljósi, og
2) blikljósi.
NCO.IDE.B.115 Flug samkvæmt sjónflugsreglum— flugmælar, flugleiðsögutæki og fylgibúnaður
Loftbelgir sem starfræktir eru samkvæmt sjónflugsreglum að degi til skulu búnir eftirfarandi:
a) búnaði sem sýnir rekstefnu, og
b) búnaði sem mælir og sýnir:
1) tímann í klukkustundum, mínútum og sekúndum,
2) stig- og fallhraða, ef þess er krafist í flughandbókinni, og
3) málþrýstingshæð, ef þess er krafist í flughandbókinni, ef þess er krafist í loftrýmiskröfum eða þegar stjórna
þarf flughæð vegna notkunar á súrefni.
NCO.IDE.B.120 Sjúkrakassi
a) Loftbelgir skulu búnir sjúkrakassa.
b) Sjúkrakassi skal:
1) geymdur þar sem auðvelt er að ná til hans og
2) yfirfarinn reglulega svo hann sé ávallt tilbúinn til notkunar.
NCO.IDE.B.121 Viðbótarsúrefni
Loftbelgir sem starfræktir eru í málþrýstingshæð fyrir ofan 10 000 fet skulu búnir búnaði sem getur geymt og gefið
súrefni og sem hefur nægilegt súrefni til öndunar til að:
a) sjá flugverjum fyrir súrefni þegar málþrýstingshæð er á bilinu 10 000 og 13 000 fet lengur en í 30 mínútur og
b) sjá öllum flugverjum og farþegum fyrir súrefni í þann tíma sem málþrýstingshæð er meiri en 13 000 fet.
NCO.IDE.B.125 Handslökkvitæki
a) Loftbelgir skulu búnir a.m.k. einu handslökkvitæki, ef þess er krafist í viðeigandi vottunarforskriftum.
b) Tegund og magn slökkviefnis fyrir slökkvitækin, sem skylt er að hafa um borð, skal henta fyrir þá elda sem líklegir
eru til að koma upp í loftbelgnum þar sem nota á slökkvitækið og til að draga sem mest úr hættunni á að eitrað gas
safnist fyrir í loftbelgnum og sett þá sem um borð eru í hættu.
NCO.IDE.B.130 Flug yfir hafi eða vatni
Flugstjóri á loftbelg, sem flogið er yfir hafi eða vatni, skal meta áhættuna sem felst í því hvort þeir sem eru um borð í
loftbelgnum lifi af nauðlendingu á vatni og á þeim skal hann byggja ákvörðun um flutning á:
a) björgunarvestum fyrir hvern einstakling um borð, eða sambærilegum flotbúnaði fyrir hvern einstakling um borð
sem er undir tveggja ára aldri, sem skal klæðast eða geyma á stað þar sem auðvelt er að nálgast það úr vinnureit
þess sem þau eru ætluð,
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b) neyðarsendi sem getur sent út samtímis á 121,5 MHz og 406 MHz tíðni, þegar fleiri en sex eru um borð,
c) neyðarsendi eða neyðarsendi fyrir einstaklinga, sem flugverjar bera eða farþegar, sem getur sent út samtímis á
121,5 MHz og 406 MHz tíðni, þegar fleiri en sex eru um borð og
d) búnaði til að senda frá sér neyðarmerki.
NCO.IDE.B.135 Búnaður til að lifa af
Loftbelgir, sem fljúga yfir svæðum sem eru mjög erfið til leitar og björgunar, skulu búnir þeim merkja- og
björgunarbúnaði sem er viðeigandi fyrir það svæði sem flogið er yfir.
NCO.IDE.B.140 Ýmiskonar búnaður
a) Loftbelgir skulu búnir hlífðarhönskum fyrir sérhvern flugverja.
b) Hitaloftbelgir og hita-/gasloftbelgir (e. mixed balloons) skulu búnir:
1) öðrum kveikjugjafa,
2) búnaði sem mælir og sýnir eldsneytismagn,
3) eldvarnarteppi eða brunaþolinni ábreiðu, og
4)

a.m.k. 25 m langri falllínu (e. drop line).

c) Gasloftbelgir skulu búnir hníf
NCO.IDE.B.145 Fjarskiptabúnaður
a) Þegar þess er krafist í loftrýminu sem flogið er í skulu loftbelgir búnir fjarskiptabúnaði til gagnkvæmra fjarskipta
við þær flugfjarskiptastöðvar eða á þeirri tíðni sem þarf til að uppfylla loftrýmiskröfur.
b) Fjarskiptabúnaðinn, ef hans er krafist í a-lið, skal vera hægt að nota í fjarskiptum á neyðartíðni flugsins, 121,5
MHz.
NCO.IDE.B.150 Ratsjársvari
Þegar þess er krafist í loftrýminu, þar sem flogið er, skulu loftbelgir búnir ratsjársvara fyrir kögunarsvarratsjá sem býr
yfir þeirri getu sem krafist er.“
_____________
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 100/2014

2014/EES/23/53

frá 5. febrúar 2014
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem
stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers
umráðanda loftfars er tilgreint (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

3)

Tilgangurinn með skránni er að draga úr stjórnsýslubyrði
hjá umráðendum loftfara með því að leggja fram
upplýsingar um það hvaða aðildarríki bera ábyrgð á
tilteknum umráðanda loftfars.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

4)

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 b-lið 3. mgr. 18. gr. a,

Innfærsla umráðanda loftfars í kerfi Sambandsins
fyrir viðskipti með losunarheimildir er háð starfrækslu
flugstarfsemi eins og tilgreint er í I. viðauka við tilskipun
2003/87/EB og er ekki háð innfærslu í skrána yfir
umráðendur loftfara sem framkvæmdastjórnin tók saman
á grundvelli 3. mgr. 18.gr. a. í þeirri tilskipun.

5)

Við samantekt á uppfærðri skrá yfir umráðendur
loftfara til að hún tæki til umráðenda loftfara sem
stunduðu flugstarfsemi, sem tilgreind er í I. viðauka við
tilskipun 2003/87/EB, á árinu 2013 var tekið tillit til
yfirlýsinga um flugflotaskrár sem framkvæmdastjórnin
fékk frá umráðendum loftfara og þjónustufyrirtækjum.
Vegna skorts á upplýsingum er þó fjöldi rekstrar- eða
þjónustufyrirtækja og skrásetningarmerkja loftfara
tilgreindur í uppfærðu skránni í stað umráðenda loftfara.

6)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 748/2009 til
samræmis við það.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB (2)
breytti tilskipun 2003/87/EB þannig að kerfið fyrir
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda
innan Sambandsins taki til flugstarfsemi.

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009(3)
er tekin saman skrá yfir umráðendur loftfara sem höfðu
stundað flugstarfsemi, eins og hún er skilgreind í
I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða
eftir þann dag.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 37, 6.2.2014, bls. 1 Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 56/2014 frá 8. apríl 2014
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) 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 innan Bandalagsins taki til
einnig flugstarfsemi (Stjtíð. ESB, L 8, 13.1.2009, bls. 3).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 748/2009 frá 5. ágúst 2009
um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem
tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða eftir
þann dag þar sem ábyrgðarríki hvers umráðanda loftfars er tilgreint (Stjtíð.
ESB L 219, 22.8.2009, bls. 1).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Í stað viðaukans við reglugerð (EB) nr. 748/2009 komi
viðaukinn við þessa reglugerð.

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 5. febrúar 2014.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
____________
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VIÐAUKI

BELGÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

123

Abelag Aviation

BELGÍA

31102

ACT AIRLINES

TYRKLAND

7649

AIRBORNE EXPRESS

BANDARÍKIN

33612

ALLIED AIR LIMITED

NÍGERÍA

29424

ASTRAL AVIATION LTD

KENÍA

30020

AVIASTAR-TU CO.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADSJIKISTAN

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGÍA

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTALAND

4369

CAL CARGO AIRLINES

ÍSRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

HOLLAND

39758

CHALLENGER AERO

FILIPPSEYJAR

f11336

CORPORATE WINGS LLC

BANDARÍKIN

32909

CRESAIR INC

BANDARÍKIN

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTALAND

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

BANDARÍKIN

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

BANDARÍKIN

13457

Flying Partners CVBA

BELGÍA

29427

Flying Service N.V.

BELGÍA

32486

FAYARD ENTERPRISES

BANDARÍKIN

24578

GAFI GENERAL AVIAT

SVISS

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12983

GREEN DIESEL LLC

BANDARÍKIN

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KÍNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGÓ

27232

INTERNET JET

HOLLAND

28582

INTER WETAIL AG

SVISS

9542

INTL PAPER CY

BANDARÍKIN

27709

KALITTA AIR

BANDARÍKIN

28087

LAS VEGAS CHARTER

BANDARÍKIN

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILÍA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGÍA
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BELGÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

1084

MIL BELGIUM

BELGÍA

26688

NEWELL RUBBERMAID

BANDARÍKIN

31207

N604FJ LLC

BANDARÍKIN

f11462

N907WS AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f10341

OfficeMax Inc

BANDARÍKIN

31660

RIPPLEWOOD AVTN

BANDARÍKIN

5682

Sky Service

BELGÍA

2344

SAUDIA

SÁDI-ARABÍA

27769

SEA-AIR

BELGÍA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPÚR

29222

SILVERBACK CARGO

RÚANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

BANDARÍKIN

35334

SONOCO PRODUCTS CO

BANDARÍKIN

26784

SOUTHERN AIR

BANDARÍKIN

38995

STANLEY BLACK&DECKER

BANDARÍKIN

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGÍA

27011

TNT AIRWAYS

BELGÍA

34920

TRIDENT AVIATION SVC

BANDARÍKIN

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGÍA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

BANDARÍKIN

13603

VF CORP

BANDARÍKIN

36269

VF INTERNATIONAL

SVISS

37064

VIPER CLASSICS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

20065

VLM

BELGÍA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE
LLC

BANDARÍKIN

39543

WWF OPERATING CO

BANDARÍKIN

37549

YILTAS GROUP

TYRKLAND

a11534

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VPBDV

Óskráð

BÚLGARÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KASAKSTAN

27698

AEROVISTA

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN
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BÚLGARÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

33329

AERO POWER LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23962

AIR BAN

BÚLGARÍA

35743

AIR IBERIA LTD.

GEORGÍA

26520

AIR LIBYA 2

LÍBÍA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BÚLGARÍA

33225

AIR VICTORY

GEORGÍA

34357

AIR WEST GEORGIA

GEORGÍA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JÓRDANÍA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENÍA

39303

ASIAN EXPRESS TAJIK

TADSJIKISTAN

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPPSEYJAR

34563

ASIA AIRWAYS

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

24508

BALTIC AIRLINES UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32131

BEIBARS CJSC

KASAKSTAN

28445

BH AIR

BÚLGARÍA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BÚLGARÍA

29056

BULGARIA AIR

BÚLGARÍA

25981

CARGO AIR LTD.

BÚLGARÍA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KASAKSTAN

36884

FLY ADJARA

GEORGÍA

36995

GR AVIA S.A.

GÍNEA

10165

HEMUS AIR

BÚLGARÍA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JÓRDANÍA

27345

KHORIV AVIA

ÚKRAÍNA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KASAKSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

ÚKRAÍNA

38939

KRUNK AVIATION 2

ÚKRAÍNA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30622

PMT AIR

KAMBÓDÍA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN
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BÚLGARÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

ÚKRAÍNA

29085

RUBYSTAR

HVÍTA-RÚSSLAND

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KASAKSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KASAKSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KASAKSTAN

32347

TABAN AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

37793

UKRSPECEXPORT

ÚKRAÍNA

31648

VIP-AVIA

GEORGÍA

37987

YAK AIR

GEORGÍA

35082

ZAGROS AIRLINES

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

KRÓATÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka
d.d.

KRÓATÍA

39468

SAMANA SP. MISSION

SÁDI-ARABÍA

39602

THE FUTURA CORPORTN

KANADA

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

7824

ACL SLOVACKY

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

35387

ACS SA

SPÁNN

16895

AERO VODOCHODY

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

f11813

AERSALE INC

BANDARÍKIN

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

BANDARÍKIN

38060

AIR NAVIGATION LK

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

31433

ALANDIA AIR AB

FINNLAND

30203

ATMA AIRLINES

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

39994

AURORA AIRLINES JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34057

AVTN SPECIALTIES INC

BANDARÍKIN
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LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

35333

AXIS AVIATION GROUP

BANDARÍKIN

34899

BELOGORIE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22621

CAA CZECH REPUBLIC

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KÝPUR

859

CZECH AIRLINES

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

f10182

Executive Flight Services, Inc.

BANDARÍKIN

33327

EARTH ONE LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36242

GEORGIAN INTERNATION

GEORGÍA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LÍBÍA

36746

HOLIDAY CZECH

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

35825

HYUNDAI MOTOR CO

LÝÐVELDIÐ KÓREA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KÝPUR

27908

JOB AIR SRO

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

39009

JUMP-TANDEM

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

30825

LETS FLY SRO

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

38713

LITTLE AVIATION LTD

ÁSTRALÍA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

BANDARÍKIN

3597

MIL CZECH REPUBLIC

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

30743

NORSE AIR CHARTER

SUÐUR-AFRÍKA

29976

NOVA CHEMICALS

BANDARÍKIN

35361

OKAY HOLDING AS

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

f10379

Red.Com

BANDARÍKIN

36763

RETENTURA LTD.

KÝPUR

2276

ROCKWELL AUTOMATION

BANDARÍKIN

32157

SKYDIVE LK

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLÓVAKÍA

27292

SKY GEORGIA

GEORGÍA

31351

SKY KG AIRLINES

TADSJIKISTAN

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

13702

STEVENS EXPRESS

BANDARÍKIN

f13143

Timber LLC

BANDARÍKIN

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

25890

UKRAINIAN PILOT

ÚKRAÍNA

32721

VIDEOTAPE CENTER

BANDARÍKIN

38948

VIETJET AIR S.R.O.

VÍETNAM

39695

YANAIR

ÚKRAÍNA

a12699

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N150RN

BANDARÍKIN

DANMÖRK
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANMÖRK

3456

AIR ALSIE

DANMÖRK

22466

AIR GREENLAND

DANMÖRK

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANMÖRK

36866

ALUMECO A/S

DANMÖRK

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANMÖRK

36122

AVIATION HOLDINGS

BANDARÍKIN

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANMÖRK

39508

BGR I/S

DANMÖRK

36842

BRASILIA JET CENTER

BRASILÍA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

BANDARÍKIN

781

CIMBER STIRLING

DANMÖRK

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRAKKLAND

366

Danish Air Transport A/S

DANMÖRK

f10500

Duchossois Industries, Inc.

BANDARÍKIN

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANMÖRK

25431

ELMAGAL AVIATION

SÚDAN

33854

EWAN LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANMÖRK

35478

FIRST GREENWICH

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
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Nr. 23/778

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

DANMÖRK
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda
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f10218

GCTPA, LLC

BANDARÍKIN

37052

GENCHART B.V.

HOLLAND

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANMÖRK

32364

GLOBAL TRANSERVICE

BANDARÍKIN

32595

GRAAKJAER A/S

DANMÖRK

39199

JASMINE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

36297

JET FLEET INTL

BANDARÍKIN

32158

JET TIME A/S

DANMÖRK

34892

JJO Invest ApS

DANMÖRK

33518

KIRKBI INVEST

DANMÖRK

31243

KIRKBI TRADING

DANMÖRK

36538

KIRK AVIATION A/S

DANMÖRK

34672

LAO CAPRICORN AIR

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ LAOS

f12178

Madrone Advisors LLC

BANDARÍKIN

38155

MOENS, G

HOLLAND

38120

MONGOLIAN AIRLINES

MONGÓLÍA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DANMÖRK

39085

NAC AVIATION & LTD

DANMÖRK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

BANDARÍKIN

9914

NILAN A/S

DANMÖRK

34830

OLGA LEASING LTD

BERMÚDAEYJAR

39689

OTTER PRODUCTS LLC

BANDARÍKIN

33803

PARTNERSELSKABET

DANMÖRK

23090

PHARMA NORD

DANMÖRK

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANMÖRK

29123

RHEINLAND AIR SERV.

ÞÝSKALAND

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RÚMENÍA

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

DANMÖRK

10495

SGA A/S

DANMÖRK

9918

STAR AIR

DANMÖRK

36191

SUN WAY GEORGIA

GEORGÍA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DANMÖRK

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANMÖRK

10.4.2014

10.4.2014
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DANMÖRK
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

38112

VINCENT AVIATION LTD

NÝJA-SJÁLAND

32655

VIP PARTNERFLY

DANMÖRK

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANMÖRK

ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

f10001

Academy of Art University

BANDARÍKIN

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

156

Aeroflot - Russian Airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35126

Aerologic GmbH

ÞÝSKALAND

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEXÍKÓ

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

ÞÝSKALAND

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28844

Air Astana JSC

KASAKSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

ÞÝSKALAND

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KÍNA

786

Air China Limited

KÍNA

1562

Air Serbia

SERBÍA

22317

Air-Service GmbH

ÞÝSKALAND

8901

Archer Daniels Midland Company

BANDARÍKIN

19480

Asiana Airlines

LÝÐVELDIÐ KÓREA

27868

Atlasjet Airlines

TYRKLAND

20979

Atlas Air, Inc.

BANDARÍKIN

26507

AAA AVIATION & AIRCR

ÞÝSKALAND

34963

ACG AIR CARGO

ÞÝSKALAND

17942

ACH HAMBURG

ÞÝSKALAND

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

ÞÝSKALAND

33295

ADVANCED AV. LOGIST

ÞÝSKALAND

24933

ADVANCE AIR LFG

ÞÝSKALAND

150

AERODIENST

ÞÝSKALAND

32334

AEROFLOT CARGO

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

39366

AEROWAYS GMBH

ÞÝSKALAND
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38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

ÞÝSKALAND

39525

AGILES AVIATION

AUSTURRÍKI

31799

AGRATA AVIATION

EISTLAND

27692

AHSEL HAVA

TYRKLAND

32484

AIRCASTLE ADVISOR

BANDARÍKIN

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

ÞÝSKALAND

32868

AIRCRAFT GENERAL

ÍTALÍA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

BANDARÍKIN

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

SVISS

37424

AIRCRAFT PARTNER

ÞÝSKALAND

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LÚXEMBORG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI
LÝÐVELDI JÚGÓSLAVÍU

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPPSEYJAR

34629

AIRVIP LTD.

BERMÚDAEYJAR

22484

AIR ALLIANCE GMBH

ÞÝSKALAND

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPTALAND

35195

AIR CHINA BUSINESS

KÍNA

36986

AIR FINKENWERDER

ÞÝSKALAND

36989

AIR FUHLSBUETTEL

ÞÝSKALAND

32268

AIR HAMBURG

ÞÝSKALAND

22378

AIR KUBAN

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MAKAÓ

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBÍA

29743

AIR NATIONAL CORP

NÝJA-SJÁLAND

39999

AIR SERBIA

SERBÍA

17595

AIR SERVICE BERLIN

ÞÝSKALAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

BANDARÍKIN

36719

AIR 1 AVIATION

BANDARÍKIN

33836

AJWA AVIATION

SÁDI-ARABÍA

5165

ALPLA AIR CHARTER

AUSTURRÍKI

38135

ALSCO

BANDARÍKIN

10.4.2014
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ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

30361

AL HOKAIR

SVISS

36165

AL SAHAB LIMITED

BAREIN

25435

AL-THANI

KATAR

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ÍRLAND

32684

AMJET AVIATION

BANDARÍKIN

31290

AOP AIR OPERATING

SVISS

34337

API HOLDING

ÞÝSKALAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

ÞÝSKALAND

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGYPTALAND

38398

ASG AVIATION

ÞÝSKALAND

25551

ASIA CONTINENTAL

KASAKSTAN

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KASAKSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KÍNA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co.
KG

ÞÝSKALAND

30698

ATG SWISS FIRST

SVISS

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

ÞÝSKALAND

29122

AURON LTD

BERMÚDAEYJAR

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA

37650

AVIANDO SERVICES

BANDARÍKIN

31551

AVIATION CAP GRP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35968

AVIATION INVESTMENT

ÞÝSKALAND

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDÚRAS

38617

AZT LLC

BANDARÍKIN

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/
Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

ÞÝSKALAND

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
mbH & Co.

ÞÝSKALAND

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

BANDARÍKIN

23956

Blue Sky Airservice GmbH

ÞÝSKALAND

29090

Blue Wings AG

ÞÝSKALAND

29389

Bombardier PreOwned

BANDARÍKIN

31614

Bombardier Transportation GmbH

ÞÝSKALAND
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15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

ÞÝSKALAND

32874

Business Jet Ltd

NÝJA-SJÁLAND

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

BANDARÍKIN

30586

BALL CORP

BANDARÍKIN

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NÍGERÍA

509

BASF SE

ÞÝSKALAND

29137

BATAVIA AIR

INDÓNESÍA

35233

BAVARIA INTERNATION

ÞÝSKALAND

30306

BEDO BETEILIGUNGS

ÞÝSKALAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

ÞÝSKALAND

39412

BEECHCRAFT CORP.

BANDARÍKIN

38554

BERATEX GROUP LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

11312

BIZAIR FLUG GMBH

ÞÝSKALAND

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

BANDARÍKIN

28042

BLUE SKY GROUP

BANDARÍKIN

14658

BMW AG

ÞÝSKALAND

38111

BOEKHOORN M&A

HOLLAND

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

BANDARÍKIN

36062

BORAJET HAVACILIK

TYRKLAND

37261

BOSTON POST LEASING

BANDARÍKIN

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

SVISS

34852

BREMENFLY GMBH

ÞÝSKALAND

680

BURDA REISEFLUG

ÞÝSKALAND

35021

Chai Ltd.

BERMÚDAEYJAR

35418

Challenge Aero AG

ÚKRAÍNA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

ÞÝSKALAND

f10709

Colgan Air Services

BANDARÍKIN

824

Condor Flugdienst GmbH

ÞÝSKALAND

f13979

Cummins Inc.

BANDARÍKIN

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

SUÐUR-AFRÍKA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

19823

CA “Air Moldova” IS

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

10.4.2014

10.4.2014
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Heiti umráðanda
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26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPPSEYJAR

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

KÍNA

28178

CIRRUS AVIATION

ÞÝSKALAND

35527

CLASSIC SERVICES INC

BANDARÍKIN

36157

CLUB SAAB 340

SVISS

4782

COMFORT AIR

ÞÝSKALAND

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXÍKÓ

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

25210

COOK AIRCRAFT

BANDARÍKIN

31333

CORP JET SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39978

CRISTALIA PRODUTOS

BRASILÍA

39156

CSM MINING SUPPLIES

SUÐUR-AFRÍKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

PÓLLAND

4484

Delta Air Lines, Inc.

BANDARÍKIN

8980

Delta Technical Services Ltd

ÞÝSKALAND

1776

Deutsche Lufthansa AG

ÞÝSKALAND

2044

Dr. August Oetker KG

ÞÝSKALAND

32731

DANAHER CORPORATION

BANDARÍKIN

34179

DAO AVIATION

DANMÖRK

967

DAS DIRECT AIR

ÞÝSKALAND

28800

DATELINE OVERSEAS

KÝPUR

30651

DAUAIR

ÞÝSKALAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

ÞÝSKALAND

f10558

DCS Management Services

BANDARÍKIN

26466

DC Aviation GmbH

ÞÝSKALAND

30996

DEERE & COMPANY

BANDARÍKIN

38547

DEKALB FARMERS MARK.

BANDARÍKIN

37580

DERMAPHARM

ÞÝSKALAND

f10774

DFZ, LLC

BANDARÍKIN

f10589

DH Flugcharter GmbH

ÞÝSKALAND

25139

DIETZ AG

ÞÝSKALAND

37808

DIETZ AVIATION GMBH

ÞÝSKALAND
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35389

DIEVB GMBH & CO.KG

ÞÝSKALAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

ÞÝSKALAND

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

ÞÝSKALAND

28473

DOGAN HAVACILIK

TYRKLAND

27181

DONAVIA JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35451

DORNIER NO LIMITS

ÞÝSKALAND

37798

DO-TEC GMBH

ÞÝSKALAND

39792

DR. AUGUST OETKER KG

ÞÝSKALAND

28795

DULCO HANDEL GMBH

ÞÝSKALAND

968

DUSSMANN P

BANDARÍKIN

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARÚBA

30461

D2 AVIATION

BANDARÍKIN

12213

Emil Capital Partners, LLC

BANDARÍKIN

f10180

Epps Air Service, Inc.

BANDARÍKIN

36121

EAT LEIPZIG GMBH

ÞÝSKALAND

34657

EEA GMBH

ÞÝSKALAND

31615

EICHSFELD AIR GMBH

ÞÝSKALAND

5500

ELITE JET SERVICE

ÞÝSKALAND

35749

EON AVIATION

INDLAND

36507

ERSTE ASSET INVEST.

ÞÝSKALAND

19629

ESCHMANN H D

ÞÝSKALAND

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

ÞÝSKALAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

ÞÝSKALAND

34011

EURO AIR CHARTER

ÞÝSKALAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

BANDARÍKIN

36357

EXECUJET AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGÓ

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

BANDARÍKIN

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

BANDARÍKIN

8272

Farnair Switzerland AG

SVISS

14557

Firma Steiner-Film

ÞÝSKALAND

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der
Verteidigung (FlBschft BMVg)

ÞÝSKALAND

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

ÞÝSKALAND
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4783

FAI RENT-A-JET

ÞÝSKALAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRAKKLAND

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG SVISS

33077

FAS GMBH

ÞÝSKALAND

35937

FINKCAS

ÞÝSKALAND

27700

FIRST DATA CORP

BANDARÍKIN

22238

FLIGHT CALIBRATION

ÞÝSKALAND

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALASÍA

6705

FLM AVIATION

ÞÝSKALAND

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

ÞÝSKALAND

38804

FLYING TECHNOLOGY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38912

FLY ALPHA GMBH

ÞÝSKALAND

26843

FMG-FLUGSCHULE

ÞÝSKALAND

1595

FRENZEL G

ÞÝSKALAND

4232

FRONTIER AIRLINES

BANDARÍKIN

38973

FUENFTE XR-GMBH

ÞÝSKALAND

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

ÞÝSKALAND

28944

Germanwings GmbH

ÞÝSKALAND

34841

Gibbs International, Inc.

BANDARÍKIN

f10232

Gruss & Company

BANDARÍKIN

33827

GABINETTE (ANG)

ANGÓLA

36504

GALAXIAS AVIATION

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

ÞÝSKALAND

25027

GEKO TRADE

ÞÝSKALAND

30187

GEMUE GEBR. MUELLER

ÞÝSKALAND

3349

GENERAL MOTORS

BANDARÍKIN

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

ÞÝSKALAND

39230

GEORGE TOLOFAFI

NÍGERÍA

38591

GERMANIA EXPRESS

ÞÝSKALAND

31914

GERMAN SKY AIRLINES

ÞÝSKALAND

33821

GE CAPITAL B.V.

HOLLAND

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

SVISS

35803

GHASSAN AHMED AL

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN
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25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMÚDAEYJAR

34848

GLOBAL A/C CONSULT

BANDARÍKIN

38372

GLOBO AVIACAO

BRASILÍA

23743

GOMEL AIRLINES

HVÍTA-RÚSSLAND

22366

GOVERNMENT CROATIA

KRÓATÍA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI
LÝÐVELDI JÚGÓSLAVÍU

38832

GREENWAY JETS

BANDARÍKIN

2395

GROB AIRCRAFT AG

ÞÝSKALAND

32172

GULF JET

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

25111

G-92 KFT

UNGVERJALAND

28618

Haworth Transport

BANDARÍKIN

32953

HeidelbergCement AG

ÞÝSKALAND

f11187

Herc Management Services LLC

BANDARÍKIN

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

ÞÝSKALAND

39560

HAITEC AIRCRAFT

ÞÝSKALAND

37030

HAMBURG AIRWAYS

ÞÝSKALAND

26105

HANSGROHE SE

ÞÝSKALAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

ÞÝSKALAND

31519

HAWKER HUNTER AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35307

HELIJET CHARTER

ÞÝSKALAND

31103

HOMAC AVIATION AG

ÞÝSKALAND

36597

HONG WEI CO LTD

TAÍVAN

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

ÞÝSKALAND

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC TYRKLAND
A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

24664

Intermap Technologies

BANDARÍKIN

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Óskráð

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

BANDARÍKIN

35785

IFM Traviation GmbH

ÞÝSKALAND

25785

ILYUSHIN AVIATION

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37757

INFINUM ALTIDO INC.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDLAND

37783

INTL TECH TRADING

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

1528

IRANAIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

ÍRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

ÞÝSKALAND

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35760

JEJU AIR

LÝÐVELDIÐ KÓREA

39559

JESWALT INTL

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

2200

JETAIR FLUG GMBH

ÞÝSKALAND

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

SVISS

36889

JETSTAR PACIFIC

VÍETNAM

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXÍKÓ

11307

JET EXECUTIVE INT.

ÞÝSKALAND

27505

JET GROUP LTD

ÍSRAEL

21462

JOHNSON CONTROLS

BANDARÍKIN

36272

JORDAN INTNL

KÍNA

11646

JULIUS BERGER

NÍGERÍA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KÍNA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

23758

Kimberly-Clark Corporation

BANDARÍKIN

25800

Knauf Astra Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32568

Kompass GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

1610

KARMANN GMBH

ÞÝSKALAND

31171

KAZAVIASPAS

KASAKSTAN

39898

KELLY, M

ÍRLAND

22239

KIEV AVIATION PLANT

ÚKRAÍNA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

LÝÐVELDIÐ KÓREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33182

KUGU HAVACILIK

TYRKLAND

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

ÞÝSKALAND

15456

Luftfahrt-Bundesamt

ÞÝSKALAND

3857

Lufthansa Cargo AG

ÞÝSKALAND

27838

Lufthansa Technik AG

ÞÝSKALAND

36476

LANARA LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

BANDARÍKIN

Nr. 23/787

Nr. 23/788

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

ÞÝSKALAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

ÞÝSKALAND

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

ÞÝSKALAND

28576

LIBRA TRAVEL

SVISS

f12832

LINCARE LEASING LLC

BANDARÍKIN

1767

LTU LUFTTRANSPORT

ÞÝSKALAND

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

ÞÝSKALAND

26498

LUFT AVTN CHARTER

ÁSTRALÍA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

ÞÝSKALAND

39972

L&T AVIATION SVCS

INDLAND

38512

Microstrategy Services Corporation

BANDARÍKIN

f13307

Miklos Services Corp.

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

24270

Montenegro Airlines

SVARTFJALLALAND

38522

MABETEX GROUP

SVISS

21072

MAHAN AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI
LÝÐVELDI JÚGÓSLAVÍU

12521

MARXER ANLAGEN

ÞÝSKALAND

36372

MAT AIRWAYS

MAKEDÓNÍA, FYRRVERANDI
LÝÐVELDI JÚGÓSLAVÍU

39087

MAZ AVIATION

SÁDI-ARABÍA

39838

MCM MAINTENANCE

ÞÝSKALAND

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAREIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TYRKLAND

12909

MERAVO LUFTREEDEREI

ÞÝSKALAND

37597

MERIDIAN+

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37975

MILLENNIUM AVIATION

AUSTURRÍKI

28438

MLW AVIATION LLC

BANDARÍKIN

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG
Airlines)

TYRKLAND

3057

MOELLERS MASCHINEN

ÞÝSKALAND

31944

MYN AVIATION

SÁDI-ARABÍA

38209

MZ TRANSPORTATION

ÞÝSKALAND

f13551

M-BJEP Ltd.

MÖN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

35125

Nasser Ltd.

CAYMAN-EYJAR

f13922

Newlead Limited

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

12218

Nike, Inc.

BANDARÍKIN

26118

NASA AMES CENTER

BANDARÍKIN

33963

NATIONAL LEGACY

KÚVEIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

ÞÝSKALAND

34805

NAYAK INTERNATIONAL

ÞÝSKALAND

39294

NEMESIS VERMOEGENSV.

ÞÝSKALAND

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

ÞÝSKALAND

15551

NEW YORKER GROUP

ÞÝSKALAND

24661

NORTH AMERICAN JET

BANDARÍKIN

29267

NOVELLUS SYSTEMS

BANDARÍKIN

31791

NOVESPACE

FRAKKLAND

f10785

N16FX Trust

BANDARÍKIN

f12724

N250RG LLC

BANDARÍKIN

25059

Omni Air International

BANDARÍKIN

23244

Open Joint Stock Company “Rossiya Airlines”
JSC “Rossiya Airlines”

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

567

OBO JET-CHARTER GMBH

ÞÝSKALAND

33138

OCA INTERNATIONAL

ÞÝSKALAND

2061

OMNIPOL

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

HOLLAND

8236

OWENS-CORNING

BANDARÍKIN

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc Aviation

ÍRLAND

775

Pentastar Aviation, LLC

BANDARÍKIN

852

PARAGON RANCH

BANDARÍKIN

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

SVISS

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TYRKLAND

19475

PETERS GMBH

ÞÝSKALAND

37609

PETROPAVLOVSK MC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

BANDARÍKIN

5225

PHOENIX AIR GMBH

ÞÝSKALAND

Nr. 23/789
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ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

3085

PICTON II LTD

BERMÚDAEYJAR

30230

POLET ACFT MNGT

BERMÚDAEYJAR

36251

POLLARD ACFT SALES

BANDARÍKIN

37040

PREISS-DAIMLER

ÞÝSKALAND

28157

PRESIDENTIAL AVTN

BANDARÍKIN

34505

PRINCESS AVIATION

LÍBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

ÞÝSKALAND

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

ÞÝSKALAND

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

12196

PRIVATE WINGS

ÞÝSKALAND

3343

P&P PROMOTION

ÞÝSKALAND

29352

Rentair UK Ltd

ÞÝSKALAND

27446

Rhema Bible Church

BANDARÍKIN

606

Robert Bosch GmbH

ÞÝSKALAND

37057

RADIC AVIATION

SÁDI-ARABÍA

30124

RAE - REGIONAL AIR

ÞÝSKALAND

32083

RAY ENTERPRISES

BANDARÍKIN

39255

RA DR. JAN PLATHNER

ÞÝSKALAND

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

ÞÝSKALAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

30938

RIKSOS TURIZM LT

TYRKLAND

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

ÞÝSKALAND

32723

RSG RENTAL SERVICES

ÞÝSKALAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

ÞÝSKALAND

37464

RUAG SWITZERLAND

SVISS

36233

RUIZ, L

MEXÍKÓ

38246

RUSAERO

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

9200

RYAN INTL AIRLINES

BANDARÍKIN

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

BANDARÍKIN

39948

R & R AVIATION CONS

AUSTURRÍKI

38037

R4L-ROCKTON AVTN AB

SVÍÞJÓÐ

f12122

Safeway, Inc.

BANDARÍKIN

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

LÝÐVELDIÐ KÓREA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEXÍKÓ

21734

Siberia Airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

9354

SkyWork Airlines AG

SVISS

f12005

Spiral, Inc.

BANDARÍKIN

29841

Spirit of Spices GmbH

ÞÝSKALAND

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TYRKLAND

28362

Sun D’or International Airlines LTD

ÍSRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

ÞÝSKALAND

40024

SAMA AMERICA CORP

BANDARÍKIN

f10788

SAP America Inc.

BANDARÍKIN

18991

SAP AG

ÞÝSKALAND

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

ÞÝSKALAND

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTURRÍKI

30971

SEARAY BD100

SUÐUR-AFRÍKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

BANDARÍKIN

31846

SG FINANS A/S NORGE

SVÍÞJÓÐ

27571

SHANGHAI AIRLINES

KÍNA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KÍNA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TYRKLAND

38681

SILK WAY WEST

ASERBAÍDSJAN

1034

SIRTE OIL

LÍBÍA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEXÍKÓ

32179

SKIPPERS AVIATION

ÁSTRALÍA

34392

SKYBUS

KASAKSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

BANDARÍKIN

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

2477

SKY JET

SVISS

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

25050

SMATSA DOO

SERBÍA

32544

SMS Aviation GmbH

ÞÝSKALAND

31870

SM AVIATION

ÞÝSKALAND

33747

SOMON AIR

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

Nr. 23/791
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ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36224

SPECTRA ENERGY

BANDARÍKIN

26725

SPIRIT AIRLINES 2

BANDARÍKIN

36094

SSP AVIATION

INDLAND

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

KÝPUR

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMÚDAEYJAR

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN
BUREAU

ÚKRAÍNA

32361

STRONG AVIATION

KÚVEIT

37176

SUEDLEASING GMBH

ÞÝSKALAND

30086

SUMMIT AIR

KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

ÞÝSKALAND

40045

SWEDISH MARITIME ADM

SVÍÞJÓÐ

36720

SWISS AV CONSULTANTS

SVISS

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SVISS

2681

Thai Airways International Public Company
Limited

TAÍLAND

f10445

Thomas H. Lee Partners

BANDARÍKIN

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

ÞÝSKALAND

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

2758

Turkish Airlines THY

TYRKLAND

8360

TACA

EL SALVADOR

38118

TARONA LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32576

TB INVEST GROUP

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

31566

TEAM AVIATION

ÞÝSKALAND

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTURRÍKI

36210

TESLA AIR

SVISS

35936

TIGER HERCULES CORP

TAÍVAN

21908

TOKOPH D P

SUÐUR-AFRÍKA

37070

TREVO AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39881

TRIEL-HT

BRASILÍA

1389

TUIfly GmbH

ÞÝSKALAND

33495

TURBOJET KFT

UNGVERJALAND

33979

TURKUAZ AIRLINES

TYRKLAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36760

T’WAY AIR CO LTD

LÝÐVELDIÐ KÓREA

32741

Ulla Popken GmbH

ÞÝSKALAND

8960

United Parcel Service Co

BANDARÍKIN

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

ÚKRAÍNA

24948

UKSATSE

ÚKRAÍNA

f10464

USAA

BANDARÍKIN

29839

USA 3000 AIRLINES

BANDARÍKIN

4692

US Airways, Inc.

BANDARÍKIN

26886

UTair Aviation, jsc

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31669

Vacuna Jets Limited

BERMÚDAEYJAR

f10791

Vecellio Management Service

BANDARÍKIN

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ÞÝSKALAND

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILÍA

37759

VENTURE AVTN GROUP

BANDARÍKIN

5198

VHM SCHUL & CHARTER

ÞÝSKALAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31815

VOLARIS

MEXÍKÓ

2840

VOLKSWAGEN AG

ÞÝSKALAND

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRASILÍA

39258

VULKY HOLDINGS LTD

SVISS

30605

Wheels Aviation Ltd.

ÞÝSKALAND

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

ÞÝSKALAND

27514

Wirtgen BgmbH

ÞÝSKALAND

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

12066

WDL AVIATION

ÞÝSKALAND

24113

WEBER MANAGEMENT

ÞÝSKALAND

1323

WEKA Flugdienst GmbH

ÞÝSKALAND

34391

WHS CONSULTING AG

SVISS

10834

WIKING HELIKOPTER

ÞÝSKALAND

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTURRÍKI

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

ÚKRAÍNA

36967

WOELBERN FLIGHT 01

ÞÝSKALAND

Nr. 23/793
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ÞÝSKALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

37044

WOELBERN FLIGHT 02

ÞÝSKALAND

2930

WORLD AIRWAYS

BANDARÍKIN

31769

XL Airways Germany GmbH

ÞÝSKALAND

32403

XRS Holdings, LLC

BANDARÍKIN

36920

XR-GMBH

ÞÝSKALAND

5960

Zeman FTL

ÞÝSKALAND

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRASILÍA

31485

328 SUPPORT SERVICES

ÞÝSKALAND

39286

604 AIR LTD

SÁDI-ARABÍA

a11495

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N450T

Óskráð

a11501

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N62914

Óskráð

a11751

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N77080

Óskráð

a11508

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N880GC Óskráð

a11510

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N903G

Óskráð

a12912

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCBK

CAYMAN-EYJAR

a11558

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAFRD

Óskráð

EISTLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

34613

ABELIA TRADING LTD

KÝPUR

22213

ENIMEX

EISTLAND

18219

ESTONIAN AIR

EISTLAND

38113

FL TECHNICS AB

LITHÁEN

22574

MIL JAPAN

JAPAN

10937

MIL RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

1117

MIL SWITZERLAND

SVISS

35109

NORTH WIND AIRLINES

EISTLAND

38604

SMARTLYNX ESTONIA

EISTLAND

30036

ULS Airlines Cargo

TYRKLAND

36496

ZAMBEZI AIRLINES

SIMBABVE

10.4.2014

10.4.2014
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GRIKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

20514

Aegean Airlines

GRIKKLAND

f12684

Avenge Inc

BANDARÍKIN

35662

AEROJET SERVICES

BANDARÍKIN

23232

AEROSVIT

ÚKRAÍNA

24601

AERO-KAMOV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENÍA

40059

AIRCORP INC

BANDARÍKIN

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LÍBANON

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

ÚKRAÍNA

29972

AIR LINK UKRAINE

ÚKRAÍNA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENÍA

39471

AIT AVIATION & TOUR.

ÍSRAEL

39463

ALSALAM AIRCRAFT CO

SÁDI-ARABÍA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENÍA

37966

ASPAMIA LLC

BANDARÍKIN

34238

ASTRA AIRLINES

GRIKKLAND

38330

AVIATION SCIENCES CO

SÁDI-ARABÍA

23359

AVIATRANS K LTD

ÚKRAÍNA

35553

AVION ALLIANCE

SLÓVAKÍA

28245

Belair Airlines Ltd

SVISS

39472

BAJAJ AVIATION

INDLAND

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

KANADA

34069

BELRESCUEAVIA

HVÍTA-RÚSSLAND

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRIKKLAND

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENÍA

38646

BUSINESS AVTN ASIA

KÍNA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KÍNA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31895

CENTAVIA

SERBÍA

31412

COMERAVIA

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

36915

COMLUX EXCLUSIVE

SVISS

36113

CONQUISTADOR HELO

BANDARÍKIN

Nr. 23/795
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CRCOauðkennisnúmer
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19644

COSTAIR LTD

GRIKKLAND

29987

CRIMEA UNIVERSAL

ÚKRAÍNA

13776

CUTTER AVIATION

BANDARÍKIN

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SÚDAN

36466

DESINENCE LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

25895

DONBASSAERO

ÚKRAÍNA

32795

DOVE AIR INC

BANDARÍKIN

f11403

DRAGON LEASING CORP

BANDARÍKIN

30350

EAGLE AIR LTD

ÚGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRIKKLAND

37223

ENGALY LTD

ÍRLAND

40031

ENGINEERS & PLANNERS

GANA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ÍTALÍA

35101

EURO AVIATION

GRIKKLAND

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

ÁSTRALÍA

35228

FIRST AIRWAYS

GRIKKLAND

39165

FLIGHTLINK LTD

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

ÁSTRALÍA

39221

FLYME VILLA AIR

MALDÍVEYJAR

9532

FL AVIATION NEW JERS

BANDARÍKIN

31722

GAINJET AVIATION

GRIKKLAND

31659

GHALAYINI I

EGYPTALAND

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

SUÐUR-AFRÍKA

29050

GOLIAF AIR

SAÓ TÓME OG PRINSÍPE

39609

GREENJET

GRIKKLAND

17957

GREENLEAF

BANDARÍKIN

38025

GRYPHON AIRLINES

KÚVEIT

f10233

GS 150-217 LLC

BANDARÍKIN

f11417

GS200 INC TRUSTEE

BANDARÍKIN

f12006

Hanwha Chemical Corporation

LÝÐVELDIÐ KÓREA

23443

HCAA

GRIKKLAND

34731

HELICOPTERS (NZ)

NÝJA-SJÁLAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

GRIKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

25221

HELOG AG

SVISS

36373

HERITAGE ACFT LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36043

HERITAGE AVTN DEV.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37699

HERMES AIRLINES

GRIKKLAND

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPPSEYJAR

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KÓMOREYJAR,
RÉUNION

26787

INTRACOM

GRIKKLAND

31881

INTRALOT

BANDARÍKIN

36434

ISLANDSITE INVEST.

SUÐUR-AFRÍKA

31621

JADAYEL AVIATION

SÁDI-ARABÍA

31622

JET AIRLINES JSC

KASAKSTAN

33768

JP AIR OU

EISTLAND

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDLAND

33560

Kenrick Ltd.

ÍSRAEL

30724

KAIZEN AVTN

BANDARÍKIN

39516

KHARKIV AIRLINES

ÚKRAÍNA

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRIKKLAND

29979

LAO AIRLINES

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ LAOS

29995

LEXATA

GRIKKLAND

35265

LINAIR LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRIKKLAND

39803

MACKNIGHT INTL

BANDARÍKIN

32732

MCKINLEY CAPITAL

BANDARÍKIN

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDÓNESÍA

1099

MIL GREECE

GRIKKLAND

21948

MINAIR

MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ

29509

MINISTRY EXTREME UK

ÚKRAÍNA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRASILÍA

39723

MULTIBIRD OVERSEAS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

34624

OLYMPIC AIR

GRIKKLAND

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRIKKLAND

24067

ORASCOM

EGYPTALAND

21711

ORENBURG AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

Nr. 23/797

Nr. 23/798

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

GRIKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

22404

OXY USA

BANDARÍKIN

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

ÁSTRALÍA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

HERNUMDU SVÆÐIN Í PALESTÍNU

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRIKKLAND

27002

PARADISE AVTN

GRIKKLAND

34445

PEBUNY LLC

BANDARÍKIN

27649

PECOTOX AIR

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

28119

POLISH MORSKI

PÓLLAND

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TYRKLAND

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JÓRDANÍA

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

SAMBÍA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDLAND

37437

RAM AIR SERVICES LLC

BANDARÍKIN

28437

RAYMOND LTD(VTNGS)

INDLAND

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SÁDI-ARABÍA

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

INDLAND

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37342

SAFARILINK

KENÍA

33531

SEMEYAVIA JSC

KASAKSTAN, KIRGISTAN

36327

SEVEN X AVIATION

SVARTFJALLALAND

32636

SHORT STOP JET CHARTER

ÁSTRALÍA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

BANDARÍKIN

29176

SINCOM AVIA

ÚKRAÍNA

32837

SKOL AIRLINE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRIKKLAND

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRIKKLAND

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMÚDAEYJAR

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31056

TAMIR AIRWAYS

ÍSRAEL

25475

THAI FLYING SERVICE

TAÍLAND

31819

TRANS AVIATION

KÚVEIT

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

GRIKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

28601

TRAVCO AIR

EGYPTALAND

9459

UNIVERSAL AIR LINK

BANDARÍKIN

38722

VAXUCO

VÍETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRIKKLAND

35002

VERTIR

ARMENÍA

37519

WCC AVIATION INC

FILIPPSEYJAR

35700

WEM LINES SA

GRIKKLAND

25058

WORLD HEALING CENTER

BANDARÍKIN

35842

WORLD HEALING CENT 2

BANDARÍKIN

24805

YAMAL

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

7307

ZAHID TRACTOR

SÁDI-ARABÍA

35716

ZR AVIATION

LÍBANON

a11496

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N517AF Óskráð

a11522

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PPBIR

Óskráð

a12908

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VHWXC

ÁSTRALÍA

SPÁNN
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEXÍKÓ

29159

Airmax, LLC

BANDARÍKIN

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

BANDARÍKIN

f10332

Astra 136 LLC

BANDARÍKIN

f11141

Averuca, C.A.

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

19709

AERODATA BELGIUM

BELGÍA

36647

AEROGAL

EKVADOR

29663

AEROLANE

EKVADOR

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTÍNA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXÍKÓ

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

SÍLE

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERÚ

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPÁNN

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXÍKÓ

4648

AERO ANGELES

MEXÍKÓ

Nr. 23/799

Nr. 23/800

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

36793

AIRLEASE CORPORATION

BANDARÍKIN

34981

AIRLIFT USA LLP

BANDARÍKIN

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

SUÐUR-AFRÍKA

29323

AIR AMDER

MÁRITANÍA

39778

AIR CITTY 2015,S.L.U

SPÁNN

24500

AIR COMET S.A.

SPÁNN

9345

AIR EUROPA

SPÁNN

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LÚXEMBORG

22380

AIR NOSTRUM

SPÁNN

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDLAND

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPÁNN

36637

ALBA STAR S.A.

SPÁNN

32075

ALPEMA & TOURISM

SPÁNN

29581

AMB GROUP

BANDARÍKIN

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

SPÁNN

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTÍNA

31409

AMERICAN KING AIR FE

BANDARÍKIN

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPÁNN

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPÁNN

26796

ANSETT WORLDWIDE

ÁSTRALÍA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

21575

ARABASCO AVIATION

SÁDI-ARABÍA

32948

ARKAS S.A.

KÓLUMBÍA

f12734

ASPEN TRADING CORP

BANDARÍKIN

39794

ASSOCIATED AVTN LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NÍGERÍA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

BANDARÍKIN

9456

AUDELI

SPÁNN

35532

AVEX AIR TRAINING

SUÐUR-AFRÍKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXÍKÓ

22877

AVIALSA

SPÁNN

460

AVIANCA

KÓLUMBÍA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPÁNN

33149

AVPRO INC (2)

BANDARÍKIN

32450

AWAIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10074

Bank of America, NA

BANDARÍKIN

38518

Benipaula Inc

BANDARÍKIN

f12165

Bradleyville, Ltd

BANDARÍKIN

39849

BAGHS LLC

BANDARÍKIN

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

BANDARÍKIN

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXÍKÓ

32565

BELLON AVIATION LTD.

SVISS

f13938

BEST FLY S.L

SPÁNN

2621

BINTER CANARIAS SA

SPÁNN

32392

BIONIC AVIATION CC

SUÐUR-AFRÍKA

35545

BRASIL WARRANT

BRASILÍA

19815

BRISTOW HELI

NÍGERÍA

f11870

Caleton Holdings

CAYMAN-EYJAR

32564

Carabo Capital

BANDARÍKIN

f12156

CareFusion Corporation

BANDARÍKIN

f12160

Castle Aero Florida International Inc.

BANDARÍKIN

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTÍNA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRASILÍA

f10710

Contessa Premium Foods

BANDARÍKIN

38519

Corimon CA

CAYMAN-EYJAR

35909

Covington Aviation

BANDARÍKIN

27598

CABO VERDE EXPRESS

GRÆNHÖFÐAEYJAR

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPÁNN

35186

CAPITEQ

ÁSTRALÍA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKÓ

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NÍGERÍA

39883

CDT MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

29796

CETO MARKETING S.A.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10567

CITGO Petroleum Corporation

BANDARÍKIN

Nr. 23/801

Nr. 23/802

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

BANDARÍKIN

36279

CLEARSKIES

ÁSTRALÍA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRAKKLAND

37198

CONF. BRASILEIRA

BRASILÍA

36755

CONSORCIO CJPP

BRASILÍA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

BANDARÍKIN

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA

BRASILÍA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NÍGERÍA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPÁNN

36833

COYABA LLC

BANDARÍKIN

37293

CPC SA

BANDARÍKIN

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

BANDARÍKIN

31491

CSIM AIR

BANDARÍKIN

31613

C.S.P.SOCIETE

MÁRITANÍA

f10136

Dayco Properties Ltd

BANDARÍKIN

26776

DEAN FOODS

BANDARÍKIN

37252

DELAWARE GG INC

BANDARÍKIN

29208

DES R CARGO EXPRESS

MÁRITANÍA

35756

DNEST AVIATION

MALASÍA

3464

DODSON AVIATION

BANDARÍKIN

33251

DORNIER NIGERIA

NÍGERÍA

f10915

Electric Boat Corporation

BANDARÍKIN

736

EADS CASA

SPÁNN

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

BANDARÍKIN

8808

EASTMAN KODAK

BANDARÍKIN

35658

EAST COAST JETS INC

BANDARÍKIN

31715

ECUATO GUINEANA (2)

MIÐBAUGS-GÍNEA

6101

EDELWEISS SUISSE

SVISS

37813

EDIFICA 2000

SPÁNN

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

BANDARÍKIN

35209

EHEIM VERWALTUNGS

ÞÝSKALAND

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRASILÍA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GÍNEA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

39123

EMBRAER COMMERCIAL

BANDARÍKIN

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRASILÍA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

BANDARÍKIN

f13610

EMSI Aviation

BANDARÍKIN

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILÍA

39020

ESCOM (ANGOLA)

ANGÓLA

24823

EUROCONTINENTAL

SPÁNN

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

SPÁNN

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRAKKLAND

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

BANDARÍKIN

38423

EXECUFLIGHT INC

BANDARÍKIN

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPÁNN

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

BANDARÍKIN

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

BANDARÍKIN

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NÍGERÍA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

BANDARÍKIN

35238

FAIRMONT AVTN COMP

SVISS

39497

FALCON 128 AIR CORP

BANDARÍKIN

f12978

FATHER & SON AIR LLC

BANDARÍKIN

18767

FIRST INTL AVTN

BANDARÍKIN

35848

FLANA

SUÐUR-AFRÍKA

22596

FLIGHTLINE SL

SPÁNN

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

BANDARÍKIN

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPÁNN

31970

FLYING FALCON

BANDARÍKIN

38755

FLY540 ANGOLA

ANGÓLA

26564

FL AVIATION FLORIDA

BANDARÍKIN

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPÁNN

32961

FRAPMAG LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPAN

35955

FULUCA INVESTMENTS

SUÐUR-AFRÍKA

37447

Ginnaire Rental Inc.

BANDARÍKIN

Nr. 23/803

Nr. 23/804

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10226

Glass Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

4402

GESTAIR

SPÁNN

f10220

GG Aircraft LLC

BANDARÍKIN

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

BANDARÍKIN

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

ÞÝSKALAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXÍKÓ

28810

GOLDNER D

BANDARÍKIN

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMÚDAEYJAR

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KÍNA

39970

GREY WIND INVESTMENT

SPÁNN

28228

GUARDA COSTEIRA GV

GRÆNHÖFÐAEYJAR

27295

HAGEL W

AUSTURRÍKI

32525

HARPO INC

BANDARÍKIN

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

BANDARÍKIN

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KÍNA

39215

HELIANG

ANGÓLA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPÁNN

28448

HELVETIC AIRWAYS

SVISS

31991

HENNIG.

SUÐUR-AFRÍKA

34338

HISPANIA FLYJET

SPÁNN

f11786

HI FLITE INC

BANDARÍKIN

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPÁNN

33213

HOLLYWOOD AVIATION

BANDARÍKIN

31093

HONG KONG EXPRESS

HONG KONG SAR

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KÓLUMBÍA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KÓLUMBÍA

f11875

H&S Air, LLC.

BANDARÍKIN

10117

International Lease Finance Corporation

BANDARÍKIN

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

BANDARÍKIN

1475

IBERIA

SPÁNN

38329

IBERIA EXPRESS

SPÁNN

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPÁNN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

25843

ICE BIRD

SVISS

30441

IDAHO ASSOCIATES

BANDARÍKIN

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPÁNN

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPÁNN

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPÁNN

35945

INSEL AIR

ARÚBA

37049

INSULAR CLASS SL

SPÁNN

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LÍBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32557

INTL CONCERTS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31816

INTL PRIVATE JET

SVISS

33401

INTL TRADE HOLDING

KÚVEIT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

BANDARÍKIN

30947

IRS AIRLINES LTD

NÍGERÍA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPÁNN

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRASILÍA

35962

I FLY LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTÍNA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

BANDARÍKIN

31247

JAIR

SUÐUR-AFRÍKA

36363

JEM INVESTMENTS

BANDARÍKIN

39356

JET AVIATION N848JA

BANDARÍKIN

28372

J.W. Childs Associates

BANDARÍKIN

34608

KAMA AVIATION

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22691

KAVMINVODYAVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34463

KAZ AIR JET

KASAKSTAN

32291

KELLY CORP

BANDARÍKIN

30722

KING AIR & TRAVELS

NÍGERÍA

22866

KOGALYMAVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34665

KUNPENG AIRLINES

KÍNA

32826

Lewis Aeronautical

BANDARÍKIN

32518

LAI

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

32926

LAN PERU SA

PERÚ

Nr. 23/805

Nr. 23/806

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SPÁNN
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

30440

LARK AVTN

BANDARÍKIN

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC BANDARÍKIN

1689

LATAM AIRLINES GROUP

SÍLE

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

BANDARÍKIN

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMÚDAEYJAR

f10606

LHF Holdings Inc.

BANDARÍKIN

35540

LIBYAN CAA

LÍBÍA

37675

LIDER AVIACAO

BRASILÍA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASILÍA

34815

LIFT IRELAND LEASING

ÍRLAND

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASILÍA

34783

LLC Nord Wind

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f13872

LS ENERGIA INC.

BANDARÍKIN

32253

LTH JET LEASING

BRASILÍA

f13442

Michigan Aviation LLC

BANDARÍKIN

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

BANDARÍKIN

32725

MALI AIR EXPRESS

MALÍ

26115

MEDAIR CHARTER

SUÐUR-AFRÍKA

26957

MENAJIAN

BANDARÍKIN

35494

MENA AEROSPEASE

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

38791

MENORCA LLC

BANDARÍKIN

38507

MERAJ AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

39178

METROPOLITAN AVT LLC

BANDARÍKIN

14322

MEXICANA

MEXÍKÓ

39275

MID-SOUTH INV. LLC

BANDARÍKIN

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

BANDARÍKIN

1095

MIL SPAIN

SPÁNN

26896

MOBIL NIGERIA 2

NÍGERÍA

10262

MONARCH GEN AVIATION

SVISS

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

SPÁNN

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

BANDARÍKIN

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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32502

NASAIR

SÁDI-ARABÍA

604

NAYSA

SPÁNN

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASILÍA

f10331

NII Holdings Inc.

BANDARÍKIN

31834

NITA JET

BANDARÍKIN

39070

NNP HOLDING S/A

BRASILÍA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRASILÍA

1997

NOMADS

BANDARÍKIN

32556

NYGREN U

SVÍÞJÓÐ

f10321

N T Air, Inc.

BANDARÍKIN

f11388

N450JE LLC

BANDARÍKIN

31936

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VQBHA BERMÚDAEYJAR

32396

OBODEN IBRU

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRASILÍA

24549

ODYSSEY AVTN

BANDARÍKIN

33704

ORIONAIR S.L.

SPÁNN

23017

Perm Airlines

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33299

PALM AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

35266

PCS Aviation Services, LLC

BANDARÍKIN

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

BANDARÍKIN

35295

PHOENICIA AVIATION

LÍBANON

31257

PICK N PAY (2)

SUÐUR-AFRÍKA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPÁNN

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

BRASILÍA

35542

PORTSIDE INTL LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

BANDARÍKIN

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPÁNN

32852

PRIYAN FOUNDATION

BANDARÍKIN

37381

PROMERCA INTNL S.L

SPÁNN

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPÁNN

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPÁNN

29804

PUNTO-FA

SPÁNN

Nr. 23/807
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27231

QUANTUM AIR

SPÁNN

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEXÍKÓ

33067

RAINBOW AIR

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11770

REAL WORLD TOURS INC

BANDARÍKIN

26960

RED WINGS CJSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32100

RING AIR

BANDARÍKIN

39423

RIVIERA INVEST SVCS

LÚXEMBORG

35605

RPK CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

34812

RPK CAPITAL MNGT

BANDARÍKIN

33521

RYJET

SPÁNN

37862

Starwood Management LLC

BANDARÍKIN

38250

SAETA SL

SPÁNN

36517

SAICUS AIR S.L.

SPÁNN

25502

SAL EXPRESS

SAÓ TÓME OG PRINSÍPE

32602

SANTANA TEXTIL

BRASILÍA

29057

SANTA BARBARA (2)

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37164

SASEMAR

SPÁNN

29825

SAS INSTITUTE

BANDARÍKIN

32195

SATA VENEZUELA

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

37785

SDE SA

BELGÍA

36925

SEA SA

ARGENTÍNA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRASILÍA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

GABON

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRASILÍA

30674

SEV AEREO POLICIA

SPÁNN

36232

SIENNA CORP SERVICES

SVISS

34785

SIERRA NEVADA CORP.

BANDARÍKIN

35092

SKYWAY LTD.

GEORGÍA

33719

SKY AIR WORLD

ÁSTRALÍA

25929

SKY SERVICES AVTN

SPÁNN

10.4.2014

10.4.2014
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39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGVÆ

11926

SONAIR ANGOLA

ANGÓLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NÍGERÍA

19182

SOTAN

BRASILÍA

36602

SOUTH AVIATION INC

BANDARÍKIN

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPPSEYJAR

4298

SPANAIR S A

SPÁNN

28727

SPENAERO

BANDARÍKIN

39052

SPORTIF HAVACILIK

TYRKLAND

29650

STOCKWOOD

BANDARÍKIN

1485

STOCKWOOD V

BANDARÍKIN

30064

STREAMLINE RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

34009

SUNRIDER CORPORATION

BANDARÍKIN

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPÁNN

40067

SWAT TECHNOLOGY LLC

BANDARÍKIN

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPÁNN

2638

SWISS AIR AMBULANCE

SVISS

23071

S ARGENTINA

ARGENTÍNA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMÚDAEYJAR

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRASILÍA

31288

TAG AVTN ESPANA

SPÁNN

34933

TAILWIND AIRLINES

TYRKLAND

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO BRASILÍA
S/A

22992

TATARSTAN AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPÁNN

f14021

TAZ HAWKER2 LTD

MALTA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

35745

TIANJIN AIRLINES

KÍNA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

BANDARÍKIN

34198

TITAN AVIATION UAE

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

39218

TOPBRASS AVIATION

NÍGERÍA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

SPÁNN

Nr. 23/809
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35159

TRAMAS TEXTILES SA

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ
VENESÚELA

15453

TRANSAERO AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRASILÍA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXÍKÓ

22047

TRANSPORTES DEL SUR

SPÁNN

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

BANDARÍKIN

28247

TRANS AER BOLIVIANA

FJÖLÞJÓÐARÍKIÐ BÓLIVÍA

38544

TRIM AIR CHARTER

BANDARÍKIN

36812

TRINIDAIR UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

BANDARÍKIN

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRASILÍA

38903

UNIQUE JET AVIATION

BANDARÍKIN

36046

USN AVIATION LLC

BANDARÍKIN

37185

UTD BANK OF AFRICA

NÍGERÍA

39634

VALE S.A.

BRASILÍA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

SVISS

35913

VESEY AIR LLC

BANDARÍKIN

29086

VIM AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35330

VIRCOP JETS S.L.

SPÁNN

38266

VOLOTEA S.L.

SPÁNN

30190

VUELING AIRLINES

SPÁNN

f10475

Westair Corporation

BANDARÍKIN

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

BANDARÍKIN

36955

WINGS JET LTD

MAROKKÓ

26904

WINGS OF EAGLES ACFT

BANDARÍKIN

36586

WIN WIN SERVICES

BANDARÍKIN

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRASILÍA

35374

XTO ENERGY INC

BANDARÍKIN

26560

245 PILOT SERVICES

BANDARÍKIN

a11479

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N142HC

Óskráð

a11488

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N371FP Óskráð

10.4.2014

10.4.2014
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a11490

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N410M

Óskráð

a11517

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N9895

Óskráð

a11523

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PPBST

Óskráð

a12897

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRFOR

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a11528

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRGPA

Óskráð

a12901

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRPSR

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a12902

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRPST

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a11529

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRPTR

Óskráð

a11531

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VHXCJ Óskráð

a12909

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPBHS BERMÚDAEYJAR

a11552

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VTSTV Óskráð

a11553

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAATL Óskráð

a11556

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XABLZ Óskráð

a12919

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XACMM

MEXÍKÓ

a11557

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XACXW

Óskráð

a12920

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAEAJ

MEXÍKÓ

a12921

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAFEM MEXÍKÓ

a11559

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XAGMD

Óskráð

a12922

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
XAGMO

MEXÍKÓ

a11563

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XASKY Óskráð

a12925

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XATEI

MEXÍKÓ

FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10002

Act Two, Inc.

BANDARÍKIN

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRASILÍA

30304

Air Caraibes

FRAKKLAND

10054

Air Corsica

FRAKKLAND

f12199

Air Fleet Operations Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36155

Alatheer Aviation

SÁDI-ARABÍA

36010

Alpha Jet (Alabama)

BANDARÍKIN

Nr. 23/811

Nr. 23/812
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f10726

Arcadia Aviation LLC

BANDARÍKIN

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

BANDARÍKIN

f10038

Au Revoir Air

BANDARÍKIN

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRASILÍA

f10060

Aviation 604 AG

SVISS

28417

AAK COMPANY

BERMÚDAEYJAR

38065

AAR CORP

BANDARÍKIN

31724

AAS EUROPE

FRAKKLAND

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXÍKÓ

28588

ABDULLAH SAID B.

SVISS

36488

ABSOLUTE AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

4306

ACCOR SA

FRAKKLAND

31934

ACFT MGMT & TRADING

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31617

ACFT SARL 2

LÚXEMBORG

35097

ACTIFLY

FRAKKLAND

f11808

ADAMS OFFICE LLC

BANDARÍKIN

30027

ADAM AVIATION

BANDARÍKIN

27910

ADVANCED TRAINING SY

BANDARÍKIN

31600

AELIS AIR SERVICES

FRAKKLAND

26891

AEROGAVIOTA

KÚBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

ÞÝSKALAND

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXÍKÓ

33014

AERONEXUS CORP. LTD

SUÐUR-AFRÍKA

5461

AEROSTOCK

FRAKKLAND

30943

AERO CAPITAL SAS

FRAKKLAND

32371

AERO JET CORPORATE

FRAKKLAND

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRAKKLAND

22257

AERO SERVICES LF

FRAKKLAND

28041

AERO SVC CORPORATE

FRAKKLAND

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRAKKLAND

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NÍGERÍA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LÍBÍA

36823

AGCORP

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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39489

AGUASSANTA PARTICIPA

BRASILÍA

1769

AIGLE AZUR

FRAKKLAND

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRAKKLAND

308

AIRBUS SAS

FRAKKLAND

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRAKKLAND

4790

AIRBY

FRAKKLAND

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGÍA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LÚXEMBORG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LÍBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

18045

AIRFLEET CREDIT

BANDARÍKIN

18982

AIRFLITE

BANDARÍKIN

40039

AIRTELIS

FRAKKLAND

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALSÍR

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKKÓ

28684

AIR ASIA

MALASÍA

39413

AIR ASIA JAPAN

JAPAN

29420

AIR AUSTRAL 2

FRAKKLAND

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSVANA

30592

AIR BURKINA (2)

BÚRKÍNA FASÓ

29815

AIR CAIRO

EGYPTALAND

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRAKKLAND

38966

AIR COTE D’IVOIRE

FÍLABEINSSTRÖNDIN

30879

AIR DECCAN

INDLAND

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KASAKSTAN

227

AIR FRANCE

FRAKKLAND

231

AIR GEFCO

FRAKKLAND

f877

AIR GUYANE

FRAKKLAND

35198

AIR GUYANE 2

FRAKKLAND

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TÓGÓ

30281

AIR IVOIRE (2)

FÍLABEINSSTRÖNDIN

31977

AIR KING JET

SVISS

Nr. 23/813

Nr. 23/814
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32016

AIR LEASING

KAMERÚN

252

AIR MADAGASCAR

FRAKKLAND

261

AIR MAURITIUS

MÁRITÍUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRAKKLAND

12060

AIR ND

FRAKKLAND

24430

AIR PRINT

LÚXEMBORG

31913

AIR SARINA

SVISS

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLES-EYJAR

26152

AIR SRPSKA

BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMÚDAEYJAR

25943

AIR TAHITI NUI

FRAKKLAND

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRAKKLAND

12593

AIR VENDEE INVEST

FRAKKLAND

34296

AIR WING LTD

BELÍS

32481

AIR 26

ANGÓLA

38969

AIR.M SNC

FRAKKLAND

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRAKKLAND

f10019

ALA Services, LLC

BANDARÍKIN

21699

ALCATEL USA

BANDARÍKIN

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ÍTALÍA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

39190

ALMAJET

FRAKKLAND

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Óskráð

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPPSEYJAR

32601

ALPHA CHARLIE

BANDARÍKIN

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MÓNAKÓ

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SÁDI-ARABÍA

37317

ALPIN SKYJETS LTD

SVISS

26287

ALTONA

SVISS

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

BANDARÍKIN

35920

ALWAFEER AIR

SÁDI-ARABÍA

10.4.2014

10.4.2014
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8231

AL ANWAE EST

SÁDI-ARABÍA

28640

AL MISEHAL GROUP

SÁDI-ARABÍA

24197

AL NASSR LTD

SVISS

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SÁDI-ARABÍA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SÁDI-ARABÍA

38876

AMAC AEROSPACE SG

SVISS

f836

AMERICAN EAGLE

BANDARÍKIN

34234

AMERICAN ELECTRIC

BANDARÍKIN

8928

AMERICAN HOME PROD

BANDARÍKIN

25806

AMERIDAIR

FRAKKLAND

35837

AMER GROUP

EGYPTALAND

f12696

AML LEASING LLC

BANDARÍKIN

32857

ANCFCC

MAROKKÓ

32747

ANGODIS

ANGÓLA

34393

ANISTANTE HOLDING

KÝPUR

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRASILÍA

30530

AOSKY CORPORATION

BANDARÍKIN

f10036

APiGroup, Inc

BANDARÍKIN

984

APACHE AVIATION

FRAKKLAND

30477

APACHE-LUX

LÚXEMBORG

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

BANDARÍKIN

34185

AQUARIUS AVIATION

CAYMAN-EYJAR

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRASILÍA

37878

ARG LTDA

BRASILÍA

39990

ARKEA CREDIT BAIL

FRAKKLAND

406

ARKIA ISRAEL AL

ÍSRAEL

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMENÍA

20337

ARTEMIS SA

FRAKKLAND

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SPÁNN

22135

ATLANTA JET

BANDARÍKIN

30506

ATLAS BLUE

MAROKKÓ

9002

ATR (AVIONS DE TR)

FRAKKLAND

Nr. 23/815
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36380

AVANGARD AVTN LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

17951

AVDEF

FRAKKLAND

34589

AVEL BRAO

FRAKKLAND

29467

AVIALAIR

FRAKKLAND

35748

AVIAMARKET LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

BANDARÍKIN

29399

AVIATION CAPITAL GRP

BANDARÍKIN

26160

AVIATION CMP

KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SÁDI-ARABÍA

34340

AVIATION INC

BANDARÍKIN

39377

AVIATION KNIGHTS

SÁDI-ARABÍA

38085

AVIATION LINK

SÁDI-ARABÍA

33992

AVIATION PARTNERS 2

BANDARÍKIN

38198

AVIATRAX

LÚXEMBORG

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTURRÍKI

25574

AVIENT AVIATION

SIMBABVE

34211

AVIJET UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36345

AVIONAC FRANCE

FRAKKLAND

f1026

AVIOR

Óskráð

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

ÁSTRALÍA

39756

AVTN CONS. OF ASPEN

BANDARÍKIN

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LÍBÍA

27710

AXIS AIRWAYS

FRAKKLAND

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRASILÍA

f10079

Beach Capital Management

BANDARÍKIN

f10082

BelAir Aviation LLC

BANDARÍKIN

f11004

Billion Mark Ltd.

HONG KONG SAR

f10878

Blue Vista, LLC

BANDARÍKIN

f10647

Bolloré SA

Óskráð

f10834

Boulder Aviation Management

BANDARÍKIN

39425

BAMBARA HOLDINGS

BANDARÍKIN

37896

BAM AVIATION LLC

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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22230

BANCO SAFRA SA

BRASILÍA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAÍLAND

23830

BB AVIATION INC.

SVISS

28129

BCA-BUSINESS

FRAKKLAND

37668

BEIJING AIRLINES CO

KÍNA

37358

BEIJING CAPITAL

KÍNA

35267

BELL FINANCIAL CORP

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

7723

BELL TEXTRON

BANDARÍKIN

28608

BERGAIR

SVISS

27140

BERKUT AIR

KASAKSTAN

36116

BEST AERO HANDLING

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESS

35950

BF JET AIR

GANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

BANDARÍKIN

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESS

26292

BIZAIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

25627

BLUE HERON AVIATION

SVISS

36583

BLUE HORIZON INV.

CAYMAN-EYJAR

28677

BLUE LINE

FRAKKLAND

33691

BONEL MARKETING S.A.

SVISS

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGÍA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRAKKLAND

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA

39192

BQB LINEAS AEREAS

ÚRÚGVÆ

35724

BRASIF SA

BRASILÍA

39530

BRASIL JATO TAXI AER

BRASILÍA

34825

BRASSBOX

ÚKRAÍNA

34276

BRASS BOX LTD

KÝPUR

21446

BREITLING

SVISS

38488

BRISTOW AUSTRALIA

ÁSTRALÍA

8153

BRUME

FRAKKLAND

32896

BUMI RESOURCES

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36301

BUQUEBUS

ARGENTÍNA
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32260

BUREAU POLICE AERO.

FRAKKLAND

35325

BURGAN K

KÚVEIT

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGÍA

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGÓ

37493

BUSINESS JET TRAVEL

ÚKRAÍNA

34152

BUSI JET INTL.

SVISS

f10061

B H Aviation Ltd

BANDARÍKIN

34289

B2 FLIGHT LLC

BANDARÍKIN

38593

Cedel International Investments, Inc.

BANDARÍKIN

31812

Cephalon

BANDARÍKIN

f10556

Challenger Management LLC

BANDARÍKIN

f13215

Cobalt Resources, LLC

BANDARÍKIN

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

BANDARÍKIN

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

BANDARÍKIN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRASILÍA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

SVISS

9122

CARTIER EUROPE

HOLLAND

34144

CASAM SARL

FRAKKLAND

37372

CELINA AVIATION LTD

SVISS

f12811

CENTER AIR LLC

BANDARÍKIN

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

BANDARÍKIN

36944

CERTECO ENGINEERING

AUSTURRÍKI

26842

CFPR

FRAKKLAND

20711

CGTM

FRAKKLAND

37115

CHAD GOVERNMENT

TSJAD

27362

CHARTER COMMUNICTION

BANDARÍKIN

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KÍNA

12141

CHINA EASTERN

KÍNA

39606

CHINA WEST AIR

KÍNA

10.4.2014

10.4.2014
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31087

CHURCHILL AVIATION

BANDARÍKIN

31221

CHURCHILL FINANCE

FRAKKLAND

38616

CIVIL AVIATION (LJ)

SLÓVENÍA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAÍVAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

BANDARÍKIN

38305

CLUB PREMIER LTD

SVISS

35400

CLUB 17 S.A.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

799

COCA COLA

BANDARÍKIN

37880

COLIBRI AVIATION

FRAKKLAND

35668

COLT INTL EUROPE

SVISS

36701

COMFORT JET AVT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

4796

COMILOG

GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT
AERIEN MILITAIRE Français

Óskráð

38652

COMORES AVIATION

MADAGASKAR, KÓMOREYJAR,
RÉUNION

28584

COMPANY TAWIQ

SVISS

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

8338

COPLEY NEWSPAPERS

BANDARÍKIN

39562

CORPORATE EAGLE

BANDARÍKIN

6369

CORSAIR FRANCE

FRAKKLAND

12219

COX ENTERPRISES

BANDARÍKIN

35062

CPI AVIATION LLC

BANDARÍKIN

31073

CP MANAGEMENT

BANDARÍKIN

38602

CREDIT SUISSE

SVISS

3513

CROWN EQUIPMENT

BANDARÍKIN

862

CUBANA

KÚBA

f12751

C & S AVIATION LTD

BANDARÍKIN

38938

C.A.GROUP LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

5988

C.T.T.A.

MAROKKÓ

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

BANDARÍKIN

27183

Dartswift Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

1139

Dassault falcon jet

BANDARÍKIN

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRASILÍA

7028

Dow Chemical Company, the

BANDARÍKIN
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27974

DAALLO AIRLINES 2

DJÍBÚTÍ

33242

DALCAM LLC

BANDARÍKIN

31467

DALIA AIRLINES

LÚXEMBORG

3932

DALLAH ALBARAKA

SÁDI-ARABÍA

34168

DARTE HOLDINGS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

18972

DASSAULT AVIATION

FRAKKLAND

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRAKKLAND

37864

DDA AVIATION

BANDARÍKIN

32809

DEAN PHILLIPS INC

BANDARÍKIN

11638

DECAUX

FRAKKLAND

35752

DECCAN CARGO

TAÍLAND

39893

DELINO INVESMENTS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAREIN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRAKKLAND

27665

DIAMAIR

SVISS

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGÓLA

35356

DISTANT HORIZON

ÍSRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

FRAKKLAND

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

ÞÝSKALAND

24571

DSWA

BANDARÍKIN

31133

DUNMORE HOMES

BANDARÍKIN

31577

D & D AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10175

Emax Oil Company

BANDARÍKIN

35820

EAGLES AVTN MGNT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35705

EAGLE AVIATION EUROP

FRAKKLAND

9703

EARTH STAR

BANDARÍKIN

34303

EASTINDO

INDÓNESÍA

31743

EAST STAR AIRLINES

KÍNA

2850

EASYJET SWITZERLAND

SVISS

32591

EBONY SHINE

CAYMAN-EYJAR

29279

ECUATORIAL CARGO

MIÐBAUGS-GÍNEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPTALAND

f12482

EIGER JET Ltd

BERMÚDAEYJAR

10.4.2014

10.4.2014
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25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

23028

ELI’S BREAD

BANDARÍKIN

1013

EMERSON ELECTRIC

BANDARÍKIN

22291

ENAC France

FRAKKLAND

37188

ENEX AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36295

ENHANCE AERO

FRAKKLAND

38636

ENHANCE AERO GROUPE

FRAKKLAND

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGÓ

34778

EQUAJET

KONGÓ

32084

EQUATORIAL GUINEA

MIÐBAUGS-GÍNEA

30005

EURL JC DARMON

FRAKKLAND

34741

EUROPEAN FLIGHT

SVÍÞJÓÐ

27518

EUROPE AIRPOST

FRAKKLAND

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35725

EURO JET INTL LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10181

EWA Holdings LLC

BANDARÍKIN

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

BANDARÍKIN

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

LÍBÍA

28587

EXECUTIVE JET A/C

CAYMAN-EYJAR

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

ÞÝSKALAND

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPTALAND

39099

EXEC AVIATION TAIWAN

TAÍVAN

32827

EXEC JET SOLUTIONS

BANDARÍKIN

39693

EXELON BUSINESS SVCS

BANDARÍKIN

21764

EXPRESS AIRWAYS (DN)

NÍGERÍA

31131

EXPRESS CAMEL

SÁDI-ARABÍA

f12240

Falconwing Limited Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10194

Fjet Management, LLC

BANDARÍKIN

f10203

Fletcher Jones Management Group

BANDARÍKIN

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN

25553

FALCON AIR EXPRESS

BANDARÍKIN

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SÁDI-ARABÍA

31310

FARNER AIRWINGS

SVISS
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39047

FASTJET TANZANIA

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

34313

FA 116 OU FA 137 INC

SVISS

15911

FC AVIATION

FRAKKLAND

1147

FEDERAL EXPRESS

BANDARÍKIN

f12735

FG AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f10191

FHC Flight Services LLC

BANDARÍKIN

28540

FIA (PARIS)

FRAKKLAND

34669

FIREFLY

MALASÍA

32846

FIRST COMMERCIAL

BANDARÍKIN

38268

FIRST MANDARIN B.A

KÍNA

38238

FIRST RESERVE CORP

BANDARÍKIN

37747

FJ20-166, LLC

BANDARÍKIN

31665

FLEET INT AVTN & FIN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

SVISS

21504

FLICAPE PTY LTD

SUÐUR-AFRÍKA

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LÚXEMBORG

8542

FLIGHT LEVELS

BANDARÍKIN

39319

FLORIDA JET SALES

BANDARÍKIN

30136

FLYBABOO

SVISS

30343

FLYING BIRD

FRAKKLAND

29223

FLYING FINN OY

FINNLAND

31775

FLYING M

BANDARÍKIN

33632

FLYMEX

MEXÍKÓ

30372

FLY AIR SA

FRAKKLAND

28511

FLY EXEC

LÍBANON

33626

FLY 18

SVISS

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

FRAKKLAND

31116

FOCUS AIR USA

BANDARÍKIN

32322

FORTUNE AIR

SUÐUR-AFRÍKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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f11353

FRC HOLDING INC V

BANDARÍKIN

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Óskráð

35426

FTC CONSULTING AG

SVISS

2804

FUTURA TRADING

FRAKKLAND

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

35173

F & L AVIATION

BANDARÍKIN

f10223

Glacial Energy

BANDARÍKIN

f12244

Golden Medal Limited Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32621

GABON AIRLINES

GABON

36117

GAETAIR SARL

SVISS

38839

GAFTREN INVESTMENTS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31746

GALAXY AIRLINES

JAPAN

36801

GAMA AVIATION FZE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

32749

GEASA

MIÐBAUGS-GÍNEA

36630

GEM AVIATION AVV

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

17928

GENEL HAVACILIK

TYRKLAND

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

BANDARÍKIN

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GEORGÍA

35885

GEORGIAN STAR

GEORGÍA

32233

GIE-ODER

FRAKKLAND

22850

GIORI ROBERTO

MÓNAKÓ

31182

GIOSTYLE LLC

BANDARÍKIN

38481

GIS AVIATION A.V.V.

KÝPUR

37097

GIV-SP AIR SERVICE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

BANDARÍKIN

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

BANDARÍKIN

32997

GLOBAL JET INTL

ÁSTRALÍA

39504

GLOBAL S AVIATION

KAMERÚN

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMÚDAEYJAR

32508

GOUGH AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

NAMIBÍA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

SVARTFJALLALAND

f11352

GREAT BUY INC

BANDARÍKIN
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35841

GUARDIAN HOLDINGS

BANDARÍKIN

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRASILÍA

f11448

GYPSY BABY LLC

BANDARÍKIN

38975

GYRO AIR LTD

NÍGERÍA

f11426

G & L AVIATION

BANDARÍKIN

f10794

Hagadone Aviation LLC

BANDARÍKIN

5362

Halliburton

BANDARÍKIN

f1434

Horta, LLC

BANDARÍKIN

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

BANDARÍKIN

31947

HAGONDALE LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31731

HALCYONAIR

GRÆNHÖFÐAEYJAR

37326

HASHIM BIN SAID

SÁDI-ARABÍA

33959

HASSANCO S.A.

SVISS

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPÚR

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGÓ

37847

HEDA AIRLINES LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37863

HELICONIA LS

FRAKKLAND

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKKÓ

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

BANDARÍKIN

36374

HERMES EXECUTIVE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

37523

HIGH PERFORMANCE 100

SVISS

21365

HILL-ROM

BANDARÍKIN

38899

HOLLYFRONTIER CORP

BANDARÍKIN

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

ÁSTRALÍA

39317

HOP!

FRAKKLAND

26897

HOP-AIRLINAIR

FRAKKLAND

637

HOP-BRIT AIR

FRAKKLAND

28265

HOP-REGIONAL

FRAKKLAND

f10659

HSBC

Óskráð

37195

HS Air Finance

BRASILÍA

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRASILÍA

f11464

HYPERION AIR INC

BANDARÍKIN

f10263

Ithaca LLC

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

24848

ICEC TOUR SPOL

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

37906

ID AIR

FRAKKLAND

39137

IFG - INTL FIN. GRP

SVISS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRAKKLAND

29661

IKAROS AVIATION AVV

ÚKRAÍNA

36740

IMD AIRWAYS

SPÁNN

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDLAND

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

SVISS

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KÓLUMBÍA

33559

INDYCAR AVIATION

BANDARÍKIN

30427

INFINIT AIR

SPÁNN

34222

INLOGS INTERNATIONAL

ÓSKILGREINT

23792

INTERCON USA

BANDARÍKIN

31081

INTERFACE OPS LLC

BANDARÍKIN

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

INDLAND

32801

INTERJET ABC

MEXÍKÓ

33654

INTER AMERICAN

ANGÓLA

37561

INTL GAMING TECH

BANDARÍKIN

37780

INVERSIONES DAVANIC

KÓLUMBÍA

32524

INVESTAVIA

KASAKSTAN

37577

INVEST AERO SARL

FRAKKLAND

f11248

IP Aviation L.P.

KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

BANDARÍKIN

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDÚRAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

ÍSRAEL

30038

IXAIR

FRAKKLAND

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRASILÍA

f13613

Jet Select LLC

BANDARÍKIN

28006

JAPAT

SVISS

31296

JAZEERA AIRWAYS

KÚVEIT

32986

JBS CONSULTING LLC

BANDARÍKIN

31772

JCAS

SVISS

26998

JDP FRANCE

FRAKKLAND
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36413

JEREISSATI CENTROS

BRASILÍA

38847

JETSTAR JAPAN

JAPAN

31137

JETS RENT AVTN

FRAKKLAND

30713

JET AVIATION AG

SVISS

30385

JET AVIATION FZCO

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

26911

JET BLUE AIRWAYS

BANDARÍKIN

37719

JET CONNECTIONS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32217

JET CRUISING

LÚXEMBORG

34614

JET DIRECT AVIATION

BANDARÍKIN

33015

JET MANAGEMENT SA

SVISS

33769

JET ONE JSC

KASAKSTAN

32848

JET PREMIER ONE

SVISS

39652

JET SELECT AVIATION

BANDARÍKIN

38174

JET XPRESS

FÍLABEINSSTRÖNDIN

26479

JET 2000

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

31581

JET4YOU

MAROKKÓ

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

BANDARÍKIN

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

BANDARÍKIN

29395

JR EXECUTIVE

LÍBANON

f12041

Key Aviation LLC

BANDARÍKIN

6510

KALAIR LTD.

BANDARÍKIN

34887

KALDERON LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28504

KARTHAGO AIRLINES

TÚNIS

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TÚNIS

38123

KAS CORPORATION LTD.

LÍBANON

30709

KAZAVIA

KASAKSTAN

29190

KBBD

BANDARÍKIN

32381

KB HOME

BANDARÍKIN

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SÁDI-ARABÍA

39793

KING AIRSHARE SA

FRAKKLAND

35242

KNIGHT AVIATION LLC

BANDARÍKIN

34843

KOSTAR AIRLINES

LÝÐVELDIÐ KÓREA

10.4.2014

10.4.2014
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35727

KREDEL INTERNATIONAL

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation,
Inc.

BANDARÍKIN

f10875

Layla Jet

BERMÚDAEYJAR

f13333

Ligon Air LLC

BANDARÍKIN

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRASILÍA

1971

LABORATOIRE ASL

FRAKKLAND

30455

LAS VEGAS JET

BANDARÍKIN

33111

LAYAN INTL.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

37923

LA AVIATION

SVISS

30595

LEACH CAPITAL

BANDARÍKIN

2816

LEGENDAIR LTD.

SVISS

13358

LIBYAN AIR CARGO

LÍBÍA

26342

LIGNES AER. CONGO.

KONGÓ

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

BANDARÍKIN

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

KÓLUMBÍA

25272

LOTUS AIR

EGYPTALAND

33450

LOV’AIR AVIATION

FRAKKLAND

24211

LOWA LTD

BANDARÍKIN

28079

LOYD’S BUSINESS JETS

PÓLLAND

f10303

LR Enterprises Management LLC

BANDARÍKIN

37092

LUIS FUENMAYOR

BANDARÍKIN

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

SVISS

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LÚXEMBORG

7764

LVMH SERVICES

FRAKKLAND

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

19696

LYRECO

FRAKKLAND

f11360

LYS LLC

BANDARÍKIN

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

BRASILÍA

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

BANDARÍKIN

30280

Marsico Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f12655

Mass Jet Lease

FILIPPSEYJAR

f10313

Mendota Aircraft Management

BANDARÍKIN
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28010

Mondoil

BANDARÍKIN

34423

MACAU JET INTL

MAKAÓ

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMÚDAEYJAR

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC BANDARÍKIN

29993

MAG AVIATION

BANDARÍKIN

34992

MAINSAIL TRADING 93

SUÐUR-AFRÍKA

32078

MALIBU CONSULTING

BANDARÍKIN

34975

MALU AVIATION

KONGÓ

39158

MANAGEMENT ASSOCIATE

SVISS

23021

MANAG’AIR

FRAKKLAND

34019

MANO RIVER

BANDARÍKIN

1824

MARIN

FRAKKLAND

37003

MARITIME INVESTMENT

MÓNAKÓ

1976

MARITIME INVESTMENT AND
SHIPPING CO. LTD.

BERMÚDAEYJAR

23214

MAROC GENDARMERIE

MAROKKÓ

36263

MAROC TELECOM

MAROKKÓ

1831

MARTIN BAKER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32707

MASC AIR LTD

CAYMAN-EYJAR

27014

MASTERJET SWITZ.

SVISS

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALASÍA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MÁRITANÍA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MÁRITANÍA

27863

MAYES JOHN

BANDARÍKIN

39790

MAZIA INVEST LTD

SVISS

f12986

MB AVIATION LLC

BANDARÍKIN

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

BANDARÍKIN

31545

MDA SAS

FRAKKLAND

1855

MEA AIR LIBAN

LÍBANON

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDÍVEYJAR

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

BANDARÍKIN

21443

METEO-FRANCE

FRAKKLAND

31140

ME LEASING

BANDARÍKIN

f10316

MFP Services LLC

BANDARÍKIN

10.4.2014
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28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALASÍA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

BANDARÍKIN

29036

MIDAIR LF

FRAKKLAND

36859

MIDAS AIR

BANDARÍKIN

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LÍBANON

24019

MID EAST JET

SÁDI-ARABÍA

34821

MILLETREIZE

FRAKKLAND

26724

MILLION AIR SALT LAK

BANDARÍKIN

617

MIL BRAZIL

BRASILÍA

702

MIL CANADA

KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

EKVADOR

1098

MIL FRANCE

FRAKKLAND

1800

MIL MALAYSIA

MALASÍA

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLÓVENÍA

36033

MISH AVIATION SVCS

GANA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKKÓ

35060

MOISEEV ALEX

MÓNAKÓ

f14019

MONAVIA LTD

MÖN

40071

MONTANA AEROSPACE

BANDARÍKIN

38782

MONTEBELLO LTDA

BRASILÍA

32755

MONTROSE GLOBAL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMÚDAEYJAR

7058

MORRIS COMMUNICATION

BANDARÍKIN

34441

MOSCOW HELICOPTER

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

BANDARÍKIN

39806

MR HUSIC

FRAKKLAND

28262

M&P INTL AVTN CLUB

BANDARÍKIN

39587

M-EDIA AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMÚDAEYJAR

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRASILÍA

32959

Nofa Aviation

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN
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34415

Nomad Aviation

SVISS

39842

NADREMAL AIR HOLDING

JÓRDANÍA

f1000

NAM AIRLINES

BANDARÍKIN

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SÁDI-ARABÍA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPTALAND

34727

NATIONAL CITY COMM

BANDARÍKIN

f11468

NAVAIR LLC

BANDARÍKIN

38371

NAVINTAIR INC

BANDARÍKIN

31097

NEBULA LTD.

BERMÚDAEYJAR

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ÍTALÍA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

BANDARÍKIN

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRAKKLAND

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGYPTALAND

35373

NEXT GENERATION VENT

BANDARÍKIN

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SÁDI-ARABÍA

20855

NIGERIAN POLICE

NÍGERÍA

35941

NILE AIR

EGYPTALAND

31199

NISSAN NTH AMERICA

BANDARÍKIN

32963

NORDEX AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38103

NORTH STAR AVTN LTD

SVISS

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TÚNIS

33212

NPM MANAGEMENT

BANDARÍKIN

22190

NWT AIRCRAFT

BANDARÍKIN

36629

NW NORDWEST

SVISS

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMÚDAEYJAR

39493

N.K.J.S.P.E LTDA.

BRASILÍA

31770

N304RJ

BANDARÍKIN

32270

N349BA

BANDARÍKIN

32370

N72RK

BANDARÍKIN

29465

Oakmont Holdings, LLC

BANDARÍKIN

f10340

Oakwood Books, Inc.

BANDARÍKIN

31395

Outpost International, LLC

BANDARÍKIN

10.4.2014
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32859

Ovlas sa

NÍGERÍA

30908

OCANA ASSETS LTD

BANDARÍKIN

12316

OFTC.Inc.

BANDARÍKIN

28984

OLDBURY HOLDINGS

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35132

OMEGA VII

FRAKKLAND

34603

OMYA INTERNATIONAL

SVISS

36166

ONEXP

DANMÖRK

30957

ONE THIRTY NINE

LÚXEMBORG

32311

OPENSKIES

FRAKKLAND

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPÚR

36943

ORION AIR GROUP

BANDARÍKIN

28050

OUTFITTER AVIATION

BANDARÍKIN

4139

OYONNAIR

FRAKKLAND

31264

O AIR

FRAKKLAND

f10350

Pacific Coast Feather Company

BANDARÍKIN

30188

Pacific Connection Inc.

BANDARÍKIN

36039

Paradox Security Sys

KANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31595

Premier Aviation

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28189

Proair charter

ÞÝSKALAND

25856

PACE CARGO ENTERRP

BANDARÍKIN

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKKÓ

38406

PARADOX BIRDS

BANDARÍKIN

26289

PARAFFIN AIR

BANDARÍKIN

36994

PEABODY ENERGY

BANDARÍKIN

38284

PEACH AVIATION

JAPAN

35524

PETRO AIR

LÍBÍA

34403

PHEEBE LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33969

PHENOMAIR

FRAKKLAND

29691

PINNACLE AIR GROUP

BANDARÍKIN

32252

PLANET AVIATION UU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN

2176

PPG INDUSTRIES

BANDARÍKIN
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38693

PREMIAIR (WI) 2

INDÓNESÍA

32060

PREMIER AIR

BANDARÍKIN

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JÓRDANÍA

35261

PRESTOIL SAS

FRAKKLAND

35401

PRINCESS AVIATION DT

TÚNIS

24429

PRIVATAIR SA

SVISS

38110

PRIVATAIR SAUDI ARAB

SÁDI-ARABÍA

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LÚXEMBORG

39850

PROFESSIONAL JET INC

BANDARÍKIN

32346

PROFRED PARTNERS LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36931

PSD

FRAKKLAND

f11206

PVM Management LLC

BANDARÍKIN

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

BANDARÍKIN

40048

QUIKJET CARGO AIR

INDLAND

35828

Related Companies

BANDARÍKIN

f10385

Rex Realty Co

BANDARÍKIN

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRASILÍA

f10391

Roux Investment Mngt Co

BANDARÍKIN

1427

RAININ AIR

BANDARÍKIN

38278

RAJSHAHI AIR LTD

BANGLADESS

36817

RCR JETS AG

SVISS

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

BANDARÍKIN

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

SVISS

37695

REAL FLY SARL

MAROKKÓ

31655

REATEX INVEST

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

2232

REGOURD AVIATION

FRAKKLAND

30061

REIMS AVIATION IND

FRAKKLAND

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMÚDAEYJAR

34680

RJH ADVISORY

BANDARÍKIN

31630

RJM AVIATION

TSJAD

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

BANDARÍKIN

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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31978

ROMEO MIKE AVTN

BANDARÍKIN

30374

RONSO SA DE CV

MEXÍKÓ

31808

ROTOR TRADE 2

BANDARÍKIN

31026

ROUST TRADING

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

BRASILÍA

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

SVISS

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKKÓ

37548

RSR-614RD

BANDARÍKIN

35879

RUBICON AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12601

Sapphire International Group, Inc

BANDARÍKIN

37718

Sfera Jet LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38579

Sino Jet Management Limited

KÍNA

f10403

Skye Gryphon, LLC

BANDARÍKIN

f12484

Sonic Financial

BANDARÍKIN

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

BANDARÍKIN

f11008

Success Master Ltd.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

5967

Synthes USA Sales LLC

BANDARÍKIN

33152

SAAD AIR LTD

BAREIN

39960

SABENA TECHNICS (2)

FRAKKLAND

22756

SABRINA FISHERIES

BANDARÍKIN

38042

SABY FINANCE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27640

SAESA

SPÁNN

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARÚBA

f11791

SAF FLIGHT LLC

BANDARÍKIN

34967

SAINTEX AERO SARL

FRAKKLAND

25946

SALEM AVIATION

SÁDI-ARABÍA

5373

SATENA

KÓLUMBÍA

36114

SAUCAR LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

5432

SAUDI OGER

SÁDI-ARABÍA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRAKKLAND

31959

SBM GROUP

BANDARÍKIN

32560

SCD BV

HOLLAND

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERÚN
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31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARÚBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

BANDARÍKIN

22328

SECURITE CIVILE LF

FRAKKLAND

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

BRASILÍA

1249

SELIA

FRAKKLAND

27881

SERLUX

LÚXEMBORG

33112

SEVENTH SENSE STAR

BERMÚDAEYJAR

35652

SFD RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f12875

SHADOWFAX LLC

BANDARÍKIN

24337

SHAR INK

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

BANDARÍKIN

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KÍNA

5468

SIGAIR LTD

BERMÚDAEYJAR

34418

SIGMA AVIATION

ÍRLAND

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32728

SILVER VENTURES INC

BANDARÍKIN

2466

SIRIUS

SVISS

32892

SIRTE OIL COMPANY

LÍBÍA

24200

SIT-SET AVTN AG

SVISS

35424

SJ MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

40055

SKYCHASE LTD

JÓRDANÍA

37810

SKYFIRST

FRAKKLAND

38576

SKYSCRAPER LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30105

SKYTRADERS PTY

ÁSTRALÍA

34050

SKYWAY LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

19462

SKYWORK AIRLINES

SVISS

38247

SKY LINER AVIATION

SVISS

27746

SK TRAVEL

BANDARÍKIN

35371

SL Management

BANDARÍKIN

32149

SMART AVIATION

FRAKKLAND

32805

SMART AVIATION HE

EGYPTALAND

f13550

SME Equipment Leasing

BANDARÍKIN

29738

SNC BOETOS

FRAKKLAND

10.4.2014
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30770

SNC CAVOK

FRAKKLAND

39191

SNECMA SA

FRAKKLAND

37669

SNS IMPORTADORA

BRASILÍA

31695

SN AIR MALI

MALÍ

37745

SN TRANS HELICOPTERE

FRAKKLAND

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

KANADA

3517

SOFAXIS

FRAKKLAND

22730

SOGERMA

FRAKKLAND

26645

SONNIG

SVISS

38553

SORENS GROUP LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26378

SOUTHERN AIRLINES

NÍGERÍA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

HOLLAND

5752

SOUTHERN CROSS USA

BANDARÍKIN

35993

SPACEWING COMPANY

SÁDI-ARABÍA

17921

SPECIALISED TRANSP.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37714

SPEEDFLY SARL

FRAKKLAND

39251

SPEEDWINGS BUSINESS SA

SVISS

27840

SPHINX WINGS

SVISS

32789

SPRINGWAY LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

BANDARÍKIN

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPÚR

39234

SRTS

FRAKKLAND

26231

STAFF AIR SERVICE

FRAKKLAND

2574

STARJET AVIATION

SVISS

24204

STARLING AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

33748

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

BANDARÍKIN

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

ALBANÍA

35421

STAR JET LTD

BANDARÍKIN

28169

STATE AIR BERKUT

KASAKSTAN

28156

STEELCASE

BANDARÍKIN

37550

STEELE AVIATION INC

BANDARÍKIN

32436

STENSRUD VENTURES

BANDARÍKIN
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33040

STORMJETS SA

SVISS

4488

STRASBOURG AVIATION

FRAKKLAND

35602

STRATEGIC AIR. SAS

FRAKKLAND

39210

SUBURBAN MOTORS COMP

BANDARÍKIN

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26955

SUKHOI DESIGN BUREAU

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32592

SULTAN AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYPTALAND

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYPTALAND

30157

SUPER CONSTELLATION

SVISS

38304

SVS AE REGIOMONTANOS

MEXÍKÓ

25392

SWIFT-AERO, JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30257

SYMPHONY MASTER

SVISS

33362

SYMPHONY MASTER UAE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

38298

SYPHAX AIRLINES

TÚNIS

22439

S ALGERIE

ALSÍR

13351

S BURKINA FASO

BÚRKÍNA FASÓ

22442

S CONGO (KIN)

KONGÓ

22575

S DJIBOUTI

DJÍBÚTÍ

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBÍA

22438

S MONACO

MÓNAKÓ

22524

S NIGERIA

NÍGERÍA

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

TSJAD

22656

S EGYPT

EGYPTALAND

f10437

Target Corporation

BANDARÍKIN

f10497

The Yucaipa Companies LLC

BANDARÍKIN

f13708

Thomas J. Tull / Legend Pictures LLC

BANDARÍKIN

36894

Thorn Air Ltd

BANDARÍKIN

f10498

Tracinda Corporation

BANDARÍKIN

f11188

Trian Fund Management

BANDARÍKIN

f13921

Trillion Winner Investment Limited

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR
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38197

TAA AVIATION LTD

SVISS

27385

TAF LINHAS AEREAS

BRASILÍA

159

TAG AVIATION SUISSE

SVISS

26797

TAK AVIATION UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37224

TAMARA NIGER AVIATIO

NÍGER

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRASILÍA

35843

TANELA VENTURES LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALSÍR

31962

TAT LEASING

FRAKKLAND

24156

TAXI AIR JET-FRET

FRAKKLAND

36518

TERRY BROWN

KANADA

28634

THALES

FRAKKLAND

21075

THERMO FISHER SCIENTIFIC

BANDARÍKIN

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPÚR

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRASILÍA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

TSJAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBÍA

29860

TPS

BANDARÍKIN

26086

TRADLUX

LÚXEMBORG

8921

TRANCHANT GAMING

FRAKKLAND

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGÓ

12193

TRANSASIA AIRWAYS

TAÍVAN

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRAKKLAND

2939

TRANSPORTES AEROMAR

MEXÍKÓ

f11432

TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC

BANDARÍKIN

37172

TRANS AER MAR CORTES

MEXÍKÓ

34164

TRANS OCEAN AIRWAYS

MADAGASKAR, KÓMOREYJAR,
RÉUNION

35158

TRIBECA AVT PARTNERS

BANDARÍKIN

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDÓNESÍA

21666

TUDOR SALIBA

BANDARÍKIN

2752

TUNIS AIR

TÚNIS
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31018

TURNBERRY MANAGEMENT

BANDARÍKIN

28237

TWIN JET

FRAKKLAND

28467

TY AIR INC

BANDARÍKIN

3329

United Technologies Corporation

BANDARÍKIN

28221

UAS UNITED AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

f10814

UETA, Inc.

BANDARÍKIN

22150

UKRAINE AIR ALLIANCE

ÚKRAÍNA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELÍS

32094

UNION PACIFIC CORP

BANDARÍKIN

34874

UNITED AVIATION (OM)

LÍBÍA

38621

UNITED AVTN MGMT

SÁDI-ARABÍA

28092

UNITED HEALTHGROUP

BANDARÍKIN

38877

UNI AIR TAIWAN

TAÍVAN

33249

Voyage International

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

24318

VALAVIA

FRAKKLAND

28829

VALIANT AVIATION

BERMÚDAEYJAR

10637

VALMONT

BANDARÍKIN

39374

VANDINGLE LIMITED

KÝPUR

40040

VANILLA AIR INC

JAPAN

30253

VENTURA AVIATION

MÓNAKÓ

34280

VEREIN DC3

SVISS

39635

VIAJES GUINEA EQUAT

MIÐBAUGS-GÍNEA

37581

VIA JETS OOD.SRL

BÚLGARÍA

19445

VIETNAM AIRLINES

VÍETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39394

VI AIRLINK

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

23952

VOLARE AIRCOMPANY

ÚKRAÍNA

38134

VOLPE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

27628

VULCAN AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23592

VULCAN INC

BANDARÍKIN

f10661

Watersedge Aviation LLC

Óskráð

f10481

Williams-Sonoma, Inc.

BANDARÍKIN

35615

WADI AVIATION

SÁDI-ARABÍA

10.4.2014

10.4.2014
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30891

WAF LTD

CAYMAN-EYJAR

34990

WAHA CAPITAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36777

WALKER AIR SVCS

ÁSTRALÍA

34886

WATANIA AIRWAYS

KÚVEIT

35351

WAVES JET

LÍBANON

6924

WEDGE AVIATION

BANDARÍKIN

29491

WELLS AVIATION

BANDARÍKIN

39316

WELL ORIGIN LIMITED

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

34317

WESTJET FALCON 50061

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10476

WGL Capital Corporation

BANDARÍKIN

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

BANDARÍKIN

31064

WHITE LOTUS

BANDARÍKIN

32294

WILKES AND MCHUGH

BANDARÍKIN

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

BANDARÍKIN

39638

WILLIAM KHERKHER

BANDARÍKIN

31765

WINDS AWAY

BANDARÍKIN

37331

WINDWARD AVIATION

BANDARÍKIN

36782

WINGS AIR

INDÓNESÍA

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBÍA

32063

WIP TRADING

SVISS

31938

WREN ACQUISITIONS

BANDARÍKIN

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRAKKLAND

f10823

Yet Again, Inc.

BANDARÍKIN

2941

YEMENIA

JEMEN

11467

YUM BRANDS INC.

BANDARÍKIN

31488

YYA AVIATION

BERMÚDAEYJAR

35471

ZEST AIRWAYS INC

FILIPPSEYJAR

35614

ZOGBI LUCIANO

SVISS

32665

ZYMAN AVIATION LLC

BANDARÍKIN

29999

Parc Aviation

BERMÚDAEYJAR

26915

171JC

BANDARÍKIN

34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f11472

2 TS LLC

BANDARÍKIN
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24008

223RD FLIGHT UNIT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

12312

35-55 PARTNERSHIP

BANDARÍKIN

39717

650-I LLC

BANDARÍKIN

29177

900NB

BANDARÍKIN

a789

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:AAE

Óskráð

a791

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:AJT

Óskráð

a794

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:AMF

Óskráð

a799

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BCN

Óskráð

a802

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BKS

Óskráð

a808

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BSQ

Óskráð

a809

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:BUL

Óskráð

a811

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CEY

Óskráð

a814

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CFX

Óskráð

a816

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CGC

Óskráð

a818

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CGQ

Óskráð

a819

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CGT

Óskráð

a821

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CPT

Óskráð

a823

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CSQ

Óskráð

a825

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CTL

Óskráð

a829

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CUT

Óskráð

a830

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:CXP

Óskráð

a833

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:DEL

Óskráð

a835

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:DRA

Óskráð

a837

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:EUF

Óskráð

a838

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:EVO

Óskráð

a839

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FAC

Óskráð

a840

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FAD

Óskráð

a843

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FAV

Óskráð

a845

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FGH

Óskráð

a846

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FGI

Óskráð

a850

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FIW

Óskráð

a851

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FMI

Óskráð

a854

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOF

Óskráð

10.4.2014

10.4.2014
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a855

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOG

Óskráð

a856

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOH

Óskráð

a857

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOI

Óskráð

a858

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FOT

Óskráð

a864

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWO

Óskráð

a865

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWR

Óskráð

a866

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWU

Óskráð

a867

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWX

Óskráð

a868

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FWY

Óskráð

a860

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:FW0

Óskráð

a871

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GFI

Óskráð

a874

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GUF

Óskráð

a875

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GUI

Óskráð

a876

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GUT

Óskráð

a878

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:GWX

Óskráð

a879

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HBJ

Óskráð

a880

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HDF

Óskráð

a881

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HHD

Óskráð

a888

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HPJ

Óskráð

a889

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:HUG

Óskráð

a893

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:INC

Óskráð

a901

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:KSB

Óskráð

a902

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:KTM

Óskráð

a906

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:LDU

Óskráð

a919

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MAR

Óskráð

a920

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MAW

Óskráð

a921

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MEI

Óskráð

a922

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MPC

Óskráð

a924

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:MTN

Óskráð

a1002

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:NCB

Óskráð

a1011

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PJW

Óskráð

a1013

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PLY

Óskráð

a1015

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PRS

Óskráð
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a1016

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PSE

Óskráð

a1017

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PSV

Óskráð

a1019

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:PTL

Óskráð

a1023

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:RGF

Óskráð

a1024

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:RHI

Óskráð

a1028

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:ROR

Óskráð

a1031

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:RUC

Óskráð

a1034

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SBH

Óskráð

a1035

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SBU

Óskráð

a1036

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SER

Óskráð

a1038

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SKZ

Óskráð

a1039

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SPC

Óskráð

a1041

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:SVD

Óskráð

a1042

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TAF

Óskráð

a1044

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TIF

Óskráð

a1047

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TKE

Óskráð

a1053

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:TPQ

Óskráð

a1063

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:VEC

Óskráð

a1067

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WAJ

Óskráð

a1068

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WBS

Óskráð

a1069

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WDA

Óskráð

a1071

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WIA

Óskráð

a1073

Umráðandi sem notar ICAO_KÓÐA:WLM

Óskráð

a1570

Umráðandi sem notar skráningarstafina: AC960

Óskráð

a1794

Umráðandi sem notar skráningarstafina: AF3943

Óskráð

a1795

Umráðandi sem notar skráningarstafina: AF3965

Óskráð

a1796

Umráðandi sem notar skráningarstafina: AF3967

Óskráð

a2022

Umráðandi sem notar skráningarstafina: AHJT833

Óskráð

a1507

Umráðandi sem notar skráningarstafina: ARBV021

Óskráð

a2023

Umráðandi sem notar skráningarstafina: ARBV217

Óskráð

a1509

Umráðandi sem notar skráningarstafina: BULG001

Óskráð

a1104

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CFFEV

Óskráð

a1582

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CFGOV

Óskráð
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a1105

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CFXCN

Óskráð

a1107

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CGCGS

Óskráð

a1108

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CGCMP

Óskráð

a1110

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CGJLN

Óskráð

a1586

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CGKTM

Óskráð

a1111

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CGLBB

Óskráð

a1112

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CGRPM

Óskráð

a1589

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CGTDE

Óskráð

a1590

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CGTKM

Óskráð

a1798

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CG1501

Óskráð

a1800

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CG1707

Óskráð

a1802

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CG1712

Óskráð

a1803

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CG1719

Óskráð

a1583

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CG201

Óskráð

a1804

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CG2105

Óskráð

a1805

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CG2114

Óskráð

a1806

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CG2131

Óskráð

a1591

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CJ950

Óskráð

a1592

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CONDE

Óskráð

a1571

Umráðandi sem notar skráningarstafina: C1501

Óskráð

a1574

Umráðandi sem notar skráningarstafina: C1707

Óskráð

a1575

Umráðandi sem notar skráningarstafina: C1712

Óskráð

a1576

Umráðandi sem notar skráningarstafina: C1719

Óskráð

a1577

Umráðandi sem notar skráningarstafina: C2001

Óskráð

a1578

Umráðandi sem notar skráningarstafina: C2102

Óskráð

a1579

Umráðandi sem notar skráningarstafina: C2105

Óskráð

a1580

Umráðandi sem notar skráningarstafina: C2127

Óskráð

a1594

Umráðandi sem notar skráningarstafina: DAJGK

Óskráð

a1305

Umráðandi sem notar skráningarstafina: EV0065

Óskráð

a1306

Umráðandi sem notar skráningarstafina: EV0068

Óskráð

a1809

Umráðandi sem notar skráningarstafina: EV0681

Óskráð

a1511

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FAV4402

Óskráð

a1597

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FBUSN

Óskráð
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a1598

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FBVSE

Óskráð

a1599

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FBZCF

Óskráð

a1600

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FD833

Óskráð

a1601

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FGATD

Óskráð

a1602

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FGHPS

Óskráð

a1119

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FGIEI

Óskráð

a1603

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FGIZV

Óskráð

a1604

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FGJAN

Óskráð

a1606

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FGOXA

Óskráð

a1608

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FGUSN

Óskráð

a1122

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FGXES

Óskráð

a1610

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FHCBM

Óskráð

a1611

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FHFBY

Óskráð

a2043

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FLINT43

Óskráð

a1613

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FODSM

Óskráð

a1614

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FODZH

Óskráð

a1615

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOFLY

Óskráð

a1616

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOFQV

Óskráð

a1617

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOGEI

Óskráð

a1619

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOGHZ

Óskráð

a1621

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOGNJ

Óskráð

a1622

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOGOL

Óskráð

a1625

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOGQX

Óskráð

a1627

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOGVA

Óskráð

a1628

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOGXA

Óskráð

a1629

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOGXB

Óskráð

a1630

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOHQV

Óskráð

a1631

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOHQX

Óskráð

a1632

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOHQY

Óskráð

a1124

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIJB

Óskráð

a1633

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIJE

Óskráð

a1125

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIJF

Óskráð

a1634

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIJG

Óskráð
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a1635

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIJI

Óskráð

a1636

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIJP

Óskráð

a1638

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIJS

Óskráð

a1639

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIJU

Óskráð

a1640

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIJY

Óskráð

a1642

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIXA

Óskráð

a1128

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIXD

Óskráð

a1643

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOIXP

Óskráð

a1644

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOJGL

Óskráð

a1645

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOJSR

Óskráð

a1646

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FONLY

Óskráð

a1129

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOPTP

Óskráð

a1130

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FORTE

Óskráð

a1647

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOSUD

Óskráð

a1131

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOTAG

Óskráð

a1132

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FOTKE

Óskráð

a1135

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAAD

Óskráð

a1136

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAAG

Óskráð

a1137

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRADA

Óskráð

a1138

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRADB

Óskráð

a1139

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRADC

Óskráð

a1142

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAGL

Óskráð

a1143

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAGX

Óskráð

a1086

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAI

Óskráð

a1145

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAIE

Óskráð

a1309

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAIIN

Óskráð

a1146

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAIJ

Óskráð

a1147

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAIL

Óskráð

a1148

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAIN

Óskráð

a1149

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAIO

Óskráð

a1150

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAIQ

Óskráð

a1151

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAIT

Óskráð

a1152

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAIZ

Óskráð
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Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1153

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAJA

Óskráð

a1154

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAJB

Óskráð

a1157

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAPO

Óskráð

a1088

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAZ

Óskráð

a1162

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAZP

Óskráð

a1164

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRAZZ

Óskráð

a1133

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRA10

Óskráð

a1134

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRA12

Óskráð

a1165

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRBFA

Óskráð

a1166

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FRBFB

Óskráð

a1810

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FR7495

Óskráð

a1556

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FUWF

Óskráð

a1171

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FWFBW

Óskráð

a2044

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FWIO1FA

Óskráð

a2045

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FWIO3FC

Óskráð

a2046

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FWIO4FD

Óskráð

a1651

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FWIPG

Óskráð

a1811

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FW23GW

Óskráð

a1648

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FW231

Óskráð

a1812

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FW25GZ

Óskráð

a1649

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FW301

Óskráð

a1650

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FW311

Óskráð

a1813

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FW44HL

Óskráð

a1174

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FZBCF

Óskráð

a1652

Umráðandi sem notar skráningarstafina: FZBCJ

Óskráð

a1653

Umráðandi sem notar skráningarstafina: GU109

Óskráð

a2047

Umráðandi sem notar skráningarstafina: GU109ME Óskráð

a1815

Umráðandi sem notar skráningarstafina: GU3675

Óskráð

a2048

Umráðandi sem notar skráningarstafina: GU3677A

Óskráð

a2049

Umráðandi sem notar skráningarstafina: GU65745

Óskráð

a2051

Umráðandi sem notar skráningarstafina: GY109BP

Óskráð

a1181

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HBIUX

Óskráð

a1182

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HBJEI

Óskráð

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/847

FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer
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Ríki flugrekanda

a1656

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HHDCT

Óskráð

a1184

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HHDMX

Óskráð

a1658

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI657

Óskráð

a1513

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI719CT

Óskráð

a1516

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI746CA

Óskráð

a2055

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI746CT

Óskráð

a1186

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI772

Óskráð

a1517

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI772CT

Óskráð

a1659

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI776

Óskráð

a1660

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI816

Óskráð

a2056

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI816CT

Óskráð

a1661

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI819

Óskráð

a1662

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI820

Óskráð

a2057

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI820CT

Óskráð

a1663

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI830

Óskráð

a2058

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI830CT

Óskráð

a1187

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI840

Óskráð

a1188

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HI851

Óskráð

a1519

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HK4492X

Óskráð

a1520

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HK4493X

Óskráð

a1664

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HU772

Óskráð

a1666

Umráðandi sem notar skráningarstafina: IA370

Óskráð

a1667

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J6AAA

Óskráð

a1668

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J6UVF

Óskráð

a1670

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J8KIM

Óskráð

a1671

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J8SLU

Óskráð

a1672

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J8SUN

Óskráð

a1674

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J8VAM

Óskráð

a1676

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J8VBI

Óskráð

a1677

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J8VBJ

Óskráð

a1678

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J8VBK

Óskráð

a1679

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J8VBL

Óskráð

a1682

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J8VBQ

Óskráð

Nr. 23/848

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1683

Umráðandi sem notar skráningarstafina: J8VBS

Óskráð

a1819

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LCGTDE

Óskráð

a2060

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LIAT558

Óskráð

a1689

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LI347

Óskráð

a2061

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LLIA558

Óskráð

a1821

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LN30LJ

Óskráð

a1311

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LN35DL

Óskráð

a1823

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LN40PK

Óskráð

a2066

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LN444WB Óskráð

a1824

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LN77NJ

Óskráð

a2069

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LN989AL

Óskráð

a1691

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LVMEM

Óskráð

a1190

Umráðandi sem notar skráningarstafina: LVRED

Óskráð

a1237

Umráðandi sem notar skráningarstafina: NASA4

Óskráð

a1746

Umráðandi sem notar skráningarstafina: NA011

Óskráð

a1238

Umráðandi sem notar skráningarstafina: NXF61

Óskráð

a1696

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N093Z

Óskráð

a1192

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N10SA

Óskráð

a1313

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N109JZ

Óskráð

a1312

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N1093Z

Óskráð

a1314

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N110HA

Óskráð

a1316

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N111WB

Óskráð

a1827

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N114AX

Óskráð

a2074

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N1144AX

Óskráð

a1829

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N115BR

Óskráð

a1828

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N1157A

Óskráð

a1698

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N122U

Óskráð

a1319

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N128AB

Óskráð

a1321

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N129WA

Óskráð

a1699

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N13PA

Óskráð

a1322

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N139CF

Óskráð

a1193

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N14CG

Óskráð

a1834

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N140WC

Óskráð
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Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1323

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N143GA

Óskráð

a1835

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N146CS

Óskráð

a1324

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N150LR

Óskráð

a1837

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N1547B

Óskráð

a1838

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N155AC

Óskráð

a1523

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N1610PR

Óskráð

a1326

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N163PA

Óskráð

a1702

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N17CD

Óskráð

a1842

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N170PC

Óskráð

a1194

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N173S

Óskráð

a1843

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N176WS

Óskráð

a1330

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N182GX

Óskráð

a1195

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N184R

Óskráð

a1197

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N19QC

Óskráð

a1090

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N2JR

Óskráð

a1703

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N20WN

Óskráð

a1847

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N200LJ

Óskráð

a1331

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N201CR

Óskráð

a1849

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N211BC

Óskráð

a1850

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N212BA

Óskráð

a1333

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N218EC

Óskráð

a1198

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N22EM

Óskráð

a1334

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N221AL

Óskráð

a1335

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N221DG

Óskráð

a1704

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N226W

Óskráð

a1851

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N228RM

Óskráð

a1337

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N229BP

Óskráð

a1852

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N2321T

Óskráð

a1199

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N24ET

Óskráð

a1200

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N24KW

Óskráð

a1201

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N24UD

Óskráð

a1706

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N24YS

Óskráð

a1339

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N243CH

Óskráð
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a1340

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N245US

Óskráð

a1202

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N260V

Óskráð

a1856

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N262FX

Óskráð

a1342

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N267BB

Óskráð

a1857

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N270AX

Óskráð

a1707

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N283S

Óskráð

a1343

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N285CP

Óskráð

a1858

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N288KA

Óskráð

a1708

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N296L

Óskráð

a1370

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N3DMRT

Óskráð

a1709

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N30LJ

Óskráð

a1862

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N303CJ

Óskráð

a1206

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N31GA

Óskráð

a1865

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N3120U

Óskráð

a1348

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N315FV

Óskráð

a1349

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N316NE

Óskráð

a1869

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N317PC

Óskráð

a1352

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N323LB

Óskráð

a1207

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N326N

Óskráð

a1355

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N328JK

Óskráð

a1874

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N329FX

Óskráð

a1711

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N33NJ

Óskráð

a1875

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N330FX

Óskráð

a1876

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N336AD

Óskráð

a1357

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N339BA

Óskráð

a1358

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N344AA

Óskráð

a1877

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N344CC

Óskráð

a1359

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N345AA

Óskráð

a1209

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N35DL

Óskráð

a1360

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N350JS

Óskráð

a1361

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N358WC

Óskráð

a1882

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N362MC

Óskráð

a1883

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N36688

Óskráð
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a1884

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N36742

Óskráð

a1885

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N36883

Óskráð

a1886

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N36994

Óskráð

a1889

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N377GA

Óskráð

a1887

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N3776A

Óskráð

a1890

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N381MQ

Óskráð

a1892

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N386MQ

Óskráð

a1366

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N393BD

Óskráð

a1893

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N395MY

Óskráð

a1895

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N398DL

Óskráð

a1211

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N398W

Óskráð

a1091

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N4EA

Óskráð

a1212

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N40PK

Óskráð

a1371

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N4009L

Óskráð

a1374

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N404JW

Óskráð

a1896

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N404TL

Óskráð

a1898

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N410MN

Óskráð

a1899

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N411WB

Óskráð

a1375

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N414RF

Óskráð

a1378

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N41972

Óskráð

a1380

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N426RJ

Óskráð

a1901

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N428SC

Óskráð

a1381

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N4297N

Óskráð

a1902

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N430JT

Óskráð

a2077

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N4324SB

Óskráð

a1382

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N434SB

Óskráð

a1903

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N4345B

Óskráð

a1907

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N444WB

Óskráð

a1715

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N45UP

Óskráð

a1908

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N458DA

Óskráð

a1385

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N458PE

Óskráð

a1910

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N467JK

Óskráð

a1911

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N4797N

Óskráð
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a1717

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N48HF

Óskráð

a1912

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N487UE

Óskráð

a1915

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N49OCC

Óskráð

a1913

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N490CC

Óskráð

a1914

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N490EC

Óskráð

a1391

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N491AN

Óskráð

a1394

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N502JL

Óskráð

a1918

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N508CB

Óskráð

a1399

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N515LR

Óskráð

a1919

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N524FS

Óskráð

a1719

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N53HJ

Óskráð

a1214

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N54CC

Óskráð

a1404

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N544LR

Óskráð

a1405

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N547LR

Óskráð

a1406

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N555GL

Óskráð

a1924

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N5561F

Óskráð

a1407

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N561CM

Óskráð

a1925

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N56672

Óskráð

a1722

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N59CJ

Óskráð

a1410

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N590FA

Óskráð

a1941

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N6VAFW

Óskráð

a1412

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N601JE

Óskráð

a1416

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N604HC

Óskráð

a1725

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N61MA

Óskráð

a1417

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N610PR

Óskráð

a1419

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N614FX

Óskráð

a1929

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N616MR

Óskráð

a1930

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N61788

Óskráð

a1216

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N64MP

Óskráð

a1217

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N65RZ

Óskráð

a1421

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N650AL

Óskráð

a1218

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N66NJ

Óskráð

a2078

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N66715R

Óskráð

10.4.2014
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Nr. 23/853

FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1935

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N6678F

Óskráð

a1422

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N668MP

Óskráð

a1726

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N67GH

Óskráð

a1219

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N67GW

Óskráð

a1424

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N671RW

Óskráð

a1936

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N675MP

Óskráð

a1425

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N676GH

Óskráð

a1426

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N682DB

Óskráð

a1428

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N684QS

Óskráð

a1940

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N688JB

Óskráð

a1728

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N70LJ

Óskráð

a1429

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N700MP

Óskráð

a1430

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N700NY

Óskráð

a1942

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N700SL

Óskráð

a1221

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N71NK

Óskráð

a1222

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N71PG

Óskráð

a1431

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N711NK

Óskráð

a1432

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N719JP

Óskráð

a1943

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N721RM

Óskráð

a1437

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N729TA

Óskráð

a1945

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N733TA

Óskráð

a1731

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N75LA

Óskráð

a1732

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N75MC

Óskráð

a1946

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N764XJ

Óskráð

a1441

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N7643U

Óskráð

a1442

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N767FA

Óskráð

a1947

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N769SK

Óskráð

a1734

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N77FA

Óskráð

a1735

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N77NJ

Óskráð

a1736

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N782T

Óskráð

a1949

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N783ML

Óskráð

a1445

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N797CB

Óskráð

a1446

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N799WW

Óskráð
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FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1950

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N800AL

Óskráð

a1447

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N800EL

Óskráð

a1951

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N800NS

Óskráð

a1449

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N800WA

Óskráð

a1450

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N801PN

Óskráð

a1952

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N811AM

Óskráð

a1953

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N815MA

Óskráð

a1956

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N828KD

Óskráð

a1453

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N841WS

Óskráð

a1737

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N860S

Óskráð

a1961

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N863PA

Óskráð

a1561

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N87V

Óskráð

a1962

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N874JD

Óskráð

a1562

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N88D

Óskráð

a1738

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N8862

Óskráð

a1965

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N8862F

Óskráð

a1460

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N888AQ

Óskráð

a1462

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N890CW

Óskráð

a1463

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N898EW

Óskráð

a1563

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N9UP

Óskráð

a1226

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N90AJ

Óskráð

a1971

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N901PC

Óskráð

a2079

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N901QDS

Óskráð

a1466

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N9053T

Óskráð

a2080

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N9098JB

Óskráð

a1975

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N915GM

Óskráð

a1470

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N916LX

Óskráð

a1976

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N9176S

Óskráð

a1471

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N921CC

Óskráð

a1473

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N929JH

Óskráð

a1977

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N929KD

Óskráð

a1742

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N93RS

Óskráð

a1978

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N933DR

Óskráð

10.4.2014
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Nr. 23/855

FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a2081

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N9339CK

Óskráð

a1979

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N939CK

Óskráð

a1980

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N940AE

Óskráð

a1981

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N940CC

Óskráð

a1477

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N951DB

Óskráð

a1232

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N96NB

Óskráð

a1984

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N972QJ

Óskráð

a1234

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N98CG

Óskráð

a1986

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N988SB

Óskráð

a1486

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N989AL

Óskráð

a1236

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N99CN

Óskráð

a1744

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N99NJ

Óskráð

a1235

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N990M

Óskráð

a1987

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N991AL

Óskráð

a1487

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N995CR

Óskráð

a1747

Umráðandi sem notar skráningarstafina: OEHUB

Óskráð

a1240

Umráðandi sem notar skráningarstafina: OYWET

Óskráð

a2082

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PASTEUR Óskráð

a2083

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PEGASUS Óskráð

a2084

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PEGASUZ Óskráð

a1748

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PJWEB

Óskráð

a1246

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PPEIC

Óskráð

a1248

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PPETR

Óskráð

a1251

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PPMIS

Óskráð

a1754

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PPXVJ

Óskráð

a1252

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRAIN

Óskráð

a1255

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRDRI

Óskráð

a1755

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRGKJ

Óskráð

a1257

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRODT

Óskráð

a1258

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRSCE

Óskráð

a1756

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRSPR

Óskráð

a1757

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRTNA

Óskráð

a1263

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PTLMS

Óskráð

Nr. 23/856
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FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1264

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PTLNC

Óskráð

a1266

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PTLUK

Óskráð

a1267

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PTORA

Óskráð

a1269

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PTSCR

Óskráð

a1274

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PTWJS

Óskráð

a1278

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PTXGS

Óskráð

a1280

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PTZMA

Óskráð

a1760

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PZTST

Óskráð

a1761

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PZTSV

Óskráð

a1241

Umráðandi sem notar skráningarstafina: P4FLY

Óskráð

a1992

Umráðandi sem notar skráningarstafina: RECTO1

Óskráð

a2085

Umráðandi sem notar skráningarstafina: RECTO21

Óskráð

a1282

Umráðandi sem notar skráningarstafina: RSSA1

Óskráð

a2089

Umráðandi sem notar skráningarstafina: SEBATOR Óskráð

a1525

Umráðandi sem notar skráningarstafina: SHELL01

Óskráð

a1762

Umráðandi sem notar skráningarstafina: TIBBN

Óskráð

a1526

Umráðandi sem notar skráningarstafina: TIF375A

Óskráð

a2094

Umráðandi sem notar skráningarstafina: TN733TA

Óskráð

a2095

Umráðandi sem notar skráningarstafina: TN890CW Óskráð

a1994

Umráðandi sem notar skráningarstafina: TX9512

Óskráð

a1284

Umráðandi sem notar skráningarstafina: TZTAC

Óskráð

a1285

Umráðandi sem notar skráningarstafina: UJT17

Óskráð

a1490

Umráðandi sem notar skráningarstafina: UJT300

Óskráð

a1286

Umráðandi sem notar skráningarstafina: UN450

Óskráð

a1763

Umráðandi sem notar skráningarstafina: UY209

Óskráð

a1777

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPAAA

Óskráð

a1778

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPAAF

Óskráð

a1288

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPBDB

Óskráð

a1289

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPBJV

Óskráð

a1779

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPBLR

Óskráð

a1290

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPBMS

Óskráð

a1780

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPBVG

Óskráð

a1781

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPBZE

Óskráð

10.4.2014
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FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1294

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCVI

Óskráð

a1765

Umráðandi sem notar skráningarstafina: V2LDI

Óskráð

a1766

Umráðandi sem notar skráningarstafina: V2LDL

Óskráð

a1769

Umráðandi sem notar skráningarstafina: V2LDU

Óskráð

a1770

Umráðandi sem notar skráningarstafina: V2LEL

Óskráð

a1771

Umráðandi sem notar skráningarstafina: V2LFC

Óskráð

a1772

Umráðandi sem notar skráningarstafina: V2LFL

Óskráð

a1775

Umráðandi sem notar skráningarstafina: V2LFT

Óskráð

a1776

Umráðandi sem notar skráningarstafina: V2LGH

Óskráð

a2097

Umráðandi sem notar skráningarstafina: WARLOC1

Óskráð

a1295

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAAEX

Óskráð

a1297

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAESC

Óskráð

a1786

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XAYYY

Óskráð

a1997

Umráðandi sem notar skráningarstafina: X6VAFW

Óskráð

a1301

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YRCJF

Óskráð

a1528

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1004C

Óskráð

a1491

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1005

Óskráð

a1492

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1008

Óskráð

a1493

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1009

Óskráð

a1494

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1010

Óskráð

a1495

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1083

Óskráð

a2000

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1212

Óskráð

a2001

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV128T

Óskráð

a1496

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1401

Óskráð

a2002

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1456

Óskráð

a2003

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1518

Óskráð

a2004

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV155T

Óskráð

a2104

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV174CP

Óskráð

a2005

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV174T

Óskráð

a2006

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1844

Óskráð

a1499

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1850

Óskráð

a2007

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV188T

Óskráð

a1500

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV1929

Óskráð
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FRAKKLAND
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Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1502

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV2073

Óskráð

a2008

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV218T

Óskráð

a2010

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV2286

Óskráð

a1505

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV2421

Óskráð

a1506

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV2422

Óskráð

a2011

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV268T

Óskráð

a1533

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV292CP

Óskráð

a1789

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV401

Óskráð

a2012

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV42CP

Óskráð

a1534

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV450CP

Óskráð

a1535

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV455CP

Óskráð

a1537

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV778CP

Óskráð

a2110

Umráðandi sem notar skráningarstafina: YV815CP

Óskráð

a1302

Umráðandi sem notar skráningarstafina: ZSEPB

Óskráð

a1303

Umráðandi sem notar skráningarstafina: ZSOEE

Óskráð

a1304

Umráðandi sem notar skráningarstafina: ZSPZA

Óskráð

a11755

Umráðandi sem notar skráningarstafina: GGJMB

Óskráð

a12733

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N292CS

Óskráð

a11506

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N829CS

Óskráð

a11512

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N915AV

Óskráð

a11525

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRAGP

Óskráð

a11527

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRDNZ

Óskráð

a12903

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRROZ

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a11542

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCZK

Óskráð

a11546

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VQBFP

Óskráð

a12918

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XACHE

MEXÍKÓ

a12707

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N169FJ

BANDARÍKIN

a11748

Umráðandi sem notar skráningarstafina: 5YJLF

Óskráð

a1564

Umráðandi sem notar skráningarstafina: 3BSSD

Óskráð

a1097

Umráðandi sem notar skráningarstafina: 3DMRW

Óskráð

a1098

Umráðandi sem notar skráningarstafina: 3DRMW

Óskráð

a1791

Umráðandi sem notar skráningarstafina: 3S9402

Óskráð

a1100

Umráðandi sem notar skráningarstafina: 4XCMY

Óskráð
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FRAKKLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

a1102

Umráðandi sem notar skráningarstafina: 6VAFW

Óskráð

a1085

Umráðandi sem notar skráningarstafina: 6152

Óskráð

a1792

Umráðandi sem notar skráningarstafina: 7V2LGH

Óskráð

a1567

Umráðandi sem notar skráningarstafina: 8RGFI

Óskráð

ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f13607

Almond Forest Investments LLC

BANDARÍKIN

33277

Altbridge Projects Ltd.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10803

American Seafood’s Group

BANDARÍKIN

38156

ACTION AVIATION UK

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

39030

AEROCENTURY CORP.

BANDARÍKIN

499

AERODATA AKTIENGES 1

ÞÝSKALAND

23200

AERODYNAMICS USA

BANDARÍKIN

39359

AEROFLIGHT SERVICES

BANDARÍKIN

38433

AEROJET AIRCOMPANY

ÚKRAÍNA

36014

AEROMARITIME INC

BANDARÍKIN

32255

AERO GMBH

ÞÝSKALAND

40084

AERO JET INTL

BANDARÍKIN

38219

AIRBOSS OF AMERICA

KANADA

39197

AIRKROL LLC

BANDARÍKIN

33255

AIRON AIR

DANMÖRK

39457

AIRTRAN AIRWAYS INC.

BANDARÍKIN

34802

AIR AMBULANCE SPEC

BANDARÍKIN

1502

AIR ATLANTA

ÍSLAND

35659

AIR CAPITAL PILOT

BANDARÍKIN

32461

AIR CHATEAUX

FRAKKLAND

34407

ALCI AVIATION

KANADA

f11420

ALTEX LLC

BANDARÍKIN

f12848

AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK

BANDARÍKIN

f10024

AM General, LLC

BANDARÍKIN

33519

ANPARTSSELSKABET

DANMÖRK

34668

AR AIRWAYS PVT LTD

INDLAND
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

30047

ASHTON AVIATION

BANDARÍKIN

14399

ASTAR USA LLC

BANDARÍKIN

31689

AVANGARD AVTN AVV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32918

AVANGARD MALZ AG

ÞÝSKALAND

33503

AVIATION INVENTORY

BANDARÍKIN

f12726

AVIATION SERVICES & SALES INC

BANDARÍKIN

39930

AVIA AM B06 UAB

LITHÁEN

38160

AVON AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32522

AVSTAR INTL CORP

BANDARÍKIN

34980

AVTN CAPITAL GRP (2)

BANDARÍKIN

37888

AVTN CONSULTANTS INC

BANDARÍKIN

35734

AVTN PARTN. AMERICA

BANDARÍKIN

32830

AZA AIR LLC

BANDARÍKIN

36035

AZIZ HASSANALI

BANDARÍKIN

f10063

Bacchus Consulting, LLC

BANDARÍKIN

f10075

BankNote Aviation Corp.

BANDARÍKIN

f13145

Bar-Aero LLC

BANDARÍKIN

f10077

Basic Capital Majestic

BANDARÍKIN

f10977

BioTek Instruments, Inc.

BANDARÍKIN

37168

Bravo Bravo Investments LLC

BANDARÍKIN

35163

Buddy 4, LLC

BANDARÍKIN

24074

BABCOCK AND BROWN

BANDARÍKIN

39536

BAUERMEISTER, J

SVISS

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

ÞÝSKALAND

27616

BLUEBIRD CARGO

ÍSLAND

39816

BLUE DIAMOND TURBINE

BANDARÍKIN

f13941

BP Microsystems Leasing LLC

BANDARÍKIN

28620

BURAQ AIR

LÍBÍA

f12473

B.F. Limited Partnership

BANDARÍKIN

f10102

Cambridge Flight Support, LLC

BANDARÍKIN

f10119

Chris James

BAHAMAEYJAR

f10895

Cooper Industries

BANDARÍKIN

33307

CANADIAN NORTH

KANADA
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

34660

CARIBOU INDUSTRIES

BANDARÍKIN

36772

CAS LTD

BANDARÍKIN

34109

CEZANAIR B.V.

HOLLAND

33272

CIRRUS AIR CLUB

BANDARÍKIN

35180

CJ3 CHARTER LLC

BANDARÍKIN

31719

CLICK MEXICANA

MEXÍKÓ

36331

CLM SRL

ÍTALÍA

32604

CLOSE AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35366

COMFORT LINE LTD

BANDARÍKIN

39277

CONCORD AIR INC

BANDARÍKIN

f12972

CONGO MINING & SERVICES

BANDARÍKIN

27760

CORPORATE ACFT LS

SVISS

39053

CORPORATE AIR SVCS

BANDARÍKIN

33082

CUMULUS INV. HOL.LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38620

C&S Wholesale Grocers, Inc.

BANDARÍKIN

33155

C3J CHARTER LLC

BANDARÍKIN

34678

DANA AIRLINES

NÍGERÍA

39390

DEKA RESEARCH DEV.

BANDARÍKIN

38130

DFASS

BANDARÍKIN

30049

DOVE AIR

BANDARÍKIN

11028

DUNCAN AVIATION

BANDARÍKIN

2766

DYNAMIC PARTNERS BV

HOLLAND

36445

Estrella Aviation

BANDARÍKIN

37474

EAGLE ENTERPRISE

BANDARÍKIN

32738

EAST AIR

39669

EDF LLC

BANDARÍKIN

17105

EFS AIRCRAFT

ÞÝSKALAND

39984

ELITE AIRWAYS

BANDARÍKIN

33139

ENEX AVIATION SA

MÓNAKÓ

f11774

ENGAGE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

30789

EUROLINE AIRCOMPANY

GEORGÍA

39839

EXECUTIVE AIR CHART.

BANDARÍKIN

31497

EXELLAIR

LÚXEMBORG
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

4532

EXO -2T ALLEMAGNE

ÞÝSKALAND

4544

EXO -2T AUTRES PAYS

ÁSTRALÍA

4531

EXO -2T FRANCE

FRAKKLAND

4540

EXO -2T N&S AMERICA

BANDARÍKIN

f11142

Fine Line, L.P.

BANDARÍKIN

f10608

Flight Management Services

BANDARÍKIN

1403

FALKO REGIONAL ACFT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39126

FARSIGHT TECHNOL.

BANDARÍKIN

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

37075

FLIGHTWORX AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27296

FLIGHT MANAGMNT LLC

BANDARÍKIN

3176

FLUGFELAG ISLANDS

ÍSLAND

39146

FLYING FASTER SNC

FRAKKLAND

36160

FLY AWAY AVIATION

BANDARÍKIN

39637

FORINDOPRIMA PER.

INDÓNESÍA

32201

FOUNTAIN AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39194

FREEDOM AIRLINES INC

BANDARÍKIN

39659

GAMA AVIATION ASSET2

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

40072

GATEWOOD INVESTMENTS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

6331

GEMUE GMBH

SVISS

34954

GE CAPITAL SOLUTION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29477

GIFFORD D

BANDARÍKIN

34143

GLOBAL ACFT SOLUTION

BANDARÍKIN

38280

GLOBAL AIR CHRTRS

BANDARÍKIN

37726

GLOBAL WINGS LLC

BANDARÍKIN

f10800

Herzog Contracting Corp.

BANDARÍKIN

f12242

Hope Million Ltd Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

38723

HAMMER THOMAS J

BANDARÍKIN

38218

HAPPY AIR TRAVELLERS

TAÍLAND

23127

HARRIS AIR UTAH

BANDARÍKIN

40009

HAWKER PACIFIC AIR

KÍNA

19833

HAWKER PACIFIC 2

ÁSTRALÍA

37851

HAYAT HAVA VE ARAC

TYRKLAND
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

30256

HELLO

SVISS

f10985

HMC Interests LLC

BANDARÍKIN

36897

HOLDING TERRY A

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

26436

HOLIDAY RETIREMENT

BANDARÍKIN

36115

HZ AVIATION LTD

ÍSRAEL

f10258

Indefensible Corporation (DJMD Corporation)

BANDARÍKIN

35682

Investair 300, LLC

BANDARÍKIN

1479

ICELANDAIR

ÍSLAND

12046

ICELAND COAST GUARD

ÍSLAND

33477

INTEGRA MAP

SPÁNN

40065

INTERCONTL PARTNERS

BANDARÍKIN

25459

INTL JETCLUB LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31393

ITAB (2)

KONGÓ

34334

ITTAG LLC

BANDARÍKIN

f11407

IT AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f10903

Jesse Duplantis Ministries

BANDARÍKIN

36959

JB AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12816

JCE LEASING LLC

BANDARÍKIN

25830

JEDINAK R AND R

KANADA

f11391

JEFFERSON FINANCIAL COMPANY

BANDARÍKIN

f12803

JEM AVIATION LLC

BANDARÍKIN

36921

JETAVIVA LLC

BANDARÍKIN

39643

JETRAN LLC

BANDARÍKIN

39691

JETVUE LLC

BANDARÍKIN

30465

JETWORKS

BANDARÍKIN

f11814

JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN

39830

JET SALES OF FLORIDA

BANDARÍKIN

31939

JOKLAFLUG

ÍSLAND

36618

JPATS

BANDARÍKIN

f13350

JT Aviation Leasing Co. LLC

BANDARÍKIN

35444

Koch Industries

BANDARÍKIN

37333

KAVAN LLC

BANDARÍKIN

35730

KIRLAND 41025 LLC

BANDARÍKIN
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

30456

KMI MANAGEMENT

BANDARÍKIN

f10902

Landow 101 Inc.

BANDARÍKIN

f10996

Laurence Di Francesco

BANDARÍKIN

38705

Logistics Business Services LLC

BANDARÍKIN

34973

LAMONT SEA MARITIME

BANDARÍKIN

39840

LEARFLY

FRAKKLAND

27994

LIFTWOOD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10301

LKM, Inc.

BANDARÍKIN

f11783

L60-215 HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

f13782

Manivalva, S.A

PANAMA

f13951

Mountaire Corporation

BANDARÍKIN

f12191

Mr Chow Enterprises, LTD

BANDARÍKIN

f10320

Mutual of Omaha

BANDARÍKIN

26857

MAINE AVIATION SALES

BANDARÍKIN

25181

MALDIVIAN AIR TAXI

MALDÍVEYJAR

f11446

MARIGOT LLC

BANDARÍKIN

f12845

MARI LLC

BANDARÍKIN

37082

MARK IV AVIATION LTD

BAHAMAEYJAR

39944

MARK IV AVTN LTD

BAHAMAEYJAR

32248

MARRON VENTURES

SVISS

f11780

MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO

BANDARÍKIN

39345

MEISINGER AVIATION

BANDARÍKIN

f12795

MERCER AIR LLC

BANDARÍKIN

36609

MIG AVIATION (UK)LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

805

MIL COLOMBIA

KÓLUMBÍA

7907

MIL EGYPT (3)

EGYPTALAND

1105

MIL ISRAEL

ÍSRAEL

24285

MIL KAZAKHSTAN

KASAKSTAN

1880

MIL MEXICO

MEXÍKÓ

7597

MIL MOROCCO (3)

MAROKKÓ

1111

MIL NORWAY

NOREGUR

39183

MIL SAUDI (KNE)

SÁDI-ARABÍA

5556

MIL SAUDI (RSF)

SÁDI-ARABÍA
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

19955

MIL UKRAINE

ÚKRAÍNA

823

MIL US NAVY

BANDARÍKIN

30154

MISSIONAIR S.L.

SPÁNN

34292

MK AIRCARGO (2)

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35854

MMR-GROUP NV

BELGÍA

39697

MOO TOO 1 INC

BANDARÍKIN

f11373

MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC

BANDARÍKIN

34584

MUNSTER JET PARTNER

ÍRLAND

39663

M INVESTMENTS LLC

BANDARÍKIN

35669

NATO AIRLIFT

LÚXEMBORG

37436

NEXTANT AEROSPACE

BANDARÍKIN

35419

NORLANDAIR

ÍSLAND

f12488

Onni Airways Ltd.

KANADA

40035

OCEAN AIR AVIATION

BANDARÍKIN

31976

OTTER INSPIRATIONS

BANDARÍKIN

30279

Papier Mettler

ÞÝSKALAND

25580

Pioneer Private Aviation

BANDARÍKIN

f10370

Pyle Group LLC

BANDARÍKIN

27784

PACIFIC JET

BANDARÍKIN

33063

PANADERO ENERGY LLC

BANDARÍKIN

39027

PEAK PACIFIC GLOBAL

KÍNA

f11817

PEGASUS AVIATION II INC

BANDARÍKIN

39209

PENTASTAR AIR LTD.

KANADA

9516

PEREGRINE AVIATION

BANDARÍKIN

26496

POLSKIE ZAKLADY LOTN

PÓLLAND

38365

POSEIDON FINANCE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

29769

PREMIERE FLIGHT

BANDARÍKIN

30137

PRIMERA AIR

ÍSLAND

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

f10763

Raven Aviation LLC

BANDARÍKIN

f10380

Redleaf Management Company, LLC

BANDARÍKIN

31967

RADIOACTIVE

BANDARÍKIN

36291

RAFAN HOLDING BV

HOLLAND
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31179

RB AVTN USA

BANDARÍKIN

38738

REVA AIR AMBULANCE

BANDARÍKIN

38098

RH-Flugdienst GmbH & CO. KG

ÞÝSKALAND

33695

ROSS AVIATION INC

BANDARÍKIN

39888

R & L AVIATION

BANDARÍKIN

f11884

Saratoga, INC.

BANDARÍKIN

20236

Sequoia Properties, LLC

BANDARÍKIN

28475

Silk Way Airlines

ASERBAÍDSJAN

f12111

Supervalu Inc.

BANDARÍKIN

35130

Switchback Argentina, LLC

BANDARÍKIN

29518

SAAB ACFT OF AMERICA

BANDARÍKIN

33986

SELVA LTDA.

KÓLUMBÍA

38122

SERVICIOS AER. PROF.

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

36425

SINGAPORE FLYING C.

SINGAPÚR

32244

SKY JET AVTN UGANDA

ÚGANDA

32799

SKY KING INC

BANDARÍKIN

38981

SKY RESEARCH INC

BANDARÍKIN

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

BANDARÍKIN

24369

SK-AIR

SLÓVAKÍA

32954

SLW INTERNATIONAL

BANDARÍKIN

32599

SOUTHERN AIR SYSTEMS

BANDARÍKIN

32603

SPRING AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36338

STRATEGIC MOVES

BANDARÍKIN

34530

SUMMER SUN TRADING

SUÐUR-AFRÍKA

8397

SUNCOAST AVIATION

BANDARÍKIN

37653

SUNRISE AIRWAYS

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

34627

SWIFTJET INC.

KANADA

23948

S GOUV.DU QUEBEC

KANADA

39039

Telescope Capital, LLC

BANDARÍKIN

f11002

Titan International Inc.

BANDARÍKIN

f10447

Town Fair Tires

BANDARÍKIN

30863

TABY AIR MAINTENANCE

SVÍÞJÓÐ

30936

TANGO-LIMA AVIATION

FRAKKLAND
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ÍSLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

38299

TARGET CORPORATION

BANDARÍKIN

34842

TINKLER GROUP AVTN

ÁSTRALÍA

39969

TK AVIA LLC

BANDARÍKIN

31974

TOWER AVTN OF READIN

BANDARÍKIN

32766

TRADEWIND AVTN

BANDARÍKIN

39636

TRAVEL JETS LLC

BANDARÍKIN

38201

TRONOS CANADA

KANADA

32928

TUNISAIR EXPRESS

TÚNIS

25448

UKRAINE CARGO AIRWAY

ÚKRAÍNA

35124

UNICREDIT GLOBAL

AUSTURRÍKI

36942

UNITED ACFT SERVICES

BANDARÍKIN

35464

UNIVERSAL AIR SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28951

US EPPERSON UNDERWRT

BANDARÍKIN

f11852

Valor Aviation LLC

BANDARÍKIN

20609

VOLKSWAGEN USA

BANDARÍKIN

f11345

VS MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

f11839

Western Air Crews

BANDARÍKIN

f13881

Wilson Construction Company

BANDARÍKIN

f12486

Wolrd Heir, Inc

BANDARÍKIN

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38980

WAYPOINT AERONAUTIC.

BANDARÍKIN

f11376

WESTERN ASSET MANAGEMENT CO

BANDARÍKIN

f11383

WESTWIND BROTHERS INC

BANDARÍKIN

f11029

WHITE LODGING SERVICES

BANDARÍKIN

38716

WORLDWIDE ACFT SVCS

BANDARÍKIN

39113

WORLD MARKET AVTN

BANDARÍKIN

6357

WORLD WIDE AIRCRAFT

KANADA

f10841

W&J Air, LLC

BANDARÍKIN

37431

ZAIN SD FZE

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

34395

ZAPOLARYE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f14031

3C Aviation, LLC.

BANDARÍKIN

a11742

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N1459A Óskráð

a11480

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N1667J

Óskráð

Nr. 23/868

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

ÍSLAND
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a11492

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N428CC Óskráð

a11516

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N988T

Óskráð

a11524

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PPPRR

Óskráð

a11521

Umráðandi sem notar skráningarstafina: P4TCO

Óskráð

ÍRLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29670

Aero Ways Inc

BANDARÍKIN

f10007

Air Reese, LLC

BANDARÍKIN

f10765

Alaska Eastern Partners

BANDARÍKIN

36324

Altis

ÍRLAND

33209

Altivia Flight

SINGAPÚR

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

BANDARÍKIN

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

BANDARÍKIN

35023

ACFT FINANCE TRUST

ÍRLAND

39237

ACFT INTNL RENTING

ÍRLAND

31510

ACP JETS

BANDARÍKIN

f11447

ADC AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f10775

ADP Aviation, LLC

BANDARÍKIN

28509

AEROLINEAS DAMOJH

MEXÍKÓ

28752

AEROMANAGMENT GROUP

BANDARÍKIN

39817

AEROTECH FMS PVT.LTD

INDLAND

29293

AERO TIMBER PARTNERS

BANDARÍKIN

23714

AERO TOY STORE LLC

BANDARÍKIN

131

AER ARANN

ÍRLAND

132

AER LINGUS

ÍRLAND

30118

AIRCRAFT INTL RENT

ÍRLAND

32813

AIR BLESSING

BANDARÍKIN

298

AIR CONTRACTORS

ÍRLAND

7057

AIR SHAMROCK

BANDARÍKIN

32218

AIR TAHOMA

BANDARÍKIN

28432

AIR TREK

BANDARÍKIN

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

BANDARÍKIN
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CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda
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f12838

ALEDO SUB LLC

BANDARÍKIN

26140

ALLTECH

BANDARÍKIN

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

BANDARÍKIN

f12957

AMC 50 LLC

BANDARÍKIN

27173

APACHE CORP

BANDARÍKIN

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

BANDARÍKIN

38618

AR INVESTMENTS LLC.

BANDARÍKIN

37935

ASIA AVTN COMPANY

SINGAPÚR

29280

ASTOR STREET ASSET

BANDARÍKIN

33136

ATLANTIC AV KTEB

BANDARÍKIN

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANMÖRK

f11798

AVION SALES LLC

BANDARÍKIN

1868

Bard (C.R. Bard Inc)

BANDARÍKIN

f12103

Benson Football, LLC

BANDARÍKIN

35372

Bindley Capital Partners

BANDARÍKIN

f12682

Bombardier New Aircraft

BANDARÍKIN

36888

Boston Scientific Corp

BANDARÍKIN

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

31686

BARNARD AVIATION

BANDARÍKIN

1537

BAXTER HEALTH CARE

BANDARÍKIN

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

ÍRLAND

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

BANDARÍKIN

25114

BECKER GROUP

BANDARÍKIN

32660

BEDEK AVIATION

ÍSRAEL

38915

BEL AIR LLC

BANDARÍKIN

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

BANDARÍKIN

39847

BK HAWK LLC

BANDARÍKIN

39836

BLS DEVELOPMENT

KANADA

33247

BLUE CITY HOLDINGS

BANDARÍKIN

f11410

BORG HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

31975

BOULDER US

BANDARÍKIN

Nr. 23/869
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ÍRLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

TAÍLAND

26369

B&G LEASING

BANDARÍKIN

f13609

Center for Disease Detection LLC

BANDARÍKIN

f12458

Codale Electric Supply Inc.

BANDARÍKIN

f13788

Constellation Productions

BANDARÍKIN

f10129

Corporate Flight Services, LLC

BANDARÍKIN

30753

Covidien

BANDARÍKIN

f10987

Cozzens and Cudahy Air

BANDARÍKIN

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

30896

CCA AIR CHARTER

BANDARÍKIN

29250

CENTURION AVTN SRVCS

BANDARÍKIN

36860

CESSNA FINANCE CORP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11418

CESSNA FINANCE CORP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

5078

CINTAS

BANDARÍKIN

21455

CITYJET

ÍRLAND

36082

CMC GROUP INC

BANDARÍKIN

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

BANDARÍKIN

19036

CORPORATE JETS PA

BANDARÍKIN

28444

CROSS AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

BANDARÍKIN

39700

CVS PHARMACY INC

BANDARÍKIN

f11899

C C Media Holdings Inc

BANDARÍKIN

35160

C. Dot Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

BANDARÍKIN

f10650

DARBY HOLDINGS

Óskráð

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

BANDARÍKIN

31690

DELTA JET USA

BANDARÍKIN

24235

DENISTON ENTERPRISES

BANDARÍKIN

30715

DMB Aviation

BANDARÍKIN

35370

DOMINOS PIZZA (2)

BANDARÍKIN

28485

DOW CORNING

BANDARÍKIN

f12713

DSS214 LLC

BANDARÍKIN

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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ÍRLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f10176

Energy Corporation of America

BANDARÍKIN

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

BANDARÍKIN

35072

EAC AIR LLC

BANDARÍKIN

8339

EATON

BANDARÍKIN

1009

ELI LILLY

BANDARÍKIN

23828

EMC IRELAND

ÍRLAND

23627

EMERCOM RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33649

ENCORE 684 LLC

BANDARÍKIN

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

BANDARÍKIN

f10208

Flightstar Corporation

BANDARÍKIN

f11889

Futura Travels Limited

INDLAND

33361

FAGEN INC

BANDARÍKIN

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANADA

34792

FASTNET JET ALLIANCE

ÍRLAND

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPTALAND

21578

FEDERAL MOGUL

BANDARÍKIN

28181

FERRO CORP

BANDARÍKIN

30469

FIRST VIRTUAL AIR

BANDARÍKIN

31774

FLYING SQUIRREL

BANDARÍKIN

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

ÍRLAND

3826

FRIEDKIN INTL

BANDARÍKIN

f11239

GameStop, Inc

BANDARÍKIN

f13449

General Dynamics Land Systems

BANDARÍKIN

f12159

Gilead Sciences

BANDARÍKIN

10229

Goodman Real Estate, Inc.

ÞÝSKALAND

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

BANDARÍKIN

22958

Group Holdings

BANDARÍKIN

f13612

Guthy Renker Aviation

BANDARÍKIN

39685

GATX CORPORATION

BANDARÍKIN

39022

GAUGHAN FLYING LLC

BANDARÍKIN

38550

GC INTERNATIONAL LLC

BANDARÍKIN

26624

GENERAL MILLS SALES

BANDARÍKIN

Nr. 23/871
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ÍRLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

38543

GEORGE GUND 3

BANDARÍKIN

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

ÍRLAND

f12778

GIV EXEC JET LLC

BANDARÍKIN

39573

GLOBAL AIR CREW A/S

DANMÖRK

36512

GLOBAL JETCARE

BANDARÍKIN

23814

GLOBAL WINGS LTD

SVISS

3964

GOODYEAR

BANDARÍKIN

f10230

GPAir Limited

KANADA

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

26847

GREENHILL AVTN

BANDARÍKIN

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

BANDARÍKIN

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

BANDARÍKIN

f13923

High Point Airline Limited

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

f10901

Hormel Foods Corporation

BANDARÍKIN

28219

HARLEY-DAVIDSON

BANDARÍKIN

31054

HEAVYLIFT INT.

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

39890

HELIOS AVIATION

BANDARÍKIN

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

BANDARÍKIN

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

ÍRLAND

5170

HUMANA

BANDARÍKIN

f11193

IAMAW

BANDARÍKIN

24747

IFFTG

BANDARÍKIN

32500

ILFC IRELAND LTD

ÍRLAND

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

39282

James S Offield

BANDARÍKIN

34314

Jet Direct Aviation (óskað eftir gjaldþrotaskiptum
25.02.2009)

BANDARÍKIN

f10282

John M. Connors, Jr.

BANDARÍKIN

35520

Jones International Aviation LLC

BANDARÍKIN

31850

JARDEN CORP

BANDARÍKIN

22094

JEPPESEN UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27861

JEP LEASING

BANDARÍKIN

32549

JET CLIPPER JOHNNY

BANDARÍKIN

35926

JET LOGISTICS INC

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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ÍRLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

35981

JET SHARES ONLY

BANDARÍKIN

32652

JET SMART INC

BANDARÍKIN

30210

JET-A-WAY CHARTERS

BANDARÍKIN

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

1584

JOHNSON & JOHNSON

BANDARÍKIN

f10287

Kenair, Inc.

BANDARÍKIN

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

BANDARÍKIN

f10713

Konfara Company

BANDARÍKIN

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

BANDARÍKIN

8180

KELLOGG

BANDARÍKIN

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

BANDARÍKIN

f10295

Leco Corporation

BANDARÍKIN

29729

Letica Leasing LLC

BANDARÍKIN

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

BANDARÍKIN

31706

LCG ENTERPRISES

BANDARÍKIN

35616

LEONARD GREEN & PART

BANDARÍKIN

32207

LISBON LIMITED

BERMÚDAEYJAR

28852

LONDON CITY JET

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36958

LUNA ENTERTAINMENT

BANDARÍKIN

f12230

Mannco LLC

BANDARÍKIN

f10507

Midland Financial Co.

BANDARÍKIN

f12940

Motorola Solutions, Inc.

BANDARÍKIN

f10968

Mozart Investments, Inc.

BANDARÍKIN

37122

MACQUARIE ACFT LEASG

ÍRLAND

36961

MAGELLAN A/C SVCS

ÍRLAND

30454

MAJJEC JHETT

BANDARÍKIN

26422

MANDAN

BANDARÍKIN

38653

MANHAG AG

SVISS

27630

MERCURY ENGINEERING

ÍRLAND

30050

MHS TRAVEL & CHTR

BANDARÍKIN

f13615

MIDES SEM DE CV

EL SALVADOR

1104

MIL IRELAND

ÍRLAND

f10317

MMB Management Advisory Services

BANDARÍKIN
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ÍRLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda
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31703

MMRB SERVICES

BANDARÍKIN

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

BANDARÍKIN

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

BANDARÍKIN

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

BANDARÍKIN

32479

MVA AVIATION LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38901

M&M AVIATION GROUP

BANDARÍKIN

f10919

Noble Energy, Inc.

BANDARÍKIN

f10334

Noel Group Aviation

BANDARÍKIN

f12093

Nustar Logistics

BANDARÍKIN

f10328

NCR Corporation

BANDARÍKIN

18352

NESTLE PURINA PETCAR

BANDARÍKIN

29867

NEXT FLIGHT JETS

BANDARÍKIN

32930

NINETY EIGHT AVTN

BANDARÍKIN

37562

NONSTOP AVIATION

BANDARÍKIN

11930

NORTH AMERICAN AIRL

BANDARÍKIN

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

BANDARÍKIN

26985

NORTH STAR AVTN

BANDARÍKIN

39895

NOVAJET (2)

KANADA

f12769

N48KZ LLC

BANDARÍKIN

39276

N583KD LLC

BANDARÍKIN

18796

N728LW LLC

BANDARÍKIN

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

BANDARÍKIN

32397

OFFICE DEPOT

BANDARÍKIN

37310

OKAY AIRWAYS

KÍNA

9116

OMEGA AIR (USA)

BANDARÍKIN

7079

ORBIS INTL

BANDARÍKIN

35897

OSLO EXPRESS

BANDARÍKIN

2079

OWENS ILLINOIS

BANDARÍKIN

3252

PepsiCo, Inc.

BANDARÍKIN

34422

Premier Executive Jets Ltd

ÍRLAND

31045

PrivateSky Aviation LLC

BANDARÍKIN

7076

Project ORBIS International, Inc.

FRAKKLAND

33261

PACIFIC SKY

KANADA

10.4.2014

10.4.2014
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ÍRLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

8792

PALMER A

BANDARÍKIN

29783

PEGASUS AVIATION CA

BANDARÍKIN

36816

PHILLIPS EDISON & CO

BANDARÍKIN

32055

PIONEER ADVENTURES

NÝJA-SJÁLAND

39139

PITCH LINK LLC

BANDARÍKIN

f10361

PNC Financial Services Group

BANDARÍKIN

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

BANDARÍKIN

32096

PRIME AVIATION JSC

KASAKSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

BANDARÍKIN

10012

P & E PROPERTIES

BANDARÍKIN

26605

QUEST AVTN

BANDARÍKIN

32706

RBGT LLC

BANDARÍKIN

f10978

REAUD MORGAN QUINN

BANDARÍKIN

31234

RED BARN FARMS

BANDARÍKIN

39616

REGENT AIRWAYS (VG)

BANGLADESS

39499

RITE HITE HOLDING

BANDARÍKIN

38890

RKK Management, Inc.

BANDARÍKIN

f11777

ROBINSON LEASING INC

BANDARÍKIN

23899

ROLLINS INC.

BANDARÍKIN

29788

RORO 212

BANDARÍKIN

31502

ROTOR TRADE (ARC)

BANDARÍKIN

2292

ROWAN COMPANIES PLC

BANDARÍKIN

30090

RUSAVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU
FURSTADÆMIN

39971

RUUD LIGHTING INC

BANDARÍKIN

8651

RYANAIR

ÍRLAND

f13682

Saltchuk resources inc.

BANDARÍKIN

f10397

Select Management Resources, LLC

BANDARÍKIN

f10824

Seminole Tribe of Florida

BANDARÍKIN

f14029

Signature Group LLC

BANDARÍKIN

f13116

Standridge Color Corporation

BANDARÍKIN

f10501

Sunoco Inc.

BANDARÍKIN

28054

SAFEWAY

BANDARÍKIN

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

BANDARÍKIN
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CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda
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34898

SD VERMOGENSVERWALT

ÞÝSKALAND

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

BANDARÍKIN

39975

SHP AIR LEASING

BANDARÍKIN

24869

SIERRA PACIFIC IND

BANDARÍKIN

36640

SIM SAS

FRAKKLAND

f12817

SITRICK AND CO

BANDARÍKIN

31192

SOUTHERN JET MGMT

BANDARÍKIN

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and
Frank Group, LLC)

BANDARÍKIN

39867

SPICEJET LTD

INDLAND

37778

SQUADRON LEASING

ÍRLAND

31823

STARSHIP ENTERPRISE

BANDARÍKIN

38625

Tashi Corporation

BANDARÍKIN

f10441

The Sherwin-Williams Company

BANDARÍKIN

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

BANDARÍKIN

3696

TEXAS INSTRUMENTS

BANDARÍKIN

f11309

THIRD SECURITY LLC

BANDARÍKIN

f13842

TLS Aviation LLC

BANDARÍKIN

f12991

TONY DOWNS FOODS

BANDARÍKIN

9788

TRANSIT AIR SRVC

BANDARÍKIN

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

BANDARÍKIN

29623

TRICYCLE AVIATION

BANDARÍKIN

35071

T2 Aviation Mgmt.

BANDARÍKIN

9252

University Corporation for Atmospheric Research
(UCAR)

BANDARÍKIN

f12692

UNICORP AVIATION LLC

BANDARÍKIN

2797

UNITED STATES STEEL

BANDARÍKIN

9275

VALLEJO INVESTMENTS

BANDARÍKIN

f11803

VALLEY JET LLC

BANDARÍKIN

29120

VEN AIR

ÍRLAND

32119

VIA FELIZ II

BANDARÍKIN

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

BANDARÍKIN

28043

VILLAGE EQUIPMENT

BANDARÍKIN

36447

VTB LEASING (EUROPE)

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

10.4.2014

10.4.2014
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CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda
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36499

Warner Chilcott (US), LLC

BANDARÍKIN

f10815

Washington Penn Plastic Company

BANDARÍKIN

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan &
Morgan

BANDARÍKIN

f10792

Werner Enterprises Inc.

BANDARÍKIN

f14028

Whitesell Corporation

BANDARÍKIN

f10784

Wilmington Trust

BANDARÍKIN

5187

WELDBEND

BANDARÍKIN

35439

WELLS FARGO BANK NW

BANDARÍKIN

31125

WESTON LTD

ÍRLAND

38797

WILDGOOSE LLC

BANDARÍKIN

28282

WINGEDFOOT AVTN

BANDARÍKIN

38212

WINGS AVIATION (DE)

BANDARÍKIN

32453

WINGS OF LEBANON

LÍBANON

33542

WING FINANCIAL LLC

BANDARÍKIN

29233

WRENAIR

ÍRLAND

32454

XJET USA

BANDARÍKIN

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

GÍBRALTAR

31649

Z1 HOLDINGS

BANDARÍKIN

34931

Blue Nightingale Trading

SUÐUR-AFRÍKA

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

39398

818 AVIATION INC

BANDARÍKIN

37435

921BE LLC

BANDARÍKIN

a11477

Umráðandi sem notar skráningarstafina: HP1A

Óskráð

a11491

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N415MX

Óskráð

a12818

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N786JB

Óskráð

a12861

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N920JS

Óskráð

a12917

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XABEG

MEXÍKÓ

ÍTALÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f11555

Aero Taxis Metropolitanos

Óskráð

f10307

AirBar LLC

BANDARÍKIN
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f10004

Air Mercury, Ltd.

BERMÚDAEYJAR

f10022

Alcoa, Inc.

BANDARÍKIN

31568

Alenia Aermacchi S.p.A.

ÍTALÍA

37425

ABBERTON LTD

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

24650

ABU DHABI AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

29651

AEROMANAGEMENT EUROP

ÍTALÍA

31391

AERONORD-GROUP

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

30371

AEROPORTUL MARCULEST

LÝÐVELDIÐ MOLDÓVA

19195

AEROTRANSPORTES PRIV

MEXÍKÓ

35660

AEROYACHT INVESTMENT

ÍTALÍA

39769

AETHRA SISTEMAS

BRASILÍA

22368

AGUSTA WESTLAND SPA

ÍTALÍA

29450

AIC CANADA

KANADA

30283

AIRCRAFT PROPERTIES

BANDARÍKIN

32513

AIRCRAFT SYSTEM

SUÐUR-AFRÍKA

27328

AIRSTARS AIRWAY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

11479

AIR DOLOMITI

ÍTALÍA

32715

AIR FOUR S.P.A.

ÍTALÍA

30965

AIR ITALY

ÍTALÍA

36964

AIR MANDALY 2

ÓSKILGREINT

39334

AIR NTL AUSTRALIA

ÁSTRALÍA

31884

AIR PRESTIGIO

BANDARÍKIN

35312

AIR SPEA S.R.L.

ÍTALÍA

36050

AIR TEAM EXCUTIVE

ÍTALÍA

34676

AIR UGANDA

ÚGANDA

9953

AIR VALLEE

ÍTALÍA

40046

AIR VOLTA EOOD

BÚLGARÍA

33278

AIR WING S.P.A.

ÍTALÍA

37604

ALBATROS ACFT CORP

KANADA

30526

ALBATROS AIRWAYS

ALBANÍA

9303

ALBERTO CULVER

BANDARÍKIN

34831

ALITALIA C.A.I. SPA

ÍTALÍA

36390

ALLIBO AIR CARGO

LÍBÍA

10.4.2014

10.4.2014
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ÍTALÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

28123

AMRASH

BANDARÍKIN

38746

ARTEM VASILYEV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f13950

ASTRA HOLDINGS INC.

VENESÚELA

36508

AVIATION CAPITAL SOL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36451

AXSOA S.P.A.

ÍTALÍA

f13502

Biotab Nutraceuticals

BANDARÍKIN

f10086

Black Diamond Aviation

BANDARÍKIN

29878

BALMORAL AIR PTY

ÁSTRALÍA

31999

BASHKORTOSTAN AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34857

BB FLY S.R.L.

ÍTALÍA

20198

BELAVIA AIRLINES

HVÍTA-RÚSSLAND

31421

BELLE AIR

ALBANÍA

32891

BERJAYA AIR SDN (2)

MALASÍA

36408

BLUEBAIR JET

SVISS

32734

BLUE JET

BANDARÍKIN

31928

BLUE MERCURY S.R.L.

ÍTALÍA

26015

BLUE PANORAMA LI

ÍTALÍA

38958

BLUE PANORAMA (2) LI

ÍTALÍA

f11338

BLUE STAR MANAGEMENT SERVICES
CORP

BANDARÍKIN

37770

BOEING WICHITA IDS

BANDARÍKIN

38549

BOMBARDIER LEARJET

BANDARÍKIN

37190

BORDER GUARD EP

PÓLLAND

35243

BRAATHENS TRAINING

SVÍÞJÓÐ

39045

BRAZIL TRADING LTDA

BRASILÍA

32566

BRENZIL PTY

ÁSTRALÍA

27675

BUDDHA AIR

NEPAL

35914

BUSINESS AIR PARTS

BANDARÍKIN

f13770

Cameron industries consult Inc.

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

f12602

Cartera de Inversiones Venezola C.A.

BANDARÍKIN

30812

Consolidated Investment Group

BANDARÍKIN

19019

CABLEAIR

BANDARÍKIN

5083

CAI

ÍTALÍA

f11308

CANDYBAR AVIATION LLC

BANDARÍKIN
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32079

CAREMARK AVIATION

BANDARÍKIN

35318

CARGOLUX ITALIA

ÍTALÍA

36379

CARISLE BAY

SVISS

26954

CARNIVAL CORP

BANDARÍKIN

38117

CAROPAN COMPANY SA

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31898

CATEX USA

BANDARÍKIN

36292

CERAMICA CLEOPATRA

EGYPTALAND

36770

CHEMIPLASTICA

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

24759

CNH America LLC

BANDARÍKIN

35645

CN AVIATION

BANDARÍKIN

35761

CORPO FORRESTALE

ÍTALÍA

38402

COTEMINAS

BRASILÍA

36979

C FLY S.R.L.

ÍTALÍA

f10100

C. Cary Patterson

BANDARÍKIN

29468

Dillard’s Inc.

BANDARÍKIN

37371

DAKO AIRLINES SA

LÚXEMBORG

32598

DELIA A/S

DANMÖRK

36591

DELMAR SYSTEMS INC.

BANDARÍKIN

36268

DELTON GROUP INC.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

27358

DI AIR

SVARTFJALLALAND

18428

DOLE FOODS

BANDARÍKIN

28426

DOLPHIN AIR EXPRESS

ÍTALÍA

9322

DOMUS

ÍTALÍA

f11470

DOUBLE V RESOURCES LLC

BANDARÍKIN

30245

DRAX GROUP

BANDARÍKIN

31864

DS AVIATION

ÍSRAEL

23676

DUDMASTON LTD

SVISS

f12669

Elk Mountain Consulting LLC

BANDARÍKIN

f11891

Encanto Investment Inc

BANDARÍKIN

24307

ELITICINO SA

SVISS

27824

ELIWORK SRL

ÍTALÍA

8149

ENAV ITALIA

ÍTALÍA

39456

ENGAGE AVIATION LLC

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

34700

EP AVIATION LLC

BANDARÍKIN

1039

ETHIOPIAN AIRLINES

EÞÍÓPÍA

5051

EUROFLY SERVICE

ÍTALÍA

f12110

EUROJET HOLDINGS LTD

BERMÚDAEYJAR

29693

EUTELIA S.P.A.

ÍTALÍA

36996

EXECUJET CHARTER SVC

BANDARÍKIN

39574

E AND A AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39049

E C MENZIES AVIATION

BANDARÍKIN

33586

E+A AVIATION

SVISS

f10871

Fort Calumet Company

BANDARÍKIN

f12234

Full Hill Limited Hong Kong

HONG KONG SAR

f12550

Full Wing Holdings Limited

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f12791

FERTITTA ENTERTAINMENT LLC

BANDARÍKIN

31996

FIBA AIR HAVA

TYRKLAND

24342

FININVEST

ÍTALÍA

32391

FLIGHTPARTNER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31464

FLIGH TEST ASSOCIATE

BANDARÍKIN

21557

FLYNOR JET

ÍTALÍA

36118

FLY540 KENYA

KENÍA

39989

FMP AVIATION LLC

BANDARÍKIN

38931

FORTE AVIATION PARTS

BANDARÍKIN

37983

FRI-EL GREEN POWER

ÍTALÍA

f10228

Golden Gaming

BANDARÍKIN

34858

GALAXY AIRWAYS INC.

KANADA

37037

GAMAY ENTERPRISES LT

BRASILÍA

35213

GEDEAM TOURISM S.A.

LÚXEMBORG

30273

GEFA LEASING GMBH

ÞÝSKALAND

29961

GENERAL WORK GUINEA

MIÐBAUGS-GÍNEA

36315

GEO LOGISTICA

ÍTALÍA

36948

GIANAIR LTD

GANA

36179

GLENN EAGLES RESEARC

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12981

GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING
LTD

BANDARÍKIN

33783

GLOBUS LLC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ
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27805

GMG AIRLINES LTD

BANGLADESS

32024

GMR INDUSTRY LTD

INDLAND

29615

GOLDEN AIR SRL

ÍTALÍA

39649

GO2SKY

SLÓVAKÍA

32887

GP Aviation

BANDARÍKIN

36873

GRASKOP AVIATION LLC

BRASILÍA

f11463

GR1040 INC

BANDARÍKIN

31017

GULF AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

32263

GUTMEN INC.

BRASILÍA

32161

G350 LEASING LLC

BANDARÍKIN

31089

Hawker Aviation LLC

BANDARÍKIN

f12241

Hermes Capital Limited Bermuda

BERMÚDAEYJAR

32296

HANSUNG AIRLINES

LÝÐVELDIÐ KÓREA

34031

HAWKER 700LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10822

HEB Grocery Company, LP

BANDARÍKIN

f10248

HGA, LLC

BANDARÍKIN

37563

HIGH TECH AIRCRAFT 2

BANDARÍKIN

22863

HUBBARD ENTERPRISES

BANDARÍKIN

f13901

Indika Mitra Investments Pte Ltd

BANDARÍKIN

f10259

Inversiones Far West Inc.

BANDARÍKIN

37842

IBEX AIR CHARTER

LÍBANON

25061

INAER AVIATION ITALIA S.p.A.

ÍTALÍA

36788

INDONESIA AIR TRA(2)

INDÓNESÍA

26580

INTERFLY SRL

ÍTALÍA

36455

INTL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

27510

ITALEASE

ÍTALÍA

37841

JBS S/A

BRASILÍA

38415

JB AVIATION II LLC

BANDARÍKIN

32677

JETALLIANCE EAST JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38438

JETCOM S.R.L.

ÍTALÍA

34346

JETDIRECT AVTN INC

BANDARÍKIN

32062

JETEX FLIGHT SUPPORT

LÍBÍA

30695

JETLINK EXPRESS

KENÍA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

34576

JETPLANET S.R.L.

ÍTALÍA

35564

JET AVIATION (VA)

BANDARÍKIN

38551

JET AVIVA LLC

BANDARÍKIN

25029

JET PLANE CORP

DANMÖRK

31941

JET SUPPORT GROUP

CAYMAN-EYJAR

f12752

JK AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12763

JODA LLC

BANDARÍKIN

30609

JSC NORDAVIA-RA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10283

JSM at FALCON, LLC

BANDARÍKIN

36322

KARNAVATI AVIATION

INDLAND

38012

KAUPÉ AVIATION LTD

SVISS

29205

KND AIRCRAFT LEASING

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32068

K & M AVIATION

BANDARÍKIN

f10999

LatAm LLC

BANDARÍKIN

f10839

Leonard Green and Partners, L.P.

BANDARÍKIN

f10781

Lucky Fives LLC

BANDARÍKIN

32713

LAUTHER-PHILLIPS

BANDARÍKIN

39458

LB CONVEY JET LTD

KÝPUR

29027

LEADING EDGE

BANDARÍKIN

38276

LEILA JET LTD.

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

30044

LEMOINE INVESTMENTS

BANDARÍKIN

31451

LENNAR

BANDARÍKIN

23188

LIBYAN AIR AMBULANCE

LÍBÍA

39036

LIFEJET LTD.

MALTA

18942

LINDSTROEM ENAR

SVÍÞJÓÐ

33253

LINUS AIRWAYS

INDÓNESÍA

28628

LUKOIL AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22416

LVOV AIRLINES

ÚKRAÍNA

f11389

L & L LEASING IV LLC

BANDARÍKIN

f10828

Marnell Corrao Associates

BANDARÍKIN

35314

MAE AIRCRAFT MGMT.

BAREIN

36367

MAGELLAN AVIATION

ÍRLAND

36491

MANAGEMENT SERVICES

BANDARÍKIN

Nr. 23/883
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36421

MARCPLAN CHARTER

ÁSTRALÍA

27891

MASS MUTUAL LIFE

BANDARÍKIN

39901

MATONE PROMOTORA

BRASILÍA

35469

MAZAG

CAYMAN-EYJAR

38206

MELO PARTICIPACOES

BRASILÍA

11698

MERIDIANA FLY

ÍTALÍA

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

ÚKRAÍNA

37676

MILLENNIUM LABS

BANDARÍKIN

1106

MIL ITALY

ÍTALÍA

24266

MINISTERO INTERNO

ÍTALÍA

36406

MISTER JET

ÞÝSKALAND

8487

MISTRAL AIR ROMA

ÍTALÍA

31311

MSC AVIATION

SVISS

f10769

MSS Falcon 900LLC

BANDARÍKIN

37803

M-NICE LIMITED

SVISS

f12605

Net Medical, C.A.

BANDARÍKIN

26129

New World Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f10633

Northwestern Mutual Life Ins. Co.

BANDARÍKIN

36980

NAND AVIATION

SÁDI-ARABÍA

35377

NASJET

SÁDI-ARABÍA

33889

NAVELLIER & ASSOCS

BANDARÍKIN

28484

NEOS

ÍTALÍA

36477

NESMA AIRLINES

EGYPTALAND

f12702

NETJETS SALES INC

BANDARÍKIN

33201

NEWCO MANAGEMENT GRP

BANDARÍKIN

38345

NEW LIVINGSTON SPA

ÍTALÍA

26030

NEXT CENTURY AVTN

BANDARÍKIN

31499

NIKAIR SRL

ÍTALÍA

29756

NOEVIR AVIATION

BANDARÍKIN

28892

N90BJ

BANDARÍKIN

27302

OAK MANAGEMENT

BANDARÍKIN

35934

ODYSSEY ADVENTURES

BANDARÍKIN

37412

OPI SERVIZI S.R.L.

ÍTALÍA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍTALÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36149

OZARK MANAGEMENT (2)

BANDARÍKIN

f10557

Penobscot Properties, LLC

BANDARÍKIN

f10357

Pinehurst Meadows LLC

BANDARÍKIN

32200

PABLO AIR LINE SRL

ÍTALÍA

32786

PACIFIC INFORMATION

ARÚBA

31079

PAFO

BANDARÍKIN

35642

PELICAN DEVELOPMENT

BANDARÍKIN

32710

PENN NATIONAL GAMING

BANDARÍKIN

37380

PETRA AIRLINES

JÓRDANÍA

31232

PETROFF AIR

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

36592

PFP ASSOCIATES LLC

BANDARÍKIN

36071

PHOENIX AVTN MNGMENT

EGYPTALAND

28946

PITTCO

BANDARÍKIN

f11406

PLATINUM EQUITY LLC

BANDARÍKIN

34770

PL LOGISTICS CORP

SUÐUR-AFRÍKA

33167

PRADA S.P.A.

ÍTALÍA

30442

PRECISION AIR SVCS

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

23692

PRECISION AIR SVCS.

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

39714

PROJET GMBH

ÞÝSKALAND

25235

PROVINCIA AUTONOMA

ÍTALÍA

f10373

Raptor Group Holdings LP

BANDARÍKIN

f10390

Rochester Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f11465

RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

39853

RDF INVESTISSEMENT

LÚXEMBORG

33019

REALI TAXI AEREO

BRASILÍA

37772

REMOREX PTY LTD AUS

ÁSTRALÍA

22653

RENAIR 315 LLC

BANDARÍKIN

27572

RHEA VENDORS

ÍTALÍA

32661

ROONEY HOLDINGS INC

BANDARÍKIN

33024

ROYAL FALCON

JÓRDANÍA

f11347

RSI HOLDING LLC

BANDARÍKIN

36748

RWANDAIR (HR)

RÚANDA

f10372

R.O.P. Aviation, Inc.

BANDARÍKIN
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f10399

Sentry Insurance a Mutual Company DBA
Sentry Aviation Services LLC

BANDARÍKIN

f10400

Servicios Aereos Sudamericanos S.A.

ARGENTÍNA

37964

Sky Wings LTD

ÞÝSKALAND

31505

Springway

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

29126

Star Aircraft Leasing S.A.

BANDARÍKIN

f10414

State Farm Mutual Automobile Insurance Co.

BANDARÍKIN

37243

Stryker Corp

BANDARÍKIN

31740

Sunstate Aviation and Leasing, LLC

BANDARÍKIN

f12989

SAFEGUARD ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN

37839

SARDINIAN SKY SERVIC

ÍTALÍA

35774

SASO AIR LLC

BRASILÍA

39608

SAUDI INTERNATIONAL

SÁDI-ARABÍA

28283

SCS SERVICES

BANDARÍKIN

25882

SEQUOIA MILLENNIUM

BANDARÍKIN

36271

SERVICE CORP INTL

BANDARÍKIN

23243

SERVIS AIR HAVA

TYRKLAND

10356

SERVIZI TRASPORTI

ÍTALÍA

28179

SEVASTOPOL AVIA

ÚKRAÍNA

36742

SILVER BIRD INT.

ÞÝSKALAND

8484

SIRIO

ÍTALÍA

31624

SKYKAR AVIATION

BANDARÍKIN

10748

SKYSERVICE AIRLINES

KANADA

37931

SKY BEYOND

SINGAPÚR

35899

SKY LINE SRL

ÍTALÍA

37521

SMALL PLANET (LI)

ÍTALÍA

34027

SOPHIA AIRLINES

FÍLABEINSSTRÖNDIN

34631

SORENA EXPORT LTD.

ÚKRAÍNA

30462

SOUTHERN AIR SYSTEM

BANDARÍKIN

36438

SOUTH AFRICAN EXP.

SUÐUR-AFRÍKA

36112

SPAN AIR PVT LTD

INDLAND

30747

SPRINGLINE

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34744

STAR UP S.A.

PERÚ

25832

STEPHENSON AIR SVCS

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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37091

SUNSET AVIATION LLC

BANDARÍKIN

39538

SUPERJET INTERNTL

ÍTALÍA

31789

SYDNEY JET CHARTER

ÁSTRALÍA

f10435

SYMAX LLC

BANDARÍKIN

29524

S.K.M.

BERMÚDAEYJAR

36364

Time Warner Cable Enterprises LLC.

BANDARÍKIN

f12493

Titlemax Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f11186

Trinity Broadcasting of FL., Inc.

BANDARÍKIN

22663

TAVISTOCK AVTN

BANDARÍKIN

38643

TESSITURA ROBECCHETT

ÍTALÍA

39690

THE WHITEWIND CO

BANDARÍKIN

31381

TRIP LINHAS AEREAS 2

BRASILÍA

37276

TRI MARINE LOGISTICS

BANDARÍKIN

33685

TRT EQUITY ADVISORS LLC

BANDARÍKIN

39651

ULTRA AIR LLC

BANDARÍKIN

35594

UNITED AIRGROUP COR.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

35073

UNITED AVIATION (HL)

LÍBÍA

f11404

UNITED HEALTHCARE SERVICES INC

BANDARÍKIN

f12469

UPMC

BANDARÍKIN

39426

VELING LTD

MÁRITÍUS

f11414

VERDE CAPITAL CORP

BANDARÍKIN

29884

VIZAVI-AVIA LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32561

VK AVIATION USA

BANDARÍKIN

32987

VOLIAMO

SVISS

f12001

V1 Aviation Inc.

BANDARÍKIN

f10568

Westbury Group Ltd.

BERMÚDAEYJAR

f10872

Westwind Aquisition

BANDARÍKIN

35634

WALKER AIR

ÁSTRALÍA

34937

WELLARD AVIATION

ÁSTRALÍA

f11301

WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO
NA TRUSTEE

BANDARÍKIN

39869

WESTAIR WINGS

NAMIBÍA

30275

WESTERN STONE &METAL

BANDARÍKIN

8586

WHIRLPOOL

BANDARÍKIN
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38875

WHITE TAIL AVTN AVV

BANDARÍKIN

26545

WIDEWORLD SRVCS

ARGENTÍNA

33364

WINDROSE AVIATION

ÚKRAÍNA

38045

WIN AIR JET

TAÍVAN

f13019

Xcoal Energy & Resources

BANDARÍKIN

35438

XLA AVIATION

SVISS

28383

YAKUTIA AIRCOMPANY J

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f12167

251 Finance Inc

BANDARÍKIN

37781

43 AIR SCHOOL

SUÐUR-AFRÍKA

39001

546 PARTICIPACOES

BRASILÍA

a12896

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
PRFNP

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a11754

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
GELOA

Óskráð

a11498

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N577DA

Óskráð

a12869

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N966BW

BANDARÍKIN

KÝPUR
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

35731

AGREVIA HOLDINGS

GRIKKLAND

39098

AG AIR

GEORGÍA

27258

AIM AVIATION

ÍSRAEL

37309

AIRLINE ALLIED SVCS

INDLAND

34989

AIR EXECUTIVE

KÝPUR

32393

AIR ONE CORP

SVISS

33059

ALLIANCE AIR

INDLAND

36209

ARK AIRWAYS

ARMENÍA

37959

ARROW AVIATION LTD

ÍSRAEL

31856

AVIATION SVCS GUAM

BANDARÍKIN

25193

AVIATORS INDIA

INDLAND

32427

AYEET AVIATION

ÍSRAEL

37570

AZUR AVIATION

FRAKKLAND

33683

A&S WORLD AIRCRAFT

BANDARÍKIN

31603

BRITISH GULF INTNL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

KÝPUR
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31988

BUSINESS-AERO OOO

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37660

CENTAURI RP AVIATION

BANDARÍKIN

33580

CENTRAFRIQUE AIR EXP

MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ

12148

CHIM NIR AVIATION

ÍSRAEL

34081

COMAIR (KULULA)

SUÐUR-AFRÍKA

20324

CSM AVIATION

KÝPUR

866

CYPRUS AIRWAYS

KÝPUR

33534

DOIYATEC COMMS LTD

NÍGERÍA

27554

EDT SHIPMANAGEMENT

KÝPUR

16417

EUROCYPRIA

KÝPUR

31008

FALCON EXPRESS CARGO

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

34679

FALLBROOK PTY LTD

ÁSTRALÍA

34823

FIRST KUWAITI

KÚVEIT

31112

FLAIR AVIATION GMBH

ÞÝSKALAND

37354

FLY ME

MALDÍVEYJAR

8214

FUNAIR

BANDARÍKIN

f10827

Glenn Eagles Research LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36929

GLOBAL JET DUBAI

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35606

GLOBAL PROJECTS

INDLAND

7978

GLOBE AERO (3)

BANDARÍKIN

31245

GLOBE JET

LÍBANON

32491

GOAIRLINES INDIA

INDLAND

34421

GULF JET (DUBAI)

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

29619

HAMRA AIR

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

f12985

HELMSBRISCOE

BANDARÍKIN

36429

HINDUSTAN CONSTRUCT.

INDLAND

35562

INTEGRATED AVIATION

JÓRDANÍA

31523

INTERLINK AIRLINES

SUÐUR-AFRÍKA

5292

JENSON & NICHOLSON

SINGAPÚR

7132

JOANNOU PARASKEVAIDE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36427

JSW STEEL LTD

INDLAND

30932

KINGFISHER AIRLINES

INDLAND

39467

MALINDO AIRWAYS

MALASÍA

Nr. 23/889

Nr. 23/890

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

KÝPUR
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

30973

MARSLAND AVIATION

SÚDAN

39662

MAXIMA EXPRESS LTD

AUSTURRÍKI

31441

MEGA

KASAKSTAN

1090

MIL DENMARK

DANMÖRK

1102

MIL NETHERLANDS

HOLLAND

35759

NAL ASSET Management Ltd

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28698

NATIONAL ACFT LEASIN

BANDARÍKIN

32955

NEW MACAU LANDMARK

MAKAÓ

31143

Orion-X” Ltd.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

24788

ORIENT THAI AIRLINES

TAÍLAND

24229

PANKH

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32162

PARAMOUNT AIRWAYS VI

INDLAND

37181

PINNACLE AIR PVT LTD

INDLAND

f10384

Reliance Transport & Travels Pvt Ltd

INDLAND

f11013

Rockcreek Aviation

BANDARÍKIN

f10401

Shotgun Ranch

BANDARÍKIN

f10393

SAIB LLC

BANDARÍKIN

26471

SAKAVIA SERVICE

GEORGÍA

32298

SCANDI HIST FLIGHT

NOREGUR

29833

SKY GATE

JÓRDANÍA

33512

TAHMID AIR

KASAKSTAN

29649

UB AIR PVT LTD

BANDARÍKIN

30383

UKRAINIAN HELICOPTER

ÚKRAÍNA

26103

UTAIR-HELICOPTERS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26821

VERTICAL-T COMPANY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

LETTLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

28309

AEROKLUB AIST

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37312

AERO TRANSPORTE SA

PERÚ

35251

AIRCOMPANY GRODNO

HVÍTA-RÚSSLAND

23085

AIR BALTIC COORPORATION

LETTLAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LETTLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31027

FERAFORT INVESTMENT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35448

HENNY, J

BELGÍA

18062

INVERSIA CARGO

LETTLAND

37294

MARIMAX JETS LTD.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

24839

RUSAIR JOINT STOCK

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37697

SKY GUINEE AIRLINES

TADSJIKISTAN

21470

SMARTLYNX AIRLINES

LETTLAND

36339

TARCO AIR

SÚDAN

39341

TONLESAP AIRLINES

KAMBÓDÍA

35294

TRI STAR AVTN CO

BANDARÍKIN

34617

WINGS4US

AUSTURRÍKI

LITHÁEN
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

26887

AEROCENTRUM SPOL

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

39610

AEROJET BALTIC

LITHÁEN

37287

ASSOCIATION B-JET LT

LITHÁEN

39828

AVIA AM B01 UAB

LITHÁEN

39490

AVIA AM B07 UAB

LITHÁEN

31300

AVION EXPRESS

LITHÁEN

36910

EUROPOS VARTAI, VSI

LITHÁEN

38814

JENDELA

ÞÝSKALAND

34813

MERIDIAN AIRWAYS

NÍGERÍA

22249

MIL LITHUANIA

LITHÁEN

31219

QANOT-SHARQ

ÚSBEKISTAN

35831

SAKHALINSKIE (SAT)

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32679

SAMAL AIR

KASAKSTAN

25815

SCAT

KASAKSTAN

34582

SMALL PLANET (EY)

LITHÁEN

30296

STAR UP

PERÚ

27781

TRITON AVTN SERVICES

BANDARÍKIN

Nr. 23/891

Nr. 23/892

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LÚXEMBORG
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36598

AERO NORTH INTL LTD

KÍNA

24391

AERO-CHARTER UKRAINE

ÚKRAÍNA

36613

BULLFINCH LTD

BERMÚDAEYJAR

724

CARGOLUX

LÚXEMBORG

f11328

EBAY INC

BANDARÍKIN

26356

EMERALD AVTN USA

BANDARÍKIN

37613

FLEET UNLIMITED

BANDARÍKIN

26052

GLOBAL JET LUXEMBOUR

LÚXEMBORG

25247

HUSKY

KANADA

38885

LOUE AIR S.A.

LÚXEMBORG

1781

LUXAIR

LÚXEMBORG

23415

LUXAVIATION

LÚXEMBORG

6051

RANGE FLYERS

BANDARÍKIN

37485

STRATEGIC AIR SA

LÚXEMBORG

25108

TRADEWINDS AIRLINES

BANDARÍKIN

38821

UNI-TOP AIRLINES

KÍNA

29957

WEST AIR LUXEMBOURG

LÚXEMBORG

32947

YANGTZE RIVER EXP

KÍNA

UNGVERJALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29545

Avia Crew Leasing

BANDARÍKIN

25569

ABC AIR HUNGARY

UNGVERJALAND

32787

AEROLIMOUSINE RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28525

AIRQUARIUS CONTRACTS

SUÐUR-AFRÍKA

35623

AIR BISHKEK

TADSJIKISTAN

28215

AIR DOKTOR KFT.

UNGVERJALAND

34259

AIR HIGHNESSES LTD.

ARMENÍA

34786

AIR TRANSPORT SERV

UNGVERJALAND

39674

ALAFCO AVIATION

KÚVEIT

36490

ALBION HOLDINGS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31616

BALTYKA LTD.

ÚKRAÍNA

21621

BLACKBURN INTL.HU

UNGVERJALAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

UNGVERJALAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29227

CITYLINE HUNGARY KFT

UNGVERJALAND

32389

EASTERN EXPRESS

KASAKSTAN

20273

FARNAIR AIR HUNGARY

UNGVERJALAND

39195

Jabil Circuit, Inc.

BANDARÍKIN

36479

JETEX FLT SUP. DUBAI

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

24336

KRUNK AVIATION

ÚKRAÍNA

1803

MALEV

UNGVERJALAND

31411

PLAZA CENTERS LTD.

UNGVERJALAND

37039

ROLLINS AIR

HONDÚRAS

38354

SKY AVIATION (IND)

INDÓNESÍA

36375

SKY JET EUROPE

UNGVERJALAND

27948

TAM AIR JSC

GEORGÍA

34398

TOTAL AERO SVCS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27768

TRAVEL SERVICE KFT.

UNGVERJALAND

34636

UKRSPETSEXPORT

ÚKRAÍNA

22148

VALKYRIE LEASING LLC

BANDARÍKIN

30078

WIZZ AIR HUNGARY LTD

UNGVERJALAND

34351

YAS AIR

ÍSLAMSKA LÝÐVELDIÐ ÍRAN

MALTA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31495

AIRBLUE LTD

PAKISTAN

256

AIR MALTA

MALTA

36714

BACA HYDRA LEASING

AUSTURRÍKI

37355

BRISE AIR S.A.

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

f12667

Capital Aerospace

BANDARÍKIN

34461

COMLUX MALTA LTD

MALTA

34875

CONTRACTAIR LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32146

DAVID FRIEND

ÁSTRALÍA

32274

DBF AVIATION SERV 2

ÁSTRALÍA

38978

DRITTE XR-GMBH

ÞÝSKALAND

33271

EUROPE EXEC JET SVCS

MALTA

37277

FLUGLAUSNIR

ÍSLAND

Nr. 23/893

Nr. 23/894

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

MALTA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

37769

GLOBAL SERVICES LLC

BANDARÍKIN

32637

HARDY AVIATION

ÁSTRALÍA

30537

HEAVYLIFT CARGO

SÍERRA LEÓNE

37284

IMAGEAIR P/L

ÁSTRALÍA

36198

KASAS LTD

KENÍA

39306

KHALID AIR UGANDA

ÚGANDA

25799

KHARKOV AIRCRAFT

ÚKRAÍNA

22461

KING AIR SERVICES

SUÐUR-AFRÍKA

32978

NEVILLE DUNN’S AVIAT

ÁSTRALÍA

39755

OASIS FLIGHT MALTA

MALTA

31897

PAY S AIR SERVICE

ÁSTRALÍA

34775

ROYAL AIRLINES LTD

PAKISTAN

39008

R & M AIRCRAFT PTY

ÁSTRALÍA

37109

SKY AIRLINE

SÍLE

39795

SOC. DIST. AFRICAINE

BELGÍA

32979

SRD AVIATION

ÁSTRALÍA

31989

SUKHOY OAO OKB

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

22960

S TOGO

TÓGÓ

f10459

Turner Enterprises, Inc.

BANDARÍKIN

39103

TEN BARREL INC.

KANADA

f11796

THRESHOLD VENTURES INC

BANDARÍKIN

38457

VESTING PARTICIPACOE

BRASILÍA

38482

VISTAJET LIMITED

MALTA

27137

WASHINGTON TIMES AVT

BANDARÍKIN

36435

WELLHOME AIR CARRIER

SUÐUR-AFRÍKA

HOLLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31643

AERCAP IRELAND LTD.

ÍRLAND

30998

AEROVERTIGO 2

BANDARÍKIN

36307

AIRBULANCE

HOLLAND

23557

AIR MEMPHIS

HOLLAND

37191

AIR NORTH PARTNERSHI

KANADA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

HOLLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29998

AIR UNIVERSAL LTD

JÓRDANÍA

39427

AMERICAN EAGLE EXEC.

PUERTO RICO

33613

AMSTERDAM AIRLINES

HOLLAND

21363

ANGOLA AIR CHARTER

ANGÓLA

29335

ASPEN I LLC

BANDARÍKIN

23464

AVIACON ZITOTRANS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35323

AVIODROME LELYSTAD

HOLLAND

39021

BAIRES FLY S.A.

ARGENTÍNA

31611

BLUE AIRWAYS LLC

ARMENÍA

33759

BLUE BIRD AVTN (HS)

SÚDAN

34080

BRASILIAN AIRCRAFT

HOLLAND

33147

BUSINESS AIR (TX)

BANDARÍKIN

37301

Corendon Dutch Airline B.V.

HOLLAND

34199

CANAL AIR LLC

BANDARÍKIN

f11794

CARPAU CORP

BANDARÍKIN

39826

CBAS PVT LTD

INDLAND

2386

CHC AIRWAYS

HOLLAND

6984

CHINA AIRLINES

TAÍVAN

24134

CHINA SOUTHERN

KÍNA

39138

CITATION 550 LLC

BANDARÍKIN

34951

COMPAGNIE D’AVIATION

KONGÓ

30777

CORENDON AIRLINES

TYRKLAND

34761

COVENTRY FIRST

BANDARÍKIN

f10613

C&E Holdings Inc.

BANDARÍKIN

f12172

Digital Monitoring Products

BANDARÍKIN

25536

Dynamic Aviation Group Inc.

BANDARÍKIN

31592

DAC-AVIATION

KANADA

37643

DAROCO HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

28015

DC-YHDISTYS

FINNLAND

23651

DENIM AIR

HOLLAND

36211

DENIM AIR ACMI BV

HOLLAND

39325

DORNIER 3095 LLC

BANDARÍKIN

7398

DYNAMIC AIRLINES

HOLLAND

Nr. 23/895

Nr. 23/896

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

HOLLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

22713

Eastman Chemical Company

BANDARÍKIN

33648

Emerson Climate Technologies

BANDARÍKIN

1005

ELAL

ÍSRAEL

21725

EMERGO FINANCE

KANADA

36313

ENERJET

KANADA

20588

EXECUJET AVTN (PTY)

SUÐUR-AFRÍKA

35663

FIRST PROP AVIATION

GRIKKLAND

29640

FLORIDA WEST INTL AW

BANDARÍKIN

38731

FLY GEORGIA

GEORGÍA

30803

FOKKER HERITAGE

HOLLAND

8034

FOKKER SERVICES BV

HOLLAND

11556

GABON AIR TRANSPORT

GABON

3140

GARUDA

INDÓNESÍA

24666

GCB BEHEER

HOLLAND

34347

GHASSAN AHMED

KÚVEIT

28885

GLOBAL ACFT SERVICES

BANDARÍKIN

12137

GOLDEN EUROPE JET

ÞÝSKALAND

3707

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

HOLLAND

f10255

Idaho Investments Inc.

BANDARÍKIN

31163

INTERSTATE AIRLINE

HOLLAND

19232

Jetaway Air Service

BANDARÍKIN

31955

JADE CARGO INTL

KÍNA

f12150

JAY Aviation II LLC

BANDARÍKIN

31085

JETSUPPORT

HOLLAND

38601

JET A COMPANY

BANDARÍKIN

5131

JM Aviation Holdings

BANDARÍKIN

12573

Keycorp Aviation Center

BANDARÍKIN

1640

KLM

HOLLAND

12405

KOM ACTIVITY

HOLLAND

22345

KORPS LANDELIJKE POL

HOLLAND

f11885

Liberty Global, INC

BANDARÍKIN

f10294

LBN, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

29439

LIBERTY GLOBAL EUROP

HOLLAND

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

HOLLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

35893

LINEA AER. CARGUERA

KÓLUMBÍA

35336

LODGINGS 2000

GÍBRALTAR

1833

MARTINAIR

HOLLAND

23109

MEISNER AIRCRAFT

BANDARÍKIN

34026

MIL NETH TRANSPORT

HOLLAND

37631

MK Air Pty Ltd

ÁSTRALÍA

1770

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

HOLLAND

278

NIPPON CARGO

JAPAN

2023

NORTHWEST AIRLINES

BANDARÍKIN

f10349

Oshkosh Corporation

BANDARÍKIN

f10928

Oxbow Falcon LLC

BANDARÍKIN

f10346

OMI Management US LP

BANDARÍKIN

39188

ORIENTAL SKY AVTN

KÍNA

37004

OSHKOSH CORPORATION

BANDARÍKIN

f12245

Prime City Holdings Limited Bvi

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f13142

Promega Corporation

BANDARÍKIN

34344

PARADIGM JET MGMT

BANDARÍKIN

449

PATH

BANDARÍKIN

37434

PEGASUS TECH

BANDARÍKIN

22139

POLAR AIR CARGO WW

BANDARÍKIN

30294

RUYGROK

HOLLAND

32167

Sama LelTayaran Company Limited

SÁDI-ARABÍA

35234

SAMCO AIRCRAFT CORP

HOLLAND

32631

SEXTANT HOLDINGS

BANDARÍKIN

2440

SHELL AIRCRAFT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31729

SILVER AIR LTD

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

20544

SKYLINE AVIATION

HOLLAND

39227

SKYWARD INT

KENÍA

6050

SKYWEST AIRLINES

ÁSTRALÍA

31449

SOC. DE CONSERVATION

HOLLAND

30351

SOLID AIR

HOLLAND

2723

TRANSAVIA AIRLINES

HOLLAND

38200

TRAVEL AIR (PAPUA)

PAPÚA NÝJA-GÍNEA

Nr. 23/897

Nr. 23/898

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

HOLLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

30852

TUI NED. ARKEFLY

HOLLAND

39296

TURK HAVA YOLLARI

TYRKLAND

37890

UNIVERSAL HEALTH MGM

BANDARÍKIN

19198

UNIVERSAL WEATHER UK

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23316

WILMINGTON TRUST CY

BANDARÍKIN

31532

Xojet

BANDARÍKIN

NOREGUR
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

32769

Aerosyncro Aviation AB

SVÍÞJÓÐ

28884

AERONAUTICA SUNTRANS

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

30308

AIRWING AS

NOREGUR

35709

AIR MANAS

TADSJIKISTAN

33869

ALCI ANTARTIC

SUÐUR-AFRÍKA

f12790

ALPINE AVIATION INC

BANDARÍKIN

33563

AL THANI, ABDULLAH

KATAR

32992

AMAZON SKY SAC

PERÚ

36140

ARMSTRONG-SUMIN H B

BANDARÍKIN

37320

AVIA EXPRESS SWEDEN

SVÍÞJÓÐ

550

BERGEN AIR TRANSPORT

NOREGUR

36304

BLUEWAY OFFSHORE NOR

NOREGUR

f10118

Chouest Air, Inc.

BANDARÍKIN

36851

CHC HELI. AUSTRALIA

ÁSTRALÍA

32128

CRESCINI G

BANDARÍKIN

5071

CROIX ROUGE

SVISS

28088

Duke Energy Business Services LLC

BANDARÍKIN

38211

DONGHAI JET COMPANY

KÍNA

37853

FIELD AVIATION CY

KANADA

32166

FLYFORT

NOREGUR

34355

FLYJET KAZAKHSTAN

KASAKSTAN

f10772

Gpluss

BANDARÍKIN

40007

GILEAD SCIENCES LLC

BANDARÍKIN

27731

GUARD SYSTEMS ASA

NOREGUR

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

NOREGUR
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

34076

HELISWISS INTL

SVISS

25570

HESNES AIR

NOREGUR

f12850

HOAK TRAVEL INC

BANDARÍKIN

28864

JAZZ AIR

KANADA

f11458

MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES LLC

BANDARÍKIN

17698

MARINE R CORP

BANDARÍKIN

39854

MARTIN THU TESLI

NOREGUR

31852

MFI MANAGEMENT FUR

ÞÝSKALAND

34343

MIDAIR LS

SVISS

32571

NORSK HELIKOPTER AS

NOREGUR

22212

NORWEGIAN AIRSHUTTLE

NOREGUR

32975

PLANE FOLK LLC

BANDARÍKIN

37652

RELY AS

NOREGUR

37658

SCANDINAVIAN A/SYS

SVÍÞJÓÐ

24142

SMC AVIATION

KÝPUR

32653

SMOKELESS TOBACCO

BANDARÍKIN

33705

SUNDT AIR MNGT AS

NOREGUR

39566

SUNDT AIR SWEDEN AB

SVÍÞJÓÐ

35288

SUNSHINE AIR SVCS

ÁSTRALÍA

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NOREGUR

33661

WINNER 614 JH LLC

BANDARÍKIN

f10893

W. C. Aviation

BANDARÍKIN

AUSTURRÍKI
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

33061

Avcon Jet AG

AUSTURRÍKI

21973

AAA COOPER TRANSPORT

BANDARÍKIN

28314

AAA - AIR ALPS AVTN

AUSTURRÍKI

39376

AIR CHARTER AG

SVISS

209

AIR CHARTER LTD

SVISS

35091

AIR SYLHET AG

AUSTURRÍKI

38777

AMES-CAMO GMBH

AUSTURRÍKI

30222

AMIRA AIR

AUSTURRÍKI

Nr. 23/899

Nr. 23/900

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

AUSTURRÍKI
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

38061

ARTJET LTD

BERMÚDAEYJAR

27885

AUSTIN JET HOLDING

AUSTURRÍKI

440

AUSTRIAN AIRLINES

AUSTURRÍKI

35521

AVIATION SVC. MNGT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35434

AVIATION-LOWW GMBH

AUSTURRÍKI

30611

AVIA CONSULT/SAGAVIA

AUSTURRÍKI

32825

AVTN PARTNERS INC

BANDARÍKIN

f11781

BCOM AIR LLC

BANDARÍKIN

11578

BERTSCH GMBH

AUSTURRÍKI

31562

BFS BUSINESS FLIGHT

AUSTURRÍKI

27000

CENTRE-AVIA AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

3813

CHARTER AIR

AUSTURRÍKI

20561

COMTEL AIR

AUSTURRÍKI

32053

DJT AVIATION GMBH

AUSTURRÍKI

36370

FEWOTEL BERTRIEBS

AUSTURRÍKI

1178

FLICK, INGRID

AUSTURRÍKI

8620

FLY JET

ÍTALÍA

15451

GEORGETOWN MNGMNT

BANDARÍKIN

31326

GLOBAL JET AUSTRIA

AUSTURRÍKI

194

GLOCK GMBH

AUSTURRÍKI

30486

HADID INTNL SERVICES

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

39473

IFFD

SVISS

38013

INNOVATIVE PROPERTIE

BANDARÍKIN

30323

INTERNATIONAL JET

AUSTURRÍKI

28512

INTERSKY LUFTFAHRT

AUSTURRÍKI

34493

Jetlines

ÞÝSKALAND

27702

JETALLIANCE Flugbetriebs GmbH

AUSTURRÍKI

25637

KRONO AIR

AUSTURRÍKI

32335

LARET AVIATION LTD.

SVISS

f10771

LK Air, Inc.

BANDARÍKIN

37796

LYONESS AVIATION

AUSTURRÍKI

9965

MAGNA INTERNATIONAL

KANADA

1083

MIL AUSTRIA

AUSTURRÍKI

10.4.2014

10.4.2014
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22617

MIL SLOVENIA

SLÓVENÍA

39012

M B P COM. & IMP.

BRASILÍA

28808

M.A.P. Management + Planning

AUSTURRÍKI

29932

NIKI LUFTFAHRT GMBH

AUSTURRÍKI

8582

OMY AVIATION SUISSE

SVISS

35956

PEGASUS JETS LTD

SVISS

39586

PM LUFTFAHRZEUGVER.

AUSTURRÍKI

2168

PORSCHE KONSTRUKTION

AUSTURRÍKI

39219

PROXIMA LTD

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

32449

ROBIN HOOD AVIATION

AUSTURRÍKI

38249

RZ AIR CHARTER GMBH

AUSTURRÍKI

3858

SCHAFFER

AUSTURRÍKI

27384

SCHAFFER GMBH

SVISS

13030

STRASSER GMBH

AUSTURRÍKI

35104

SWAN VIEW

AUSTURRÍKI

25989

THE FLYING BULLS

AUSTURRÍKI

28567

TUPACK

AUSTURRÍKI

8421

TYROLEAN JET SERVICE

AUSTURRÍKI

19210

UKRAINE INTL AIRLINE

ÚKRAÍNA

32735

VIENNA JET

AUSTURRÍKI

33552

VIPJETS LUFTFAHRT

AUSTURRÍKI

32040

VISTAJET

AUSTURRÍKI

26443

VOLGA AVIAEXPRESS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

f10472

Weeks-Davies Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

36939

XENTRA PHARM LTD

ÍRLAND

PÓLLAND
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31588

AERO POWER UK

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38570

AIR NORTH REGIONAL

ÁSTRALÍA

33187

AIR POLAND SP.Z.O.O.

PÓLLAND

21406

AMC AVIATION

EGYPTALAND

37958

ARKADY SP.Z.O.O.

PÓLLAND

Nr. 23/901
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27743

AWAS AVTN SRVC

BANDARÍKIN

36500

A&S WORLD ACFT INC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38443

BINGO AIRWAYS

PÓLLAND

31322

BLUE JET SP.Z.O.O.

PÓLLAND

33876

CEZAR PRZEDSIEBIORST

PÓLLAND

31191

ECC LEASING COMPANY

ÍRLAND

36143

ENTER AIR

PÓLLAND

38442

ETH SA

LÚXEMBORG

25625

EUROLOT SA

PÓLLAND

39688

FALCON FLYING OPS

BANDARÍKIN

37476

FIRMA ROLESKI

PÓLLAND

32532

HAWKER PARTNERSHIP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

24631

J S AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32562

KORAL BLUE AIRLINES

EGYPTALAND

33079

LC ENGINEERING

PÓLLAND

1763

LOT POLISH AIRLINES

PÓLLAND

30797

MAGELLAN PRO-SERVICE

PÓLLAND

15423

MARITIME OFFICE

PÓLLAND

35190

MIDWEST AIRLINES

EGYPTALAND

1082

MIL ALGERIA

ALSÍR

15686

MIL BULGARIA

BÚLGARÍA

1097

MIL FINLAND

FINNLAND

6310

MIL NATO NAPMA

1113

MIL POLAND

PÓLLAND

11555

MIL ROMANIA

RÚMENÍA

37385

MUSCO SPORTS LIGHT

BANDARÍKIN

32654

NG2 S.A.

PÓLLAND

37290

OLT EXPRESS POLAND

PÓLLAND

31237

OLT EXPRESS REGIONAL

PÓLLAND

28514

POGRANICHNAYA KAZ

KASAKSTAN

32968

POLISH AIR NAVIG

PÓLLAND

29333

PYRLANDIA BOOGIE SP.

PÓLLAND

30603

PZL MIELEC

PÓLLAND

10.4.2014

10.4.2014
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Heiti umráðanda
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39932

ROLESKI SPOLKA

PÓLLAND

24855

ROVNO UNIVERSAL AVIA

ÚKRAÍNA

35551

SAUDI MEDICAL SERV.

SÁDI-ARABÍA

36308

SMALL PLANET EP

PÓLLAND

30192

SPRINTAIR SA

PÓLLAND

36858

TELE-FONIKA KABLE

PÓLLAND

38446

TRAVEL SERVICE EP

PÓLLAND

26078

TURAN AIR

ASERBAÍDSJAN

22273

VENKATESHWARA HATCH

INDLAND

39588

YOLENAL AERONAUTICS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35851

YOLENAL LIMITED

PÓLLAND

a11519

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N999EH

Óskráð

PORTÚGAL
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f11871

Airways Management Services

BANDARÍKIN

f12524

Air Bravo

BANDARÍKIN

33625

Air Cargo Carrier Gov Div

BANDARÍKIN

f12525

Alesworth

BANDARÍKIN

23852

Aries Aviation

KANADA

37971

ACFT CONSULTANTS 2

BANDARÍKIN

33588

AEROJET

ANGÓLA

33236

AERONAUTIC SOLUTIONS

SUÐUR-AFRÍKA

37192

AERONEXUS CORPORATE

SUÐUR-AFRÍKA

26220

AERONORTE

PORTÚGAL

37357

AERO CONTRACTORS

BANDARÍKIN

34994

AFRICAIR USA (2)

BANDARÍKIN

39531

AFRICA WORLD AIRLINE

GANA

f12949

AGRI COMMODITY TRADE LLC

Óskráð

f12788

AG HOLDINGS I CORP

BANDARÍKIN

34315

AIRALT SL

SPÁNN

39102

AIRCO AIRCRAFT

KANADA
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f11466

AIRCRAFT TRUST & FINANCING CORP
TRUSTEE

BANDARÍKIN

35358

AIRES S.A.

KÓLUMBÍA

32873

AIRLOG INTL LTD

BANDARÍKIN

9568

AIR BEAR

BANDARÍKIN

35406

AIR BY JET LLC

BANDARÍKIN

12500

AIR TRACTOR

BANDARÍKIN

35522

AMERICAN JET INTL 2

BANDARÍKIN

35973

AMERICAN LOGISTICS

ARGENTÍNA

33621

ANGOLA AIR SERVICE

ANGÓLA

39767

APMR INVESTIMENTOS

BRASILÍA

29535

ASSOCIATED AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31591

ASSOCIATED AV (NIG)

NÍGERÍA

31919

AVIATION COMPANY

SUÐUR-AFRÍKA

10055

AVIATION SRVCS INTL

BANDARÍKIN

39827

AVID PALM BEACH LLC

BANDARÍKIN

36487

AVIONCO

KANADA

37174

AV FLEET HOLDING LLC

BANDARÍKIN

35174

Banco Pine SA

BRASILÍA

35811

BANK OF UTAH

BANDARÍKIN

25881

BARNETT INVESTMENTS

BANDARÍKIN

3935

BASLER TURBO

BANDARÍKIN

f10078

BASURVENCIA

BANDARÍKIN

38781

BEST FLY WORLDWIDE

ANGÓLA

37795

BLUE SKY PROPERTIES

PANAMA

32957

BORDER SECURITY

INDLAND

28573

BRA TRANSP AEREOS

BRASILÍA

27477

BROAD RIVER AVTN

BANDARÍKIN

38891

BRUCE LEVEN

BANDARÍKIN

34501

BUFFINI & COMPANY 2

BANDARÍKIN

37409

Casas Bahia Comercial LTDA

BRASILÍA

f10986

Challenger Air Corp., LLC

BANDARÍKIN

f10117

Channellock, Inc.

BANDARÍKIN

28991

Construtora Andrade Gutierrez, S.A.

BRASILÍA

10.4.2014

10.4.2014
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Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f12176

Contran Corporation

BANDARÍKIN

32382

Curves International Inc

BANDARÍKIN

f11394

CAMAC AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f11249

CAOA Montadora de Veiculos S/A

BRASILÍA

35613

CELESTIAL AV TRADING

ÍRLAND

34187

CEMAIR

SUÐUR-AFRÍKA

f11421

CHALLENGER 1073 LLC

BANDARÍKIN

37305

CHALLENGER 605 LLC

BRASILÍA

29700

CHARTERTECH PARTNER

SUÐUR-AFRÍKA

32199

CHERRY AIR AVIATION

BANDARÍKIN

38270

CHIK-CHIK AERONAUTIC

ANGÓLA

27516

CIELOS DEL PERU SA

PERÚ

f13619

CIMED Industria de Medicamentos Ltda

BRASILÍA

33653

CJ AIR SAFARIS

SUÐUR-AFRÍKA

24811

CLOS DE BERRY MGMT

BANDARÍKIN

35501

COHEN RICARDO

BANDARÍKIN

24378

COMAIR SALES LTD

SUÐUR-AFRÍKA

32983

COMAIR (2)

BANDARÍKIN

30053

CONSORCIO UNIBANCO

BRASILÍA

33062

CONSTRUCTORA SAMBIL

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

36787

CONSTRUTORA COWAN

BRASILÍA

33176

CRYSTAL AIR AVTN

BANDARÍKIN

f12527

Derwick Associates de Venezuala

BANDARÍKIN

38412

DELPHIA PARTICIPACOE

BRASILÍA

31528

DISTRIBUIDORA PHARMA

BRASILÍA

f12189

Enterprise Aviation - Bermuda Ltd

BANDARÍKIN

27988

EAGLE MOUNTAIN INTL

BANDARÍKIN

33867

EMBASSY OF INDIA

PORTÚGAL

34414

EMPR.DE MEIOS AEREOS

PORTÚGAL

25289

EUROATLANTIC AIRWAYS

PORTÚGAL

30179

EXECUTIVE TURBINE

SUÐUR-AFRÍKA

f10727

Falcon Executive Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f11847

Flightstream Aviation LLC

BANDARÍKIN

Nr. 23/905
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23864

FAITH LANDMARK

BANDARÍKIN

31214

FALCONCREST AVTN

BANDARÍKIN

24973

FLIGHT MANAGEMENT

BANDARÍKIN

30684

FLUIRDADOS SA

PORTÚGAL

37242

FUNG WING CHEUNG

KÍNA

27761

GAMBIA INTL (2)

GAMBÍA

8760

GAVILAN

BANDARÍKIN

36437

GEMINI MOON TRADING

SUÐUR-AFRÍKA

f12704

GIROSKI AVIATION LLC

BANDARÍKIN

30178

GLOBAL EQUITIES

SUÐUR-AFRÍKA

31572

GLOBAL FLIGHT SUPPRT

BANDARÍKIN

f11793

GLOBAL MISSION LLC

BANDARÍKIN

39810

GOLDEN STATE JET LLC

BANDARÍKIN

f11434

GROSFELD INVESTORS LLC

BANDARÍKIN

36978

GUNTER PPS LLC

BANDARÍKIN

36257

GYROCAM SYSTEMS

BANDARÍKIN

35289

G 137 LLC

BANDARÍKIN

32070

Hy Fly, Transportes Aéreos, S.A.

PORTÚGAL

34888

HAMPTON CRYSTAL

NÍGERÍA

29095

HMY AIRWAYS INC

KANADA

36346

HM LLC

BANDARÍKIN

31879

HUGHES AIR CORP

KANADA

32590

Igreja Universal do Reino de Deus

BRASILÍA

34593

IAL CORP

BANDARÍKIN

38058

IBECA SA

KÚBA

32417

IBIS Participações e Serviços Ltda.

BRASILÍA

32833

INDIGO TRANSPORT

BANDARÍKIN

37805

INMOBILIARIA RASAL

GVATEMALA

39419

INTERJET AVTN LLC

BANDARÍKIN

32173

INTERWINGS AIRCHRTR

SUÐUR-AFRÍKA

34763

Joyce Meyer Ministries

BANDARÍKIN

31628

JDL Aviation LLC

BANDARÍKIN

37257

JESPER CONTINENTAL

ÍSRAEL

10.4.2014
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33382

JETFLY SUISSE SARL

SVISS

7255

JET AVIATION AMERICA

BANDARÍKIN

33637

JET MANAGEMENT INC

BANDARÍKIN

38520

JET MANAGERS INC

BANDARÍKIN

f10281

JMI Services Inc.

BANDARÍKIN

27707

JORDAN AVIATION

JÓRDANÍA

38883

JW CONSTRUCTION CO

BANDARÍKIN

34683

KANDO JET LLC

BANDARÍKIN

32791

KING AIR CHARTER

SUÐUR-AFRÍKA

32122

KJ AIR

BANDARÍKIN

32488

KNIGHTS ARILINES LTD

NÍGERÍA

f11799

KTI INCORP

BANDARÍKIN

32523

K&P AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12528

La Cadena

Óskráð

26001

LADS

ÁSTRALÍA

37177

LANE AVIATION INC

BANDARÍKIN

38064

LIMA DELTA COMPANY

BANDARÍKIN

f11784

LIVING WORD CHRISTIAN CENTER

BANDARÍKIN

31063

LUZAIR SA

PORTÚGAL

38707

L-3 COMMS AEROMET

BANDARÍKIN

34911

L3 COMMUNICATIONS ADVANCED
AVIATION LLC

BANDARÍKIN

31396

Mariner Management LLC

BARBADOS

25266

Mente L.L.C.

BANDARÍKIN

f13250

Mercantil Servicios Financieros C.A.

BANDARÍKIN

40079

MAAMBA COLLIERIES

SAMBÍA

37666

MACHAVIA INC

BANDARÍKIN

29587

MACNEIL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

37794

MADRONE ADVISORS

BANDARÍKIN

38933

MAHIL AGROPECUARIA

BRASILÍA

35273

MALAYSIAN DCA

MALASÍA

28388

MANACA TAXI AEREA

BRASILÍA

23428

MARK IV AVTN USA

BANDARÍKIN

32546

MBF HEALTCARE MGMT

BANDARÍKIN

Nr. 23/907
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32317

MCC AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

34766

MED-VIEW AIRLINES

NÍGERÍA

35632

MERIDIAN AVTN (CO)

BANDARÍKIN

33303

MH AVIATION

BANDARÍKIN

37098

MH AVIATION SERVICES

SUÐUR-AFRÍKA

31810

MINISTRY TRANSPORT

NÍGERÍA

f12190

ML200 Leasing LLC

BANDARÍKIN

29463

MORGAN FLIGHT

BANDARÍKIN

32691

MOURITEEN FAMILY TR

SUÐUR-AFRÍKA

32137

MOURITZEN FAMILY

SUÐUR-AFRÍKA

35533

M. DIAS BRANCO S.A.

BRASILÍA

23781

Netjets Transportes Aéreos, S.A.

PORTÚGAL

f13917

Nevada Restaurant Services. INC

BANDARÍKIN

28772

NATURELINK AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

39075

NGWAZI AIR CHARTERS

SAMBÍA

33092

NICON AIRWAYS

NÍGERÍA

33140

NOLINOR AVIAT (NLN)

KANADA

f10339

NWW Excel II Inc.

BANDARÍKIN

32688

Orbest Airlines, S.A.

PORTÚGAL

30008

OCEANAIR LINHAS AER

BRASILÍA

38542

OVLAS SERVICES SA

SVISS

36786

PACIFIC FLIER

RÍKJASAMBAND MÍKRÓNESÍU

29678

PARTNERSHIP

SUÐUR-AFRÍKA

25069

PASSAREDO SA

BRASILÍA

33232

PEACON ASSOCIATES

BANDARÍKIN

39860

PEGASUS AIR LLC

BANDARÍKIN

38880

PERDIEM PILOTS LLC

BANDARÍKIN

8058

PILOT INTERNATIONAL

BANDARÍKIN

28105

PROFESSIONAL MAINTNC

BANDARÍKIN

f10830

Reyes Holdings, LLC

BANDARÍKIN

31995

RANI S AVIATION

BANDARÍKIN

31003

RB SPORTS INTL

CAYMAN-EYJAR

36622

RICHARD P. MATHESON

BANDARÍKIN

10.4.2014
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7732

RICH PRODUCTS

BANDARÍKIN

39302

RILPORT OVERSEAS SA

ARÚBA

31958

ROSTON AVIATION

BANDARÍKIN

35338

ROYAL JET INC

BANDARÍKIN

32614

RSE COMPANY

BANDARÍKIN

37646

RSE COMPANY DELAWARE

BANDARÍKIN

f12718

RUSSELL AVIATION LEASING INC

BANDARÍKIN

31277

R & R AIRCRAFT

BANDARÍKIN

2354

Sata Air Açores, S.A.

PORTÚGAL

25573

Sata Internacional, S.A.

PORTÚGAL

f12670

Schweitzer Engineering Labs Inc

BANDARÍKIN

f10406

Spectator, Inc. and Kalco Corporation

BANDARÍKIN

39879

SAHARA AFRICAN AVTN

SUÐUR-AFRÍKA

28661

SAHARA AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

23154

SEARCA COLOMBIA

KÓLUMBÍA

36028

SIERRA NEVADA SNC.

BANDARÍKIN

38239

SIFCO SA

BRASILÍA

34940

SIGNIA JETS

SPÁNN

31892

SKYROS PROPERTIES

SUÐUR-AFRÍKA

36707

SPARTAN ORGANISATION

BANDARÍKIN

9295

SPECIALIZED AIRCRAFT

BANDARÍKIN

31178

SPECTREM AIR

SUÐUR-AFRÍKA

19821

SPORTO SNC

FRAKKLAND

33551

STAR AIR CARGO

SUÐUR-AFRÍKA

31587

STORM AVTN CANADA

KANADA

35493

STRATEGIC AIRLINES

ÁSTRALÍA

22689

S IVORY COAST

FÍLABEINSSTRÖNDIN

f12162

Tecnoravia CA

BANDARÍKIN

f13023

Tierecel Limited/Corbantrade Cia. Ltda.

BANDARÍKIN

34375

Toby Limited

CAYMAN-EYJAR

388

TAAG - Linhas Aéreas de Angola - Angola
Airlines

ANGÓLA

2649

TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde,
S.A.

GRÆNHÖFÐAEYJAR

34229

TAK CONTINENTAL LTD

BANDARÍKIN
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2656

TAP-Transportes Aéreos Portugueses, S.A.

PORTÚGAL

21760

TAUGHANNOCK AVIATION

BANDARÍKIN

21003

TAXI AEREO WESTON

BRASILÍA

39124

TAXI AER PIRACICABA

BRASILÍA

f11806

THREE VALLEYS RANCH LLC

BANDARÍKIN

27408

TINAIRLINES

PORTÚGAL

30033

TRANS CAPITAL AIR

KANADA

32712

TRAYTON AVIATION

BANDARÍKIN

31334

TRIDENT AVIATION HK

KENÍA

39447

TRIJET AVTN SPV LTD.

SVISS

32974

TRIUMPH AIRWAYS LTD

KANADA

37761

TROP COMERCIO EXTER

BRASILÍA

31496

TRUSH AIRCRAFT

BANDARÍKIN

f12760

TSTC LLC

BANDARÍKIN

35718

United Bank Card

BANDARÍKIN

11938

UAC AIR CHARTER

ÞÝSKALAND

32229

US AVIATION CORP

BANDARÍKIN

31833

US EUROPE AFRICA TR

BANDARÍKIN

32025

VALLEYSOFT

ANGÓLA

30481

VITESSE AVIATION

BRASILÍA

30887

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

KANADA

39328

VX CAPITAL PARTNERS

BANDARÍKIN

f10773

Wells Fargo Bank NW NA

BANDARÍKIN

31801

WACHOVIA FINANCIAL

BANDARÍKIN

37186

WAYLAWN

ÍSRAEL

32618

WC FERRIES

SUÐUR-AFRÍKA

35256

WEBJET LINHAS AEREAS

BRASILÍA

30546

WEST CENTRAL AIR

KANADA

27218

WHITE-AIRWAYS SA

PORTÚGAL

f11379

WILLOW CREEK ASSOCIATION

BANDARÍKIN

30536

WINGS AVTN NIGERIA

NÍGERÍA

7965

WORLDWIDE FERRYING

KANADA

f13008

WORLD AERO FUELS AND SERVICES

Óskráð

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

PORTÚGAL
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f11443

X PEGASUS LLC

BANDARÍKIN

38947

540 GHANA LIMITED

GANA

a11481

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N167AA Óskráð

a11502

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N636GA Óskráð

a11745

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N686AL Óskráð

a11746

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N83PP

a11526

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRCAO Óskráð

a12895

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PREST

a12899

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PRMMP ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

a12905

Umráðandi sem notar skráningarstafina: PTPSS

BRASILÍA

a12926

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XBRYP

MEXÍKÓ

Óskráð

ALÞÝÐULÝÐVELDIÐ KÓREA

RÚMENÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

37254

AAR AIRLIFT

BANDARÍKIN

39882

AERGO CAPITAL

ÍRLAND

38504

AERSALE INC

BANDARÍKIN

31492

AIRCRAFT TRADERS

BELGÍA

31265

AIRJET ANGOLA

ANGÓLA

36412

AIR BUCHAREST

RÚMENÍA

31871

AIR JET LDA

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

33726

ALFA AIR SERVICES

RÚMENÍA

26569

ARP 410 AIRLINES

ÚKRAÍNA

26750

AVE.COM FZC

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

30600

BLUE AIR TRANSPORT AERIAN

RÚMENÍA

27344

BUKOVYNA

ÚKRAÍNA

34021

CAGDAS AIR

TYRKLAND

26254

CARPATAIR

RÚMENÍA

37103

CITYLINK

GANA

31415

DETA AIR

KASAKSTAN

37634

INTER AVIATION SRL

RÚMENÍA

2349

JETRAN

BANDARÍKIN

Nr. 23/911

Nr. 23/912

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

RÚMENÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31627

JETRAN AIR S.R.L.

RÚMENÍA

27056

KG AIRCRAFT LEASING

ÍRLAND

31435

KYRGYZ TRANS AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30390

LIBYAVIA AVIATION

LÍBÍA

31716

MAX AVIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

35518

MDLR AIRLINES

INDLAND

28204

MIA

LÍBANON

21209

MIAMI AIR INTL

BANDARÍKIN

30986

MIA AIRL.

RÚMENÍA

32236

MIDDLE EAST AVIATION

LÍBANON

f10719

Riata Management LLC

BANDARÍKIN

32327

RED STAR (FZE)

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

27810

ROMANIAN ACADEMY

RÚMENÍA

26019

ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL
AUTHORITY

RÚMENÍA

12320

ROMAVIA ROMANIAN

RÚMENÍA

24932

ROSTVERTOL

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26056

SANTAY AIR

TYRKLAND

39475

SKYBLUE AERO PVT LTD

INDLAND

10864

S CAMEROON

KAMERÚN

2658

TAROM

RÚMENÍA

39073

TRIDENT JET LEASING

ÍRLAND

33564

VEGA AIR COMPANY

ÚKRAÍNA

28579

VICTORIA AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27298

VISION AIRLINES

BANDARÍKIN

f11849

26 North Aviation

BANDARÍKIN

a12826

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
N801LR

BANDARÍKIN

SLÓVENÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

129

ADRIA AIRWAYS

SLÓVENÍA

32878

ARTHEL SARL

FRAKKLAND

32720

CITIC GEN AVIATION

KÍNA

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SLÓVENÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

35546

CSI AVIATION SVCS

BANDARÍKIN

36624

IRTYSH-AIR

KASAKSTAN

35867

REGION AVIA AIRLINES

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

20012

SOLINAIR D.O.O.

SLÓVENÍA

SLÓVAKÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36800

AELIS GROUP A.S.

SLÓVAKÍA

29083

AEROMIST KHARKIV

ÚKRAÍNA

36293

AIREXPLORE LTD.

SLÓVAKÍA

36260

AVIA AM LEASING

LITHÁEN

23803

BERIEV ACRFT COMPANY

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

34446

BOTTLESPRING LTD

KÝPUR

23544

CAA SLOVAK REPUBLIC

SLÓVAKÍA

28497

DANUBE WINGS

SLÓVAKÍA

29582

DUBNICA AIR LTD

SLÓVAKÍA

31950

EAGLE AIR (SL) LTD

SÍERRA LEÓNE

31730

EASTERN

SLÓVAKÍA

30601

EASTERN AIRWAYS (FD)

SVASÍLAND

38208

EASTERN AIRWAYS(PTY)

SVASÍLAND

30547

FILAIR 2

KONGÓ

38541

Georgian LLC

GEORGÍA

22395

GOVERNMENT SLOVAKIA

SLÓVAKÍA

30935

ILYICH IRON & STEEL

ÚKRAÍNA

33181

JUMP-TANDEM S.R.O.

SLÓVAKÍA

30337

KAM AIR

AFGANISTAN

39647

MIL VIETNAM

VÍETNAM

36456

MOKRANCE STEEL MILLS

SLÓVAKÍA

37603

Sayegh Aviation Europe, Ltd

SLÓVAKÍA

37908

SLOVAKIAN AIRLINES

SLÓVAKÍA

35142

SSIM, A.S.

SLÓVAKÍA

27064

STEEL KOSICE

SLÓVAKÍA

Nr. 23/913

Nr. 23/914

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SLÓVAKÍA
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36243

TRAVEL SERVICE SLOV

SLÓVAKÍA

35083

UTAIR EUROPE S.R.O.

SLÓVAKÍA

36633

VJEKOSLAV MIHAJLOVIC

SERBÍA
FINNLAND

CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

27696

AIRFIX AVIATION LTD

FINNLAND

3167

AIR NIAMEY

NÍGER

380

ALTICOR

BANDARÍKIN

24494

ATYRAU AUE JOLY

KASAKSTAN

f10892

Best Friends Air

BANDARÍKIN

38637

BEST JETS INTL

BANDARÍKIN

838

BLUE1

FINNLAND

31399

CARLBAD ENTERPRISES

ÚKRAÍNA

35898

EXTREME CRAFTS VI

BANDARÍKIN

1167

FINNAIR OY

FINNLAND

9834

FIN AVIATION ACADEMY

FINNLAND

27086

FLYBE FINLAND OY

FINNLAND

f13918

Golix Investment Limited

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

37664

HANGAR AVIATION MGMT

BANDARÍKIN

5922

JETFLITE

FINNLAND

25610

KAZAIR WEST

KASAKSTAN

31987

Lone Ranger Jets LLC

BANDARÍKIN

26102

MAGADANAVIALISING

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

8930

METROPOLITAN LIFE

BANDARÍKIN

37724

NORDIC GLOBAL AIR OY

FINNLAND

32127

RIVER AVIATION

FINNLAND

26295

SPARC AVIA CJSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30246

TUPOLEV OAO

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

33207

UTAIR-EXPRESS LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

28491

ZAO AK BYLINA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

a11515

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N966E

Óskráð

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SVÍÞJÓÐ
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

455

Avia Express Sweden AB

SVÍÞJÓÐ

31883

AIR NELSON (2)

NÝJA-SJÁLAND

35376

AIR SWEDEN AVIATION

SVÍÞJÓÐ

35786

AJ PRODUKTER AB

SVÍÞJÓÐ

20289

AKE JANSSON

SVÍÞJÓÐ

38079

ALISE AVIATION LLC.

BANDARÍKIN

36103

ALLEGIANT AIR LLC

BANDARÍKIN

37047

ALNASER AIRLINES

JÓRDANÍA

30326

AMAPOLA FLYG AB

SVÍÞJÓÐ

21131

ATRAN-AVIATRANS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

23804

BH AIRLINES

BOSNÍU OG HERSEGÓVÍNU

12084

BIRGMA SWEDEN AB

SVÍÞJÓÐ

32341

BLUE AERO

FRAKKLAND

24912

BLUE CHIP JET

SVÍÞJÓÐ

22830

BRAATHENS REGIONAL

SVÍÞJÓÐ

38682

BRAVO AIRWAYS

ÚKRAÍNA

30391

BUSINESS AVIATION UK

ÚKRAÍNA

f10123

Comcast Corporation / Classic Services

BANDARÍKIN

f10545

Corning Incorporated

BANDARÍKIN

f10112

CCI Pilot Services II, LLC

BANDARÍKIN

f11023

CHAILEASE FINANCE (BVI) Corp.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

38870

CIMBER A/S

DANMÖRK

32004

CINGULAR WIRELESS

BANDARÍKIN

26939

CITY AIRLINE AB

SVÍÞJÓÐ

38659

CITY AIRLINE AB 2

SVÍÞJÓÐ

37937

CLYDE AIR AB

SVÍÞJÓÐ

38080

COMAIR (3)

BANDARÍKIN

36076

COMTRAN INTERNATIONAL INC

BANDARÍKIN

30875

DLS AIR

BANDARÍKIN

40082

DYNAMIC AIRWAYS

BANDARÍKIN

22647

EASTAIR AB

SVÍÞJÓÐ

38727

EXEC JET ENTERPRISE

TAÍVAN

Nr. 23/915

Nr. 23/916

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SVÍÞJÓÐ
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

31463

EXPO AVIATION PVT 2

SRÍ LANKA

31837

EZNIS AIRWAYS

MONGÓLÍA

23513

Fly Logic

SVÍÞJÓÐ

35824

FLEETLEADER AB

SVÍÞJÓÐ

8697

FLYGANDE VETERANER

SVÍÞJÓÐ

38448

FLYGLINJEN VATTERBYG

SVÍÞJÓÐ

35907

FORSCHUNGSZENTRUM

ÞÝSKALAND

31506

GLOBAL AVTN PARTNERS

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

37393

GLOBAL INVESTMENT

SVISS

39114

GOIANIA COMERCIO

PORTÚGAL

23882

HASTENS SANGAR AB

SVÍÞJÓÐ

27706

INTERNAL MINISTRY UK

ÚKRAÍNA

34845

JET ARROW

SVISS

39062

JET PLAID LLC

BANDARÍKIN

32414

JORDAN CONSULTING

BANDARÍKIN

3839

KINNARPS

SVÍÞJÓÐ

5790

KUSTBEVAKNINGEN

SVÍÞJÓÐ

35590

K/S HAWKER

DANMÖRK

34960

LARGUS AVIATION AB

SVÍÞJÓÐ

21450

Malmö Aviation AB

SVÍÞJÓÐ

35390

MCA AIRLINES

SVÍÞJÓÐ

1103

MIL HUNGARY

UNGVERJALAND

1116

MIL SWEDEN

SVÍÞJÓÐ

23589

MIL/CIV SWEDEN

SVÍÞJÓÐ

39951

MJ AIR MANAGEMENT

SVÍÞJÓÐ

30511

Norwegian Air Shuttle Sweden AB

SVÍÞJÓÐ

24970

Nova Airlines AB

SVÍÞJÓÐ

30120

NEXTJET AB

SVÍÞJÓÐ

37340

N724DB LLC

SPÁNN

2041

OCCIDENTAL PETROLEUM

BANDARÍKIN

33709

PMI GLOBAL SVCS INC

BANDARÍKIN

37993

PROFESSIONAL AIR

BANDARÍKIN

24567

RAINIER AVTN

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SVÍÞJÓÐ
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

f12232

Shuert Enterprises

BANDARÍKIN

25966

SAAB AB

SVÍÞJÓÐ

13488

SAAB AEROTECH

SVÍÞJÓÐ

35916

SAMOA TECHNOLOGIES

BANDARÍKIN

38353

SAPPI MANUFACTURING

SUÐUR-AFRÍKA

2351

SAS

SVÍÞJÓÐ

25043

SA EXPRESS

SUÐUR-AFRÍKA

30470

SCANDINAVIAN MEDICOP

SVÍÞJÓÐ

34500

SFS HOLDING AB

SVÍÞJÓÐ

37442

SHOTGUN RANCH LLC

BANDARÍKIN

39172

SKYMERE STORM

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38691

SKYWAYS EXPRESS AB 2

SVÍÞJÓÐ

18130

SMA HELICOPTER RESCU

SVÍÞJÓÐ

7491

SNAS COURIERS

BAREIN

38038

SOL LINEAS AEREAS SA

ARGENTÍNA

21918

SOUTH AFRICAN EXPRES

SUÐUR-AFRÍKA

35483

SPITFIRE INVESTMENTS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37268

STERLING AVTN.

BANDARÍKIN

36334

TAM AB

SVÍÞJÓÐ

30408

TANDORO

SVISS

34708

TOR AIR AB

SVÍÞJÓÐ

29020

TRANSMILE AIR SVCS 2

MALASÍA

23235

TUIFLY NORDIC AB

SVÍÞJÓÐ

26810

UAB APATAS

LITHÁEN

29367

Viking Airlines AB

SVÍÞJÓÐ

33688

VAPSI

SVÍÞJÓÐ

7778

VARTIOLENTOLAIVUE

FINNLAND

32740

VASTGOTA

SVÍÞJÓÐ

32336

WADE AIR

ÁSTRALÍA

20170

WEST AIR SWEDEN AB

SVÍÞJÓÐ

Nr. 23/917

Nr. 23/918

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

10342

Aero Air, LLC

BANDARÍKIN

37236

Agropecuaria Santana do Deserto Ltda.

BRASILÍA

33319

Aircraft Associates Inc

BANDARÍKIN

f10008

AirBill Inc.

BANDARÍKIN

f10023

Alpha Technologies, Inc.

BANDARÍKIN

23373

Al Tameer Co. Ltd.

SÁDI-ARABÍA

f12107

American Credit Acceptance

BANDARÍKIN

375

American International Group

BANDARÍKIN

f11014

American Resources

BANDARÍKIN

35644

Amy’s Kitchen Inc.

BANDARÍKIN

f10035

Anadarko Petroleum Corporation

BANDARÍKIN

35895

Andromeda Ltd.

BERMÚDAEYJAR

32958

Avenir Worldwide.

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35933

Avmet

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

8740

ABBOTT LABORATORIES

BANDARÍKIN

27976

ABCO Aviation Incorporated

BANDARÍKIN

32962

ABG AIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39081

ABG RESOURCE PVT LTD

INDLAND

39446

ACANITT HOLDING INTL

SVISS

29096

ACE-INA FLIGHT OPS

BANDARÍKIN

30786

ACFT SARL

LÚXEMBORG

f11778

ACG ACQUISITION 169 LLC

BANDARÍKIN

39900

ACORN MOBILITY

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35080

ACROPOLIS AVNT LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35443

AC TRAVEL LLC

BANDARÍKIN

31406

ADL LEASING

BANDARÍKIN

f13707

ADMINISTRADORA JBL C.A.

VENESÚELA

37390

ADVANCED AIR MGMT(2)

BANDARÍKIN

27832

ADVENTAIR

BANDARÍKIN

24201

AEC INTERN. LTD

SVISS

f11874

AEG Air A.V.V.

ARÚBA

27739

AEROMEDICAL EVAC

SÁDI-ARABÍA

31549

AERONAVAL

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

36365

AERORUTAS SATA

ARGENTÍNA

29326

AEROSERVICIOS EJE

MEXÍKÓ

21273

AEROSMITH PENNY

BANDARÍKIN

36773

AFRICAN AIRLINES INV

SUÐUR-AFRÍKA

38900

AIRCAFT MNGT SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

SUÐUR-AFRÍKA

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O
GOODMAN PROPERTIES

BANDARÍKIN

38908

AIRCREW DIRECT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39936

AIRFIRST NIGERIA

NÍGERÍA

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GANA

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDLAND

10639

AIRSTAR GROUP

BANDARÍKIN

38429

AIRSTAR LEASING LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39122

AIRTANKER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33141

AIRTIME LLC

BANDARÍKIN

28150

AIR ALPHA JEDDAH

SÁDI-ARABÍA

29508

AIR AMBULANCE SUPPRT

BANDARÍKIN

35354

AIR ASIA X

MALASÍA

39226

AIR BUSAN

LÝÐVELDIÐ KÓREA

201

AIR CANADA

KANADA

34225

AIR CHARTER PROFSNL

BANDARÍKIN

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

BANDARÍKIN

24148

AIR HARRODS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

237

AIR INDIA

INDLAND

241

AIR JAMAICA

JAMAÍKA

26351

AIR KILROE LTD T/A EASTERN
AIRWAYS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

264

AIR NEW ZEALAND

NÝJA-SJÁLAND

38444

AIR NIGERIA

NÍGERÍA

31662

AIR NOVA INC

BANDARÍKIN

33259

AIR PARTNERS CORP

KANADA

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Nr. 23/919

Nr. 23/920

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

39841

AIR SANSONE LLC

BANDARÍKIN

5633

AIR TRANSAT

KANADA

39675

AJB AVIATION LLC

BANDARÍKIN

21690

ALG TRANSP UK OFFICE

BANDARÍKIN

30184

ALII AVIATION

BANDARÍKIN

31951

ALLEGIANCE AIR

SUÐUR-AFRÍKA

38790

ALLFAST FASTENING

BANDARÍKIN

34807

ALMOJIL AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36074

AL FOZAN HOLDING CO.

SÁDI-ARABÍA

39954

AL JAZEERA FOOD

SÁDI-ARABÍA

33143

AL RUSHAID AVIATION

BANDARÍKIN

31508

AL SALAM 319 LTD.

CAYMAN-EYJAR

36145

AL SHOHRA PVT JET

JÓRDANÍA

33938

AMAC CORPORATE JET AG

SVISS

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

364

AMBRION AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

369

AMERICAN AIRLINES

BANDARÍKIN

372

AMERICAN EXPRESS

BANDARÍKIN

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

BANDARÍKIN

31943

AMGEN

BANDARÍKIN

37598

AMS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31016

ANDAMAN AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36383

ANDERSON AIR LTD.

KANADA

4944

ANHEUSER BUSCH

BANDARÍKIN

25743

ANSCHUTZ

BANDARÍKIN

f11351

APC AVIATION INC

BANDARÍKIN

35836

APEC ASSETS LIMITED

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

28676

APRILIA HOLDINGS INC

CAYMAN-EYJAR

37233

ARABIAN JETS

SÁDI-ARABÍA

28325

ARAMARK

BANDARÍKIN

4999

ARAMCO SAUDI ARABIA

BANDARÍKIN

32054

ARIK AIR LTD

NÍGERÍA

31512

ARINC DIRECT

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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39350

ARIRANG AVIATION LTD

BANGLADESS

38283

ARIRANG IOM AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34018

ARKIVA LTD.

ÍRLAND

33376

ARMAD

BERMÚDAEYJAR

36765

ARM INVESTMENT MNG

NÍGERÍA

38871

ASHLEY AVIATION LTD

INDLAND

35141

ASHOK LEYLAND LTD

INDLAND

31554

ASIA UNIVERSAL JET

LETTLAND

38121

ASP Aviation ltd

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28558

ASTRAEUS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35917

ASTROJET LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36976

ATALANTA AIR

BANDARÍKIN

40005

ATCO GROUP

KANADA

31345

ATLANTIC AIRLINES LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27139

ATLANTIC AVTN 2

BANDARÍKIN

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35166

AT&T Management Services, L.P.

BANDARÍKIN

436

AURIGNY AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31623

AVALON CAPITAL GROUP

BANDARÍKIN

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDLAND

32163

AVCARD UK

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38720

AVFUEL CORP

BANDARÍKIN

31940

AVIACOR - AIRCRAFT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

30645

AVIAMAX

ÞÝSKALAND

35661

AVIATION DYNAMIX LLC

BANDARÍKIN

35868

AVIA FUNDS MNGMT

LITHÁEN

27087

AVIONETA

BANDARÍKIN

36095

AVION LLC

BANDARÍKIN

36193

AVITRANS INC

BANDARÍKIN

26701

AVMAX AVIATION SVCS

KANADA

35910

AVMET INTERNATIONAL

BANDARÍKIN

29445

AVN AIR

BANDARÍKIN

27329

AVPLAN TRIP SUPPORT

BANDARÍKIN
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37441

AVPRO INC (3)

BANDARÍKIN

33188

AVTN DEVLPMENT INTL

ÍRLAND

33680

AVTN EQPMENT LEASING

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33050

AVTRADE UK

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35255

AVX TAXI AEREO

BRASILÍA

37011

AV CONSULTANTS ASPEN

BANDARÍKIN

18980

AZERBAIJAN AIRLINES

ASERBAÍDSJAN

38878

AZIKEL GROUP N500AZ

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29496

A J WALTER AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

BANDARÍKIN

35068

Beacon Capital Partners, LLC

BANDARÍKIN

8974

Berwind Corporation

BANDARÍKIN

32764

Bharat Forge Limited

INDLAND

f13674

Blackhorse, LLC.

BANDARÍKIN

f10089

Bloomberg Services LLC

BANDARÍKIN

f10801

Blue Ridge Air, Inc.

BANDARÍKIN

629

Bristow Helicopters Ltd

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f200001

British Midland Regional Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32705

BAA JET MANAGEMENT

KÍNA

32767

BAC LEASING LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

7579

BAE Systems, Inc.

BANDARÍKIN

481

BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22433

BAHRAIN ROYAL FLIGHT

BAREIN

f11305

BANC OF AMERICA LEASING &
CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

498

BANGLADESH BIMAN

BANGLADESS

f12870

BANK OF AMERICA NA C/O JET
AVIATION BUSINESS JETS

BANDARÍKIN

6323

BANLINE AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37657

BARBICAN HOLDINGS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1015

BASEOPS

BANDARÍKIN

6989

BASS ENTERPRISES

BANDARÍKIN

36153

BAYHAM LIMITED

SÁDI-ARABÍA

12669

BA CITYFLYER LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

10.4.2014

10.4.2014
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37956

BBAM AVTN SVCS LTD

ÍRLAND

29975

BCC EQUIPMENT LEASE

BANDARÍKIN

34052

BDK AIR LIMITED

KANADA

40006

BEAUTY CENTRAL INC

BANDARÍKIN

21482

BECHTEL

BANDARÍKIN

6890

BECTON DICKINSON

BANDARÍKIN

27039

BEEHAWK AVIATION

BANDARÍKIN

32447

BEGAL AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36478

BEIJING CAP AIRLINES

KÍNA

34866

BELL GEOSPACE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9170

BEL AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

SVISS

36587

BENTLEY FORBES

BANDARÍKIN

37353

BERTA FINANCE LTD

BELÍS

31598

BETA LEASING

ÍRLAND

f12839

BEYOND VENTURES LLC

BANDARÍKIN

36482

BGST LLC

BANDARÍKIN

36410

BHARAT HOTELS LTD

INDLAND

38422

BHOJA AIR

PAKISTAN

31303

BIG DOG AVTN

BANDARÍKIN

39357

BILEN

TYRKLAND

f11350

BISSELL LEASING CO LLC

BANDARÍKIN

f10656

BJS JET SOLUTION (FLEXJET)

Óskráð

f11785

BKF AVIATION LIMITED

BANDARÍKIN

31242

BLACK DIAMOND AVTN

BANDARÍKIN

3166

BLACK & DECKER

BANDARÍKIN

f12964

BLATTI AVIATION INC

BANDARÍKIN

37860

BLUEJETS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38822

BLUE ISLANDS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36940

BLUE SKY LEASING LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f200002

BMIBaby Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38941

BMI REGIONAL LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38671

BNT INTL CORP

BANDARÍKIN

Nr. 23/923
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38499

BOLLINGER SHIPYARDS

BANDARÍKIN

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

BANDARÍKIN

10970

BOMBARDIER FLEXJET

BANDARÍKIN

342

BOMBARDIER INC

KANADA

37506

BOMBARDIER-MARIBEL

BANDARÍKIN

30590

BOND OFFSHORE HELICOPTERS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29396

BOOTH CREEK MGMT

BANDARÍKIN

35778

BOREH INTERNATIONAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

32750

BOULTBEE AVTN 3

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38220

BOW & ARROW AVIATION

BANDARÍKIN

32952

BPG PROPERTIES

BANDARÍKIN

f12965

BP CAPITAL LP

BANDARÍKIN

32635

BRAMPTONIA LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32340

BRAVO AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22234

BRECO INTL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34320

BRIARWOOD PROD. LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30940

BRIDGE AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29373

BRIDGTOWN PLANT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36768

BRILLIANT MEDIA

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33190

BRISTOL AIR LTD.

SÁDI-ARABÍA

18137

BRISTOL FLYING CENTR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39681

BRISTOL HELI LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

590

BRITISH AIRWAYS PLC

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

634

BRITISH MIDLAND AIRWAYS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29157

BROKERAGE & MANAGMT

BANDARÍKIN

f14017

BROOKLINE HOLDINGS

MÖN

22676

BROOME WELLINGTON

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29940

BROOM P AVTN SVCS

BANDARÍKIN

9701

BRUNSWICK

BANDARÍKIN

37278

BUA DELAWARE INC

BANDARÍKIN

31448

BUCKHEAD

BANDARÍKIN

f11800

BUSINESS AIRCRAFT LEASING INC

BANDARÍKIN

36409

BUSINESS JET CONSULT

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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36607

BUSINESS UNIVERSE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10174

BVG VIAJES SA DE CV

MEXÍKÓ

33472

BYECROSS IOM LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29107

BZL Bermuda Limited

BERMÚDAEYJAR

36342

BZ AIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31878

B&D AVIATION

BANDARÍKIN

36004

B2 MANAGMENT LTD.

BAREIN

f10103

Canadian Utilities Limited

KANADA

f13705

Carlyle Investment Management, LLC

BANDARÍKIN

f10817

Casafin II LLC

BANDARÍKIN

37741

Casam Int

EGYPTALAND

f13919

Century Ocean Limited

BRESKU JÓMFRÚAEYJAR

f10770

Charles Schwab

BANDARÍKIN

3769

Chevron U.S.A.Inc.

BANDARÍKIN

11816

Coca Cola Refreshments

BANDARÍKIN

f11882

Colson & Colson General Contractor

BANDARÍKIN

f11184

Columbus Networks USA Inc.

BANDARÍKIN

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274
Aviation

BANDARÍKIN

f10778

Computer Sciences Corporation

BANDARÍKIN

f10124

Conanicut Aviation

BANDARÍKIN

f13144

Consultatio S.A.

ARGENTÍNA

10627

Control Techniques Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35440

Crescent Heights, Inc.

BANDARÍKIN

30369

CAESARS ENTERTAINMNT

BANDARÍKIN

33215

CALIFORNIA JET SHARE

BANDARÍKIN

12499

CALSPAN

BANDARÍKIN

32717

CAMERON HENKIND

BANDARÍKIN

4018

CAMPBELL SOUP

BANDARÍKIN

29956

CAN PACIFIC RAILWAY

KANADA

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

BANDARÍKIN

36417

CAPITAL AVIATION PTE

SINGAPÚR

37579

CAPITAL MANAGEMENT

BANDARÍKIN

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

BANDARÍKIN

Nr. 23/925
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4029

CARGILL

BANDARÍKIN

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

ÍRLAND

39170

CATERHAMJET MALAYSIA

MALASÍA

6625

CATERPILLAR

BANDARÍKIN

5800

CATHAY PACIFIC

KÍNA

24738

CATHTON HOLDINGS LTD

KANADA

34153

CAYLEY AVIATION

BERMÚDAEYJAR

37117

CA, Inc.

BANDARÍKIN

31570

CBAIR

BANDARÍKIN

29199

CBAS (PVT) LTD

INDLAND

33257

CBMM

BRASILÍA

f10110

CBS Mass Media Corporation

BANDARÍKIN

f11409

CBX AVIATION LLC

BANDARÍKIN

28483

CB APPLICATIONS

BANDARÍKIN

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian
Corporation

BANDARÍKIN

31445

CELESTIAL AIRWAYS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34118

CELEUS INVESTMENTS

BRASILÍA

36333

CELLO AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10114

CFG Service Corp, Inc.

BANDARÍKIN

39016

CHARTER AIR (IOM)LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28796

CHARTWELL AVIATION

BANDARÍKIN

1808

CHC SCOTIA LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37291

CHICAGO JET GROUP

BANDARÍKIN

39352

CHICK-FILL-A INC

BANDARÍKIN

35823

CHILDRESS KLEIN MGMT

BANDARÍKIN

38506

CHINA EASTERN EXEC

BANDARÍKIN

31541

CHRISTIE AVTN

ÁSTRALÍA

7526

CIGNA

BANDARÍKIN

37889

CIRRUS AVIATION (US)

BANDARÍKIN

27210

CITIGROUP

BANDARÍKIN

31361

CIT AEROSPACE INT.

ÍRLAND

37077

CIT GROUP LOCATION

FRAKKLAND

26851

CKE ASSOCIATES

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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31867

CLEARWATER AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28482

CLEARWATER FINE FOOD

KANADA

33553

CLOUDSCAPE INC

BANDARÍKIN

31057

CLOUD AIR SERVICE

BERMÚDAEYJAR

32365

CNL GROUP SERVICES

BANDARÍKIN

37774

COBIAN MEDRANO JOSE

MEXÍKÓ

f11105

COCA COLA ENTERPRISE

BANDARÍKIN

f12966

COCKRELL RESOURCES INC

BANDARÍKIN

34041

COLDSTREAM SARL

LÚXEMBORG

9049

COLLEEN

BANDARÍKIN

39627

COLLETT TRANSPORT

BANDARÍKIN

27981

COLT INTL

KANADA

28719

COLT INTL HOUSTON

BANDARÍKIN

30312

COMLUX AVTN

SVISS

2577

COMPUTAPLANE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11810

COMSTOCK ASSET MANAGEMENT LC

BANDARÍKIN

4742

CONDOR AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

2138

CONOCOPHILLIPS AVTN

BANDARÍKIN

31320

CONSOLIDATED CHARTER

BANDARÍKIN

32850

CONSOLIDATED PRESS 2

ÁSTRALÍA

39375

CONSTELLATION AVIATN

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

BANDARÍKIN

38166

COORDINATES OPS

BANDARÍKIN

33096

COPART INC

BANDARÍKIN

33877

CORACLE AVIATION

SVISS

23765

CORPORATE FLIGHT MGT

BANDARÍKIN

34548

CORPORATE JET REALI.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31680

CORP JET MGMT

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

38982

CORVALLIS AERO SVC

BANDARÍKIN

31929

COR AVIATION

BANDARÍKIN

36493

COSMOS AIR LLC

BANDARÍKIN

30051

COSTA AZZOURA

SÁDI-ARABÍA

26988

COSTCO WHOLESALE

BANDARÍKIN
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25039

COUGAR HELICOPTERS

KANADA

29350

COUNTRYWIDE HOME

BANDARÍKIN

37273

COVE AVTN PARTNERS

BANDARÍKIN

39718

COZURO LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9248

CRANE COMPANY

BANDARÍKIN

37073

CROMPTON GREAVES LTD

INDLAND

31211

CSC TRANSPORTATION

BANDARÍKIN

33204

CTC AVTN JET SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11401

CVS/Caremark Corporation

BANDARÍKIN

33885

CYBER SPACE

NÍGERÍA

39788

C.A.E.S. LIMITED

BANDARÍKIN

36790

C2C AIR CHARTERS

BANDARÍKIN

30955

Dal Briar Corporation

BANDARÍKIN

f10140

Devon Realty Advisors, LLC

BANDARÍKIN

f10888

Diamond A Administration LLC

BANDARÍKIN

f10171

Dominion Resources Services Inc.

BANDARÍKIN

30922

DAIDALOS AVIATION

ÚKRAÍNA

37414

DALLAH AL-BARAKA HOL

SÁDI-ARABÍA

36557

DANGOTE INDUSTRIES

NÍGERÍA

29548

DARTASSAN

ÍRLAND

30278

DARWIN AIRLINE

SVISS

36006

DAR JANA GROUP

SÁDI-ARABÍA

27123

DATEL DIRECT LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

40030

DAVID W PARFREY

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11325

DELAWARE CHALLENGER OPERATIONS BANDARÍKIN
LLC

35844

DELEAUD GILBERT

BANDARÍKIN

32849

DESERT AIR CHTR INC

BANDARÍKIN

38341

DESERT AIR 3 LTD

SVISS

35715

DHL Air Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32847

DIAGO CONTINENTAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35507

DIAMOND AIR CHARTER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38765

DIAMOND CAPITAL INV

BANDARÍKIN

36177

DIRECTV GROUP

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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34630

DIRECT AVIATION MNGT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12814

DJT OPERATIONS I LLC

BANDARÍKIN

34559

DOMINION AIR LTD

NÍGERÍA

34844

DOMINION RESOURCES 2

BANDARÍKIN

944

DONINGTON AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37038

DORSTONE HOLDINGS

BRASILÍA

31583

DTC LLC

BANDARÍKIN

6064

DUBAI AIR WING

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

11968

DUKE OF WESTMINSTER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9784

DUNAVANT ENTERPRISES

BANDARÍKIN

28590

DUNVIEW

SVISS

f10121

Eleventh Street Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f10178

Enterprise Rent-A-Car, Enterprise Holdings

BANDARÍKIN

f13783

Essar Shipping Ltd

INDLAND

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30494

Executive Jet Group Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23881

Executive Jet Management

BANDARÍKIN

22252

EAGLE AIRCRAFT

BANDARÍKIN

39119

EAGLE AVIATION FZC

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

37787

EAGLE AVTN INC

BANDARÍKIN

39214

EAGLE AVTN LTD

BANDARÍKIN

35754

EASSDA

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35500

EASTAR JET

LÝÐVELDIÐ KÓREA

32095

EASTWAY AVIATION LLC

BANDARÍKIN

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32462

EASY AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38310

ECB AVIATION PTY LTD

SUÐUR-AFRÍKA

35984

ECONET INVESTMENT

SUÐUR-AFRÍKA

10068

EDREES MUSTAFA

SÁDI-ARABÍA

13008

EDS USA

BANDARÍKIN

29883

EFB AVIATION

BANDARÍKIN

f12872

EGRET MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

996

EGYPTAIR

EGYPTALAND

Nr. 23/929

Nr. 23/930

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
CRCOauðkennisnúmer

Heiti umráðanda

Ríki flugrekanda

29824

EIE EAGLE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

27085

ELAS PROFESSIONAL

HOLLAND

f12745

ELK MOUNTAIN VENTURES INC

BANDARÍKIN

29935

ELMET AVIATION

BANDARÍKIN

29879

EL-SEIF ENGINEERING

SÁDI-ARABÍA

4025

EMBRAER

BRASILÍA

36502

EMBRAER AAF AIRCRAFT

SUÐUR-AFRÍKA

9807

EMIRATES INTL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35162

EMMANUEL GROUP

BANDARÍKIN

34060

EMPECOM CORPORATION

KÝPUR

33488

ENBRIDGE

KANADA

30014

ENERGEM AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

23576

ENNA - ALGERIE

ALSÍR

27894

ENTREPRENEURIAL ASST

BANDARÍKIN

35529

EON AVIATION PVT LTD

SINGAPÚR

31041

EPC HOLDINGS 644

BANDARÍKIN

29929

ETIHAD AIRWAYS

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

37275

EUROPEAN ACFT SALES

DANMÖRK

34927

EUROPEAN SKYBUS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39800

EURO JET INTERCONTI

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36196

EU-FLIGHT-SERVICE

ÞÝSKALAND

14846

EVA AIR

TAÍVAN

29654

EWA WEST

BANDARÍKIN

39980

EWA WEST LLC 2

BANDARÍKIN

32264

EXECUJET ASIA

ÁSTRALÍA

28272

EXECUJET CHARTER

SVISS

29471

EXECUJET EUROPE

SVISS

36643

EXECUJET NEW ZEALAND

NÝJA-SJÁLAND

34017

EXECUTIVE AVTN LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32109

EXECUTIVE CHARTR USA

BANDARÍKIN

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

KATAR

26147

EXECUTIVE JETS LTD

SÁDI-ARABÍA

39678

EXECUTIVE JET CH LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

10.4.2014

10.4.2014
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31993

EXECUTIVE JET SVCS

NÍGERÍA

32605

EXEC JET MANAGEMENT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1076

EXXONMOBIL AV SVCS

BANDARÍKIN

27686

E*TRADE GROUP

BANDARÍKIN

f12666

Falcon Fifty LLC

BANDARÍKIN

36874

Fambran Enterprises LLC

BANDARÍKIN

35797

Felham Enterprises Inc

BANDARÍKIN

f10932

Felham Enterprises Ltd.

NÝJA-SJÁLAND

23081

Fertitta Enterprises

BANDARÍKIN

f10761

Firefly Entertainment Inc.

BANDARÍKIN

f12184

FirstEnergy Service Company

BANDARÍKIN

f10192

First Data Corporation

BANDARÍKIN

f10193

Five Star Aviation, LLC

BANDARÍKIN

37694

Fly Vectra Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10210

Foreign Manufactures Finance Corp

BANDARÍKIN

f10877

Fortune Brands, Inc.

BANDARÍKIN

f10836

Fox Paine and Company, LLC

BANDARÍKIN

21858

Frost Administrative Services, Inc.

BANDARÍKIN

f10215

Fry’s Electronics, Inc.

BANDARÍKIN

22523

FAA

BANDARÍKIN

7382

FALCONAIR LTD

SUÐUR-AFRÍKA

35375

FALCON 50 LLC

BANDARÍKIN

33587

FANAR AVIATION LTD

BERMÚDAEYJAR

36124

FAYAIR LTD

BANDARÍKIN

8430

FAYAIR (JERSEY)

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34494

FCI AVIATION LLC

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35728

FCS Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

12811

FEGOTILA LTD

BERMÚDAEYJAR

37269

FENWAY AVIATION

BRASILÍA

31156

FERNCROFT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38525

FGA 9 LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32784

FIGHTER COLLECTION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32130

FIREBLADE INVEST.(2)

SUÐUR-AFRÍKA

Nr. 23/931

Nr. 23/932
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31787

FIRST ACFT LEASING

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39339

FIRST FLT. MNGT

BANDARÍKIN

36876

FIRST FUTURE AIR SVC

INDLAND

28957

FJL LEASING

BANDARÍKIN

9695

FJR PRIVATE FLIGHT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

18781

FJ900

BANDARÍKIN

f10974

FLIGHTS Inc.

BERMÚDAEYJAR

34554

FLIGHTWORKS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38413

FLIGHT ASSIST UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

19907

FLIGHT CONSULTANCY

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39579

FLOREMZANE LIMITED

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

5453

FLYBE LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38743

FLYGTACK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

10992

FLYING LION

BANDARÍKIN

35925

FLYING M LLC

BANDARÍKIN

10276

FLYNN FINANCIAL

BANDARÍKIN

f12979

FLY BECKYS MANAGEMENT LLC

BANDARÍKIN

f10202

FL Aviation Corporation

BANDARÍKIN

34064

FL510

SVISS

37433

FMG Air

ÁSTRALÍA

11369

FORD EUROPE LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

21529

FOREST AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

7521

FORMULA ONE MNGMT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34647

FOSTER AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

6573

FOUR STAR

BANDARÍKIN

22109

FRANKLIN TEMPLETON

BANDARÍKIN

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

BANDARÍKIN

22740

FREWTON LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22293

FRONTLINER INC

BANDARÍKIN

37166

FS AVIATION LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32164

FUTURA TRAVELS

INDLAND

f10914

Galt Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f10217

Gannett Co., Inc.

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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33031

Gemini Ltd

BANDARÍKIN

f10219

General Avileasing, Inc.

BANDARÍKIN

f11240

Glenbrook III LLC

BANDARÍKIN

f10227

Global Pacific Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f12247

Good Think Limited Cayman Island

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

39243

Google Inc.

BANDARÍKIN

38737

Green Bay Packaging Inc.

BANDARÍKIN

f10234

Guidara Nordeste Participacoes Ltda

BRASILÍA

f10984

Guitar Center, Inc.

BANDARÍKIN

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

BANDARÍKIN

34737

GALLERIA AVIATION

BANDARÍKIN

7618

GAMA AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBÍA

7573

GANTT AVIATION

BANDARÍKIN

38747

GARDEN AIR LLC

BANDARÍKIN

34865

GARUDA AVIATION

ÁSTRALÍA

f14018

GEMBROOK ENERGY

CAYMAN-EYJAR

f12727

GENERAL AVILEASING INC

BANDARÍKIN

1277

GENERAL DYNAMICS

BANDARÍKIN

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

BANDARÍKIN

32209

GENERAL TECHNICS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35922

GEN AVTN FLYING SVCS

BANDARÍKIN

36098

GEXAIR LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

ÍRLAND

1278

GE CORPORATE AIR TRP

BANDARÍKIN

25841

GF AIR

BANDARÍKIN

36716

GHAITH AVIATION

SÁDI-ARABÍA

31328

GHANA INTL AIRLINES

GANA

33100

GHK COMPANY LLC

BANDARÍKIN

35880

GIANCARLO TRIMARCHI

BÓLÍVARSKA LÝÐVELDIÐ VENESÚELA

36916

GIGER, R

SVISS

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

BANDARÍKIN

30058

GIV AIRWAYS LLC

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Nr. 23/933
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f11424

GKMG PARTNERS LLC

BANDARÍKIN

f11354

GLEN WEST 300 INC TRUSTEE

BANDARÍKIN

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

BANDARÍKIN

36040

GLOBAL BUSINESS ASS.

MALASÍA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SÁDI-ARABÍA

33907

GLOBAL ESTATE & AVIATION LTD

BANDARÍKIN

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

BANDARÍKIN

35699

GLOBAL FLEET OIL GAS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

BANDARÍKIN

35355

GOLDEN FALCON 348

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

36312

GOTTBETTER & PARTNER

BANDARÍKIN

22982

GOVERNMENT OF NIGER

NÍGER

32437

GO XLS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28048

GRAHAM CAPITAL

BANDARÍKIN

33773

GRAHAM CAPITAL MGMT

BANDARÍKIN

3259

GRAINGER

BANDARÍKIN

30778

GRANARD LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

BANDARÍKIN

38796

GRATEFIELD LTD

BERMÚDAEYJAR

40074

GREAT PACIFIC CAP

KANADA

6179

GREENAAP CONSULTANTS

BANDARÍKIN

35286

GREENTECH

BANDARÍKIN

31982

GREEN FLAG AVIATION

SÚDAN

f12804

GREY FALCON LLC

BANDARÍKIN

315

GRUSSAIR LLC

BANDARÍKIN

30895

GSCP (NJ) INC

BANDARÍKIN

32596

GSC PARTNERS

BANDARÍKIN

23240

GTC MANAGEMT BURBANK

BANDARÍKIN

30632

GUILD INVESTMENTS

BANDARÍKIN

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

BANDARÍKIN

1365

GULF AIR

BAREIN

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36387

GULF WINGS

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

10.4.2014

10.4.2014
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34836

G200 LTD

BERMÚDAEYJAR

33864

G5 AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

25615

G5 EXECUTIVE

SVISS

34978

G550 LIMITED

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32412

Hamilton Aviation Inc.

BANDARÍKIN

5601

Hamlin Jet Ltd

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29387

Harbert Aviation

BANDARÍKIN

35935

Harrinford Ltd

BANDARÍKIN

f11872

Heckmann Enterprises Inc.

BANDARÍKIN

f10240

Hess Corporation

BANDARÍKIN

f10247

Hewlett-Packard Company

BANDARÍKIN

35165

Hicks Holdings LLC

BANDARÍKIN

f12673

Hindalco Industries Limited

INDLAND

f11137

Hubbard Broadcasting

BANDARÍKIN

f10254

Hunt Consolidated Inc.

BANDARÍKIN

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

BANDARÍKIN

12127

HAMILTON COMPANIES

BANDARÍKIN

29388

HANGAR 8 LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9954

HARRIS

BANDARÍKIN

21857

HARSCO

BANDARÍKIN

5152

HARTH TRADING EST

SÁDI-ARABÍA

33302

HAVERFORD SUISSE

SVISS

529

HAWKER BEECHCRAFT

BANDARÍKIN

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

BANDARÍKIN

40021

HAWKER PACIFIC PTY

ÁSTRALÍA

33023

HAWKER WEST

KANADA

39670

HAWK AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32824

HBC AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31777

HB-JEM

SVISS

28603

HCC SERVICE CO

BANDARÍKIN

38724

HEAD START AVTN SYS

KÝPUR

8352

HEINZ COMPANY

BANDARÍKIN

8583

HELISWISS

SVISS

Nr. 23/935
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31253

HERITAGE JETS (FL)

BANDARÍKIN

1423

HERSHEY COMPANY

BANDARÍKIN

26380

HERTZ CORP

BANDARÍKIN

38709

HEVELCA SOCIETE

BANDARÍKIN

36953

HIGHLAND AWYS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

BANDARÍKIN

35827

HITACHI CAPITAL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23203

HOLLY CORP

BANDARÍKIN

32171

HOLROB ACFT COMPANY

BANDARÍKIN

24776

HOME DEPOT

BANDARÍKIN

8849

HONEYWELL MORRISTOWN

BANDARÍKIN

39665

HORIZONS AMERICA

BANDARÍKIN

35466

HORIZON AIR LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

6663

HORNBILL SKYWAYS

MALASÍA

24604

HUNDRED PERCENT AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10896

H. H. Aviation LLC

BANDARÍKIN

15438

Inflite Engineering Services Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28726

International Jet Management

BANDARÍKIN

36005

Irving Oil Transport Inc.

KANADA

17402

IBM

BANDARÍKIN

f11457

ICA GLOBAL SERVICES LLC

BANDARÍKIN

9962

ICELAND FROZEN FOODS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35622

ICON TWO LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11412

IGT

BANDARÍKIN

36144

ILC AVIATION GMBH

AUSTURRÍKI

f11456

IMAGINARY IMAGES INC

BANDARÍKIN

39614

INDEPENDENT AVTN SDN

MALASÍA

32114

INDO PACIFIC AVTN

INDLAND

32394

INFINITY AVIATION

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35931

INFLITE AVTN (IOM)

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38619

INSPERITY INC

BANDARÍKIN

34771

INTERCONT. AIRWAYS

GAMBÍA

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGÍA

10.4.2014

10.4.2014
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31503

INTERNATIONAL JETCLUB LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34321

INTL AVTN LEASING

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34440

INTL FLIGHT RES

BANDARÍKIN

33831

INTL TRIP PLANNING

BANDARÍKIN

38539

IPEK INTERNATIONAL

BELÍS

38651

IRKUT CORPORATION

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

26959

ISCAR ISRAEL

ÍSRAEL

28061

ISLAND AVTN USA

BANDARÍKIN

31918

ISM AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23317

ITT INDUSTRIES

BANDARÍKIN

f11372

IVANHOE AVIATION HOLDINGS LLC

BANDARÍKIN

27301

IVANHOE AVIATION 2

SINGAPÚR

38462

IZY AIR

NÍGERÍA

f10265

Jackson National Life

BANDARÍKIN

f10555

Janah Management Company Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10276

Jepson Associates Inc.

BANDARÍKIN

28548

Jet Aviation Business Jet (HK) Ltd

KÍNA

f10285

Justravl Aircraft Management, Inc.

BANDARÍKIN

40000

JACOBSEN, T

ARÚBA

32671

JANNAIRE LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1559

JAPAN AIRLINES

JAPAN

35830

JAPC INC

BANDARÍKIN

27693

JATO AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36350

JCPenney Co. Inc.

BANDARÍKIN

493

JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10275

JELD-WEN, Inc.

BANDARÍKIN

21889

JEPPESEN DATAPLAN 2

BANDARÍKIN

37076

JERAND HOLDINGS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

24165

JETCLUB LTD

SVISS

36498

JETFLITE INTL LLC

BANDARÍKIN

36494

JETSELECT, LLC

BANDARÍKIN

30733

JETSTEFF AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

KÍNA

Nr. 23/937
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38712

JETS AVTN SVCS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDLAND

31908

JET AIR GROUP JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

20520

JET AVIATION MONTVAL

BANDARÍKIN

36501

JET AVTN FLT SVCS

BANDARÍKIN

31555

JET CENTRE LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31952

JET ICU AIR AMBULNCE

BANDARÍKIN

21727

JET LINK

ÍSRAEL

29290

JET MIDWEST

BANDARÍKIN

33417

JET STREAM AVIATION

SÁDI-ARABÍA

7532

JET2.COM LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11392

JHD AIRCRAFT SALES CO LLC

BANDARÍKIN

f10970

JHS Management, LLC.

BANDARÍKIN

23153

JINDAL STEEL

INDLAND

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

BANDARÍKIN

36480

JOHANNESBURG LIMITED

ÍRLAND

7628

JOHNSON FRANKLIN

BANDARÍKIN

6281

JOHNSON SC AND SON

BANDARÍKIN

32069

JOHN MASON ACFT SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

26509

JOLUK AVTN

BANDARÍKIN

24536

JP MORGAN CHASE CY

BANDARÍKIN

37941

JRA Flight Solutions

BANDARÍKIN

f10305

Kaitar Resources, LLP

BANDARÍKIN

f10286

Kansas City Life Insurance Company

BANDARÍKIN

35938

Knightsdene Limited

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

4335

Kraft Foods Global Inc.

BANDARÍKIN

f11096

KACALP

BANDARÍKIN

36270

KAUPTHING SINGER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34670

KEEPFLYING LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

3735

KENYA AIRWAYS

KENÍA

24347

KERZNER INTL.

BANDARÍKIN

f12815

KH AVIATION LLC

BANDARÍKIN

32845

KILMER MANAGEMENT

KANADA

10.4.2014

10.4.2014
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37723

KINCH AVIATION SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33034

KINGS AIRLINES (2)

NÍGERÍA

21519

KINGS AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39891

KING POWER INTERNTL

TAÍLAND

32210

KLEIN TOOLS

BANDARÍKIN

26927

KNICKERBOCKER

BANDARÍKIN

20894

KOHLER

BANDARÍKIN

f11415

KOURY AVIATION INC

BANDARÍKIN

f12222

KTR Capital Partners

BANDARÍKIN

33039

KUBASE AVIATION

INDLAND

34192

KUDOS AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1673

KUWAIT AIRWAYS

KÚVEIT

f10496

Leucadia Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

36957

Level 3 Communications

BANDARÍKIN

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

BANDARÍKIN

f10299

Limerick Aviation, LLC

BANDARÍKIN

35327

Limonia Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12478

Longfellow Management Services LLC

BANDARÍKIN

33756

LABRAID LIMITED

KRÓATÍA

36286

LAC AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11022

LAKE CAPITAL LLC

BANDARÍKIN

31324

LAS VEGAS SANDS

BANDARÍKIN

1703

LEARJET

BANDARÍKIN

30542

LEDAIR CANADA

KANADA

34956

LEGACY AVIATION LIMITED

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

f10880

LFG Aviation

ÁSTRALÍA

34322

LG ELECTRONICS INC.

LÝÐVELDIÐ KÓREA

33298

LIBERTY MEDIA LLC

BANDARÍKIN

12275

LIBERTY MUTUAL

BANDARÍKIN

1727

LIBYAN AIRLINES

LÍBÍA

31756

LIGHTAIR

BANDARÍKIN

37068

LINK AIR SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32145

LINK AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Nr. 23/939
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1850

LISANNE

BANDARÍKIN

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

BANDARÍKIN

f12798

LOCKHEED SALES & RENTALS INC

BANDARÍKIN

1755

LOGANAIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34736

LOID GLOBAL LTD

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32192

LONDON CORPORATE JET

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23603

LONDON EXECUTIVE AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12750

LONE WOLF AVIATION LLC

BANDARÍKIN

33068

LONG CHARTER AIR

BANDARÍKIN

35829

LOWES COMPANIES INC

BANDARÍKIN

27766

LOWE’S COMPANIES

BANDARÍKIN

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BÚLGARÍA

37926

LUGHNASA MGMT LLC

BANDARÍKIN

35806

LUNAR JETS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28751

LYDD AIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10610

L.A.W. Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f10980

Maltese Falcon, LLC

BANDARÍKIN

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f13119

Mariner Air LLC

BANDARÍKIN

f10312

McCormick and Company Inc.

BANDARÍKIN

27893

Merck & Co., Inc.

BANDARÍKIN

36335

MetroJet Limited US

KÍNA

36336

MetroJet (MPAMCL)

KÍNA

f10315

Mexico Transportes Aereos S.A de C.V.

MEXÍKÓ

34936

Moore Capital Management, LP dba GX
Aviation

BANDARÍKIN

f12938

Motorola Mobility, Inc.

BANDARÍKIN

f12471

Mr Adam Zachary Cherry

BANDARÍKIN

f12519

Multiflight Charter Services LLP

Óskráð

33931

MACSTEEL JET SVCS

BERMÚDAEYJAR

38695

MADIS MANAGEMENT

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32533

MAITON AIR LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32569

MAJESTIC EXECUTIVE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35087

MALAMATINAS

GRIKKLAND

10.4.2014

10.4.2014
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1801

MALAYSIA AIRL SYSTEM

MALASÍA

36992

MANN AVIATION LLC

BANDARÍKIN

3901

MARATHON OIL

BANDARÍKIN

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

SÁDI-ARABÍA

34154

MARCO POLO AVTN LTD.

CAYMAN-EYJAR

22350

MARINE MANAGEMENT O.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34616

MARQUEZ BROTHERS AV

BANDARÍKIN

35178

MARRIOTT INTL

BANDARÍKIN

1828

MARSHALL AEROSPACE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22811

MASCO

BANDARÍKIN

33151

MASS Holding

HOLLAND

38632

MATHIS BROTHERS

BANDARÍKIN

30499

MATHYS HUGO

SVISS

9088

MATTHEWS AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31670

MATTHEWS JOHN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37112

MAXAIR (NIGERIA)

NÍGERÍA

32516

MAZAMA FINANCE

BANDARÍKIN

28682

MBI AVIATION

BANDARÍKIN

31708

MCAIR SERVICES

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34826

MCAP EUROPE LTD

ÍRLAND

4260

MCCAIN FOODS

KANADA

26848

MCDONALD’S CORP

BANDARÍKIN

39007

MCNEELY CHARTER SVC

BANDARÍKIN

f11393

MDL CONSULTING ASSOCIATES LLC

BANDARÍKIN

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

BANDARÍKIN

12177

MELLON BANK

BANDARÍKIN

35776

MERIDIAN (GHANA)

GANA

31538

MERLIN AVIATION

SVISS

39892

METEOR AERO LIMITED

BANDARÍKIN

31076

METRO JET USA

BANDARÍKIN

11068

MGM MIRAGE

BANDARÍKIN

26475

MIDAMERICAN ENERGY

BANDARÍKIN

30837

MIDROC AVIATION

SÁDI-ARABÍA
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9082

MIDWEST AVIATION NE

BANDARÍKIN

27573

MID ROC LEASING

SÁDI-ARABÍA

36881

MID SOUTH AVIATION

BANDARÍKIN

37895

MID SOUTH JETS INC

BANDARÍKIN

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

12626

MILLION AIR CHARTER

BANDARÍKIN

2294

MIL UK RAF

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37426

MINERALOGY PTY LTD.

BANDARÍKIN

32550

MINNESOTA CHOICE AVIATION IV LLC

BANDARÍKIN

33855

MOBYHOLD LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38024

MODERN ROAD MAKERS

INDLAND

f11427

MOELIS & COMPANY MANAGER LLC

BANDARÍKIN

36267

MONACO SPORTS MNGMT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1922

MONARCH AIRLINES LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

3508

MONSANTO

BANDARÍKIN

31348

MORGAN STANLEY MGMT

BANDARÍKIN

32228

MORGAN’S MACHINE

BANDARÍKIN

f14020

MOTCOMB ESTATES LTD

CAYMAN-EYJAR

2996

MOTOROLA AUSTIN TX

BANDARÍKIN

4341

MOTOROLA MOBILITY

BANDARÍKIN

32202

MOUNTAIN AVTN LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10319

MP Air, Inc.

BANDARÍKIN

32777

MP AVIATION LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

8099

MSF AVIATION

CAYMAN-EYJAR

23928

MULTIFLIGHT LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36762

MURRAY AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34926

MURRAY AIR LTD

MALTA

31584

MVOC

BANDARÍKIN

36987

MWM AG

SVISS

27187

MW AVIATION GMBH

ÞÝSKALAND

32579

MYSKY LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

29444

M C Group

BANDARÍKIN

f10327

National Gypsum Company

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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36522

New Orion Air Group

BANDARÍKIN

38627

NextEra Energy Inc.

BANDARÍKIN

f12496

Noble Services Switzerland, LLC

BANDARÍKIN

f10338

Nordstrom, Inc.

BANDARÍKIN

f12013

Norfolk Southern Corp.

BANDARÍKIN

28895

NAC AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

23230

NASA

BANDARÍKIN

f10324

NASCAR, Inc.

BANDARÍKIN

36849

NATIONAL AIR CARGO GROUP INC

BANDARÍKIN

35849

NATIONAL AVTN COMP.

INDLAND

6764

NATIONAL JETS

BANDARÍKIN

9900

NATIONWIDE MUTUAL

BANDARÍKIN

7853

NATURAL ENVIRONMENT

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

20472

NCC SERVICES

BANDARÍKIN

38835

NEBULA III LTD UAE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

38874

NEPTUNE AVTN SVCS

BANDARÍKIN

31095

NETJETS AVIATION INC

BANDARÍKIN

36325

NEWS AMERICA INC

BANDARÍKIN

38267

NEW PRIME INC

BANDARÍKIN

31086

NIGERIAN EAGLE AIRLINES

NÍGERÍA

34560

NOBLE FOODS LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33203

NOCLAF LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33473

NOK AIR

TAÍLAND

f11329

NORLEASE INC

BANDARÍKIN

33099

NORTH AMER JET LLC

BANDARÍKIN

39364

NORTH CARIBOO FLYING

KANADA

31004

NOVA CORPORATE SVCS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39066

NOVOAIR LTD

BANGLADESS

f12708

NOW PRESENCE LLC

BANDARÍKIN

31489

NS Aviation

BERMÚDAEYJAR

40062

NS AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f13501

NS Falcon

BERMÚDAEYJAR

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST BANDARÍKIN
CO
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31771

N526EE

BANDARÍKIN

31910

N700GB

BANDARÍKIN

31781

N846QM

BANDARÍKIN

31780

N941AM

BANDARÍKIN

33974

Ocean Sky Aircraft Mamagement LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10342

Olayan Financing Company

SÁDI-ARABÍA

f10509

Operadora de Vuelos Ejecutivas, S.A. de C.V.

MEXÍKÓ

32273

Umráðandi sem notar skráningarstafina:
VPCBA

SVISS

f10348

Orient Wonder Internationl Ltd.

BERMÚDAEYJAR

f12461

Osmotica Leasing LLC

BANDARÍKIN

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

BANDARÍKIN

21845

OAKMONT

BANDARÍKIN

31679

OASIS SERVICES

BANDARÍKIN

33108

OCEAN SKY AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33502

OCEAN SKY (TURKEY)

TYRKLAND

38728

ODENGENE AIR SHUTTLE

NÍGERÍA

22820

OMAN AIR

ÓMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

ÓMAN

28683

OMNICARE MANAGEMENT

BANDARÍKIN

37779

ONCAM AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

17692

ONUR AIR

TYRKLAND

22888

ON TIME AVTN

BANDARÍKIN

f11444

OPA LLC

BANDARÍKIN

25897

OPEN ROAD AIRWAYS

BANDARÍKIN

37336

ORANTO PETROLEUM

NÍGERÍA

30217

ORION AIR PTE

SINGAPÚR

39002

ORION ENTERPRISES

CAYMAN-EYJAR

36783

ORYX JET LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

BANDARÍKIN

f10603

OTO Development, LLC

BANDARÍKIN

39424

OVIATION ASSET

SVISS

35176

Pacific Jet Aviation, LLC

BANDARÍKIN

36857

Pacific Stream

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

10.4.2014

10.4.2014
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f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

f10351

Paramount Pictures Corporation

BANDARÍKIN

f11009

Park Rise Investments Ltd.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10356

Peabody Energy

BANDARÍKIN

f10609

Pegasus South, LLC

BANDARÍKIN

f10595

Pfizer Inc.

BANDARÍKIN

38050

Pilante Limited

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10918

Pilgrim Air

BANDARÍKIN

f11181

Pilot Corporation

BANDARÍKIN

f10979

Pinjet Aviation, LLC

BANDARÍKIN

f11276

Powdr Aviation, Inc

BANDARÍKIN

f13500

Prime Aviation

SINGAPÚR

f10369

Professional Jet Management, Inc.

BANDARÍKIN

35365

Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC

BANDARÍKIN

2088

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

PAKISTAN

28158

PALACE INTL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39729

PALM BEACH AVTN INC

BANDARÍKIN

30002

PALM TREE AVIATION

BERMÚDAEYJAR

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGANISTAN

f10642

PAM Management Serv. LLC

BANDARÍKIN

39615

PAN ASIA MANAGEMENT

SINGAPÚR

948

PAN MARITIME LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33154

PARAGON GLOBAL FLT S

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39591

PARAMOUNT ARG INC

BANDARÍKIN

32132

PARKRIDGE AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36085

PARK HOUSE AVTN LTD

BERMÚDAEYJAR

38394

PASCAN EXPRESS INC

KANADA

36875

PATRONUS AVIATION

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

31009

PATTISON AIRWAYS

KANADA

39143

PAULICOPTER CIA

BRASILÍA

36792

PB AIR LLC

BANDARÍKIN

34044

PD AIR OPERATION LTD

ÞÝSKALAND

34075

PEAKVIEW LLC

BANDARÍKIN
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f12723

PEAK ENTERPRISES LLC

BANDARÍKIN

30697

PEARSONS ASSETS GRP

SINGAPÚR

33882

PEGASUS ELITE AVTN

BANDARÍKIN

22294

PENSKE JET, INC.

BANDARÍKIN

37153

PERFECT 10 ANTENNA

BANDARÍKIN

f12694

PERINI CORP

BANDARÍKIN

36038

PEROLUX SARL

LÚXEMBORG

37762

PETTERSON DON

BANDARÍKIN

40060

PGI AVIATION INC

BANDARÍKIN

22283

PHELPS DODGE CORP

BANDARÍKIN

37430

PHILADELPHIA JET SVC

BANDARÍKIN

39896

PILOT INTERNATIONAL2

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32057

PINNACLE OPERATIONS

BANDARÍKIN

21824

PLANES AND PARTS

KANADA

22309

POLET

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32061

POLYGON AIR

BANDARÍKIN

30970

POOL AVIATION NW LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33115

POTASH CORP (2)

KANADA

f10729

PPD Development, LLC

BANDARÍKIN

30220

PPL AVIATION LLC

BANDARÍKIN

22434

PRESIDENTIAL FLT UAE

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

31920

PRESTBURY TWO

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38271

PRESTIGE INTL HOLDIN

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

33762

PRESTIGE JET RENTAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35276

PRESTIGE JP LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37638

PRIMEVALUE TRADING

KANADA

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NÍGERÍA

37897

PRIME JET (CO)

BANDARÍKIN

36789

PRIME LEGACY MGMT

BANDARÍKIN

31222

PRIVATE AIRCRAFT INT

ÍSRAEL

36797

PRIVATE JET GROUP

LÍBANON

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDLAND

3751

PROCTER&GAMBLE

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

BANDARÍKIN

33080

PROPINVEST ASSET MGM

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33780

PTB (EMERALD) PTY

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32329

PUNJ LLOYD

INDLAND

39222

PUNJ LLOYD PTE LTD

INDLAND

32487

P.M. AIR

KANADA

2196

QANTAS AIRWAYS

ÁSTRALÍA

21912

QATAR AIRWAYS

KATAR

39476

QATAR EXECUTIVE

KATAR

33331

QUADRA AVIATION LP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31585

QUALCOMM

BANDARÍKIN

35924

QWEST COMMUNICATIONS

BANDARÍKIN

36105

Rampart Aviation

BANDARÍKIN

f10376

Raytheon Company

BANDARÍKIN

f10378

Red White & Blue Pictures, Inc.

BANDARÍKIN

f10975

Regions Financial Corporation

BANDARÍKIN

36945

Russian Copper Company Holdings Ltd.

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

29692

RABBIT RUN

BANDARÍKIN

37367

RADCOOL INVESTMENTS

SUÐUR-AFRÍKA

32174

RAVELLO ENTERPRISES

BANDARÍKIN

26191

RAVENHEAT MANUFACTRG

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30485

RC AVIATION LLP

BANDARÍKIN

29739

RDV PROPERTIES (ARC)

BANDARÍKIN

38333

REDWOOD AVTN CO.

BANDARÍKIN

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

BANDARÍKIN

29515

RED LINE AIR LLC

BANDARÍKIN

31859

RELATIONAL INVESTORS

BANDARÍKIN

9674

REMO INVESTMENTS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37662

REYNOLDS JET MGMT

BANDARÍKIN

33614

RICHARD HAYWARD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35143

RICHMOND AMERICAN

BANDARÍKIN

7403

RICHMOR AVIATION

BANDARÍKIN

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

BANDARÍKIN
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35940

RIZON JET UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

5547

RJR WINSTON SALEM

BANDARÍKIN

30422

RL WINGS LLC

BANDARÍKIN

31650

ROBINSON AVTN

BANDARÍKIN

8271

ROCKWELL COLLINS

BANDARÍKIN

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

BANDARÍKIN

26146

ROCK AIR LTD

SÁDI-ARABÍA

38421

ROCK-TENN COMPANY

BANDARÍKIN

21667

ROSS INVESTMENTS

BANDARÍKIN

31832

ROWLEY M

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28988

ROYAL BANK SCOTLAND

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

2296

ROYAL BRUNEI

BRÚNEI DARÚSSALAM

29599

ROYAL JET

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

2297

ROYAL JORDANIAN AIRLINES

JÓRDANÍA

30527

RP AVIATION

BANDARÍKIN

34828

RUNWAY ASSET MNGT

SUÐUR-AFRÍKA

36882

R & G AVIATION LLC

BANDARÍKIN

f12590

R. Lacy Services, LTD.

BANDARÍKIN

f1467

Sails In Concert, Inc.

BANDARÍKIN

20467

Samaritan’s Purse

BANDARÍKIN

f12147

SanRidge Operating Company

BANDARÍKIN

3991

Sioux Company Ltd

SVISS

30904

Skyflight

BANDARÍKIN

f11112

Sky Aviation LTD.

GÍBRALTAR

34281

Sky Aviation Services

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

f10405

Snapper Consulting Inc.

BRASILÍA

30582

Space Exploration

BANDARÍKIN

f12459

Spitfire USA Limited

BANDARÍKIN

36081

Starbucks Corporation

BANDARÍKIN

f10410

Starwood Asset Management, LLC

BANDARÍKIN

f10899

Sterling Aviation LLC

BANDARÍKIN

30329

SAGA AIRLINES

TYRKLAND

29648

SAGITTA LLC

BANDARÍKIN

10.4.2014
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38892

SAM FLIER SERVICES

BANDARÍKIN

38645

SANTOS DUMONT LTD

ÍRLAND

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

32608

SAVANNAH AVIATION

BANDARÍKIN

37012

SA EXPRESS AIRWAYS

SUÐUR-AFRÍKA

12627

SCANDI AIRLEASING

SVÍÞJÓÐ

f10894

SCB Falcon, LLC

BANDARÍKIN

3236

SCOTTISH & NEWCASTLE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMÚDAEYJAR

36492

SEAGRAVE AVIATION

BANDARÍKIN

33214

SEENO CONSTRUCTION

BANDARÍKIN

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SÁDI-ARABÍA

26695

SELECT PLANT HIRE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36444

SETON DAVID

KENÍA

37439

SEVCS AEREOS ILSA

MEXÍKÓ

f11250

SGSF Capital Venture LLC

BANDARÍKIN

36843

SG FINANS AS

NOREGUR

22418

SHAMROCK AVTN NJ

BANDARÍKIN

38490

SHANGHAI DEER JET

KÍNA

22814

SHARJAH RULERS FLT

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

33126

SHAW COMMUNICATIONS

KANADA

35777

SHAW WALLACE

INDLAND

32093

SHEARWATER AIR

BANDARÍKIN

27163

SHERIDAN AVTN

BANDARÍKIN

29727

SHUKRA

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11453

SIAREX SOCIETY INC

BANDARÍKIN

38910

SIBITI 1 INC

BELÍS

28022

SIEBEL SYSTEMS UK

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36604

SIERRA AVIATION LP

BANDARÍKIN

32002

SIERRA STELLAR

BANDARÍKIN

33581

SIGNAL AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

40083

SILVER AIR 2

BANDARÍKIN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPÚR
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39068

SITM JET LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

7867

SIXT

ÞÝSKALAND

35145

SKA INTERNATIONAL

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

37703

SKIVA AIR

ARMENÍA

37740

SKYBIRD AIR LTD

NÍGERÍA

30241

SKYBLUE AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34695

SKYBUS INC

BANDARÍKIN

35065

SKYBUS LLC

BANDARÍKIN

24926

SKYDRIFT LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32526

SKYEXPRESS JSC

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

39544

SKYFORCE AVIATION

ÁSTRALÍA

33042

SKYHOPPER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38190

SKYJET AVIATION SVCS

NÍGERÍA

39057

SKYLINE ENTERPRISES

BANDARÍKIN

39132

SKYPLAN FZC

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

23638

SKYSERVICE BUSINESS

KANADA

32337

SKYSTEAD

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

33788

SKYTRAVEL LLC

BANDARÍKIN

38350

SKYWAYAERO INC.

BANDARÍKIN

31074

SKYWAY RUSSIA

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

32553

SKYWORKS CAPITAL

BANDARÍKIN

34918

SKY AERONAUTICAL

ÍRLAND

29880

SKY AVIATION

SÁDI-ARABÍA

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPÚR

38711

SKY UNLIMITED WEZUP

HOLLAND

36037

SK TELECOMM

LÝÐVELDIÐ KÓREA

30794

SLEEPWELL AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38895

SOBHA PURAVANKARA

INDLAND

39773

SOLYOM HUNGARIAN

UNGVERJALAND

6404

SONY AVIATION

BANDARÍKIN

36182

SOPHAR PROPERTY

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

38491

SOUTHERN AVTN SVCS

BANDARÍKIN

17330

SOUTHERN CROSS AV FL

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

SUÐUR-AFRÍKA

36653

SOUTH AFR. BREWERIES

SUÐUR-AFRÍKA

32897

SPC AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

34137

SPECIAL OPS LTD.

SÁDI-ARABÍA

25246

SPECSAVERS AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31762

SPORTSMENS AVTN GRP

BANDARÍKIN

28904

SPX CORPORATION

BANDARÍKIN

5216

SRILANKAN AIRLINES

SRÍ LANKA

30500

STANDARD & POORS

BANDARÍKIN

36639

STARS AWAY AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

38586

STAR AERO HOLDINGS

BANDARÍKIN

32446

STAR AVIATION SRVCS

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

35816

STAR PERU

PERÚ

32554

STA (2006) LLP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32993

STC BERMUDA LTD.

EGYPTALAND

33469

STEPHEN R. LLOYD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30889

STIRLING AVTN

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

17378

STOCKHOLM AIRCRAFT

HOLLAND

27889

STULLER SETTINGS

BANDARÍKIN

28152

ST AVIATION

BANDARÍKIN

24644

ST MERRYN AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

24529

SUBPRICE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9182

SUCKLING AIRWAYS (CAMBRIDGE) LTD BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
T/A SCOTAIRWAYS

20474

SUMMIT AVTN USA 2

BANDARÍKIN

29813

SUNCOR ENERGY

KANADA

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE &
LEASING CORP

BANDARÍKIN

31354

SUNWING AIRLINES

KANADA

32807

SUN TV NETWORK

INDLAND

8963

SUREWINGS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28720

SUZUKI DEL CARIBE

PÚERTÓ-RÍKÓ

34329

SVCS AEREOS DENIM

MEXÍKÓ

5683

SWAGELOK

BANDARÍKIN
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38217

SWEDEWINGS AB

SVÍÞJÓÐ

28494

SWISS

SVISS

9768

SWISS PRIVATE AVTN

SVISS

38361

SYBERJET AIRCRAFT

BANDARÍKIN

31527

SYMPHONY MILLENIUM

BERMÚDAEYJAR

2642

SYRIAN ARAB AIRLINES

SÝRLENSKA ARABALÝÐVELDIÐ

22568

S ANGOLA

ANGÓLA

22649

S BOTSWANA

BOTSVANA

22593

S BRUNEI SULTAN

BRÚNEI DARÚSSALAM

27535

S PRESIDENT SUDAN

SÚDAN

29242

S TANZANIA

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ TANSANÍA

f12492

Target corporation

Óskráð

f11003

Tendencia Asset Management

CAYMAN-EYJAR

f10439

Tesoro Aviation Company

BANDARÍKIN

38565

Tetran Assets Ltd.

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

25363

The Boeing Company

BANDARÍKIN

f12612

The Private Jet Company

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f10831

The Richard E. Jacobs Group, LLC

BANDARÍKIN

f12238

The Whitewind Company US

BANDARÍKIN

f11873

Tillford Limited

BERMÚDAEYJAR

f12235

Top Delight Worldwide Ltd

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

f10446

Tour Air, Inc.

BANDARÍKIN

f12231

Translatin S.A.

BANDARÍKIN

38580

Triple A Aviation SA

LÚXEMBORG

f10452

Truman Arnold Companies

BANDARÍKIN

f12479

Tyremax Pty Ltd

ÁSTRALÍA

f10990

Ty-Tex Exploration Inc.

BANDARÍKIN

26684

TAG AVIATION UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33802

TAIL WIND LTD.

SINGAPÚR

36754

TAK AVIATION

BANDARÍKIN

33497

TAK SERVICES LTD AVV

JÓRDANÍA

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O
BLUMBERGEXCELSIOR CORP

BANDARÍKIN

27291

TARRANT ADVISORS

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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31697

TAS CORP

BANDARÍKIN

4189

TAUBMAN

BANDARÍKIN

32242

TAYLOR ENERGY COMPANY LLC

BANDARÍKIN

36827

TCC AIR SERVICES INC

BANDARÍKIN

38545

TEAM AERO

BANDARÍKIN

36108

TEAM VIPER

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39332

TECHSUPPORT

ÞÝSKALAND

37359

TEKLOC

BANDARÍKIN

29164

TELUS COMMUNICATIONS

KANADA

37446

TEMPEST CAPITAL

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39539

TEMPUS JETS INC

BANDARÍKIN

39160

TENACIOUS ADVENTURES

BANDARÍKIN

39127

TESCO STORES LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28114

TEXAS AVTN SALES&LSN

BANDARÍKIN

15677

TEXTRON

BANDARÍKIN

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35441

THOMAS ENTERPRISES

BANDARÍKIN

f10971

THOMAS William H.

BANDARÍKIN

37352

THOMAS & BETTS

BANDARÍKIN

30131

THOMSON AIRWAYS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31218

THUNDER AIR UK LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35153

THUN AB

SVÍÞJÓÐ

27799

TIDEWATER

BANDARÍKIN

4744

TITAN AIRWAYS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36184

TNT EXPRESS (UK)

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12990

TOKECO INCORPORATED

BANDARÍKIN

36462

TOP ACES INC

KANADA

32110

TOP AIRCRAFT

BANDARÍKIN

39677

TOUCHDOWN AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

33891

TOWN & COUNTRY FOOD

BANDARÍKIN

32029

TPG AVIATION

SUÐUR-AFRÍKA

38996

TP AERO

BANDARÍKIN
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34674

TRANSCONT. WINGS

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

26670

TRANSMERIDIAN AVTN

BANDARÍKIN

37267

TRANSWORLD AV TRADE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

5759

TRANS CAN PIPELINES

KANADA

30585

TRANS EURO AIR

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

BANDARÍKIN

33923

TREK-AIR B.V.

HOLLAND

29593

TRIDENT JET JERSEY

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

28999

TRIDENT LEASING

ÍRLAND

37551

TRIDENT PETROLEUM

EGYPTALAND

36495

TRIMEL INVESTMENT

BANDARÍKIN

33853

TRINITY AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36471

TRIPLE S AVIATION LLC

BANDARÍKIN

13174

TRUSTAIR LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

26165

TRYGON LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32832

TUCK AVIATION

BANDARÍKIN

21887

TUDOR INVESTMENTS

BANDARÍKIN

24731

TURKMENISTAN

TÚRKMENISTAN

28983

TWINWOOD TRANSPORT.

CAYMAN-EYJAR

7971

TW AIR

BERMÚDAEYJAR

f10460

Unisys Corporation

BANDARÍKIN

2782

United Airlines, Inc.

BANDARÍKIN

2795

Universal Weather and Aviation, Inc.

BANDARÍKIN

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

ÚGANDA

12105

UIM AIRCRAFT

BANDARÍKIN

32889

UNIQE AIR (UK)

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

35763

UNITED AIRWAYS (BD)

BANGLADESS

4090

UNITED COMPANY THE

BANDARÍKIN

21505

UNITED CONSTRUCTION

TYRKLAND

34059

UNITED WEST AIRLINES

BANDARÍKIN

33177

UNIV AVN MIDDLE EAST

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

34914

USA JET AIRLINES 3

BANDARÍKIN

f10462

US Bank NA Trustee

BANDARÍKIN

10.4.2014

10.4.2014
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34260

US MARSHALS SERVICE

BANDARÍKIN

35834

UTFLIGHT

BANDARÍKIN

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

ÚSBEKISTAN

30637

Vale S/A

BRASILÍA

f10591

Vulcan Materials Company

BANDARÍKIN

37678

VALEANT PHARMACEUT

BANDARÍKIN

8962

VALERO SERVICES, INC

BANDARÍKIN

33003

VEDANTA ALUMINA LTD

INDLAND

38968

VERHILL CORPORATE

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

7861

VERIZON CORPORATE SERVICES
GROUP

BANDARÍKIN

35720

VICIS CAPITAL L.L.C

BANDARÍKIN

34107

VIPER AVIATION LLC

BANDARÍKIN

37019

VIPJET LIMITED

ÍRLAND

8142

VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

39392

VLF CREW SERVICES

BANDARÍKIN

30418

VMD AVIATION

BANDARÍKIN

36911

VOLITO AVIATION DEUX

SVÍÞJÓÐ

34977

V1 FLT SUP. INTL

BANDARÍKIN

f12485

Waco Air Supply

BANDARÍKIN

f10471

Wayne A Reaud

BANDARÍKIN

2634

Western Air Charter Inc

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

8721

Westfield Aviation Inc

ÁSTRALÍA

f10629

Weyerhaeuser Company

BANDARÍKIN

f10479

Wichita Air Services, Inc.

BANDARÍKIN

f10482

Windsor Media Inc.

BANDARÍKIN

f11514

Windway Capital Corp

Óskráð

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

Óskráð

f10881

Worldwide Business Jets Corp

BANDARÍKIN

f10483

World Harvest Church Flight Operations

BANDARÍKIN

f12248

World Noble Limited Cayman Island

BRESKU JÓMFRÚAREYJAR

35911

WALLAN AVIATION 2

SÁDI-ARABÍA

25432

WAL-MART STORES

BANDARÍKIN

30900

WARNER ROAD AVTN

BANDARÍKIN
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35511

WARWICKSHIRE BLUE

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38924

WAR ENTERPRISES

BANDARÍKIN

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

BANDARÍKIN

36041

WATSCO HOLDINGS INC

BANDARÍKIN

39576

WAYLOCK GLOBAL LTD

BAHAMAEYJAR

31377

WA DEVELOPMENTS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f13496

WELLS FARGO BANK NORTHWEST,
NATIONAL ASSOCIATION

BANDARÍKIN

35535

WELLS FARGO BANK (2)

BANDARÍKIN

2885

WESTAIR FLYING

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36283

WESTERN AIR CHTR KX

BANDARÍKIN

34328

WESTFIELD LLC

BANDARÍKIN

2890

WESTLAND

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

25990

WESTSHORE AVTN MGMT

BANDARÍKIN

34873

WESTSTAR AVTN SVCS

MALASÍA

22445

WHITE CLOUD

BANDARÍKIN

38210

WHITE MOUNTAIN AVTN

BANDARÍKIN

28542

WHITE ROSE AVTN

BANDARÍKIN

32120

WILDERNESS POINT ASS

BANDARÍKIN

39532

WILKEN AVIATION

KENÍA

3021

WILLIAMS COMPANIES

BANDARÍKIN

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f11390

WILLIS LEASE FINANCE CORP

BANDARÍKIN

36185

WILMINGTON TRUST(EI)

ÍRLAND

34819

WILPOT LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

37196

WINCOR AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

38987

WINDSOR JET MNGT

BANDARÍKIN

34008

WINGED BULL AVIATION

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

36815

WING AVTN CHTR SVC

BANDARÍKIN

25648

WING AVTN USA

BANDARÍKIN

29596

WINNEPEG C/O REYES

BANDARÍKIN

37767

WIN AVIATION LTD.

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

32802

WIV AIR-2 LLC

BANDARÍKIN

31438

WOOD J M

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

10.4.2014

10.4.2014
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30474

WORLD IS YOURS

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

22444

WORTHINGTON INDUSTRY

BANDARÍKIN

32152

WYNDHAM WORLDWIDE

BANDARÍKIN

f10485

Xerox Corporation

BANDARÍKIN

24421

XAMEX INVESTMENTS

BANDARÍKIN

32609

XIAMEN AVIATION AVV

RÚSSNESKA SAMBANDSRÍKIÐ

38359

YAAS

BANDARÍKIN

34976

YH AVIATION LTD

SVISS

37033

YUM RESTAURANT SVCS

BANDARÍKIN

f10983

Zachry Industrial Inc.

BANDARÍKIN

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

BANDARÍKIN

f10490

Zimmer Inc.

BANDARÍKIN

f11242

Zoe Air

SUÐUR-AFRÍKA

39956

ZAMIN AVIATION LTD

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

f12223

ZC Aviation

BANDARÍKIN

34953

ZENITH CAPITAL LTD

SVISS

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

BANDARÍKIN

5943

ZENO AIR

BANDARÍKIN

38819

ZEST AVIATION PVT

INDLAND

38977

ZWEITE XR-GMBH

ÞÝSKALAND

35380

19TH HOLE CORP

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

1905

3M COMPANY

BANDARÍKIN

36971

350 S.R.O.

SLÓVAKÍA

39933

411LF LLC

BANDARÍKIN

34746

51 NORTH LIMITED

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

BANDARÍKIN

6803

711 CODY INC

BANDARÍKIN

f12809

73MR LLC

BANDARÍKIN

27726

994748 ONTARIO INC

KANADA

a11749

Umráðandi sem notar skráningarstafina: CFLHQ

Óskráð

a11758

Umráðandi sem notar skráningarstafina: GOCSE

Óskráð

a11482

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N192NC

Óskráð

a11485

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N22NG

Óskráð
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a11486

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N254GA

Óskráð

a11743

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N289MU Óskráð

a11493

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N44EG

Óskráð

a11494

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N450LC

Óskráð

a11499

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N588AT

Óskráð

a11507

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N86LF

Óskráð

a12844

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N886DT

BANDARÍKIN

a11513

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N928GC

Óskráð

a11518

Umráðandi sem notar skráningarstafina: N995BE

Óskráð

a12656

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCBY

CAYMAN-EYJAR

a11538

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCJM

Óskráð

a11540

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPCRO

Óskráð

a11544

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VQBAM

Óskráð

a12914

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VTDHA

INDLAND

a11747

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VTRAK

Óskráð

a12916

Umráðandi sem notar skráningarstafina: WW1

Óskráð

a12924

Umráðandi sem notar skráningarstafina: XARGB

MEXÍKÓ

a11761

Umráðandi sem notar skráningarstafina: VPBMM

Óskráð

10.4.2014

10.4.2014
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Nr. 23/959

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2014/EES/23/54

frá 25. nóvember 2013
um viðmiðunarreglur um I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1223/2009 um snyrtivörur
(2013/674/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

nr. 1223/2009. Þær voru þróaðar með framlagi viðkom
andi hagsmunaaðila, þ.m.t. fulltrúa lítilla og meðalstórra
fyrirtækja.
5)

Viðmiðunarreglurnar ættu að vera til aðstoðar fyrir
ábyrgðaraðila við að uppfylla lagalegar skyldur sínar.
Þeim er hins vegar ekki ætlað að koma í stað þekkingar
og sérfræðilegrar kunnáttu öryggismatsmanns, sem hefur
réttindi og hæfi, eins og krafist er í 2. mgr. 10. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1223/2009, sem ber að vera áfram
eini fagmaðurinn sem hefur heimild til að framkvæma
öryggismat fyrir snyrtivörur eins og lýst er í B-hluta I.
viðauka.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um snyrtivörur.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1223/2009 frá 30. nóvember 2009 um snyrtivörur(1),
einkum þriðju undirgrein 1. mgr. 10. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

Nauðsynlegt er að snyrtivörur, sem eru boðnar fram
á markaði, séu öruggar fyrir heilbrigði manna þegar
þær eru notaðar við eðlileg eða sæmilega fyrirsjáanleg
notkunarskilyrði. Í því skyni er gerð sú krafa í reglugerð
(EB) nr. 1223/2009 að til að tryggja að snyrtivara sé
örugg við þessi skilyrði skuli fara fram öryggismat á
snyrtivörum.
Rekstraraðilanum, sem er tilnefndur sem ábyrgðaraðili
í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1223/2009, ber að
tryggja að tekin sé saman öryggisskýrsla um hverja
snyrtivöru, sem á að setja á markað Sambandsins, á
grundvelli viðeigandi upplýsinga og í samræmi við
kröfurnar sem mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 1223/2009.
Til að greiða fyrir skilningi allra fyrirtækja, einkum
lítilla og meðalstórra fyrirtækja, á kröfunum í I. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er þess krafist í reglu
gerðinni að framkvæmdastjórnin samþykki viðeigandi
viðmiðunarreglur.
Í þessari ákvörðun eru settar fram viðeigandi
viðmiðunarreglur um I. viðauka við reglugerð (EB)

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 315, 26.11.2013, bls. 82. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2014 frá 8. apríl
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 59.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Viðmiðunarreglur, sem gera fyrirtækjum kleift að uppfylla
kröfurnar sem mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1223/2009 um snyrtivörur, eru settar fram í viðaukanum við
þessa ákvörðun.
2. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Gjört í Brussel 25. nóvember 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
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VIÐAUKI
VIÐMIÐUNARREGLUR UM I. VIÐAUKA VIÐ REGLUGERÐ (EB) Nr.1223/2009 UM ÖRYGGISSKÝRSLU
UM SNYRTIVÖRU
1.

INNGANGUR
Í 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 er þess krafist að útbúið sé vöruupplýsingaskjal um hverja vöru
áður en hún er sett á markað. Vöruupplýsingaskjalið skal uppfært eftir þörfum og lögbær yfirvöld skulu hafa
greiðan aðgang að því vegna markaðseftirlits, annað hvort í rafrænu formi eða öðru formi, á heimilisfangi
ábyrgðaraðilans sem er tilgreint á merkimiðanum, í tíu ár frá því þegar síðasta framleiðslulota vörunnar var sett
á markað.

Mikilvægasti þátturinn í vöruupplýsingaskjalinu er, út frá öryggissjónarmiðum, öryggisskýrslan um snyrtivöru
sem um getur í 1. mgr. 10. gr. Aðrir þættir eru skýr lýsing á snyrtivörunni, lýsing á framleiðsluaðferð og
yfirlýsing um að hún sé framleidd í samræmi við góða framleiðsluhætti, sönnun á fullyrtu áhrifunum og gögn
um prófanir á dýrum(2).

Ef ábyrgðaraðilinn, sem semur öryggisskýrsluna um snyrtivöruna, er ekki framleiðandi vörunnar ber þeim
báðum að tryggja að hann hafi aðgang að allri þeirri tæknilegu og vísindalegu þekkingu sem þarf til að afla
áreiðanlegra upplýsinga um öryggi snyrtivörunnar og viðeigandi öryggismats til að sýna fram á að varan sem
hann ber ábyrgð á sé örugg í samræmi við 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009. Ef til vill þarf ábyrgðaraðilinn
því ekki einungis að leita til öryggismatsmannsins heldur einnig til framleiðanda, birgja hráefna og annarra
tæknisérfræðinga.

í öllum tilvikum skal ábyrgðaraðilinn tryggja að í öryggismatinu sé tekið tillit til fyrirhugaðrar notkunar
snyrtivörunnar og þeirra altæku váhrifa sem búist er við af völdum einstakra innihaldsefna í endanlegri
efnasamsetningu; að í öryggismatinu sé notuð viðeigandi aðferð með vægi rökstuddra vísbendinga til að rýna
gögn frá öllum fyrirliggjandi heimildum; að öryggisskýrslunni um snyrtivöruna sé haldið uppfærðri með tilliti
til viðbótarupplýsinga sem skipta máli og koma fram eftir að varan er sett á markað(3).

Öryggismatið fyrir snyrtivörur, eins og sett fram í B-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009, skal
framkvæmt af öryggismatsmanni sem hefur réttindi og hæfi. Ábyrgðaraðilinn og öryggismatsmaðurinn skulu
vinna náið saman til að tryggja að öryggi vörunnar sé metið og skjalfest á tilhlýðilegan hátt og að matið sé
uppfært reglulega. Ábyrgðaraðilinn og öryggismatsmaðurinn skulu afla allra nauðsynlegra upplýsinga, eins og
krafist er í A-hluta I. viðauka reglugerðar (EB) nr. 1223/2009.

Öryggisskýrsla um snyrtivöru skal samin á gagnsæjan hátt og vera vel rökstudd og auðskiljanleg.

Öryggisskýrsla um snyrtivöru er vinna sérfræðinga sem samanstendur af ólíkum einingum og upplýsingarnar,
sem krafist er samkvæmt A-hluta, geta verið geymdar í mismunandi gagnagrunnum. Skýrslan, sem skal a.m.k.
innihalda allar þær upplýsingar, sem tilgreindar eru í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223, skal, til einföldunar
fyrir lögbær yfirvöld, birt undir sömu eða svipuðum fyrirsögnum. Þó getur verið nægilegt að tilgreina undir
hverri fyrirsögn skýra tilvísun í skjal sem inniheldur upplýsingarnar og er auðveldlega tiltækt á rafrænu eða
prentuðu formi.

2.

I. VIÐAUKI VIÐ REGLUGERÐ (EB) Nr.1223/2009 — ÖRYGGISSKÝRSLA UM SNYRTIVÖRU
Í samræmi við I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 skal öryggisskýrslan um snyrtivöru „a.m.k.“
innihalda þær upplýsingar, sem krafist er samkvæmt hverri fyrirsögn fyrir sig í A- og B-hluta.

Í A-hluta er miðað að því að safna saman öllum þeim gögnum sem eru nauðsynleg til að öryggismeta vöruna en í
B-hluta er settur fram rökstuðningur fyrir niðurstöðum varðandi öryggi vörunnar þar sem byrjað er á gögnunum.
(2)
(3)

Ákvæði 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009.
Ákvæði 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009.
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Uppbygging og innihald öryggisskýrslunnar skal endurspegla kröfurnar í I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1223/2009. Ef skýrslan sjálf inniheldur ekki tilskildar upplýsingar með beinum hætti skal þó koma fram í henni
tilvísun í aðra greiðlega tiltæka heimild.

Ábyrgðaraðilinn skal tryggja að öryggisskýrslunni um snyrtivöruna sé haldið uppfærðri með tilliti til
viðbótarupplýsinga sem skipta máli og koma fram eftir að varan er sett á markað(4).

3.

A-HLUTI — UPPLÝSINGAR UM ÖRYGGI SNYRTIVÖRU
A-hluti öryggisskýrslunnar um snyrtivöru er ætlaður til að safna saman gögnum sem eru nauðsynleg
til að sýna fram á að snyrtivaran sé örugg. Upplýsingarnar skulu gera öryggismatsmanninum kleift, á
grundvelli tilgreindrar hættu, að tilgreina og magngreina skýrt þær áhættur sem heilbrigði manna getur
stafað af snyrtivöru. Til dæmis getur skapast hætta af hráefnunum, framleiðsluferlinu, umbúðunum,
notkunarskilyrðunum fyrir vöruna, nákvæmu örverufræðilegu skilgreiningunum, magni sem er notað,
eiturefnafræðilegri samantekt efnanna, o.s.frv.

Þar eð þess er krafist í A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 að a.m.k. gögnin, sem eru skráð
undir fyrirsögunum í þeim hluta, skuli liggja fyrir skal rökstyðja öll frávik að því er varðar kröfurnar í
A-hluta.

Í A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 eru skráð þau gögn sem eiga „a.m.k.“ að vera tiltæk til að
gera öryggismatsmanninum kleift að framkvæma öryggismatið.

Til viðbótar við lágmarksgögnin, sem eru skráð í A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009, er
öryggismatsmanninum heimilt að nota hvers kyns viðbótargögn, þar sem við á. Á hinn bóginn getur hann eða
ábyrgðaraðilinn talið, með hliðsjón af tegund vörunnar, að sum þeirra gagna sem krafist er skipti ekki máli eða
séu ekki nauðsynleg til að leggja mat á öryggi vörunnar (t.d. skilvirkniprófun á geymsluþoli). Í því tilviki skal í
A-hluta færa skýr rök fyrir því ef tiltekin gögn eru ekki fyrir hendi og öryggismatsmaðurinn skal endurtaka og
fullgilda þau rök í rökstuðningi sínum í B-hluta. Ábyrgðaraðilinn skal athuga tilvist gagnanna sem krafist er eða
rökstuðning fyrir því að þau eru ekki fyrir hendi.

Afla má gagnanna sem krafist er samkvæmt A-hluta frá öllum áreiðanlegum heimildum. Dæmi um slíkt
eru: gögn frá birgjum, birt vísindaskrif, reynsla sem fengist hefur af svipuðum eða öðrum vöruflokkum,
niðurstöður úr rannsóknum á sjálfri vörunni eða efnunum sem hún inniheldur, fyrirliggjandi gögn um svipaðar
efnasamsetningar eða tölvulíkön. Í öryggisskýrslunni skal sýna fram á mikilvægi gagnanna í tengslum við
vöruna.

Leiðbeiningarnar, sem vísindanefndir Sambandsins um áhættumat birtu(5), sem og ráðleggingar lögbærra
landsyfirvalda eða fagfélaga geta veitt frekari gagnlegan stuðning.

3.1.

Megindleg og eigindleg samsetning snyrtivörunnar
Markmiðið með þessum lið öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna er að gefa upp nákvæma megindlega og
eigindlega samsetningu fullunnu vörunnar, byrjað er á hráefnunum. Hráefni eru efni eða blöndur sem eru
notuð í framleiðslu snyrtivörunnar. Tilgreina skal fyrirhugað hlutverk hvers efnis.

Tilgreina skal heildarsamsetningu vörunnar, gefa upp heiti og kenni (eigindleg) hvers hráefnis (þ.m.t.
efnaheiti, INCI-heiti, CAS-nr., Einecs-/ELINCS-nr., ef unnt er), og magn hvers hráefnis, með því að gefa
upp þyngdarhlutfallið (megindlegt). Ekki skal notast við styrkbil, nema það sé réttlætanlegt (t.d. seigjueða sýrustigsstillar). Ef ekki verður komist hjá því að nota styrkbil skulu eiturefnafræðilegar athuganir og
útreikningar grundvallast á hæsta gildi styrks. Einnig getur verið gagnlegt að tilgreina birgi (birgja) hráefnanna.
(4)
(5)

Ákvæði c-liðar 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009.
Vísindanefndin um öryggi neytenda, „Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation,
8. endurskoðun, SCCS/15/12, og síðari uppfærslur.
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Öll efni sem verða hluti af samsetningu blandna á markaði og eru afhent sem hráefni (þ.m.t. rotvarnarefni,
þráavarnarefni, klósambönd, jafnalausnir, leysar, önnur aukefni o.s.frv., sem er bætt beint við) skal tilgreina og
magngreina í samsetningu fullunnu vörunnar. Þetta á einnig við um öll efni sem er bætt óbeint við vöruna, s.s.
rotvarnarefni sem eru notuð til að rotverja hráefni. Tilgreina skal fyrirhugað hlutverk hvers efnis.

Þegar efnafræðilega vel skilgreind efni eru til staðar skal gefa upp magn þeirra og sameindaformúlu ásamt
greiningarforskriftum (hreinleika, sanngreiningu á helstu óhreinindum, viðmiðanir og prófunaraðferðir, sem
eru notaðar).

Þegar flókin innhaldsefni eru til staðar skal gefa upp eðli þeirra og magn ásamt skýrri skilgreiningu á blöndunni
og efninu (efnunum), sem eru notuð, til að sanngreina efnin með tilliti til samsetningar þeirra og áhrifa
(framleiðslu- og hreinsunarferli, þ.m.t. eðlisfræðileg, efnafræðileg, ensímtengd, líftæknileg og örverufræðileg
skref). Tilgreina skal hreinleikaskilyrði og prófunaraðferðir. Dæmi um flókin innihaldsefni eru m.a. steinefni,
plöntuefni, efni úr dýrum eða af líftæknilegum uppruna. Umfang þeirra upplýsinga sem þarf um flókin
innihaldsefni, miðað við eðli þeirra og uppruna, er sérstaklega gefið upp í leiðbeiningum vísindanefndarinnar
um öryggi neytenda(6).

Þegar blanda efnafræðilega vel skilgreindra efna og flókinna innihaldsefna er til staðar gilda einnig ofangreindar
leiðbeiningar.

Þegar ilmefnasamband (eða bragðefnasamband), sem samanstendur af innihaldsefnum úr blöndu af ilmefnum
(eða bragðefnum) og virkum þáttum með eiginleika sem varða lyktarskyn, eiginleika til að auka lykt, verja gegn
lykt eða blöndunareiginleika er sett saman og bætt af ásetningi í snyrtivöru til að gefa henni ilm (eða bragð) eða
til að fela ólykt skulu í auðkenningu þess koma fram heiti og kenninúmer sem og deili á birginum. Eigindlegar og
tölulegar upplýsingar um efni, sem reglur hafa verið settar um, í ilmefnasambandinu (eða bragðefnasambandinu)
og upplýsingar sem skipta máli fyrir öryggismat skulu birtar ábyrgðaraðilanum og öryggismatsmanninum og
skulu koma fram í öryggisskýrslunni.

3.2.

Eðlisefnafræðilegir eiginleikar og stöðugleiki snyrtivörunnar
Markmiðið með þessum lið öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna er að skýra viðeigandi eðlis- og
efnafræðilegar forskriftir efnanna eða blandnanna, sem eru notaðar, og snyrtivörunnar sjálfrar. Þessar
nákvæmu skilgreiningar skipta meginmáli fyrir viðeigandi öryggismat þar eð þær geta haft áhrif á
öryggi snyrtivöru. Til dæmis geta eðlisefnafræðilegir eiginleikar, ásamt öðrum upplýsingum, hjálpað
öryggismatsmanninum að ákvarða hvort þörf sé á að rannsaka viðeigandi eiturefnafræðilega þætti.

Þar að auki eru eðlisefnafræðilegir eiginleikar efnanna eða blandnanna og fullunnu varanna notaðir sem
viðmiðun til að meta hvort vörur og hráefni geti talist viðunandi að því er varðar gæði(7).

Í þessum lið öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna er einnig krafist mats á stöðugleika snyrtivörunnar
við sæmilega fyrirsjáanleg geymsluskilyrði. Markmiðið er að meta hvort stöðugleiki snyrtivörunnar hafi
áhrif á öryggi og gæði vörunnar og að nota upplýsingarnar til að ákvarða lágmarksgeymsluþol hennar
og tímabil eftir opnun.

3.2.1. Eðlisefnafræðilegir eiginleikar efna eða blandna
Þessi lýsing skal ná yfir eðlisefnafræðilega eiginleika hvers efnis og hverrar blöndu, sem varan inniheldur, sem
skipta mestu máli, til dæmis: efnafræðileg sanngreining, eðlisfræðilegt form, mólþyngd, leysni, deilistuðull,
hreinleiki efnis, aðrir þættir sem skipta máli fyrir lýsingu á eiginleikum tiltekinna efna og blandna og, að því er
varðar samsett efni, meðalmólþyngd og styrkbil.
Þar sem við á skulu eðlisefnafræðilegu eiginleikarnir einnig innihalda dreifingarferil kornastærðar, einkum að
því er varðar nanóefni.

(6)
(7)

Leiðbeiningar vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, liður 3-6.2, bls. 35–36.
Þessi liður skiptir máli í tengslum við góða framleiðsluætti og er sérstaklega fjallað um hann í viðkomandi staðli EN ISO
22716:2007. Nánar tiltekið er hann í samræmi við kröfur um afhendingu hráefna og fullunnu vörunnar.
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Framleiðendur snyrtivara skulu tryggja að birgjar skjalfesti nákvæmar skilgreiningar hráefna sinna á
tilhlýðilegan hátt. Nákvæmar skilgreiningar á öllum hráefnum sem raunverulega eru notuð í vörunni skulu vera
tiltækar. Þörf getur verið á nákvæmum skilgreiningum til viðbótar á grundvelli hlutverks. Til dæmis skal gefa
upp gleypniróf fyrir útblámagleypi.

Í öryggisskýrslunni skal tilgreina tilvísunaraðferðir fyrir hverja lýsingu á eðlisefnafræðilegum eiginleikum og
nákvæmum skilgreiningum (fyrir öll efni og allar blöndur sem varan inniheldur).

3.2.2. Eðlisefnafræðilegir eiginleikar fullunnar snyrtivöru
Þessi lýsing skal innihalda nákvæmar skilgreiningar á fullunnu vörunni. Hver nákvæm skilgreining skal gefin
upp með viðeigandi mörkum, t.d. sýrustig á bilinu 5,5 og 6,5.

Í öryggisskýrslunni um snyrtivöruna skal tilgreina tilvísunaraðferðir fyrir hverja lýsingu á eðlisefnafræðilegum
eiginleikum og nákvæmum skilgreiningum.

3.2.3. Stöðugleiki snyrtivörunnar
Þar eð þess er krafist að stöðugleiki snyrtivörunnar sé metinn við sæmilega fyrirsjáanleg geymsluskilyrði, ef
stöðugleiki er háður geymsluskilyrðum, skal upplýsa um þessi skilyrði í gegnum birgðakeðjuna og, ef þau skipta
máli fyrir endanlegan notanda, tilgreina þau á merkingu vörunnar.

Lýsa skal aðferðunum sem eru notaðar til að ákvarða lágmarksgeymsluþol vörunnar. Greina skal frá öllum
sérstökum varúðarráðstöfunum varðandi geymsluþol.

Í öryggisskýrsluna skal skrá öll tiltæk gögn sem eru notuð til að rökstyðja tilgreint lágmarksgeymsluþol. Til
að ákvarða innra samræmi rannsóknar á stöðugleika, sem hefur verið framkvæmd, og til að athuga mikilvægi
dagsetningar fyrir lágmarksgeymsluþol sem er valin fyrir vöruna skal öryggisskýrslan um snyrtivöruna innihalda
lýsingu á prófunum, sem voru sértækar fyrir rannsóknina á stöðugleika, og niðurstöður þeirra. Að auki skal
leggja fram eftirfarandi:

1) sönnun fyrir því að samsetning vörunnar sem notuð var til að rannsaka stöðugleika sé í samræmi við vöruna
sem er í raun sett á markað,

2) niðurstöður úr rannsókn á verkun rotvarnarefnis, t.d. skilvirkniprófun, ef við á(8),

3) þegar við á, tímabil eftir opnun (9) og rök fyrir því.

Vísindanefndin um öryggi neytenda hefur mælt með því að framkvæmdar verði „viðeigandi stöðugleikaprófanir,
lagaðar að tegund snyrtivöru og fyrirhugaðri notkun hennar. Til að tryggja að tegund íláta og pakkninga sem
eru notuð valdi ekki vandamálum eru sem stendur framkvæmdar prófanir á eðlisrænum stöðugleika með
hvarftregum ílátum og þeim sem fyrirhugað er að nota á markaðnum.“(10)
(8)
(9)

Sjá lið 3.3 um örverufræðilega eiginleika.
Sjá „Practical implementation of Article 6(1)(c) of the Cosmetics Directive (76/768/EEC): Labelling of product durability: “period
of time after opening” (Council Directive 76/768/EEC, OJ L 262, 27.9.1976, p. 169) (Eiginleg framkvæmd c-liðar 1. mgr. 6. gr.
tilskipunar 76/768/EBE um snyrtivörur: Merking vegna geymsluþols vöru: „tímabil eftir opnun“ (tilskipun ráðsins 76/768/EBE,
Stjtíð. EB L 262, 27. 9.1976, bls. 169) http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/doc/wd-04-entr-cos_28_rev_version_
adoptee20040419_en.pdf
(10) Leiðbeiningar vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, liður 4-3.3, bls. 74.
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3.3.

Örverufræðilegir eiginleikar
Markmiðið með þessum lið öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna er að ákvarða viðunandi nákvæma,
örverufræðilega skilgreiningu á hráefnunum (efnum eða blöndum) og fullunnu vörunni frá örverufræðilegu
sjónarhorni. Í samræmi við I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 skal huga sérstaklega að
nákvæmri, örverufræðilegri skilgreiningu þegar um er að ræða snyrtivörur til notkunar á viðkvæma
líkamshluta og fyrir tiltekin þýði. Þar að auki eru upplýsingar um örverufræðilega eiginleika mikilvægar
til að rökstyðja skilvirkni geymsluþolskerfisins og til að rökstyðja tilgreint lágmarksgeymsluþol
snyrtivörunnar þegar hún er geymd við viðeigandi aðstæður og tímabil eftir opnun (11) fyrir fullunnu
vöruna með tilliti til öryggis.

Nákvæm, örverufræðileg skilgreining hráefnanna (efna eða blandna) og snyrtivörunnar skal vera hluti af
öryggismatinu. Huga skal sérstaklega að nákvæmri, örverufræðilegri skilgreiningu þegar um er að ræða
snyrtivörur til notkunar í kringum augun, á slímhúð almennt og á skemmda húð (t.d. húðverndarvörur fyrir húð
sem hefur hneigð til bráðaofnæmis eða fyrir erta húð) og fyrir börn undir þriggja ára aldri, eldri einstaklinga eða
einstaklinga sem sýna takmarkaða ónæmissvörun.

3.3.1. Örverufræðilegir eiginleikar efna og blandna
Meginþættir örverufræðilegra eiginleika eru upprunaleg mengun og möguleiki á vexti örvera. Huga skal
sérstaklega að þeim hráefnum (efnum og blöndum) sem eru næmust fyrir vexti örvera (t.d. blöndur sem eru að
stofni til úr vatni, prótínrík efni, hráefni úr plöntum eða dýrum). Á hinn bóginn eru til hráefni sem styðja ekki
örveruvöxt, t.d. lífrænir leysar.

3.3.2. Örverufræðilegir eiginleikar fullunnar snyrtivöru
Að því er varðar örverufræðilegan næmleika er munur milli þriggja vöruflokka:

1) vörur með litla örverufræðilega áhættu (t.d. vörur með alkóhólinnihald > 20%, vörur sem eru að stofni
til úr lífrænum leysum, vörur með hátt/lágt sýrustig) sem hvorki þarf að setja í skilvirkniprófun á
geymsluþoli né gera örverufræðilegar gæðaprófanir á fullunnu vörunni. Þó þarf að leggja fram vísindaleg
rök,

2) einnota vörur og vörur sem ekki er hægt að opna (t.d. vörur í umbúðum sem gera kleift að skammta
vöruna án þess að hún komist í snertingu við loft) þar sem þarf eingöngu að gera örverufræðilegar
prófanir á fullunnu vörunni. Þó þarf að leggja fram vísindaleg rök,

3) allar aðrar vörur sem bæði þarf að setja í skilvirkniprófun á geymsluþoli og gera örverufræðilegar
gæðaprófanir á fullunnu vörunni.

Leiðbeiningar vísindanefndarinnar um öryggi neytenda innihalda sértækar „Guidelines on Microbiological
Quality of the Finished Product“ (Viðmiðunarreglur um örverufræðilega eiginleika fullunnu vörunnar)(12).

3.4.

Óhreinindi, snefilmagn og upplýsingar um umbúðaefni
Markmiðið með þessum lið öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna er að meta hvort snyrtivaran innihaldi
efni sem ekki hefur verið bætt í efnasamsetninguna af ásetningi og geta haft áhrif á öryggi hennar.
Óhreinindi eru ótilætluð efni í hráefnum.

( ) „Dagsetning fyrir lágmarksgeymsluþol“: til hvaða dags snyrtivaran heldur áfram að þjóna sínu upphaflega hlutverki, þegar hún er
geymd við viðeigandi aðstæður, og heldur m.a. áfram að vera örugg; tímabil eftir opnun er það tímabil sem neytandinn getur notað
vöruna sér að skaðlausu eftir að umbúðir hafa verið opnaðar. Sjá „Practical implementation of Article 6(1)(c) of the Cosmetics
Directive (76/768/EEC): Labelling of product durability: “period of time after opening” (Eiginleg framkvæmd c-liðar 1. mgr. 6. gr.
tilskipunar 76/768/EBE um snyrtivörur: Merking vegna geymsluþols vöru: „tímabil eftir opnun“).
(12) Leiðbeiningar vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, liður 4-4, bls. 75–76.
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Snefilmagn er lítið magn ótilætlaðs efnis í fullunnu vörunni. Snefilmagn skal metið með tilliti til öryggis
fullunnu vörunnar. Ef varan inniheldur snefilmagn af bönnuðum efnum skal einnig leggja fram sönnun
fyrir því að tæknilega ógerlegt sé að komast hjá því.
Snefilmagn getur átt uppruna sinn í eftirfarandi uppsprettum: óhreinindum í hráefnunum/efnunum,
framleiðsluferlinu, mögulegri efnafræðilegri þróun/víxlverkun og/eða flæði efna í vörunni sem geta orðið
við eðlileg geymsluskilyrði og/eða í gegnum snertingu við umbúðaefnið.
Vegna þess að efni geta flætt úr umbúðunum í efnasamsetninguna skal taka viðeigandi eiginleika
umbúðaefnisins til athugunar.
Í samræmi við 4. lið I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 skal liðurinn um „óhreinindi, snefilmagn og
upplýsingar um umbúðaefni“ fjalla um þrjú tiltekin atriði:
a) hreinleika efna og blandna,

b) ef varan inniheldur snefilmagn af bönnuðum efnum: sönnun fyrir því að tæknilega ógerlegt sé að komast
hjá því,

c) viðeigandi eiginleika umbúðaefnis, einkum hreinleika og stöðugleika.

Í reynd má túlka þessa þætti á eftirfarandi hátt:
a) nákvæm skilgreining á óhreinindum og snefilmagni (sjá lið 3.4.1),

b) sönnun fyrir því að tæknilega ógerlegt sé að komast hjá bönnuðum efnum (sjá lið 3.4.2),

c) möguleg losun efna úr umbúðum eða möguleiki á að varan hafi spillst eftir snertingu við umbúðirnar (sjá
lið 3.4.3).

Vegna greiningar á óhreinindum og umbúðaefni eru gögn frá birgjum afar mikilvæg og ættu að vera
ákjósanlegust.
3.4.1. Hreinleiki efna og blandna
Ef varan inniheldur ótilætluð efni, s.s. óhreinindi og snefilmagn, getur það haft áhrif á öryggi fullunnu vörunnar.
Öryggisskýrslan um snyrtivöruna skal innihalda gögn um hreinleika hráefna (efna og blandna) og auðkenningu
ótilætlaðra efna sem skipta máli í eiturefnafræðilegu tilliti. Taka skal tillit til þessara efna í öryggismatinu á
vörunni.
Óhreinindi eru ótilætluð efni í hráefnum.
Snefilmagn er lítið magn ótilætlaðs efnis í fullunnu vörunni.
Tilvist snefilmagns í fullunnu vörunni má meta á tvo vegu:
a) með nákvæmri skilgreiningu/tæknilegum gögnum fyrir hvert hráefni á grundvelli þekkingar á framleiðsluferli
hráefnis (uppruni efnis, vinnsluferli, nýmyndunarferli, útdráttaraðferð, leysir sem er notaður, o.s.frv.),
b) með eðlisefnafræðilegri greiningu á mögulegum óhreinindum í hráefnum og, ef nauðsyn krefur, í fullunnu
vörunni (t.d. nítrósamínum, sem geta myndast í framleiðsluferlinu eða eftir það).
Fjallað verður um snefilmagn af bönnuðum efnum í lið 3.4.2 í þessum viðmiðunarreglum.
Sum snefilefni hafa lögbundin styrkleikamörk. Ef varan inniheldur snefilmagn af efnum sem eru ekki
bönnuð og engin lagaleg styrkleikamörk eru til, en búast má við því að þau hafi áhrif á öryggi neytenda, skal
öryggismatsmaðurinn framkvæma öryggismat.
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3.4.2. Sönnun fyrir því að tæknilega ógerlegt er að komast hjá snefilmagni af bönnuðum efnum
Aðferðinni, sem er lýst í lið 3.4.1, skal fylgt fyrir öll þekkt óhreinindi og allt snefilmagn til að meta
eiturefnafræðileg áhrif þeirra en krafist er frekari rannsókna að því er varðar bönnuð efni sem finnast í
snefilmagni í fullunnu vörunni(13).

Þegar slík tilvist er tæknilega óhjákvæmileg er þess krafist að framleiðendur snyrtivara leggi fram sönnun fyrir
því að hún sé tæknilega óhjákvæmileg. Það þýðir að þeim ber að réttlæta tilvist slíks snefilmagns með öllum
tiltækum ráðum. Tilvist snefilmagns af bönnuðum efnum skal vera eins lítið og raunhæft er að ætlast til að megi
ná með góðum framleiðsluháttum. Að auki ber öryggismatsmanninum að ákveða hvort magn þeirra sé viðunandi
frá eiturefnafræðilegu sjónarmiði og hvort varan sé enn örugg.

Ef um er að ræða erfðaeitur og krabbameinsvaldandi efni án viðmiðunarmarka(14) skal snyrtivöruiðnaðurinn sér
í lagi halda áfram að bæta bestu starfsvenjur sínar til að útiloka þessi efni (ALARA-meginreglan(15)) í fullunnu
snyrtivörunni. Mikilvægast er að tryggja heilsuvernd manna, eins og krafist er með 3. gr. reglugerðar (EB) nr.
1223/2009.

Forðast skal að snefilmagn myndist vegna niðurbrots efna í fullunnu vörunni (stöðugleikamál), vegna vandamála
með geymsluþol eða flutning eða vegna víxlverkunar hráefna, með góðum framleiðsluháttum eða mögulega með
endursamsetningu vörunnar.
3.4.3. Viðeigandi eiginleikar umbúðaefnis
Með umbúðaefni er átt við ílát (eða grunnumbúðir) sem er í beinni snertingu við efnasamsetninguna. Viðeigandi
eiginleikar umbúðaefnis í beinni snertingu við fullunnu vöruna skipta máli fyrir öryggi snyrtivörunnar. Tilvísun
í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1935/2004(16) getur verið gagnleg.
Reynsla af svipuðum samsetningum af efnasamsetningu og umbúðum, sem eru þegar á markaðnum, veitir
gagnlegar vísbendingar. Oft hafa efni, sem hafa verið þróuð fyrir umbúðir matvæla, þegar verið prófuð og því
geta viðeigandi upplýsingar um stöðugleika og flæði verið tiltækar. Ef til vill er ekki þörf á frekari prófunum.
Þó gæti þurft frekara mat á nýjum eða nýstárlegum umbúðum.
Samsetning umbúðaefnis, efnasamsetningar snyrtivörunnar og snerting við ytra umhverfi getur haft áhrif á
öryggi fullunnu vörunnar vegna eftirfarandi þátta:
a) víxlverkunar milli vöru og umbúðaefnis,

b) tálmaeiginleika umbúðaefnis,

c) flæðis efnis úr umbúðaefninu eða í það.

Upplýsingar um viðeigandi eiginleika umbúðaefnis, sem er í beinni snertingu við vöruna, ættu að gera það kleift
að meta hugsanlega áhættu. Meðal viðeigandi eiginleika gætu t.d. verið eftirfarandi:
a) samsetning umbúðaefnis, þ.m.t. tæknileg efni á borð við aukefni,

b) tæknilega óhjákvæmileg óhreinindi,

c) mögulegt flæði úr umbúðum.
( ) Í 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 er fastsett að snefilmagn af bönnuðum efnum sé einungis leyft ef það er tæknilega
óhjákvæmilegt og ef það hefur engin áhrif á öryggi snyrtivaranna.
(14) „Erfðaeitur og krabbameinsvaldandi efni án viðmiðunarmarka“ eru þau efni sem hafa erfðaeiturhrif og eru krabbameinsvaldandi og
án viðmiðunarmarka að því er varðar krabbameinsvaldandi áhrif og erfðaeiturhrif.
(15) Álit vísindanefndarinnar að beiðni Matvælaöryggisstofnunar Evrópu í tengslum við „A Harmonised Approach for Risk Assessment
of Substances Which are both Genotoxic and Carcinogenic“ (samhæfð nálgun að áhættumati á efnum sem hafa bæði erfðaeiturhrif
og eru krabbameinsvaldandi), Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2005) 282, bls. 1–31.
(16) Stjtíð. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 4.
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Þessar upplýsingar eru einungis vísbending um áhættu. Það kemur í hlut öryggismatsmannsins að meta
áhættuna(17).
Rannsóknir á víxlverkun milli efnasamsetningar og umbúða og hentugleika þeirra gagnvart hvort öðru gera það
kleift að prófa hugsanlegt flæði lítils magns efna úr grunnumbúðaefni í vöruna. Þessar prófanir eru framkvæmdar
við sérstök og viðeigandi prófunarskilyrði. Þó eru ekki til staðlaðar verklagsreglur fyrir snyrtivörur. Framkvæma
má viðeigandi mat á grundvelli þekkingar á efnasamsetningunni og grunnumbúðaefnisinu og áliti reynds
sérfræðings.
Ef flæði er háð geymsluskilyrðum skulu rétt skilyrði tilgreind á merkingu vörunnar. Sé efnasamsetningin
viðkvæm fyrir birtu eða lofti og myndi brotna niður á þann hátt að það hefði áhrif á öryggi vörunnar eða verkun
skal nota viðeigandi umbúðir.
3.5.

Eðlileg og sæmilega fyrirsjáanleg notkun
Liðurinn um eðlilega og sæmilega fyrirsjáanlega notkun vörunnar er mikilvægur fyrir öryggismatsmanninn
svo hann geti ákvarðað viðeigandi sviðsmynd af váhrifum. Neytendur skulu upplýstir á viðeigandi hátt
um fyrirhugaða notkun til að koma í veg fyrir rangnotkun vörunnar.
Að auki skulu viðvaranir og aðrar skýringar á merkingum vera í samræmi við tilgreinda eðlilega og
sæmilega fyrirsjáanlega notkun og gefinn rökstuðningur fyrir því að þær séu hafðar með.
Gefa skal skýra útskýringu á eðlilegri fyrirhugaðri notkun og sæmilega fyrirsjáanlegri notkun. Ef t.d. væri um að
ræða hárþvottalög væri eðlileg, fyrirhuguð notkun að nota hann á hársvörð; (ótilætluð) sæmilega fyrirsjáanleg
notkun hans væri að nota hann sem sturtusápu. Inntaka væri greinileg rangnotkun.
Í þessu skyni getur hagnýt nálgun verið gagnleg. Til dæmis mætti bæta ljósmynd af umbúðunum eða
hreinteikningum í öryggisskýrsluna um snyrtivöruna til að sýna söluumbúnað vörunnar og fyrirhugaða notkun
hennar. Einnig væri gagnlegt að skapa tengingu við viðvaranir og merkingu eins og bent er á varðandi þetta atriði
í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009.

3.6.

Váhrif af völdum snyrtivörunnar
Mat á váhrifum er mikilvægur þáttur áhættumats. Markmiðið með þessum lið er að greina magn
snyrtivörunnar sem kemst í snertingu við ytri hluta mannslíkamans eða tennur og slímhúð munnhols við
eðlilega eða sæmilega fyrirsjáanlega notkun fyrir hverja notkun og tíðni notkunar.
Við mat á váhrifum af völdum snyrtivörunnar skal taka tillit til niðurstaðna varðandi „eðlilega og sæmilega
fyrirsjáanlega notkun“ í 5. lið I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 í tengslum við röð þátta sem eru
skilmerkilega skráðir í 6. lið. Einnig skal taka tillit til óbeinna váhrifaleiða, eftir því sem við á.
Í lýsingu á raunverulegum notkunarskilyrðum að því er varðar greiningu á váhrifum skal einnig taka tillit til
eftirfarandi þátta:
a) vörutegundar (t.d. vörur sem ekki á að skola burt eftir notkun, vörur sem á að skola burt eftir notkun),

b) flatarins sem varan er notuð á (t.d. allur líkaminn, augu, munnhol),

c) magns við hverja notkun ef um er að ræða eðlilega og sæmilega fyrirsjáanlega notkun, þ.m.t. þegar t.d.
hárþvottalögur er notaður sem sturtusápa,

d) lengdar og tíðni,

e) mögulegra (fyrirsjáanlegra) váhrifaleiða (t.d. um munn fyrir varalit og tannkrem eða innöndun fyrir úðaefni
og leysa),
(17) Til að meta áhættuna þarf að taka til athugunar hættu ásamt váhrifum og þetta er skyldustarf öryggismatsmannsins.
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f)

markhóps fyrir notkun (t.d. börn undir þriggja ára aldri, fullorðnir),

g) áhrifa kornastærðar á váhrif.

Í leiðbeiningum vísindanefndarinnar um öryggi neytenda er að finna upplýsingar um útreikninga á váhrifum og
einkum viðeigandi töflur(18).

Þó má nota aðrar leiðir til útreikninga á váhrifum þar eð töflurnar innihalda hugsanlega ekki gildi fyrir dagleg
váhrif fyrir tilteknar snyrtivörur. Nokkrir valkostir koma til greina. Til dæmis má annað hvort framkvæma
útreikninga á grundvelli gagna um yfirborð húðar eða gagna um reynslu notenda.

Ef fyrirliggjandi gögn teljast ófullnægjandi er mælt með því að gera ráð fyrir verstu, hugsanlegu váhrifum með
tilliti til fyrirsjáanlegra notkunarskilyrða.

Hafa skal í huga tiltekið markþýði og þýði sem verða fyrir váhrifum af vörunni eftir öðrum leiðum. Ef t.d. er um
að ræða vörur til nota í atvinnuskyni eru sviðsmyndir af váhrifum ólíkar fyrir markneytendur og fagmenn, sem
verða fyrir váhrifum, að því er varðar tíðni váhrifa, lengd váhrifa og stærð húðflatar sem verður fyrir váhrifum,
möguleg váhrif við innöndun (t.d. ef um er að ræða hárþvottalög skal, þegar áhætta fyrir neytendur er metin,
taka til athugunar váhrif á hársvörð u.þ.b. einu sinni á dag en varðandi hársnyrta skal taka til athugunar váhrif
á hendur nokkrum sinnum á dag).

3.7.

Váhrif af völdum efna
Mat á váhrifum af völdum hvers efnis, sem snyrtivaran inniheldur, fyrir sig er nauðsynlegt til að
meta áhættuna sem tengist hverju efni fyrir sig. Markmiðið með þessum lið öryggisskýrslunnar um
snyrtivöruna er að ákvarða magn hvers efnis sem kemst í snertingu við ytri hluta mannslíkamans eða
tennur og slímhúð munnhols við eðlilega eða sæmilega fyrirsjáanlega notkun fyrir hverja notkun.

Váhrif af völdum hvers efnis fyrir sig í snyrtivörunni eru reiknuð út frá váhrifum af völdum fullunnu
vörunnar og styrk einstakra efna í fullunnu vörunni. Nauðsynlegt er að reikna þessi váhrif til að meta
hugsanlega áhættu af hverju efni.

Váhrif af völdum einstakra efna eru reiknuð út frá megindlegri samsetningu vörunnar. Þegar efni myndast eða
losna meðan á notkun vörunnar stendur skulu váhrifin áætluð og tekið tillit til þeirra í öryggismatinu.

Váhrifaskilyrði fyrir hvert efni fyrir sig eru ákvörðuð út frá váhrifaskilyrðum fyrir fullunnu vöruna samkvæmt
lið 3.6.

3.8.

Eiturefnafræðileg samantekt um efnin
Markmiðið með þessum lið öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna er að lýsa eiturefnafræðilegri áhættu frá
hverju efni í fullunnu vörunni, ákvarða hugsanleg váhrif og semja áhættulýsingu. Þessir þættir eru afar
mikilvægir til að framkvæma öryggismatið þar eð þeir eru þrjú nauðsynleg skref í öryggismatsferlinu(19).

Endapunktar, sem taka þarf til athugunar, sem og nauðsynleg gögn eru háð nokkrum þáttum, þ.m.t.
váhrifaleiðum, notkunarskilyrðum fyrir vöruna, eðlisefnafræðilegum eiginleikum og mögulegu frásogi
efnisins. Val á viðeigandi endapunktum skal vera á ábyrgð öryggismatsmanns sem skal færa rök fyrir
ákvörðun sinni.
(18) Leiðbeiningar vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, 4. liður, bls. 66 o.áfr.
(19) M. Pauwels, V. Rogiers, Human Health Safety Evaluation of Cosmetics in the EU: A Legally Imposed Challenge to Science,
Toxicology and Applied Pharmacology, 243 (2010), bls. 261.
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Öryggismatsmaðurinn skal tryggja að tilraunagögn fullnægi kröfunum í 18. gr. reglugerðar (EB) nr.
1223/2009 um prófanir á dýrum. Slíkar kröfur eru skýrðar í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um
bann við prófunum á dýrum og setningu á markað og um stöðu mála í tengslum við staðgönguaðferðir á
sviði snyrtivara(20).

Í 8. lið A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 eru fastsettar lykilkröfur fyrir öryggisskýrslu um
snyrtivöru að því er varðar eiturefnafræðilega samantekt um efni.

3.8.1. Almenn atriði varðandi eiturefnafræðilega samantekt sem hluta af öryggismatinu
Lýsa skal þeim þáttum sem skipta máli í eiturefnafræðilegri samantekt um hvert efni eða hverja blöndu í
smáatriðum í öryggisupplýsingunum um snyrtivöruna (A-hluti) og meta þá í öryggismatinu (B-hluti) með váhrif
í huga, eðlislæga eiturvirkni (eða hættu) hvers efnis, og sértæk notkunarskilyrði fyrir vöruna.

Reynsla manna, rannsóknir á dýrum eða staðgönguaðferðir við prófanir á dýrum auka skilning á heilbrigðisáhættu
fyrir menn sem verða fyrir váhrifum af völdum hættulegra efna. Eiturefnafræðilegar rannsóknir eru notaðar í
eiturefnafræðilegum samantektum til að greina hættur sem hugsanlega tengjast áhættu fyrir menn. Brýnt er að
taka til athugunar gæði og takmörk þeirra rannsókna sem hafa verið framkvæmdar. Taka skal tillit til áreiðanleika
rannsóknar við ákvörðun á því hvort þörf sé á nýjum upplýsingum til að skilja áhættu fyrir heilbrigði manna(21).
Rannsóknir sem eru framkvæmdar í samræmi við alþjóðlegar viðmiðunarreglur nýtast best en því miður uppfylla
ekki allar rannsóknir þessar kröfur. Taka skal til athugunar takmarkanir slíkra rannsókna þegar eiturefnafræðileg
samantekt er metin fyrir hvert efni.

Öryggismatsmaðurinn skal tryggja að tilraunagögn fullnægi kröfunum í 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009
um prófanir á dýrum. Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins og ráðsins um bann við
prófunum á dýrum og setningu á markað og um stöðu mála í tengslum við staðgönguaðferðir á sviði snyrtivara
er sett fram túlkun framkvæmdastjórnarinnar á þessum kröfum(22).

3.8.2. Eiturefnafræðileg samantekt um efni fyrir alla viðeigandi eiturefnafræðilega endapunkta
Eiturefnafræðileg samantekt um hvert efni er ákveðin með hættugreiningu og lýsingu á skammtasvörun.

Fyrsta mikilvæga skrefið í þróun eiturefnafræðilegrar samantektar er að afla allra viðeigandi upplýsinga um
eðliseiginleika efnisins. Slíkar upplýsingar skulu m.a. innihalda eftirfarandi:

1) sem mikilvægustu upplýsingarnar um eiturhrif: raunveruleg prófunargögn úr rannsóknum í lífi eða í glasi,
sem er aflað í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 440/2008 frá 30. maí 2008 þar sem mælt er fyrir um
prófunaraðferðir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat,
leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (23), viðurkenndar alþjóðlegar
viðmiðunarreglur eða staðla (t.d. OECD-viðmiðunarreglur um prófanir), sem eru framkvæmdar í samræmi
við góðar starfsvenjur við rannsóknir,

2) tiltæk prófunargögn, sem ekki hefur verið aflað í samræmi við síðasta samþykkta/viðurkennda útgáfu
viðmiðunarreglna um prófanir eða með góðum starfsvenjum við rannsóknir, en teljast áreiðanleg,

3) gögn um prófanir í glasi eða önnur gögn úr gildum prófunarkerfum til notkunar sem skimunarrannsókn til
að spá fyrir um eiturhrif,
(20) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins og ráðsins um bann við prófunum á dýrum og setningu á markað og um
stöðu mála í tengslum við staðgönguaðferðir á sviði snyrtivara, COM(2013), 135, lokagerð.
(21) H.J. Klimisch, E. Andreae og U. Tillmann (1997), A systematic approach for evaluating the quality of experimental and
ecotoxicological data. Regul Toxicol Pharmacol 25:1–5.
(22) Sjá einkum lið 3.1 í orðsendingunni.
(23) Stjtíð. ESB L 142, 31.5.2008, bls. 1.
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4) gögn um áhrif á menn og/eða reynsla. Almennt er óásættanlegt að framkvæma eiturefnafræðilegar
rannsóknir á mönnum vegna hættugreiningar en ef slík gögn eða reynsla liggja fyrir skulu þau tekin inn í
lokamatið,
5) (klínísk) gögn um áhrif á menn, þ.m.t. gögn úr klínískum rannsóknum og notkun í öðrum iðnaði, s.s. í
matvæla- og lyfjaiðnaði,
6) gögn sem eru fengin úr eftirliti að lokinni setningu á markað,
7) samhæfisrannsóknir á sjálfboðaliðum, sem ætti eingöngu nota til að staðfesta örugg gildi til notkunar fyrir
viðkomandi markþýði(24),
8) aðferðir með ályktun út frá byggingarlega hliðstæðum efnum(25) sem byggja á efnafræðilegri byggingu og
eiginleikum skyldra efna til að spá fyrir um eiturhrif innihaldsefnisins, samflokkun efna og gögnum sem eru
ekki fengin úr prófunum heldur niðurstöðum úr líkönum um megindleg vensl efnabyggingar og virkni.
Öryggismatsmaðurinn getur, á grundvelli gagna sem er aflað frá öllum tiltækum heimildum og að teknu tilliti
til gæða gagnanna, metið með aðferð sem byggist á vægi rökstuddra vísbendinga hversu líkleg skaðleg áhrif á
menn eru (26).
Forsenda fullnægjandi áhættumats er tiltækileiki viðunandi gagna. Til frekari stuðnings í þessu máli má fletta upp
í leiðbeiningum fyrir undirbúning á öryggismálsskjölum sem leggja á fyrir vísindanefndina um öryggi neytenda,
sem nefndin setur sjálf fram í leiðbeiningunum sínum. Þó að þessar leiðbeiningar séu veittar fyrir efni sem þarf
leyfi fyrir, t.d. fyrir litgjafa, rotvarnarefni og útblámasíur eða sem valda áhyggjum að öðru leyti, geta kröfurnar,
sem nefndin hefur sett fram, verið gagnlegar fyrir öryggismat á öllum efnum sem eru notuð í snyrtivörur. Að auki
fjallar einn liður nýjustu leiðbeiningana sérstaklega um öryggismat á fullunnum snyrtivörum(27).
Eiturefnafræðileg samantekt getur fjallað um nokkra ólíka endapunkta. Öryggismatsmaður tekur endanlega
ákvörðun um það hvaða endapunktar skipta máli í hverju tilviki fyrir sig með tilliti til váhrifa, notkunar
á vörunni, eðlisefnafræðilegra eiginleika efnanna, reynslu af efnunum o.s.frv.(28). Einnig skal huga að
staðbundnum áhrifum (t.d. ertingu og ljósörvuðum eiturhrifum), þegar við á. Þegar tiltekinn endapunktur er ekki
talinn skipta máli skal færa rök fyrir því.
Endapunktar sem geta skipt máli fyrir eiturefnafræðilega samantekt eru:
1) bráð eiturhrif í gegnum viðeigandi váhrifaleiðir,
2) erting og ætingareiginleikar,
3) húðerting og húðæting,
4) slímhúðarerting (augnerting),
5) húðnæming,
( ) Leiðbeiningar vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, liður 3.4.11. Sbr. einnig álit vísindanefndarinnar um snyrtivörur og aðrar
neytendavörur en matvæli SCCNFP/0068/98, eldri útgáfu leiðbeininganna og SCCNFP/0245/99 „on Basic Criteria of the Protocols
for the Skin Compatibility Testing of Potentially Cutaneous Irritant Cosmetic Ingredients or Mixtures of Ingredients on Human
Volunteers“ (um grunnviðmiðanir aðferðarlýsinga fyrir samhæfisprófanir á húð vegna innihaldsefna í snyrtivörum, sem hugsanlega
geta ert húð, eða á blöndum innihaldsefna, á sjálfboðaliðum).
(25) Ályktun út frá byggingarlega hliðstæðum efnum er aðferð til að fylla í eyðurnar þar sem gögn vantar, með því að nota upplýsingar
um eitt eða fleiri grunníðefni til að spá fyrir um markíðefni sem talið er svipað að einhverju leyti. Frá Efnastofnun Evrópu:
„Guidance on information requirements and chemical safety assessment — Chapter R.4: Evaluation of available information“
(Leiðbeiningar um upplýsingakröfur og efnaöryggismat — kafli R.4: Mat á tiltækum leiðbeiningum), desember 2011, bls. 12. http://
echa.europa.eu/documents/10162/17235/information_requirements_r4_en.pdf
(26) Ein skilgreining á vægi rökstuddra vísbendinga er: „ferli sem felst í því að vega og meta styrkleika og veikleika ýmissa upplýsinga
til að komast að niðurstöðu um eiginleika efnisins og styðja þá niðurstöðu rökum.“ Frá Efnastofnun Evrópu: „Practical guide 2:
How to report weight of evidence“ (Hagnýtar leiðbeiningar 2: Hvernig á að gefa skýrslu um vægi rökstuddra vísbendinga), 2010,
bls. 2, http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_report_weight_of_evidence_en.pdf
(27) Sjá leiðbeiningar vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, liður 3-6, „Basic Requirements for Cosmetic Substances Present in
Finished Cosmetic Products (which are to be evaluated by individual safety assessors“ (Grunnkröfur varðandi efni í snyrtivörum
sem eru fyrir hendi í fullunnum snyrtivörum (sem skulu metin, hvert af sínum öryggismatsmanni).
(28) Í leiðbeiningum vísindanefndarinnar um öryggi neytenda er fjallað skýrt um þetta mál í lið 3-6.1, „General toxicological
requirements“ (Almennar eiturefnafræðilegar kröfur).
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6) upptaka gegnum húð/um húð,

7) eiturhrif við endurtekna skammta (venjulega 28- eða 90-daga rannsóknir)(29),

8) stökkbreytandi hrif/erfðaeiturhrif,

9) krabbameinsvaldandi áhrif,

10) eiturhrif á æxlun,

11) eiturefnahvarfafræði (rannsóknir á gleypni, dreifingu, umbroti og útskilnaði (ADME)),

12) ljósörvuð eiturhrif.

Fyrir viðeigandi endapunkta skal tilgreina þann styrk sem skiptir mestu máli eða mörk um engin merkjanleg,
skaðleg áhrif (NOAEL) eða lægstu mörk um merkjanleg, skaðleg áhrif (LOAEL) til frekari nota í
áhættulýsingarferlinu.
Viðbótarupplýsingar varðandi sértæk gögn um endapunkta og túlkun þeirra má finna í sértækum leiðbeiningum
um endapunkta(30), sem voru útbúnar af Efnastofnun Evrópu vegna framkvæmdar á reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins(31) (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni
(efnareglurnar (REACH).
Að því er varðar auðkenningu sumra innihaldsefna í snyrtivöru, t.d. úr steina-, dýra- eða plönturíkinu eða úr
líftækni (sjá einnig efni, sem eru með óþekktri eða breytilegri samsetningu, flókin myndefni efnahvarfa eða
líffræðileg efni eða „óvissuefni“ (UVCB-efni) samkvæmt REACH)(32), skal fjalla vandlega um uppruna,
vinnslu, lífverur sem um ræðir o.s.frv. til að meta eiturefnafræðilega samantekt þeirra.
Ef ekki er hægt að fjalla á fullnægjandi hátt um tilteknar hættur eða ef enn leikur vafi á um traustleika gagnanna
má bæta frekari óvissustuðlum við eða það gæti reynst nauðsynlegt að safna viðbótargögnum.
3.8.3. Athugun allra mikilvægra frásogsleiða
Váhrifaleiðir gegnum húð, um munn og við innöndun skipta hugsanlega máli fyrir váhrif á menn af völdum
snyrtivara. Brýnt er að reikna út altæk váhrif svo unnt sé að bera þau saman við viðkomandi mörk um engin
merkjanleg, skaðleg áhrif. Hlutfallið milli þeirra er skilgreint sem öryggismörk sem er vísbending um hvort
varan getur talist örugg eður ei (sjá einnig lið 3.8.4. og áfram).
Frásog er tengt lífaðgengi efnis og er nauðsynlegt fyrir útreikning öryggismarkanna. Altæk váhrif má reikna
sem:
Skammtur fyrir altæk váhrif(33) (SED) = ytri váhrif x frásog
Frásog getur orðið gegnum nokkrar ytri leiðir: gegnum húð, um munn og við innöndun.
(29) Samkvæmt leiðbeiningum vísindanefndarinnar um öryggi neytenda (liður 3-4.5) ættu mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif
að njóta forgangs að því er varðar hálflangvinn eiturhrif (90-daga rannsókn). Því aðeins að slík gildi liggja ekki fyrir skal nota
niðurstöður að því er varðar hálflangvinn eiturhrif (28-daga rannsókn).
(30) Efnastofnun Evrópu, „Guidance on information requirements and chemical safety assessment — Chapter R.7a: Endpoint specific
guidance“ (Leiðbeiningar um upplýsingakröfur og efnaöryggismat — kafli R.7a: Sértækar leiðbeiningar um endapunkta), maí
2008.
31
( ) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
32
( ) Sjá Efnastofnun Evrópu, „Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP“ (Leiðbeiningar um
greiningu og nafngift efna samkvæmt REACH og CLP), nóvember 2011, bls. 29. http://echa.europa.eu/documents/10162/17235/
substance_id_en.pdf
(33) Þ.e. „sá skammtur sem er altækt aðgengilegur og fer í gegnum viðkomandi tálma líkamans (í maga og þörmum, húð eða lungum) og
verður til reiðu í blóðrásinni til frekari dreifingar í vefi og líffæri“ (the systemically available dose that passes the relevant physical
barriers (gastro-intestinal, skin or lung structures) and becomes available in the blood stream for subsequent distribution to tissues
and organs), M. Pauwels, V. Rogiers, bls. 262.
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Ef ætluð váhrif snyrtivörunnar eru ekki í samræmi við váhrifaleiðina í öryggisgögnunum skal athuga
framreikning frá einni íkomuleið yfir á aðra.

a) Frásog eftir váhrif í gegnum húð

Upptaka efnis í vöru um húð(34) er bæði háð eðlislægum þáttum (t.d. logPow, mólþyngd) og hegðun
þess í burðarefninu. Unnt er að áætla upptöku efnis í lífi um húð hjá mönnum með því að nota gögn úr
fyrirliggjandi rannsóknum í lífi á dýrum og rannsóknum í glasi á húð dýra og manna. Þegar engin gögn úr
mælingum liggja fyrir og ekki er unnt að ákvarða frásogshraða með því að nota vísindalega gilda aðferð í
tölvulíkani eða sjálfgefinn frásogshraða, skal nota gildi miðað við verstu, hugsanlegu aðstæður, sem nemur
100%, til að reikna altæk váhrif(35). Ef mólþyngd > 500 Da og log Pow er undir –1 eða meiri en 4 er hægt
að gera ráð fyrir gildi frásogs gegnum húð sem nemur 10%.

b) Frásog eftir váhrif um munn

Þegar sæmilega fyrirsjáanleg notkun getur haft í för með sér inntöku skal sviðsmynd af váhrifum innihalda
íkomuleið um munn.

c) Frásog eftir innöndun

Að því er varðar öll efni sem eru notuð við úðun og í sumar tegundir af púðri skal taka tillit til innöndunar
sem íkomuleiðar þegar altæk váhrif eru ákvörðuð.

Að auki er einnig möguleiki á óbeinum váhrifum við innöndun þegar snyrtivörur innihalda rokgjörn efni, sem
hægt er að anda að sér í ógáti ef um er að ræða beina notkun, t.d tólúen í naglalakki, ýmis efni sem er að finna
í hlaupi til naglamótunar (e. nail modelling gel) o.s.frv.

3.8.4. Athugun á altækum áhrifum og útreikningur á öryggismörkum
Öryggismat á vöru vegna altækra eiturhrifa er að miklu leyti háð gögnum um hvert efni þar eð engin gögn um
altæk eiturhrif munu liggja fyrir um fullunnu snyrtivöruna.
Áhættulýsing felur að jafnaði í sér mat sérfræðings á hugsanlegum skaðlegum áhrifum, sem ekki er unnt að
magngreina, og þar á eftir útreikning á óvissustuðli eða öryggismörkum(36). Þessi útreikningur er háður altækum
váhrifum af völdum efnisins og eiturefnafræðilegum þáttum þess.
Í samræmi við 8. lið A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 skal taka til athugunar altæk áhrif og
öryggismörk í A-hluta öryggisskýrslunnar. Þar eð þessi skref eru skyldubundin skal færa tilhlýðileg rök fyrir
því ef þeim er sleppt. Þetta getur t.d. átt við ef efni finnst í lágum styrk í snyrtivöru en áætluð váhrifagildi (fyrir
verstu, hugsanlegu aðstæður) eru fyrir neðan viðeigandi gildi eiturefnafræðilegra viðmiðunarmarka fyrir áhættu
(e. threshold of toxicological concern) (TTC)(37). Annað dæmi gæti verið þegar notuð eru innihaldsefni úr
matvælum sem vitað er að séu skaðlaus til inntöku í mun meira magni.
Þegar ekki er unnt að uppfylla kröfuna um útreikning á öryggismörkum getur önnur leið til að gefa upp öruggan
skammt fyrir hvert efni verið viðeigandi, í rökstuddum tilvikum. Þegar mörk um engin merkjanleg, skaðleg
áhrif liggja ekki fyrir má nota önnur eiturefnafræðileg viðmiðunarmörk, s.s. mörk um engin merkjanleg áhrif,
lægstu mörk um merkjanleg, skaðleg áhrif, lægstu mörk um merkjanleg áhrif, til að reikna út öryggismörk;
nota má viðmiðunarskammt (e. benchmark dose) (BMD) eða skammt sem telst vera öruggur (e. virtually safe
dose) (VSD), sem notaðar eru til að greina og magngreina áhættu á öðrum sviðum, í tengslum við öryggismat á
snyrtivörum að því tilskildu að tengsl við váhrif séu staðfest með því að bera saman váhrif af völdum snyrtivara
og þessara viðmiðunarskammta.
(34)
(35)
(36)
(37)

Grunnviðmiðanir fyrir mat í glasi á upptöku innihaldsefna í snyrtivöru um húð (SCCS/1358/10).
Leiðbeiningar vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, liður 3-7.2, bls. 49.
M. Pauwels, V. Rogiers, bls. 262.
Vísindanefndin um öryggi neytenda, vísindanefndin um heilbrigðis- og umhverfisáhættu og vísindanefndin um nýgreinda
og vaxandi heilbrigðisáhættu, „Opinion on Use of the Threshold of Toxicological Concern (TTC) Approach for Human
Safety Assessment of Chemical Substances with focus on Cosmetics and Consumer Products“ (Álit á notkun nálgunar um
eiturefnafræðileg viðmiðunarmörk fyrir áhættu (TTC) til að leggja mat á öryggi hreinna efna fyrir menn með áherslu á snyrtivörur
og neysluvörur), SCCP/1171/08.
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Annars er ekki hægt að sýna fram á öryggi tiltekins efnis í tiltekinni vöru.

Samkvæmt málsmeðferðarreglum, sem eru lýst í leiðbeiningum vísindanefndarinnar um öryggi neytenda(38), er
hægt að reikna öryggismörk (MoS) fyrir tiltekna váhrifaleið með því að nota eftirfarandi reiknireglu:

MoS = mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (NOAEL)/skammtur fyrir altæk váhrif (SED)

þar sem skammtur fyrir altæk váhrif (SED) er fenginn með því að sameina ytri váhrif (mg/kg líkamsþyngdar á
dag) og frásogshraða (venjulega gefinn upp í % eða μg/cm2), tíðni og rýmdarstuðla (e. retention factor).

Almennt er viðurkennt að öryggismörk eigi að vera a.m.k. 100 svo lýsa megi efni öruggt til notkunar í fullunna
vöru.

Ef um er að ræða framreikning frá einni íkomuleið yfir á aðra skal, ef allt væri eins og best yrði á kosið, taka tillit
til viðkomandi lífaðgengis um hverja íkomuleið. Forsendan um 100% lífaðgengi um munn gæti leitt til þess að
altæk váhrif verði ofmetin í rannsókn um eiturhrif eftir íkomuleið um munn. Þess vegna skal gera ráð fyrir því
ef gögn eru ekki fyrir hendi að ekki meira en 50% af skammti, sem er gefinn um munn, séu altækt aðgengileg.
Ef til eru vísbendingar sem benda til þess að lífaðgengi um munn sé lélegt, t.d. ef efnið er illleysanleg ögn, getur
átt betur við að gera ráð fyrir að einungis 10% af skammti, sem er gefinn, séu altækt aðgengileg(39). Þegar gögn
um upptöku um munn liggja fyrir skulu þau ávallt tekin með í útreikninginn.

Mörkin um engin merkjanleg, skaðleg áhrif, sem valin eru til að reikna út öryggismörkin, eru fengin úr
rannsóknum á langvinnum eiturhrifum við endurtekna skammta (prófanir á meðalbráðum, hálflangvinnum, og/
eða langvinnum eiturhrifum, prófunum á myndun krabbameins, prófunum á vansköpunarvöldum, eiturhrifum
á æxlun o.s.frv.).

Gildið sem verður notað verða lægstu mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif sem fást úr þeirri rannsókn sem
á best við að því er varðar skilyrði fyrir notkun efnisins, næmi tegundarinnar o.s.frv.

Ákvarða skal mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif fyrir altæk áhrif út frá fullunninni eiturefnafræðilegri
samantekt. Almennt eru lægstu mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif, sem eiga við um mikilvægasta
endapunktinn, valin til að reikna út öryggismörkin.

Ekki má nota útreikninga á öryggismörkum sem grundvallast eingöngu á gögnum um miðgildisbanaskammt
(LD50), sem eru fengin úr prófunum með stökum skömmtum (í stað marka um engin merkjanleg, skaðleg áhrif
úr a.m.k. meðalbráðum prófunum) til að rökstyðja örugga notkun.

Þegar hægt er að sýna greinilega fram á að lífaðgengi er ekki fyrir hendi er ekki nauðsynlegt að reikna út
öryggismörkin. Í þeim tilvikum skal samt taka til athugunar hugsanleg staðbundin áhrif á húð eða slímhúð.

3.8.5. Áhrif á eiturefnafræðilega samantekt tiltekinna eiginleika efnanna eða vörunnar
a) Kornastærð
Kornastærð og dreifingarferill hennar geta haft áhrif á eiturhrif efnis. Þegar ekki er hægt að útiloka að þeir
hafi áhrif á öryggi fullunnu vörunnar skal taka þá með í eðlisefnafræðilega eiginleika hennar og taka tillit
til þeirra meðan á öryggismati stendur. Fylgja skal nýjustu vísindaálitum um viðfangsefnið (vísindanefndin
um nýgreinda og vaxandi heilbrigðisáhættu, vísindanefndin um öryggi neytenda)(40).
(38) Leiðbeiningar vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, liður 3-7, bls. 46.
(39) IGHRC, „Guidelines on route-to-route extrapolation of toxicity data when assessing health risks of chemicals. The Interdepartmental
Group on Health Risks from Chemicals“ (Viðmiðunarreglur um framreikning gagna um eiturhrif frá einni íkomuleið yfir á aðra
þegar metnar eru heilbrigðisáhættur af völdum íðefna. Þverfaglegi hópurinn um heilbrigðisáhættur af völdum íðefna) (2006), http://
www.silsoe.cranfield.ac.uk/ieh/ighrc/ighrc.html
(40) Sjá t.d.: SCCS (vísindanefndin um öryggi neytenda), „Guidance on safety assessment of nanomaterials in cosmetics“
(leiðbeiningar um öryggismat á nanóefnum í snyrtivörum), SCCS/1484/12, SCENIHR (vísindanefndin um nýgreinda og vaxandi
heilbrigðisáhættu), „Opinion on the scientific basis for the definition of the term ‘nanomaterial’“ (álit á vísindalegum grundvelli
fyrir skilgreiningu á heitinu „nanóefni“), 8. desember 2010.
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b) Óhreinindi í efnum og hráefnum

Óhreinindi geta haft veruleg áhrif á heildareiturhrif allra efna. Það er mikilvægt að athuga óhreinindamynd
efnis sem skal forðast eða a.m.k. að meta hvers konar viðbótaráhættu af völdum óhreinindanna. Þegar engin
gögn um öryggi úr eiturefnafræðilegum rannsóknum liggja fyrir geta eiturefnafræðileg viðmiðunarmörk
fyrir áhættu (TTC)(41) verið gagnlegt tæki til að meta öryggi tiltekinna óhreininda.
Þegar eiturefnafræðilegar rannsóknir eru notaðar til að lýsa eiturefnafræðilegri samantekt efnis skal
lýsa hreinleika- og óhreinindamynd efnisins sem notað er í eiturefnafræðilegu rannsóknunum. Ef
óhreinindamynd lotanna, sem eru í raun notaðar í efnasamsetningu snyrtivörunnar, er ekki sambærileg þarf
að leggja mat á muninn.
3.8.6. Notkun ályktunar út frá byggingarlega hliðstæðum efnum skal rökstudd og réttlætt
Til eru nokkrar aðferðir fyrir ályktun út frá byggingarlega hliðstæðum efnum. Notkun þessarar aðferðar skal
rökstudd og réttlætt.
3.8.7. Auðkenning á heimildunum
Ákvörðun á eiturefnafræðilegri samantekt krefst lágmarksupplýsinga um efnið sem skal metið.
Hægt er að afla þessara upplýsinga úr eiturefnafræðilegum rannsóknum. Taka skal tillit til gagna um reynslu á
mönnum, liggi þau fyrir.
Önnur tæki s.s. megindleg vensl efnabyggingar og virkni eða brúunaraðferðir (e. bridging approach) eru
eingöngu áætlanir um eiturhrif og vægi rökstuddra vísbendinga skal rökstutt og réttlætt.
Taka skal tillit til eftirfarandi gagnaheimilda:
a) Öryggis- og gæðagögn sem gætu verið á skrá hjá viðkomandi birgjum hráefnanna, sem eru notuð í
efnasambandið, og sem birgirinn skal láta framleiðanda snyrtivörunnar í té. Þessi þáttur er mikilvægur þegar
athuga þarf hvort viðeigandi gögn liggi fyrir til að sýna fram á öryggi hvers innihaldsefnis í snyrtivöru í
endanlegri efnasamsetningu.

b) Ef álit vísindanefndarinnar um öryggi neytenda liggur fyrir skal nota þau mörk um engin merkjanleg,
skaðleg áhrif sem notuð eru í því áliti. Öryggismatsmaðurinn skal taka tillit til nýjasta vísindalegs álitsins.

c) Ef álit annarrar opinberrar vísindanefndar liggur fyrir er hægt að nota þau mörk um engin merkjanleg,
skaðleg áhrif, sem notuð eru í því áliti, að því tilskildu að niðurstöður og takmarkanir gildi um áætlaða
notkun (notkunin sem höfð er í huga við útreikning öryggismarka getur verið önnur). Öryggismatsmaðurinn
skal taka tillit til nýjasta vísindalegs álitsins.

d) Ef ekkert vísindalegt álit liggur fyrir er nauðsynlegt að veita upplýsingar um eiginleika eiturefnafræðilegrar
samantektar hvers efnis. Afla má gagnanna úr ýmsum gagnagrunnum eða heimildum (sjá viðbætinn)(42).

e) Flokkun samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008(43).

f)

Rannsóknir sem voru framkvæmdar eða fengnar af framleiðanda vörunnar.

g) Spá í tölvulíkani (megindleg vensl efnabyggingar og virkni).
(41) R. Kroes, A. G. Renwick, V. Feron, C. L. Galli, M. Gibney, H. Greim, R. H. Guy, J. C. Lhuguenot, J. J. M. van de Sandt, „Application
of the threshold of toxicological concern (TTC) to the safety evaluation of cosmetic ingredients“ (Notkun á eiturefnafræðilegum
viðmiðunarmörkum fyrir áhættu (TTC) við öryggismat á innihaldsefnum í snyrtivörum), Food and Chemical Toxicology 45 (2007),
bls. 2533–2562.
(42) Ýmsir gagnagrunnar, sem eru aðgengilegir öllum, sem innihalda eiturefnafræðileg gögn um efni sem eru notuð í snyrtivörur, eru
skráðir í viðbætinum við þessar viðmiðunarreglur.
(43) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls.1, og skráningarvefsetur Efnastofnunar Evrópu: http://apps.echa.europa.eu/registered/registeredsub.aspx
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h) Brúunaraðferð.

i)

Einnig er hægt að nota mat á notkun efnisins í annað en snyrtivörur (matvæli, matvælaaukefni, efniviður
sem kemst í snertingu við matvæli, sæfiefni, skráning, mat, leyfisveiting og takmarkanir að því er varðar
efni (REACH) o.s.frv.) til að ljúka upplýsingaöflun um eiturefnafræðilega samantekt um efnið.

j)

Ef fyrirliggjandi: efnaöryggisskýrsla eða ítarlegar rannsóknarsamantektir, sem lagðar voru fram samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH).

Nokkur efni og/eða nokkrar blöndur hafa ekki enn verið rannsakaðar nægilega til að ákvarða alla viðeigandi
eiturefnafræðilega þætti. Að því er varðar þessa þætti sem vantar eða ef áhættulýsing grundvallast á aðferð
sem felur í sér notkun eiturefnafræðilegra gagna, sem voru fengin vegna annarra efna (t.d. með svipaða
uppbyggingu), eða vegna annarra notkunar en í snyrtivörur (matvæli, sæfiefni, lyf, o.s.frv.) skal skýrslan
innihalda rökstuðning fyrir því.

3.9.

Óæskileg áhrif og alvarleg, óæskileg áhrif
Markmiðið með þessum lið öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna er að hafa eftirlit með öryggi vörunnar
eftir að hún hefur verið sett á markað og að grípa til aðgerða til úrbóta, ef nauðsyn krefur. Í þessu
skyni er þess krafist af ábyrgðaraðila (í samstarfi við dreifingaraðilana) að hann setji upp kerfi til að
safna saman, skrá og tilgreina orsakatengsl óæskilegra áhrifa af völdum vörunnar eftir notkun hennar í
Sambandinu og (44) og hafa stjórn á þeim. Þegar óæskilegu áhrifin eru alvarleg skal ábyrgðaraðilinn (og
dreifingaraðilarnir) tilkynna lögbæru yfirvaldi aðildarríkisins, þar sem áhrifin komu fram, um það(45).

Öryggisskýrslan um snyrtivöruna skal innihalda upplýsingar um óæskileg áhrif og alvarleg, óæskileg
áhrif, þær skulu uppfærðar og gerðar aðgengilegar fyrir öryggismatsmanninn sem getur endurskoðað
mat sitt eða tekið tillit til þessara upplýsinga þegar mat er lagt á svipaðar vörur.

Öryggisskýrslan um snyrtivöruna skal innihalda öll fyrirliggjandi gögn, þ.m.t. tölfræðileg gögn, um óæskileg
áhrif og alvarleg, óæskileg áhrif snyrtivörunnar eða, þar sem við á, annarra snyrtivara.

Einkum skal öryggisskýrslan innihalda upplýsingar um óæskileg áhrif sem, samkvæmt mati á orsakatengslum,
megi mjög líklega, líklega, ekki greinilega eða ólíklega rekja (46) til snyrtivörunnar sem um er að ræða.

Gögn um óæskileg áhrif mega vera hluti af þessum hluta öryggisskýrslunnar í formi tölfræðigagna, s.s. fjöldi
og tegund óæskilegra áhrifa á ári.

Upplýsingum um alvarleg, óæskileg áhrif sem, samkvæmt mati á orsakatengslum, má mjög líklega, líklega, ekki
greinilega eða ólíklega rekja til snyrtivörunnar, sem um er að ræða, skal bætt í öryggisskýrsluna í samræmi við
9. lið A-hluta I. viðauka reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 og þær tilkynntar til lögbærra landsyfirvalda í samræmi
við 23. gr. sömu reglugerðar(47). Tilkynningareyðublöðin, sem á að senda til lögbærra yfirvalda, skulu því fest
við öryggisskýrsluna um snyrtivöruna.

Tilgreina skal hvernig ábyrgðaraðili bregst við og meðhöndlar alvarleg óæskileg áhrif sem tilkynnt er um. Lýsa
skal ráðstöfunum til úrbóta eða forvarnarráðstöfunum, sem gripið hefur verið til, ef við á.
(44) Þetta er afleiðing kröfunnar í 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 þar sem komið er á þeirri skyldu ábyrgðaraðila að tilkynna
alvarleg, óæskileg áhrif til lögbærra yfirvalda í aðildarríkjum ESB.
(45) 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009.
(46) Að því er varðar óæskileg áhrif, sem má mjög líklega eða líklega rekja til snyrtivörunnar, gilda ákvæði 21. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1223/2009, „Aðgangur almennings að upplýsingum“.
(47) Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, „Serious Undesirable Effects (SUE) Reporting Guidelines“ (Viðmiðunarreglur varðandi
skýrslugjöf um alvarleg, óæskileg áhrif), http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/sue_reporting_guidelines_
en.pdf
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Upplýsingar um óæskileg áhrif skulu uppfærðar og reglulega gerðar aðgengilegar fyrir öryggismatsmanninn(48)
sem getur talið nauðsynlegt að endurskoða öryggismatið, leggja til endurbætur á efnablöndunni eða nota
upplýsingarnar til að útbúa öryggismat fyrir svipaðar vörur.
Viðbótargögn varðandi snyrtivörugát (e. cosmetovigilance data), s.s. alvarleg, óæskileg áhrif af völdum
ótilætlaðrar notkunar, geta einnig veitt gagnlegar upplýsingar sem öryggismatsmaðurinn skal taka til athugunar.
3.10. Upplýsingar um snyrtivöruna
Í þessum lið öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna er hægt að skrá hvers konar viðbótarupplýsingar sem
falla ekki undir neina aðra fyrirsögn í A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 en teljast skipta
máli fyrir framkvæmd öryggismats fyrir vöruna.
Þessi liður öryggisskýrslunnar skal innihalda aðrar viðeigandi upplýsingar, sem varða annað hvort vöruna eða
svipaðar efnasamsetningar, t.d. úr fyrirliggjandi rannsóknum á sjálfboðaliðum eða sem varða tiltekin efni, s.s.
tilhlýðilega staðfestar og rökstuddar niðurstöður úr áhættumötum sem voru unnin á öðrum viðeigandi sviðum.
Nota má þennan líð til að vísa til upplýsinga um efni eða blöndur, sem eru einnig notaðar í aðrar vörutegundir,
s.s. matvæli og lyf.

4.

B-HLUTI I. VIÐAUKA VIÐ REGLUGERÐ (EB) Nr.1223/2009 — ÖRYGGISMAT FYRIR SNYRTIVÖRUR
B-hluti skýrslunnar er sjálft matið á öryggi vörunnar. Krafist er að öryggismatsmaðurinn taki í
rökstuðningi sínum tillit til allra áhætta sem tilgreindar eru fyrir vöruna og váhrifa af völdum hennar.
B-hluti öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna inniheldur:
1) Niðurstöðu áhættumats.

2) Merkingu með viðvörunum og notkunarleiðbeiningum.

3) Rökstuðning.

4) Upplýsingar um öryggismatsmann og endanlegt samþykki hans.

4.1.

Niðurstaða áhættumats
Niðurstaða áhættumats er yfirlýsing um öryggi snyrtivörunnar í tengslum við öryggiskröfuna í 3. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1223/2009.

Í niðurstöðunni skal tilgreint hvort varan er örugg, örugg með takmörkunum eða ekki örugg fyrir heilbrigði
manna þegar hún er notuð við eðlileg eða sæmilega fyrirsjáanleg notkunarskilyrði.

Lagarammi matsins skal sérstaklega nefndur, einkum reglugerð (EB) nr. 1223/2009 um snyrtivörur.

Ef varan hefur verið metin sem ekki örugg getur hún ekki talist uppfylla kröfurnar í reglugerð (EB) nr.
1223/2009 og skal því ekki sett á markað.

4.2.

Merking með viðvörunum og notkunarleiðbeiningum
Markmiðið með þessum lið öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna er að skrá greinilega þær sérstöku
varúðarráðstafanir sem gera skal við notkun hennar, þ.m.t. að minnsta kosti þær sem eru skráðar í III.–
VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009, og upplýsingar um sérstakar varúðarráðstafanir varðandi
snyrtivörur til nota í atvinnuskyni, sem eiga að koma fram á merkingunni.

(48) Þetta er skylda ábyrgðaraðilans skv. c-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009.
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Í samræmi við I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 á þessi liður að vera yfirlýsing um það hvort
nauðsynlegt sé að merkingar innihaldi sérstakar viðvaranir og notkunarleiðbeiningar í samræmi við d-lið 1. mgr.
19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009.

Það er verkefni öryggismatsmannsins að ákveða hvaða viðvaranir eða notkunarleiðbeiningar, til viðbótar þeim
sem eru skráðar í III.–VI. viðauka, þarf að merkja til að tryggja örugga notkun vörunnar.

Öryggismatsmaðurinn skal ákveða í hverju tilviki fyrir sig hvað skal koma fram á merkingunni, að teknu tilliti
til lagaskyldna skv. 19. gr. og viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og, þar sem við á, gerninga, t.d.
tilmæla framkvæmdastjórnarinnar 2006/647/EB(49) og annarra viðmiðunarreglna sem framkvæmdastjórnin
hefur birt, t.d. þær sem varða merkingu um „hve lengi má nota vöruna eftir opnun“(50) og merkingu innihaldsefna
samkvæmt tilskipun 76/768/EBE(51).

4.3.

Rökstuðningur
Rökstuðningurinn er kjarni öryggismatsins þar eð markmiðið með honum er að útskýra skýrt og
nákvæmlega hvernig öryggismatsmaðurinn kemst að niðurstöðu um öryggi snyrtivörunnar á grundvelli
gagna sem aflað er samkvæmt A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009.

Öryggismatið skal framkvæmt fyrir hverja snyrtivöru fyrir sig í hverju tilviki fyrir sig og vera niðurstaða
sérfræðilegs mats á fyrirliggjandi gögnum. Öryggismatsmaðurinn skal tryggja að allar upplýsingar sem
hann þarf til að framkvæma öryggismat séu tiltækar; hann skal athuga mikilvægi gagnanna, sem lögð eru
fram um vöruna sem skal meta; og hann skal rökstyðja það ef gögn, sem krafist er samkvæmt A-hluta,
eru ekki fyrir hendi ef hann telur þau ekki viðeigandi eða nauðsynleg.

Til að draga ályktanir um öryggi snyrtivöru er þess krafist að öryggismatsmaðurinn meti öryggi einstakra
efna eða blandna sem efnasamsetningin inniheldur og öryggi fullunnu vörunnar. Niðurstöður hans eiga að
grundvallast á vísbendingum sem sýna, að því er varðar alla hættu sem er tilgreind, að varan geti talist
örugg með tilliti til heilbrigði manna.

Öryggismatsmaðurinn getur samþykkt efnasamsetninguna sem um er að ræða, hafnað henni eða
samþykkt hana með sérstökum skilyrðum. Vöru sem uppfyllir ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr.
1223/2009 skal hafna og ekki setja á markað.

Í rökstuðningnum fyrir öryggismatinu eru settar fram þær athuganir sem leiddu öryggismatsmanninn að
heildarniðurstöðu um öryggi vöru, á grundvelli allra öryggistengdra upplýsinga.

Þess er krafist að öryggismatsmaðurinn taki í rökstuðningi sínum tillit til allra áhætta, sem tilgreindar eru, til
fyrirhugaðra og sæmilega fyrirsjáanlegra váhrifaskilyrða fyrir einstök efni eða blöndur, sem efnasamsetningin
inniheldur, og til fullunnu vörunnar.

Greining og mat á gildi/áreiðanleika allra fyrirliggjandi upplýsinga er verkefni öryggismatsmannsins.
Framkvæmd þessarar greiningar gerir öryggismatsmanninum kleift að ákveða hvort fyrirliggjandi gögn
séu nægileg til að framkvæma öryggismat eða hvort afla þurfi viðbótargagna um einstakt efni eða fullunnu
snyrtivöruna.

Rökstuðningurinn grundvallast á gögnum sem tekin hafa verið saman í A-hluta öryggisskýrslunnar um
snyrtivöruna og þar er tekið tillit til öryggismats á efnum og blöndum, sem vísindanefndin um öryggi neytenda
hefur unnið ef efnin eru í viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 1223/2009, sem aðrar lögbærar vísindanefndir
eða nefndir hafa unnið eða sem öryggismatsmaðurinn sjálfur hefur unnið, og til öryggismats fyrir snyrtivöruna.

(49) Stjtíð. ESB L 265, 26.9.2006, bls. 39.
(50) Aðgengilegt á http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/documents/guidelines/labelling/index_en.htm
(51) Aðgengilegt á http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/doc/guide_labelling200802_en.pdf
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4.3.1. Öryggismat á efnum og/eða blöndum
Öryggismat á efnum og/eða blöndum samanstendur af þremur meginskrefum:

1) hættulýsingu á efnum og blöndum,

2) mati á staðbundnum og altækum váhrifum (að teknu tilliti til gagna um frásog),

3) áhættumati á altækum áhrifum (útreikningur öryggismarka) og áhættumati á staðbundnum áhrifum (t.d.
húðofnæmi, húðerting).

Að því er varðar ilmefna- og bragðefnasambönd, ef upplýsingar um samsetningu þeirra eru trúnaðarmál,
má framleiðandi þessarar blöndu leggja öryggismat á fullunnu vörunni fyrir ábyrgðaraðilann. Öryggismat á
ilmefna- og bragðefnasambandi skal, að teknu tilliti til styrks þess í fullunnu snyrtivörunni og váhrifamynsturs,
undirbúið með því að fylgja meginreglunum, sem lýst er í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009, og
þessum viðmiðunarreglum. Dreifingaraðili skal leggja viðeigandi skjal, þar sem sýnt er fram á öryggi ilmefnaeða bragðefnasambands, fyrir ábyrgðaraðilann fyrir fullunnu snyrtivörunni.

4.3.2. Öryggismat á snyrtivöru
Öryggismat á snyrtivöru nær yfir þrjá meginþætti:

1) samantekt á áhættumati á grundvelli staðbundinna og altækra áhrifa allra einstakra efna/blandna(52),

2) viðbótarmat á öryggi samsettrar vöru, sem ekki er unnt að meta með því að leggja mat á efnin eða
blöndurnar, hverja fyrir sig. Það gæti t.d. verið samhæfi samsetningarinnar við húð, mat á mögulegum
samsettum áhrifum, t.d. þegar eitt innihaldsefni getur aukið frásogshraða annars innihaldsefnis, möguleg
áhrif sem geta stafað af víxlverkun við umbúðaefni eða möguleg áhrif vegna efnahvarfa á milli einstakra
efna/blandna í samsettri vöru(53),

3) aðrir þættir sem hafa áhrif á öryggismat, s.s. stöðugleiki, örverufræðilegir eiginleikar, umbúðir og merking,
þ.m.t. notkunarleiðbeiningar og varúðarráðstafanir við notkun.

Í sérstöku mati á snyrtivörum ætluðum börnum undir þriggja ára aldri, sem krafist er í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 1223/2009, skal tekið tillit til sértækra ráðlegginga í viðmiðunarreglum vísindanefndarinnar um öryggi
neytenda(54).

Í sérstaka matinu, sem krafist er í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1223/2009, fyrir snyrtivörur sem eru eingöngu
ætlaðar til hreinlætis á viðkvæmum stöðum útvortis skal einnig taka tillit til einstakra eiginleika staðarins sem
snyrtivaran er notuð á.

Öryggismatsmaðurinn getur samþykkt efnasamsetninguna sem um er að ræða, hafnað henni eða samþykkt hana
með sérstökum skilyrðum. Vöru sem uppfyllir ekki kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1223/2009 skal hafna og ekki
setja á markað. Fylgja skal ráðleggingum öryggismatsmanns að því er varðar örugga notkun vörunnar.

Til að tryggja að öryggisskýrslan um snyrtivöruna sé uppfærð eins og krafist er í c-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1223/2009 skal endurmeta reglulega öryggi fullunnu vörunnar.
(52) Að því er varðar vörur úr sömu línu þar sem eini munurinn á milli mismunandi vara er litunarefnið, sem hefur engin áhrif á öryggi,
t.d. í varalit eða öðrum förðunarvörum með litunarefni kemur sameiginleg öryggisskýrsla um vörurnar til greina en hún þarf að vera
rökstudd.
(53) Vísindanefndin um öryggi neytenda, vísindanefndin um heilbrigðis- og umhverfisáhættu, vísindanefndin um nýgreinda og vaxandi
heilbrigðisáhættu, „Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures“ (Eiturhrif og mat á efnablöndum), 2012 http://ec.europa.eu/
health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_155.pdf
(54) Leiðbeiningar vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, liður 3-7.3, bls. 51.
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Þegar breytingar verða á lagaskilyrðum (t.d. takmörkun á einu af efnunum sem samsetningin inniheldur), skal
m.a. athuga (t.d. með tilliti til merkingar) hvort samsetningin sé ennþá í samræmi við lög og öryggismatið skal
endurskoðað og, ef nauðsyn krefur, uppfært.

Öryggismatið skal einnig endurskoðað og, ef nauðsyn krefur, uppfært þegar eitt eða fleira af eftirfarandi gildir:

a) nýjar vísindalegar niðurstöður og eiturefnafræðileg gögn um efnin liggja fyrir, sem gætu breytt niðurstöðu
gildandi öryggismats,

b) breytingar verða á samsetningu eða nákvæmum skilgreiningum á hráefnum,

c) breytingar verða á notkunarskilyrðum,

d) greinileg þróun að því er varðar eðli, alvarleika og tíðni óæskilegra áhrifa, bæði við sæmilega fyrirsjáanleg
notkunarskilyrði og ef um er að ræða rangnotkun(55).

Koma skal á skipulagi og ferlum til að tryggja að ábyrgðaraðili og öryggismatsmaður skiptist á skilvirkan hátt á
upplýsingum, sem skipta máli fyrir uppfærslu öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna, og að öryggismatsmanninum
sé gert kleift að grípa inn í þegar þörf er á uppfærslu.

4.4.

Upplýsingar um matsmann og samþykki fyrir B-hluta
Öryggismatsmaður á að vera fagmaður með þekkingu og sérfræðikunnáttu sem eru nauðsynleg til að
semja nákvæmt öryggismat, eins og tilgreint er í kröfum um menntun og hæfi í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1223/2009. Í þessum lið öryggisskýrslunnar um snyrtivöruna er miðað að því að tryggja að sú
krafa sé uppfyllt og að nauðsynleg sönnunargögn séu lögð fram.

Í þessum lið öryggisskýrslunnar er gerð sú krafa að nafn og heimilisfang öryggismatsmannsins sé tilgreint og
hann skal dagsettur og undirritaður.

Niðurstaða öryggismatsins skal undirrituð og með dagsetningu samantektar eða birt í rafrænu formi þar sem sett
er fram skýr tenging á milli matsmanns, samsetningar og dagsetningar mats. Vernda skal rafrænu útgáfuna fyrir
misnotkun að hálfu aðila sem ekki hafa til þess heimild.

Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 er gerð sú krafa að öryggismatsmaðurinn sé „aðili
sem getur framvísað prófskírteini eða öðrum vitnisburði um formlega menntun og hæfi sem veittur er að loknu
bóklegu og verklegu háskólanámi í lyfjafræði, eiturefnafræði, læknisfræði eða sambærilegu fagi eða öðru námi
sem jafngildir því að mati viðkomandi aðildarríkis“.

Aðili sem hefur öðlast menntun og hæfi í þriðja landi getur verið matsmaður ef hann hefur lokið „námi sem
að mati viðkomandi aðildarríkis jafngildir [bóklegu og verklegu háskólanámi í lyfjafræði, eiturefnafræði,
læknisfræði eða sambærilegu fagi]“.

Sýna skal fram á menntun og hæfi öryggismatsmanns (þ.e. með afriti af prófskírteini og, ef þörf er á, sönnun á
jafngildi), eins og mælt er fyrir um í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009.
(55) Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, „Serious Undesirable Effects (SUE) Reporting Guidelines“ (Viðmiðunarreglur varðandi
skýrslugjöf um alvarleg, óæskileg áhrif), http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/sue_reporting_guidelines_
en.pdf
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Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2013

Nr. 23/983

2014/EES/23/55

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 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

gróðurhúsalofttegunda, sem komið var á fót með
tilskipun 2003/87/EB, Kýótóbókuninni og ákvörðun nr.
406/2009/EB, 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 samkvæmt tilskipun 2003/87/
EB, bókuninni við rammasamning Sameinuðu þjóðanna
um loftslagsbreytingar (Kýótóbókunin) og ákvörðun nr.
406/2009/EB.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

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 19. gr.,

með hliðsjón af ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr.
280/2004/EB frá 11. febrúar 2004 um aðferð til að vakta
losun gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu og um framkvæmd
Kýótóbókunarinnar(2), einkum öðrum málslið fyrstu
undirgreinar 1. mgr. 6. gr.,

2)

Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/
EB skal hafa allar losunarheimildir, sem eru gefnar
út frá og með 1. janúar 2012, á skrá Sambandsins
á reikningum sem aðildarríkin hafa umsjón með. Í
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 920/2010
frá 7. október 2010 um staðlað og varið skráningarkerfi
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/
EB og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/
EB(4) er kveðið á um slíka skrá Sambandsins.

3)

Tilskipun 2003/87/EB var breytt í veigamiklum atriðum
með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB frá
23. apríl 2009 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að
bæta og víkka út kerfi Bandalagsins fyrir viðskipti með
heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda(5) svo gera þarf
verulegar breytingar á skráningarkerfinu. Breytingarnar
gilda frá og með viðskiptatímabilinu sem hefst árið
2013. Sem stendur er ekki fyrir hendi alþjóðasamningur,
sem kemur í stað Kýótóbókunarinnar, sem gildir fyrir
aðildarríkin eftir árið 2012. Losunarheimildir vegna
flugs voru boðnar upp frá og með árinu 2012 á
grundvelli reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 1031/2010 frá 12. nóvember 2010 um tímasetningu,
stjórnun og aðra þætti í tengslum við uppboð á heimildum
til losunar gróðurhúsalofttegunda samkvæmt tilskipun

með hliðsjón af 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(3), einkum 3. mgr.
11. gr.,

að höfðu samráði við Evrópsku persónuverndarstofnunina,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Nákvæmt bókhald yfir færslur samkvæmt kerfi
Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 122, 3.5.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2014 frá 10. apríl 2014
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) Stjtíð. ESB L 49, 19.2.2004, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 136.

(4)
(5)

Stjtíð. ESB L 270, 14.10.2010, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 63.
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Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (6) á sama hátt og
almennar losunarheimildir. Af þeim sökum var reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1193/2011 frá 18.
nóvember 2011 um stofnun skrár Sambandsins yfir
viðskiptatímabilið sem hefst 1. janúar 2013 og síðari
viðskiptatímabil í kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með
heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda samkvæmt
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB og
ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/EB og
um breytingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2216/2004 og (ESB) nr. 920/2010(7) samþykkt
skv. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB og gildir hún um
viðskiptatímabilið í kerfi Sambandsins fyrir viðskipti
með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda, sem
hefst 1. janúar 2013, og um síðari tímabil. Hún gildir
einnig um losunarheimildir vegna flugs sem eru boðnar
upp árið 2012.
4)

5)

6)

7)

( 6)
(7)

Til að tryggja að unnt sé að hafa Kýótóeiningar og
losunarheimildir á sömu reikningunum í skrá Sambandsins
verður skráin að vera í samræmi við starfrænu og
tæknilegu forskriftirnar fyrir upplýsingaskiptastaðla
fyrir skráningarkerfi samkvæmt Kýótóbókuninni, sem
samþykktar voru með ákvörðun 12/CMP.1 frá þingi aðila
að UNFCCC, sem er fundur aðila að Kýótóbókuninni
(ákvörðun 12/CMP.1).
Samkvæmt 20. gr. tilskipunar 2003/87/EB skal
koma á óháðri viðskiptadagbók, viðskiptadagbók
Evrópusambandsins (viðskiptadagbók ESB (EUTL)), til
að skrá útgáfu, millifærslu og ógildingu losunarheimilda.
Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. ákvörðunar nr. 280/2004/EB
skulu upplýsingar um útgáfu, handhöfn, millifærslu,
kaup, ógildingu og afskráningu eininga úthlutaðs magns,
bindingareininga, losunarskerðingareininga og eininga
vottaðrar losunarskerðingar og yfirfærslu eininga
úthlutaðs magns, losunarskerðingareininga og eininga
vottaðrar losunarskerðingar gerðar aðgengilegar fyrir
viðskiptadagbókina.
Skrá Sambandsins skal innihalda reikninga sem skrá skal
í þau ferli og starfsemi sem þörf er á til að beita ákvæðum
tilskipunar 2003/87/EB. Stofna skal hvern reikning í
samræmi við staðlaðar verklagsreglur til að tryggja
heilleika skráningarkerfisins og aðgang almennings að
upplýsingum í kerfinu. Losunarheimildir skulu gefnar út
í skrá Sambandsins.
Viðskipti með losunarheimildir innan skrár Sambandsins
skulu eiga sér stað um samskiptatengil (boðleið)
sem tengist viðskiptadagbók ESB en viðskipti með
Kýótóeiningar skulu eiga sér stað um samskiptatengil
sem tengist bæði viðskiptadagbók ESB og alþjóðlegu
viðskiptadagbók (ITL) rammasamnings Sameinuðu
þjóðanna um loftslagsbreytingar (UNFCCC).
Stjtíð. ESB L 302, 18.11.2010, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 315, 29.11.2011, bls. 1.
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8)

Þar eð losunarheimildir og Kýótóeiningar eru einungis
til á rafrænu formi og eru skiptanlegar skulu réttindi til
losunarheimildar eða Kýótóeiningar fyrst myndast þegar
þær eru bókfærðar á reikninginn í skrá Sambandsins sem
þær eru varðveittar í. Til að draga úr þeirri áhættu sem
tengist bakfærslu viðskipta, sem eru færð í skrá, og hættu
á röskun á kerfinu og markaðnum sem slík bakfærsla
kann þar af leiðandi að valda er ennfremur nauðsynlegt
að tryggja að losunarheimildir og Kýótóeiningar séu
að fullu skiptanlegar. Ekki er hægt að ógilda viðskipti,
afturkalla þau eða binda endi á þau á annan hátt en
skilgreint er í reglunum í skránni, eftir þann tímapunkt
sem er tilgreindur í þessum reglum. Ekkert í þessari
reglugerð skal koma í veg fyrir að reikningshafi eða þriðji
aðili neyti réttar eða kröfu, sem leiðir af undirliggjandi
viðskiptum, um endurheimt eða skaðabætur sem hann
kann að eiga lagalega kröfu til að því er varðar viðskipti
sem eru komin inn í kerfi, t.d. ef um er að ræða svik eða
tæknilegar villur, svo fremi sem þetta leiðir ekki til þess
að viðskiptin séu bakfærð, afturkölluð eða bundinn endi
á þau. Ennfremur skal vernda kaup, sem gerð eru í góðri
trú, á losunarheimild eða Kýótóeiningu.

9)

Helstu skylduverk miðlægs stjórnanda (áður þýtt sem
yfirstjórnandi) felast í því að láta í té, reka og viðhalda skrá
Sambandsins og viðskiptadagbók Evrópusambandsins,
stjórna miðlægum reikningum og inna af hendi starfsemi
sem fer fram miðlægt. Helsta skylduverk landsstjórnanda
er að vera tengiliður við reikningshafa sína í skrá
Sambandsins og inna af hendi alla starfsemi sem felur í
sér bein samskipti við þá, þ.m.t. að stofna reikning, loka
honum tímabundið eða loka honum alveg.

10) Ef aðildarríkin úthluta losunarheimildum án endurgjalds
á grundvelli 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB skal gefa
þessar losunarheimildir út í samræmi við 10. gr. c í þeirri
tilskipun og ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar sem
eru samþykktar samkvæmt tilskipuninni. Í þessu skyni
skal í töflum yfir landsbundna úthlutun tekið tillit til
umsókna viðkomandi aðildarríkja skv. 5. mgr. 10. gr. c
í tilskipun 2003/87/EB sem og til viðeigandi ákvarðana
framkvæmdastjórnarinnar skv. 6. mgr. 10. gr. c í þeirri
tilskipun.

11) Ef aðildarríki, að teknu tilliti til umsóknar þess skv. 5. mgr.
10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB og viðeigandi ákvörðunar
framkvæmdastjórnarinnar skv. 6. mgr. 10. gr. c í þeirri
tilskipun, frestar útgáfu losunarheimilda sem á að veita
án endurgjalds á grundvelli 10. gr. c í tilskipun 2003/87/
EB (útgáfa losunarheimilda eftir á) skal viðkomandi
aðildarríki, í töflu sinni yfir landsbundna úthlutun skv. 1.
mgr. 51. gr. þessarar reglugerðar, telja með þá úthlutun
sem er veitt án endurgjalds á grundvelli fjárfestinga sem
þegar hafa verið gerðar eða yfirfærslu á fjármagni sem
þegar hefur verið gerð þegar tilkynnt var um töfluna.
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12) Ef aðildarríki, að teknu tilliti til umsóknar þess skv. 5. mgr.
10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB og viðeigandi ákvörðunar
framkvæmdastjórnarinnar skv. 6. mgr. 10. gr. c í þeirri
tilskipun, gefur út losunarheimildir sem á að veita án
endurgjalds á grundvelli 10. gr. c í tilskipun 2003/87/
EB, óháð fjárfestingum sem þegar hafa verið gerðar
(útgáfa losunarheimilda fyrir fram), skal viðkomandi
aðildarríki, í töflunni yfir landsbundna úthlutun, telja
með þá úthlutun sem á að veita án endurgjalds í samræmi
við 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB fyrir tímabilið
2013–2019 þegar það tilkynnir framkvæmdastjórninni
um töflu sína yfir landsbundna úthlutun skv. 1. mgr. 51.
gr. þessarar reglugerðar.
13) Aðildarríkin skulu, á grundvelli skýrslnanna sem leggja
skal fyrir framkvæmdastjórnina skv. 1. mgr. 10. gr.
c í tilskipun 2003/87/EB, gera breytingar á töflum
yfir landsbundna úthlutun til að endurspegla þróun
fjárfestinga sem ráðist hefur verið í og stöðu yfirfærslna
á fjármagni sem gerðar hafa verið í samræmi við 10.
gr. c í tilskipun 2003/87/EB og samsvarandi ákvarðanir
framkvæmdastjórnarinnar, eftir því sem við á.
14) Í 11. gr. tilskipunar 2003/87/EB er kveðið á um að lögbær
yfirvöld skuli, eigi síðar en 28. febrúar á hverju ári, gefa út
losunarheimildir sem á að úthluta það ár. Ef rekstraraðili
hefur lagt fram upplýsingar skv. 24. gr. ákvörðunar
framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB frá 27. apríl
2011 um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins
um samræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds
skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/87/EB(8) sem hafa áhrif á fjölda losunarheimilda
sem rekstraraðilanum verður úthlutað þarf að endurreikna
losunarheimildir rekstraraðilans og tilkynna um það skv.
2. mgr. 24. gr. þeirrar ákvörðunar áður en millifærsla á
losunarheimildum til rekstraraðilans getur farið fram,
skv. 2. mgr. 53. gr. þessarar reglugerðar.
15) Ekkert í þessari reglugerð skal hindra lögbært yfirvald
í því að fara fram á að rekstraraðili millifæri tiltekinn
fjölda losunarheimilda, sem hann hefur móttekið
umfram leiðrétta úthlutun sína á viðkomandi ári, á
úthlutunarreikning ESB fyrir losunarheimildir í tilvikum
þar sem of mörgum losunarheimildum hefur verið
úthlutað, þ.m.t. vegna skekkju í upphaflegri úthlutun
eða ef rekstraraðila hefur láðst að senda lögbæru
yfirvaldi réttar eða fullnægjandi upplýsingar skv. 24. gr.
ákvörðunar 2011/278/ESB fyrir þann dag sem settur er
fram í þeirri grein, að því tilskildu að miðlægur stjórnandi
hafi gert breytingar á töflunni yfir landsbundna úthlutun
aðildarríkisins, skv. 2. mgr. 52. gr. þessarar reglugerðar,
til þess að leiðrétta úthlutunina til samræmis við það.
16) Í 11. gr. b í tilskipun 2003/87/EB er lagt bann við
því að gefa út einingar vottaðrar losunarskerðingar
og losunarskerðingareiningar eftir 31. desember
2012 sem leiða til tvíreiknings á skerðingu á losun
gróðurhúsalofttegunda. Með 2. mgr. 5. gr. ákvörðunar
framkvæmdastjórnarinnar 2006/780/EB frá 13. nóvember
2006 um að komast hjá því að tvíreikna skerðingu á losun
(8)

Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2011, bls. 1.
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gróðurhúsalofttegunda í kerfi Bandalagsins um viðskipti
með heimildir til losunar, að því er varðar aðgerðir
í tengslum við verkefni samkvæmt Kýótóbókuninni,
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/
EB(9) er þó heimilað að losunarheimildum í varasjóðum,
sem komið er á fót skv. 3. gr. þeirrar ákvörðunar,
sé breytt í einingar úthlutaðs magns eða seldar sem
losunarheimildir tímabilsins 2008–2012. Ennfremur
skulu aðildarríkin eiga þess kost, til 30. apríl 2013, að
gefa út losunarskerðingareiningar vegna verkefna, sem
snerta starfsemi sem fellur einungis undir gildissvið
tilskipunar 2003/87/EB frá 1. janúar 2013, að því er
varðar minnkun á losun sem átti sér stað fram til 31.
desember 2012.
17) Sambandið, aðildarríkin og nokkur þriðju lönd hafa
skuldbundið sig til að draga úr losun á tímabilinu 2008–
2012, sem hefur áhrif á allt hagkerfið. Aðildarríkin eru
með lagalega bindandi markmið um að draga úr losun sem
hefur áhrif á allt hagkerfið frá 2013–2020, eins og fastsett
er í tilskipun 2003/87/EB og ákvörðun nr. 406/2009/EB.
Í tengslum við breytingu á Kýótóbókuninni skal innleiða
alþjóðleg, lagalega bindandi magnbundin markmið um
losun frá 2013–2020, fyrir aðilana sem eru tilgreindir
í viðauka B við bókunina, um leið og breytingin hefur
öðlast gildi að því er varðar þessa aðila. Í ákvörðun 13/
CMP.1 frá þingi aðila að UNFCCC, sem er fundur aðila
að Kýótóbókuninni (ákvörðun 13/CMP.1), er gerð sú
krafa að losunarskerðingareiningar séu einungis gefnar
út með því að breyta einingum úthlutaðs magns eða
bindingareiningum sem eru með raðnúmer sem felur
í sér skuldbindingartímabilið sem þau eru gefin út
fyrir. Ekki er hægt að gefa út losunarskerðingareiningar
ef skuldbindingartímabilið í viðkomandi raðnúmeri
passar ekki við tímabilið þegar losunarskerðingin fór
fram. Reikningar í skrá Sambandsins vegna viðskipta
með losunarheimildir skulu ekki hafa að geyma
losunarskerðingareiningar sem samrýmast ekki þessum
reglum. Í þessu skyni skulu losunarskerðingareiningar,
útgefnar af þriðju löndum sem eru ekki með lagalega
bindandi magnbundin markmið um losun frá 2013–2020,
eins og sett er fram í breytingu á Kýótóbókuninni
skv. 9. mgr. 3. gr. hennar, eða sem hafa ekki lagt fram
skjal um fullgildingu í tengslum við slíka breytingu á
Kýótóbókuninni, einungis geymdar í skrá Sambandsins
ef vottað er að þær tengist losunarskerðingum sem
sannprófað er að hafi átt sér stað fyrir árið 2013. Búist
er við því að slíkar losunarskerðingareiningar, sem
eru færðar yfir í skrá Sambandsins eftir 1. maí 2013,
séu gefnar út samkvæmt sannprófunaraðferðinni, innan
ramma sameiginlegu framkvæmdaeftirlitsnefndarinnar,
sem sett er fram í ákvörðun 9/CMP.1 frá þingi aðila
að UNFCCC sem er fundur aðila að Kýótóbókuninni
(ákvörðun 9/CMP.1) (samkvæmt svokallaðri „leið
2-aðferð“ (e. track 2 procedure).
18) Í 11. gr. a í tilskipun 2003/87/EB er kveðið á um
notkun á einingum vottaðrar losunarskerðingar og
losunarskerðingareininga frá verkefnistengdum aðgerðum
(9)

Stjtíð. ESB L 316, 16.11.2006, bls. 12.
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fyrir gildistöku alþjóðasamnings um loftslagsbreytingar
með því að koma á þeim möguleika að rekstraraðilar geti
skipt á slíkum einingum fyrir losunarheimildir.
19) Þriðju lönd eða stjórnsýslueiningar eða svæðisbundnar
einingar þeirra skulu eiga þess kost að stofna reikninga í
skrá Sambandsins um leið og samkomulag hefur náðst við
þriðja land um fyrirkomulag til að tengja viðskiptakerfið
fyrir losunarheimildir við annað bindandi kerfi um
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda
sem hefur algilt losunarþak.
20) Í 11. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB er kveðið á um að
nákvæmt bókhald yfir færslur samkvæmt þeirri ákvörðun
skuli tryggt í skráningarkerfinu.
21) Gefa skal út árlegar losunarúthlutunareiningar, samkvæmt
ákvörðun um að skipta byrðunum (ÁSB) (e. Effort
Sharing Decision (EDS)), í samræmisreikningunum í
skrá Sambandsins í því magni sem ákvarðað er skv.
2. mgr. 3. gr. og 10. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB.
Árlegar losunarúthlutunareiningar (AEA) má einungis
varðveita á ÁSB-samræmisreikningunum (e. ESD
Compliance Account) í skrá Sambandsins.
22) Skrá Sambandsins skal gera það kleift að hrinda í
framkvæmd árlegri sannprófunarlotu samkvæmt ákvörðun
nr. 406/2009/EB með því að láta í té ferli fyrir innfærslu
árlegrar, endurskoðaðrar losunar gróðurhúsalofttegunda
í ÁSB-samræmisreikningana, til að ákvarða tölu um
stöðu reglufylgni fyrir ÁSB-samræmisreikning hvers
aðildarríkis fyrir hvert ár og til að beita aðgerðum til
úrbóta skv. 7. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB ef nauðsyn
krefur.
23) Skrá Sambandsins skal tryggja nákvæmt bókhald yfir
færslur eins og kveðið er á um í 3., 4. og 5. mgr. 3. gr. og
5. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB.
24) Til að koma í veg fyrir hvers kyns frávik skal
viðskiptadagbók ESB halda uppi sjálfvirku eftirliti
með öllum ferlum skráningarkerfisins sem varða
losunarheimildir, sannprófaða losun, árlegar losunar
úthlutunareiningar, réttindi til inneignar (e. credit
entitlement) og Kýótóeiningar og alþjóðlega viðskipta
dagbókin skal halda uppi sjálfvirku eftirliti með ferlum
sem varða Kýótóeiningar. Stöðva skal ferli sem ekki
standast þetta eftirlit til að tryggja að viðskipti í skrán
ingarkerfum Sambandsins séu í samræmi við kröfurnar
í tilskipun 2003/87/EB, ákvörðun nr. 406/2009/EB og
kröfurnar sem útfærðar hafa verið samkvæmt UNFCCC
og Kýótóbókuninni.
25) Beita skal fullnægjandi og samræmdum kröfum um
opnun reikninga, sanngreiningu og aðgangsrétt til að
vernda öryggi upplýsinga sem geymdar eru í samþætta
skráningarkerfinu og til að koma í veg fyrir svik.
Endurskoðun á þessum kröfum skal íhuguð í framtíðinni
í því skyni að tryggja skilvirkni þeirra að teknu tilliti til
meðalhófs. Halda skal skrár yfir öll ferli, rekstraraðila og
aðila í skráningarkerfinu.
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26) Miðlægi stjórnandinn skal sjá til þess að truflun á
starfsemi skráningarkerfisins verði í lágmarki með því
að gera allar hugsanlegar ráðstafanir til að tryggja
aðgengi að skrá Sambandsins og viðskiptadagbók ESB
og með því að tryggja traust kerfi og ferli til að vernda
upplýsingar sem skipta máli.
27) Þar eð æskilegt kann að reynast að láta í té viðbótargerðir
reikninga eða aðrar leiðir sem myndu greiða fyrir vörslu
losunarheimilda eða Kýótóeininga fyrir hönd þriðju aðila
eða fyrir notkun þeirra sem trygginga skal kanna þessi
umfjöllunarefni í tengslum við síðari endurskoðun á
þessari reglugerð.
28) Í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/4/EB frá 28. janúar 2003 um almennan aðgang
að upplýsingum um umhverfismál og niðurfellingu á
tilskipun ráðsins 90/313/EBE(10) og ákvörðun 13/CMP.1
skulu tilteknar skýrslur gerðar opinberar reglubundið til
að tryggja að almenningur hafi aðgang að upplýsingum
sem geymdar eru í samþætta skráningarkerfinu, með
fyrirvara um tilteknar trúnaðarkvaðir.
29) Landsstjórnendur,
miðlægur
stjórnandi
og
framkvæmdastjórnin skulu fara að löggjöf Sambandsins
og landslöggjöf varðandi vernd einstaklinga með tilliti
til meðferðar persónuupplýsinga og frjáls flæðis slíkra
upplýsinga, einkum tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga
í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um
frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (11) og landslögum um
framkvæmd hennar og reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd
einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga,
sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og
um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (12) þegar það á við
um upplýsingar, sem eru varðveittar og meðhöndlaðar
samkvæmt þessari reglugerð, sem þau eru ábyrgðaraðilar
fyrir.
30) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 920/2010
frá 7. október 2010 um staðlað og varið skráningarkerfi
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/
EB og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/
EB(13) skal gilda áfram þar til allri starfsemi, sem þörf
er á í tengslum við viðskiptatímabilið milli áranna 2008
og 2012, er lokið. Henni skal breytt til að kveða á um
útskipti á losunarheimildum vegna flugs, sem eru í vörslu
notenda við lok viðskiptatímabilsins milli áranna 2008 og
2012, fyrir losunarheimildir vegna flugs sem gilda fyrir
viðskiptatímabilið sem hefst 2013 og skulu breytingarnar
taka gildi umsvifalaust. Því skal fella reglugerð (ESB)
nr. 920/2010 úr gildi frá og með 1. október 2013.
(10)
(11)
(12)
(13)

Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 26
Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 270, 14.10.2010, bls. 1.
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31) Reglugerð (ESB) nr. 1193/2011 skal því felld úr gildi og
í hennar stað koma reglugerð sem hefur að geyma þau
ákvæði sem krafist er samkvæmt tilskipun 2003/87/EB,
ákvörðun nr. 280/2004/EB og ákvörðun nr. 406/2009/EB
og skal hún taka gildi umsvifalaust.
32) Í reglugerð (ESB) 1193/2011 er kveðið á um eindaga
vegna skilmála samstarfs milli miðlæga stjórnandans og
landsstjórnendanna, sem einhugur þarf að ríkja um, og
vegna tilkynninga um töflur yfir landsbundna úthlutun
og töflur yfir landsbundna úthlutun vegna flugs. Þó að
reglugerð (ESB) 1193/2011 falli úr gildi skal viðhalda
þessum skuldbindingum.
33) Rétt er og brýnt að þessi reglugerð öðlist gildi sem fyrst.
34) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru
í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
I. BÁLKUR
SAMEIGINLEG ALMENN ÁKVÆÐI
1. KAFLI

Nr. 23/987

3. gr.
Skilgreiningar
Hugtökin, sem notuð eru í II. bálki í þessari reglugerð, hafa
sömu merkingu og samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, nema
annað sé tekið fram. Ennfremur gilda skilgreiningarnar sem
settar eru fram í 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 og í
3. gr. ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB.
Jafnframt gilda eftirfarandi skilgreiningar:
1) „reikningshafi“: einstaklingur eða lögaðili sem er með
reikning í skráningarkerfinu,
2) „miðlægur stjórnandi“: sá aðili sem framkvæmdastjórnin
hefur tilnefnt skv. 20. gr. tilskipunar 2003/87/EB,
3) „lögbært yfirvald“: yfirvald eða yfirvöld sem aðildarríki
tilnefnir skv. 18. gr. tilskipunar 2003/87/EB,
4) „ytri viðskiptavettvangur“: hvers konar marghliða markaður
sem leiðir saman eða greiðir fyrir því að leiða saman kaupog söluhagsmuni þriðju aðila, eins og skilgreint er í 4. gr.
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB(14), þar
sem losunarheimildir eða Kýótóeiningar ganga kaupum og
sölum,

Efni, gildissvið og skilgreiningar
1. gr.
Efni
Í þessari reglugerð er mælt fyrir um almennar kröfur, kröfur
um starfrækslu og viðhald varðandi skrá Sambandsins fyrir
viðskiptatímabilið sem hefst 1. janúar 2013 og síðari tímabil,
varðandi óháðu viðskiptadagbókina, sem kveðið er á um í 1.
mgr. 20. gr. tilskipunar 2003/87/EB, og varðandi skrárnar sem
kveðið er á um í 6. gr. ákvörðunar nr. 280/2004/EB.
Í þessari reglugerð er einnig kveðið á um samskiptakerfi milli
skrár Sambandsins og alþjóðlegu viðskiptadagbókarinnar.
2. gr.
Gildissvið
Þessi reglugerð gildir um losunarheimildir sem eru stofnaðar
fyrir viðskiptatímabilið í kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með
heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda, sem hefst 1. janúar
2013, og síðari tímabil, um árlegar losunarúthlutunareiningar
og Kýótóeiningar.
Þessi reglugerð gildir einnig um losunarheimildir vegna
flugs, sem verða boðnar upp, sem voru stofnaðar fyrir
viðskiptatímabilið sem stendur frá 1. janúar 2012 til 31.
desember 2012.

5) „sannprófandi“: sannprófandi eins og skilgreint er í 3. mgr.
3. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
600/2012(15),
6) „einingar úthlutaðs magns“: einingar sem eru gefnar út skv.
3. mgr. 7. gr. ákvörðunar nr. 280/2004/EB,
7) „losunarheimildir vegna flugs“: losunarheimildir sem eru
stofnaðar skv. 2. mgr. 3. gr. c í tilskipun 2003/87/EB,
8) „almennar losunarheimildir“: allar aðrar losunarheimildir
sem eru stofnaðar samkvæmt tilskipun 2003/87/EB,
9) „langtímaeiningar vottaðrar losunarskerðingar“: einingar
sem eru gefnar út vegna verkefnistengdrar aðgerðar á
sviði nýskógræktar eða endurræktunar skóga samkvæmt
kerfi hreinleikaþróunar sem fellur úr gildi, með fyrirvara
um ákvörðun 5/CMP.1 frá ráðstefnu aðila sem er
jafnframt fundur aðila að Kýótóbókuninni, um leið og
bókunartímabili skerðingar á losun vegna verkefnistengdu
aðgerðarinnar á sviði nýskógræktar eða endurræktunar
skóga samkvæmt kerfi hreinleikaþróunar, sem þær voru
gefnar út fyrir, lýkur,
(14) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1.
(15) Stjtíð. ESB L 181, 12.7.2012, bls. 1.
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10) „bindingareiningar“: einingar sem eru gefnar út samkvæmt
viðeigandi ákvæðum í viðaukanum við ákvörðun
13/CMP.1,
11) „bráðabirgðaeiningar vottaðrar losunarskerðingar“:
einingar sem eru gefnar út vegna verkefnistengdrar aðgerðar
á sviði nýskógræktar eða endurræktunar skóga samkvæmt
kerfi hreinleikaþróunar sem, með fyrirvara um ákvörðun
5/CMP.1, falla úr gildi við lok þess skuldbindingartímabils
Kýótóbókunarinnar sem tekur við af tímabilinu þegar þær
voru gefnar út,
12) „Kýótóeiningar“: einingar úthlutaðs magns (AAU),
losunarskerðingareiningar (ERU), einingar vottaðrar
losunarskerðingar (CER), bindingareiningar (RMU),
langtímaeiningar vottaðrar losunarskerðingar (lCER) og
bráðabirgðaeiningar vottaðrar losunarskerðingar (tCER),
13) „ferli“: sjálfvirk, tæknileg aðferð til að framkvæma aðgerð
í tengslum við reikning, einingu eða hluta af réttindum til
inneignar í skrá,
14) „viðskipti“: ferli í skrá Sambandsins sem felur í sér
færslu losunarheimildar, Kýótóeiningar, árlegrar losunar
úthlutunareiningar eða hluta af réttindum til inneignar af
einum reikningi yfir á annan,
15) „innskil“: þegar rekstraraðili eða umráðandi loftfars
bókfærir losunarheimild á móti sannprófaðri losun stöðvar
eða loftfars hans,
16) „ógilding“: endanleg ráðstöfun handhafa á Kýótóeiningu
án þess að hún sé bókfærð á móti sannprófaðri losun,
17) „niðurfelling“: endanleg ráðstöfun handhafa á losunar
heimild án þess að hún sé bókfærð á móti sannprófaðri
losun,
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22) „landsstjórnandi“: sá aðili sem ber, fyrir hönd aðildarríkis,
ábyrgð á að stjórna safni notendareikninga í lögsögu
aðildarríkis í skrá Sambandsins, tilnefndur í samræmi við
8. gr.,

23) „stjórnendur“: aðilar sem í reynd stjórna daglegum rekstri
lögaðila,

24) „Mið-Evróputími“: sumartími í Mið-Evrópu þegar
sumartíminn, sem er skilgreindur í 1., 2. og 3. gr. tilskipunar
2000/84/EB, stendur yfir,

25) „landsbundinn eftirlitsvettvangur“ (e. national
administrative platform): ytra kerfi, sem landsstjórnandi
eða lögbært yfirvald starfrækir, sem er tengt skrá
Sambandsins á öruggan hátt í þeim tilgangi að koma á
sjálfvirkni í starfsemi sem tengist stjórnun reikninga og
skuldbindingum um að uppfylla kröfur í skrá Sambandsins,

26) „alþjóðlegar inneignir“: einingar vottaðrar losunar
skerðingar, losunarskerðingareiningar og inneignir úr
verkefnum eða annarri starfsemi sem dregur úr losun, sem
nota má skv. 5. mgr. 11. gr. a í tilskipun 2003/87/EB,

27) „árleg losunarúthlutunareining“: skipting á árlegri
losunarúthlutun aðildarríkis, eins og ákvarðað er skv. 2.
mgr. 3. gr. og 10. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB, sem
svarar til eins tonns af koltvísýringsígildi,

28) „réttindi til inneignar“: réttindi aðildarríkis, gefin upp
sem tala sem svarar til hundraðshluta af losun þess
á gróðurhúsalofttegundum árið 2005 eins og tilgreint
er í 4. mgr. 5. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB, til að
nota inneignir, sem um getur í 5. gr. ákvörðunar nr.
406/2009/EB, til að uppfylla skuldbindingar sínar skv. 3.
gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB,

18) „innlausn“: þegar aðili að Kýótóbókuninni bókfærir
Kýótóeiningu á móti tilkynntri losun þess aðila,
19) „peningaþvætti“: peningaþvætti eins og skilgreint er í
2. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2005/60/EB(16),
20) „alvarlegt afbrot“: alvarlegt afbrot eins og skilgreint er í
5. lið 3. gr. tilskipunar 2005/60/EB,
21) „fjármögnun hryðjuverka“: fjármögnun hryðjuverka eins
og skilgreint er í 4. mgr. 1. gr. tilskipunar 2005/60/EB,
(16) Stjtíð. ESB L 309, 25.11.2005, bls. 15.

29) „ónotuð réttindi til inneignar“: réttindi aðildarríkis til
inneignar að frádreginni summu alþjóðlegra inneigna,
bráðabirgðaeininga vottaðrar losunarskerðingar eða
langtímaeininga vottaðrar losunarskerðingar sem eru
varðveittar í ÁSB-samræmisreikningnum þegar tölur um
stöðu reglufylgni eru ákvarðaðar skv. 79. gr. þessarar
reglugerðar.

30) „reglufylgnitímabil“: tímabilið frá 1. janúar 2013 til 31.
desember 2020 þegar aðildarríkin skulu takmarka losun
sína á gróðurhúsalofttegundum skv. 3. gr. ákvörðunar nr.
406/2009/EB.
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Nr. 23/989

2. KAFLI

6. gr.

Skráningarkerfið

Viðskiptadagbók Evrópusambandsins

4. gr.

1. Viðskiptadagbók Evrópusambandsins (viðskiptadagbók
ESB), sem skal vera í formi staðlaðs, rafræns gagnasafns,
er komið á fót skv. 20. gr. tilskipunar 2003/87/EB fyrir
viðskipti sem falla undir gildissvið þessarar reglugerðar. Í
viðskiptadagbók ESB skal einnig skrá allar upplýsingar sem
varða vörslu og millifærslu Kýótóeininga sem gerðar hafa
verið aðgengilegar í samræmi við 2. mgr. 6. gr. ákvörðunar nr.
280/2004/EB.

Skrá Sambandsins
1. Skrá Sambandsins fyrir viðskiptatímabilið í kerfi
Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar
gróðurhúsalofttegunda, sem hefst 1. janúar 2013, og síðari
tímabil er komið á fót.

2. Miðlægi stjórnandinn skal reka skrá Sambandsins og
halda henni við, þ.m.t. tæknilegum innviðum hennar.

3. Aðildarríkin skulu nota skrá Sambandsins til að uppfylla
skuldbindingar sínar skv. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB
og 11. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB og til að tryggja
nákvæmt bókhald að því er varðar losunarheimildir, árlegar
losunarúthlutunareiningar og réttindi til inneignar sem falla
undir gildissvið þessarar reglugerðar. Skrá Sambandsins skal
veita landsstjórnendum og reikningshöfum aðgang að öllum
ferlunum sem sett eru fram í þessari reglugerð.

4. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
sé í samræmi við starfrænar og tæknilegar forskriftir fyrir
upplýsingaskiptastaðla fyrir skráningarkerfi samkvæmt
Kýótóbókuninni sem eru útfærðar samkvæmt ákvörðun
12/CMP.1 og taka tillit til krafna um vélbúnað, net, hugbúnað
og öryggi sem settar eru fram í upplýsingaskipta- og
tækniforskriftunum sem kveðið er á um í 105. gr. þessarar
reglugerðar.

5. gr.
Landsskrár og Kýótóbókunarskrár Sambandsins
1. Til að standa við skuldbindingar sínar sem aðilar að
Kýótóbókuninni og til að tryggja nákvæmt bókhald yfir
Kýótóeiningar skv. 6. gr. ákvörðunar nr. 280/2004/EB skal
hvert aðildarríki og Sambandið halda Kýótóbókunarskrá í formi
staðlaðs, rafræns gagnagrunns þar sem tekið er tillit til krafna
í rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
að því er varðar skrár, einkum starfrænar og tæknilegar
forskriftir vegna upplýsingaskiptastaðla fyrir skráningarkerfi
samkvæmt Kýótóbókuninni, útfærðar samkvæmt ákvörðun
12/CMP.1, og krafna um vélbúnað, net, hugbúnað og öryggi
sem settar eru fram í upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum
sem kveðið er á um í 105. gr. þessarar reglugerðar.

2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
gegni einnig hlutverki Kýótóbókunarskrár fyrir Sambandið
sem aðila að Kýótóbókuninni. Miðlægi stjórnandinn skal
einnig vera stjórnandi Kýótóbókunarskrár Sambandsins sem er
hluti af skrá Sambandsins.

2. Miðlægi stjórnandinn skal reka og halda viðskiptadagbók
ESB í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.

3. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að í viðskiptadagbók
ESB sé unnt að athuga og skrá öll ferli sem um getur í þessari
reglugerð og að tekið sé tillit til starfrænu og tæknilegu
forskriftanna fyrir upplýsingaskiptastaðla fyrir skráningarkerfi
samkvæmt Kýótóbókuninni í samræmi við ákvörðun 12/
CMP.1 og að kröfur um vélbúnað, net og hugbúnað, sem
settar eru fram í upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum sem
kveðið er á um í 105. gr. þessarar reglugerðar, séu uppfylltar.

4. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að unnt sé að skrá öll
ferli, sem lýst er í 3. kafla I bálks og í II., III. og IV. bálki, í
viðskiptadagbók ESB.

7. gr.
Samskiptatenglar milli skráa, alþjóðlegu
viðskiptadagbókar UNFCCC og viðskiptadagbókar ESB
1. Miðlægi stjórnandinn og aðildarríkin skulu tryggja
að skrá Sambandsins og Kýótóbókunarskrárnar haldi við
samskiptatengli við alþjóðlegu viðskiptadagbókina til að miðla
upplýsingum um viðskipti með Kýótóeiningar.

2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að í viðskiptadagbók
ESB sé haldið við samskiptatengli við alþjóðlegu viðskipta
dagbókina til að skrá og athuga millifærslur sem um getur í
1. mgr. Allar tillagðar millifærslur þar sem Kýótóbókunarskrá
kemur við sögu skulu meðhöndlaðar og athugaðar á vegum
viðskiptadagbókar ESB áður en millifærslan er skráð.

3. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
haldi við beinum samskiptatengli við viðskiptadagbók
ESB, til að athuga og skrá viðskipti með losunarheimildir,
árlegar losunarúthlutunareiningar eða hluta af réttindum til
inneignar, og við reikningsstjórnunarferlin sem lýst er í 3.
kafla I. bálks. Öll viðskipti, þar sem losunarheimildir, árlegar
losunarúthlutunareiningar eða hluti af réttindum til inneignar
koma við sögu, skulu eiga sér stað innan skrár Sambandsins
og skulu skráð og athuguð á vegum viðskiptadagbókar
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ESB. Miðlægi stjórnandinn getur komið á takmörkuðum
samskiptatengli milli viðskiptadagbókar ESB og skrár í þriðja
landi, sem skrifaði undir samning sem varðar inngöngu þess
í Sambandið, í þeim tilgangi að gera slíkum skrám kleift að
hafa samskipti við alþjóðlegu viðskiptadagbókina í gegnum
viðskiptadagbók ESB og skrá gögn um sannprófaða losun á
vegum rekstraraðila í viðskiptadagbók ESB. Öllum prófunum
og frumstillingum, sem gerðar eru á þessum skrám, skal
vera lokið að því er varðar þessar skrár áður en þessum
samskiptatengli er komið á.
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5. Miðlægi stjórnandinn, lögbær yfirvöld og landsstjórnendur
skulu einungis framkvæma ferli ef það er nauðsynlegt til að
viðkomandi geti sinnt verkefnum sínum eins og sett er fram í
tilskipun 2003/87/EB, ákvörðun nr. 280/2004/EB og ákvörðun
nr. 406/2009/EB ásamt þeim ráðstöfunum sem eru samþykktar
samkvæmt ákvæðum þeirra.

3. KAFLI
Reikningar
1. þáttur

8. gr.

A l m e n n á k v æ ð i s e m e i g a v i ð u m a l l a re i k n i n g a

Landsstjórnendur og stjórnendur Kýótóbókunarskráa

9. gr.

1. Hvert aðildarríki skal tilnefna landsstjórnanda. Þrátt fyrir
2. mgr. 13. gr. skal aðildarríki hafa aðgang að og stjórna eigin
reikningum skv. 11. gr. auk reikninga í skrá Sambandsins,
sem eru í lögsögu þess, gegnum landsstjórnanda sinn eins og
skilgreint er í I. viðauka. Landsstjórnandi hvers aðildarríkis
skal einnig vera stjórnandi Kýótóbókunarskrár þess í samræmi
við ákvæði þessarar reglugerðar.

Reikningar
1. Aðildarríkin og miðlægi stjórnandinn skulu tryggja
að hver Kýótóbókunarskrá og skrá Sambandsins innihaldi
reikninga eins og tilgreint er í I. viðauka.

2. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu tryggja að
engir hagsmunaárekstrar séu milli landsstjórnenda, miðlæga
stjórnandans og reikningshafa.

10. gr.

3. Hvert aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni
um auðkenni landsstjórnandans og samskiptaupplýsingar hans,
þ.m.t. neyðarsímanúmer sem skal nota ef um er að ræða
váatvik.

4. Framkvæmdastjórnin skal samræma framkvæmd þessarar
reglugerðar ásamt landsstjórnendum í hverju aðildarríki um sig
og miðlæga stjórnandanum. Einkum skal framkvæmdastjórnin
hafa samráð við vinnuhóp stjórnenda í nefnd um
loftslagsbreytingar að því er varðar atriði og verklagsreglur í
tengslum við starfrækslu skráa, sem falla undir þessa reglugerð,
og framkvæmd þessarar reglugerðar. Eigi síðar en 31. mars 2012
skal vinnuhópur stjórnenda vera einhuga um skilmála samstarfs
milli miðlæga stjórnandans og landsstjórnendanna sem skal
fela í sér sameiginlegar verklagsreglur varðandi framkvæmd
þessarar reglugerðar og breytinga- og atvikastjórnun fyrir skrá
Sambandsins og tækniforskriftir fyrir rekstur og áreiðanleika
skrár Sambandsins og viðskiptadagbókar ESB. Skilmálar
samstarfsins geta falið í sér fyrirkomulag við að gera samstæða
ytri samskiptatengla, grunnvirki upplýsingatækninnar, ferli
varðandi aðgang að notendareikningum og tilhögun um
stjórnun Kýótóbókunarreikninga í skrá Sambandsins, ásamt
þeim sem eru í öllum hinum Kýótóbókunarskránum, þannig
að úr verði samstæðukerfi evrópskra skráa sem miðlægi
stjórnandinn heldur utan um. Nefndin um loftslagsbreytingar
skal samþykkja starfsreglur fyrir vinnuhóp stjórnenda.

2. Hver gerð reikninga má hafa að geyma þær gerðir eininga
eins og sett er fram í I. viðauka.

Staða reikninga
1. Staða reikninga skal vera ein af eftirfarandi: opinn,
frystur, undanskilinn eða lokaður.

2. Ekki má hefja neitt ferli í tengslum við frysta reikninga,
nema að því er varðar ferlin sem eru tilgreind í 25., 31., 35.,
67., 77., 81. og 82. gr.

3. Ekki má hefja neitt ferli í tengslum við reikninga sem
hefur verið lokað. Ekki má opna að nýju reikning sem hefur
verið lokað og þar má ekki taka á móti einingum.

4. Þegar stöð er útilokuð frá áætlun Sambandsins skv. 27.
gr. tilskipunar 2003/87/EB skal landsstjórnandinn setja stöðuna
undanskilinn á viðkomandi vörslureikning rekstraraðila meðan
á útilokuninni stendur.

5. Við tilkynningu frá lögbæru yfirvaldi þess efnis að flug
umráðanda loftfars falli ekki lengur undir áætlun Sambandsins
á tilteknu ári, í samræmi við I. viðauka við tilskipun 2003/87/
EB, skal landsstjórnandinn setja stöðuna undanskilinn á
viðkomandi vörslureikning umráðanda loftfars, eftir að hafa
sent fyrirframtilkynningu til viðkomandi umráðanda loftfars,
þar til lögbært yfirvald tilkynnir að flug umráðandans falli aftur
undir áætlun Sambandsins.
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6. Ekki má hefja neitt ferli í tengslum við undanskilda
reikninga nema að því er varðar ferlin sem eru tilgreind í
25. og 68. gr. og ferlin sem eru tilgreind í 35. og 67. gr. og
samsvara tímabilinu þegar reikningurinn var ekki með stöðuna
undanskilinn.

11. gr.
Stjórnun reikninga

Nr. 23/991

samræmisreikning fyrir hvert aðildarríki fyrir hvert ár
reglufylgnitímabilsins, innan 20 virkra daga frá móttöku
upplýsinganna sem settar eru fram í III. viðauka.
2. Landsstjórnandinn, sem er tilnefndur skv. 1. mgr. 8. gr.,
skal vera viðurkenndur fulltrúi fyrir ÁSB-samræmisreikningana
nema viðkomandi aðildarríki tilnefni annan aðila.

1. Yfir hverjum reikningi skal vera stjórnandi sem ber
ábyrgð á stjórnun reikningsins fyrir hönd aðildarríkis eða fyrir
hönd Sambandsins.

3. Hvert aðildarríki skal veita miðlæga stjórnandanum
upplýsingarnar, sem settar eru fram í töflu VIII-I í VIII.
viðauka, fyrir hvern viðurkenndan fulltrúa og viðbótarfulltrúa
fyrir ÁSB-samræmisreikningana.

2. Stjórnandi reiknings skal tilgreindur fyrir hverja gerð
reiknings eins og sett er fram í I. viðauka.

14. gr.

3. Stjórnandi reiknings skal opna reikning, stöðva aðgang
tímabundið, takmarka aðgang eða loka reikningi, breyta stöðu
hans, samþykkja viðurkennda fulltrúa, leyfa breytingar á
upplýsingum um reikning sem þarfnast samþykkis stjórnandans
og hefja viðskipti ef reikningshafi óskar þess í samræmi við 5.
mgr. 23. gr., í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.
4. Stjórnandi getur farið fram á að reikningshafar og
fulltrúar þeirra samþykki að fara að sanngjörnum skilmálum
og skilyrðum sem eru í samræmi við þessa reglugerð, með
hliðsjón af atriðunum sem sett eru fram í II. viðauka.
5. Reikningar falla undir lög og lögsögu aðildarríkis
stjórnanda þeirra og einingarnar, sem þar eru geymdar, teljast
vera á yfirráðasvæði þess aðildarríkis.

12. gr.
Tilkynningar frá miðlæga stjórnandanum
Miðlægi stjórnandinn skal tilkynna reikningsfulltrúum og
landsstjórnanda um upphaf og lok eða slit á hverju því ferli
sem tengist reikningnum og um breytingar á stöðu reiknings
með sjálfvirku fyrirkomulagi sem lýst er í upplýsingaskipta- og
tækniforskriftunum sem kveðið er á um í 105. gr.

Stofnun reikninga fyrir landsbundinn eftirlitsvettvang í
skrá Sambandsins
1. Frá og með 1. janúar 2014 getur landsstjórnandi
lagt fram beiðni um stofnun reiknings fyrir landsbundinn
eftirlitsvettvang (e. national administrative platform account)
í skrá Sambandsins. Þessi beiðni skal lögð fyrir miðlæga
stjórnandann. Landsstjórnandinn skal veita þær upplýsingar
sem miðlægi stjórnandinn fer fram á. Þessar upplýsingar
skulu innihalda a.m.k. þær upplýsingar sem settar eru fram
í III. viðauka og gögn því til sönnunar að landsbundni
eftirlitsvettvangurinn tryggi öryggisstig, sem er jafnhátt eða
hærra en það öryggisstig sem tryggt er í skrá Sambandsins,
í samræmi við þessa reglugerð, með hliðsjón af tæknilegum
kröfum og öryggiskröfum sem lýst er í upplýsingaskipta- og
tækniforskriftunum sem kveðið er á um í 105. gr.
2. Innan 20 virkra daga frá móttöku allra upplýsinganna, í
samræmi við 1. mgr., skal miðlægi stjórnandinn stofna reikning
fyrir landsbundinn eftirlitsvettvang í skrá Sambandsins
eða upplýsa landsstjórnandann um að hann synji honum
um stofnun reikningsins ef öryggisstigið, sem landsbundni
eftirlitsvettvangurinn tryggir, er ekki nægilegt, samanborið við
kröfurnar í 1. mgr.
3. Landsstjórnandinn, sem er tilnefndur skv. 1. mgr. 8. gr.,
skal vera viðurkenndur fulltrúi fyrir reikning landsbundna
eftirlitsvettvangsins.

2. þáttur

15. gr.

Stofnun og uppfærsla reikninga

Stofnun afhendingarreiknings fyrir uppboðnar
losunarheimildir í skrá Sambandsins

13. gr.
Stofnun reikninga sem miðlægi stjórnandinn stjórnar
1. Miðlægi stjórnandinn skal stofna alla rekstrarreikninga
viðskiptakerfis fyrir losunarheimildir í skrá Sambandsins,
Kýótóbókunarreikninga Sambandsins, reikning ESB
vegna heildarfjölda losunarheimilda fyrir árlegar
losunarúthlutunareiningar, ÁSB-reikning fyrir niðurfelldar
losunarheimildir (e. ESD Deletion Account) og einn ÁSB-

1. Uppboðshaldari, greiðslujöfnunarkerfi eða uppgjörskerfi,
eins og skilgreint er í reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, eða
uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 26. eða 30. gr.
þeirrar reglugerðar, geta sent landsstjórnanda beiðni um
afhendingarreikning fyrir uppboðnar losunarheimildir (e.
auction delivery account) í skrá Sambandsins. Aðilinn, sem
óskar eftir reikningnum, skal veita upplýsingarnar sem settar
eru fram í IV. viðauka.
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2. Innan 20 virkra daga frá viðtöku allra upplýsinganna,
í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar og 24. gr., skal
landsstjórnandinn stofna afhendingarreikning fyrir uppboðnar
losunarheimildir í skrá Sambandsins eða upplýsa aðilann, sem
óskar eftir að stofna reikninginn, um að hann synji honum um
stofnun reikningsins skv. 22. gr.

16. gr.
Stofnun vörslureikninga rekstraraðila í skrá Sambandsins
1. Innan 20 virkra daga frá gildistöku leyfis til losunar
gróðurhúsalofttegunda skal viðkomandi lögbært yfirvald
eða rekstraraðilinn veita viðkomandi landsstjórnanda
upplýsingarnar sem settar eru fram í VI. viðauka og skal óska
eftir því við landsstjórnandann að hann stofni vörslureikning
rekstraraðila í skrá Sambandsins.

2. Innan 20 virkra daga frá viðtöku allra upplýsinganna,
í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar og 24. gr., skal
landsstjórnandinn stofna vörslureikning rekstraraðila fyrir
hverja stöð í skrá Sambandsins eða upplýsa væntanlegan
reikningshafa um að hann synji honum um stofnun reikningsins
skv. 22. gr.

17. gr.
Stofnun vörslureikninga fyrir umráðendur loftfara í skrá
Sambandsins
1. Innan 20 virkra daga frá því að vöktunaráætlun umráðanda
loftfars er samþykkt skal lögbært yfirvald eða umráðandi
loftfars veita viðkomandi landsstjórnanda upplýsingarnar
sem settar eru fram í VII. viðauka og skal óska eftir því
við landsstjórnandann að hann stofni vörslureikning fyrir
umráðanda loftfara í skrá Sambandsins.

2. Hver umráðandi loftfars skal vera með einn vörslureikning
fyrir umráðanda loftfara.

3. Umráðendur loftfara sem stunda flugstarfsemi þar sem
árleg heildarlosun koltvísýringsígildis er minni en 25 000 tonn
á ári eða sem annast færri en 243 flugferðir á hverju tímabili
í þrjú samfelld, fjögurra mánaða tímabil geta veitt einstaklingi
eða lögaðila umboð til að opna vörslureikning umráðanda
loftfara og til að skila inn losunarheimildum fyrir sína hönd skv.
2. mgr. a í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Ábyrgðin á því að
farið sé að tilskildum ákvæðum hvílir enn á umráðanda loftfars.
Þegar umráðandi loftfars veitir einstaklingi eða lögaðila umboð
sitt skal hann tryggja að ekki sé um að ræða hagsmunaárekstra
á milli einstaklingsins eða lögaðilans sem fer með umboðið og
lögbærra yfirvalda, landsstjórnenda, sannprófanda eða annarra
aðila sem falla undir ákvæði tilskipunar 2003/87/EB og gerða
sem eru samþykktar vegna framkvæmdar hennar. Í því tilviki
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skal einstaklingurinn eða lögaðilinn sem fær umboðið veita
upplýsingarnar sem krafist er í samræmi við 1. mgr.

4. Innan 40 virkra daga frá viðtöku allra upplýsinganna,
í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar og 24. gr., skal
landsstjórnandinn stofna vörslureikning umráðanda loftfara
fyrir hvern umráðanda loftfars í skrá Sambandsins eða upplýsa
væntanlegan reikningshafa um að hann synji honum um
stofnun reikningsins skv. 22. gr.

5. Stöðunni á vörslureikningi umráðanda loftfara skal breytt
úr frystur í opinn þegar sannprófuð losun hefur verið færð
inn skv. 1.–5. mgr. 35. gr. og tala um stöðu reglufylgni, sem
er reiknuð út skv. 1. mgr. 37. gr., er hærri eða jöfn og núll.
Stöðu reikningsins skal einnig breytt í opinn fyrir þann dag,
á tímabilinu milli dagsetningarinnar þegar reikningurinn er
opnaður og dagsetningarinnar þegar sannprófuð losun er færð
inn í skrá Sambandsins í fyrsta sinn eftir að landsstjórnandinn
hefur móttekið beiðni frá reikningshafa þess efnis að
viðskiptareikningur hans verði gerður virkur, að því tilskildu
að slík beiðni innihaldi a.m.k. allar þær upplýsingar sem krafist
er samkvæmt upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum sem
kveðið er á um í 105. gr.

18. gr.
Stofnun einkavörslureikninga og viðskiptareikninga í skrá
Sambandsins
1. Væntanlegur reikningshafi skal senda landsstjórnanda
beiðni um stofnun einkavörslureiknings eða viðskiptareiknings
í skrá Sambandsins. Væntanlegur reikningshafi skal veita
þær upplýsingar sem landsstjórnandinn fer fram á og skal þar
vera að finna a.m.k. þær upplýsingar sem settar eru fram í IV.
viðauka.

2. Aðildarríki landsstjórnandans getur krafist þess,
sem skilyrðis fyrir því að opna einkavörslureikning eða
viðskiptareikning, að væntanlegir reikningshafar hafi fasta
búsetu eða séu skráðir í aðildarríki landsstjórnandans sem
stjórnar reikningnum.

3. Aðildarríki landsstjórnandans getur krafist þess,
sem skilyrðis fyrir því að opna einkavörslureikning eða
viðskiptareikning, að væntanlegir reikningshafar séu
virðisaukaskattskráðir í aðildarríki landsstjórnandans sem
stjórnar reikningnum.

4. Innan 20 virkra daga frá viðtöku allra upplýsinganna,
í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar og 24. gr., skal
landsstjórnandinn
stofna
einkavörslureikning
eða
viðskiptareikning í skrá Sambandsins eða upplýsa væntanlegan
reikningshafa um að hann synji honum um stofnun reikningsins
skv. 22. gr.
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19. gr.
Stofnun landsbundinna vörslureikninga í skrá
Sambandsins
Lögbært yfirvald aðildarríkis skal gefa landsstjórnandanum
fyrirmæli um að opna landsbundinn vörslureikning (e. national
holding account) í skrá Sambandsins innan 20 virkra daga frá
viðtöku upplýsinganna sem settar eru fram í III. viðauka.

Nr. 23/993

2. Innan 20 virkra daga frá viðtöku allra upplýsinganna,
í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar og 24. gr., skal
landsstjórnandinn stofna sannprófandareikninginn í skrá
Sambandsins eða upplýsa væntanlegan reikningshafa um að
hann synji honum um stofnun reikningsins skv. 22. gr.

22. gr.
Synjun um stofnun reiknings

20. gr.
Stofnun reikninga fyrir ytri viðskiptavettvanga í skrá
Sambandsins
1. Ytri viðskiptavettvangar geta lagt fram beiðni um stofnun
reiknings fyrir ytri viðskiptavettvang í skrá Sambandsins.
Þessi beiðni skal lögð fyrir landsstjórnandann. Aðilinn, sem
óskar eftir stofnun reikningsins, skal veita þær upplýsingar
sem landsstjórnandinn fer fram á. Þessar upplýsingar skulu
innihalda a.m.k. þær upplýsingar sem settar eru fram í IV.
viðauka og gögn því til sönnunar að ytri viðskiptavettvangurinn
tryggi öryggisstig, sem er jafnhátt eða hærra en það öryggisstig
sem tryggt er í skrá Sambandsins, í samræmi við þessa
reglugerð, og að þar sé öryggisfyrirkomulag fyrir hendi sem
veitir a.m.k. verndarstig sem er sambærilegt við það samþykki
sem krafist er fyrir viðbótarfulltrúa reiknings í 3. mgr. 23. gr.

2. Landsstjórnendur skulu tryggja að ytri viðskiptavettvangar
taki tillit til tæknilegu krafnanna og öryggiskrafnanna sem lýst
er í upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum sem kveðið er á
um í 105.gr.

3. Innan 20 virkra daga frá viðtöku allra upplýsinganna,
í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar og 24. gr., skal
landsstjórnandinn stofna reikning fyrir ytri viðskiptavettvang
í skrá Sambandsins eða upplýsa miðlæga stjórnandann eða
aðilann, sem óskar eftir að stofna reikninginn, um að hann
synji honum um stofnun reikningsins skv. 22. gr. Viðkomandi
landsstjórnandi skal tilkynna framkvæmdastjórninni um
stofnun slíkra reikninga án tafar.

1. Landsstjórnandinn skal sannprófa hvort upplýsingarnar
og skjölin, sem kveðið er á um vegna stofnunar reiknings, séu
fullnægjandi, uppfærð, nákvæm og rétt.

2.

Landsstjórnandi getur neitað að opna reikning:

a) ef upplýsingarnar og skjölin sem lögð eru fram eru
ófullgerð, úrelt eða með öðrum hætti ónákvæm eða röng,

b) ef væntanlegur reikningshafi eða, ef um lögaðila er að
ræða, einhver af stjórnendum væntanlegs reikningshafa
sætir rannsókn eða hefur, næstliðin fimm ár, verið dæmdur
fyrir svik þar sem losunarheimildir eða Kýótóeiningar
koma við sögu, peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka
eða önnur alvarleg afbrot þar sem unnt er að nota
reikninginn,

c) ef landsstjórnandinn hefur gilda ástæðu til að ætla að
reikningarnir verði notaðir við svik þar sem losunarheimildir
eða Kýótóeiningar koma við sögu, peningaþvætti,
fjármögnun hryðjuverka eða önnur alvarleg afbrot,

d) af ástæðum sem settar eru fram í landslögum.

4. Ekki skal gerð krafa um samþykki viðurkennds
viðbótarfulltrúa skv. 3. mgr. 23. gr. til að hefja viðskipti, að því
er varðar viðskipti sem ytri viðskiptavettvangar hafa hafið.

3. Ef landstjórnandinn synjar um stofnun reiknings getur
aðilinn, sem óskaði eftir stofnun reikningsins, andmælt við
lögbært yfirvald samkvæmt landslögum og skal yfirvaldið þá
annaðhvort gefa landsstjórnandanum fyrirmæli um að stofna
reikninginn eða staðfesta synjunina með rökstuddri ákvörðun
með fyrirvara um kröfur í landslögum um lögmæt markmið,
sem stefnt er að, sem eru samrýmanleg við þessa reglugerð og
hófleg.

21. gr.

23. gr.

Stofnun sannprófandareikninga í skrá Sambandsins

Viðurkenndir fulltrúar

1. Beiðni um stofnun sannprófandareiknings í skrá
Sambandsins skal lögð fyrir landsstjórnandann. Aðilinn, sem
óskar eftir reikningnum, skal veita þær upplýsingar sem
landsstjórnandinn fer fram á, þ.m.t. upplýsingarnar sem settar
eru fram í III. og V. viðauka.

1. Fyrir hvern reikning, að undanskildum sannprófanda
reikningnum, skulu vera a.m.k. tveir viðurkenndir fulltrúar.
Fyrir sannprófandareikning skal vera a.m.k. einn viðurkenndur
fulltrúi. Viðurkenndu fulltrúarnir skulu hefja viðskipti og
önnur ferli fyrir hönd reikningshafans.
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2. Til viðbótar við viðurkenndu fulltrúana, sem eru
tilgreindir í 1. mgr., mega einnig vera viðurkenndir fulltrúar
fyrir reikninga sem eru einungis með skoðunaraðgang að
reikningnum.

3. Fyrir reikninga mega vera einn eða fleiri viðurkenndir
viðbótarfulltrúar. Gerð er krafa um samþykki viðurkennds
viðbótarfulltrúa til að hefja viðskipti, auk samþykkis
viðurkennds fulltrúa, að undanskildum:
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krafist þess að a.m.k. einn viðurkenndur fulltrúi reiknings, að
undanskildum sannprófandareikningum, hafi fasta búsetu í því
aðildarríki.

24. gr.
Tilnefning og samþykki viðurkenndra fulltrúa og
viðurkenndra viðbótarfulltrúa
1. Þegar óskað er eftir stofnun reiknings skal væntanlegur
reikningshafi tilnefna nokkra viðurkennda fulltrúa og
viðurkennda viðbótarfulltrúa í samræmi við 23. gr.

a) millifærslum á reikning reikningshafa, sem er á skrá yfir
áreiðanlega reikninga í skrá Sambandsins,

b) viðskiptum sem ytri viðskiptavettvangar hefja þegar
reikningar þeirra eru stofnaðir skv. 20. gr. og

c) skiptum á losunarheimildum skv. 60. gr., innskilum
losunarheimilda skv. 67. gr., niðurfellingum losunarheimilda
skv. 68. gr. og ógildingum Kýótóeininga skv. 69. gr. ef
viðurkenndur viðbótarfulltrúi hefur ekki verið tilnefndur.
Í slíkum tilvikum skal annar reikningsfulltrúi staðfesta
viðskipti sem hafin eru.

4. Reikningshafar geta komið því þannig fyrir að aðgangur
að reikningum þeirra verði um ytri viðskiptavettvang. Slíkir
reikningshafar skulu tilnefna, sem viðurkenndan fulltrúa,
aðila sem er þegar viðurkenndur fulltrúi fyrir reikning ytri
viðskiptavettvangs.

5. Ef viðurkenndur fulltrúi getur ekki farið inn í skrá
Sambandsins af tæknilegum ástæðum eða öðrum ástæðum
getur landsstjórnandinn hafið viðskipti fyrir hönd viðurkennda
fulltrúans ef hann óskar eftir því, að því tilskildu að
landsstjórnandinn heimili slíkar beiðnir og að aðgangi hafi
ekki verið lokað tímabundið í samræmi við þessa reglugerð.

2. Þegar reikningshafinn tilnefnir viðurkenndan fulltrúa eða
viðurkennda viðbótarfulltrúa skal hann veita þær upplýsingar
sem stjórnandinn krefst. Þær upplýsingar skulu a.m.k. innihalda
upplýsingarnar sem settar eru fram í VIII. viðauka.

3. Innan 20 virkra daga frá viðtöku allra upplýsinganna,
sem krafist er í samræmi við 2. mgr., skal landsstjórnandinn
samþykkja viðurkenndan fulltrúa eða viðurkenndan
viðbótarfulltrúa eða tilkynna reikningshafa um að hann
samþykki hann ekki. Ef þörf er á lengri tíma til að meta
upplýsingar um tilnefnda aðilann getur stjórnandinn framlengt
matsferlið um allt að 20 virka daga til viðbótar og skal hann þá
tilkynna reikningshafanum um framlenginguna.

4. Landsstjórnandinn skal sannprófa hvort upplýsingarnar og
skjölin, sem kveðið er á um vegna tilnefningar á viðurkenndum
fulltrúa eða viðurkenndum viðbótarfulltrúa, séu fullnægjandi,
uppfærð, nákvæm og rétt.

5. Landsstjórnandinn getur neitað að samþykkja
viðurkenndan fulltrúa eða viðurkenndan viðbótarfulltrúa:

a) ef upplýsingarnar og skjölin sem lögð eru fram eru
ófullgerð, úrelt eða með öðrum hætti ónákvæm eða röng,
6. Upplýsingaskipta- og tækniforskriftir geta ákvarðað
hámarksfjölda viðurkenndra fulltrúa og viðurkenndu
viðbótarfulltrúanna fyrir hverja gerð reiknings.

7. Viðurkenndir fulltrúar og viðurkenndir viðbótarfulltrúar
skulu vera einstaklingar sem eru eldri en 18 ára. Enginn
viðurkenndu fulltrúanna eða viðurkenndra viðbótarfulltrúa
hvers reiknings má vera sami maðurinn en sami maðurinn getur
verið viðurkenndur fulltrúi eða viðurkenndur viðbótarfulltrúi
fleiri en eins reiknings. Aðildarríki landsstjórnandans getur

b) ef væntanlegur fulltrúi sætir rannsókn eða hefur, næstliðin
fimm ár, verið dæmdur fyrir svik þar sem losunarheimildir
eða Kýótóeiningar koma við sögu, peningaþvætti,
fjármögnun hryðjuverka eða önnur alvarlegt afbrot þar
sem unnt er að nota reikninginn,

c) af ástæðum sem settar eru fram í landslögum.
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6. Hafi landstjórnandinn neitað að samþykkja viður
kenndan fulltrúa eða viðurkenndan viðbótarfulltrúa getur
reikningshafinn andmælt með milligöngu lögbærs yfirvalds
samkvæmt landslögum og skal yfirvaldið þá annaðhvort gefa
landsstjórnandanum fyrirmæli um að samþykkja fulltrúann eða
staðfesta synjunina með rökstuddri ákvörðun með fyrirvara um
kröfur í landslögum um lögmæt markmið, sem stefnt er að,
sem eru samrýmanleg við þessa reglugerð og hófleg.
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7. Viðurkenndur fulltrúi eða viðurkenndur viðbótarfulltrúi
má ekki færa þá stöðu sína yfir á annan aðila.

8. Reikningshafi getur farið þess á leit að viðurkenndur
fulltrúi sé fjarlægður af reikningi. Við viðtöku beiðni skal
landsstjórnandinn loka aðgangi viðurkennds fulltrúa eða
viðurkennds viðbótarfulltrúa tímabundið. Innan 10 virkra
daga frá viðtöku beiðninnar skal viðkomandi stjórnandi víkja
viðurkennda fulltrúanum frá.

25. gr.
Uppfærsla upplýsinga um reikninga og viðurkennda
fulltrúa
1. Allir reikningshafar skulu tilkynna landsstjórnandanum
innan 10 virkra daga um breytingar á upplýsingunum sem
lagðar voru fram vegna stofnunar reiknings. Auk þess skulu
reikningshafar staðfesta við landsstjórnandinn, eigi síðar en 31.
desember ár hvert, að upplýsingarnar, sem varða reikninginn
þeirra, séu áfram fullnægjandi, uppfærðar, nákvæmar og réttar.

2. Umráðendur loftfara skulu tilkynna það stjórnanda
reiknings síns innan 10 virkra daga ef þeir hafa verið aðilar að
samruna tveggja eða fleiri umráðenda loftfara eða skiptingu í
tvo eða fleiri umráðendur loftfara.

3. Með tilkynningu um breytingar skulu fylgja þær
upplýsingar sem landsstjórnandinn krefst í samræmi við þennan
þátt. Innan 15 virkra daga frá viðtöku slíkrar tilkynningar og
upplýsingum því til stuðnings skal viðkomandi landsstjórnandi
samþykkja uppfærslu á upplýsingunum. Stjórnandinn getur
neitað að uppfæra upplýsingarnar í samræmi við 4. og 5. mgr.
24. gr. Reikningshafa skal tilkynnt um slíka synjun. Unnt er
að koma andmælum við slíkri synjun á framfæri við lögbært
yfirvald eða viðeigandi yfirvald samkvæmt landslögum í
samræmi við 22. gr.

4. Landsstjórnandinn skal, a.m.k. einu sinni á þriggja ára
fresti, endurskoða hvort upplýsingarnar, sem lagðar voru fram
vegna stofnunar reiknings, séu áfram fullnægjandi, uppfærðar,
nákvæmar og réttar og skal gera þá kröfu að reikningshafi
tilkynni um hvers kyns breytingar, eins og við á.

5. Reikningshafi vörslureiknings rekstraraðila má eingöngu
selja eða afhenda rekstraraðila eignarhald á vörslureikningi
sínum með stöðinni sem vörslureikningurinn tengist.

6. Reikningshafi má hvorki selja né afhenda eignarhald á
reikningi sínum til annars aðila, með fyrirvara um 5. mgr.

9. Reikningshafi getur tilnefnt nýja viðurkennda fulltrúa eða
viðurkennda viðbótarfulltrúa í samræmi við 24. gr.

10. Ef skipt er um aðildarríki sem stjórnar umráðanda
loftfars í samráði við verklagsregluna sem fram er sett í
18. gr. a í tilskipun 2003/87/EB eða ef skipti verða í kjölfar
stækkunar Sambandsins skal miðlægi stjórnandinn uppfæra
landsstjórnanda viðkomandi vörslureiknings fyrir umráðanda
loftfara. Ef skipt er um stjórnanda vörslureiknings umráðanda
loftfara getur nýi stjórnandinn krafist þess að umráðandinn
leggi fram upplýsingarnar í tengslum við stofnun reiknings
í samræmi við 17. gr. og upplýsingarnar um viðurkennda
fulltrúa sem hann krefst í samræmi við 24. gr.

11. Ekki skal skipta um aðildarríki sem ber ábyrgð á stjórnun
reiknings, með fyrirvara um 10. gr.

26. gr.
Skrá yfir áreiðanlega reikninga
1. Í skrá Sambandsins er heimilt að taka saman skrá
yfir áreiðanlega reikninga fyrir afhendingarreikninga
fyrir uppboðnar losunarheimildir, vörslureikninga og
viðskiptareikninga.

2. Reikningar, sem eru í eigu sama reikningshafa, skulu
sjálfkrafa færðir á skrána yfir áreiðanlega reikninga.

3. Hefja skal breytingar á skránni yfir áreiðanlega reikninga
og ljúka við þær með málsmeðferðinni, sem sett er fram
í 39. gr., fyrir millifærslur sem eru tilgreindar í 6. þætti 2.
kafla II. bálks.. Viðurkenndir viðbótarfulltrúar skulu staðfesta
breytinguna eða, ef viðurkenndir viðbótarfulltrúar hafa ekki
verið tilnefndir, annar viðurkenndur fulltrúi. Fresturinn, sem
er tilgreindur í 3. mgr. 39. gr., gildir ekki um niðurfellingu
reikninga af skránni yfir áreiðanlega reikninga; að því er varðar
aðrar breytingar á skránni yfir áreiðanlega reikninga skal
fresturinn vera sjö dagar.
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3. þáttur
L o k u n re i k n i n g a
27. gr.
Lokun reikninga
Stjórnandi skal loka reikningi, með fyrirvara um 1. mgr. 32.
gr., innan 10 virkra daga frá viðtöku beiðni frá reikningshafa
reiknings, annarra en þeirra sem eru tilgreindir í 28., 29., 30.
og 31. gr.
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a) faggilding sannprófandans er runnin út eða hefur verið
afturkölluð,

b) sannprófandinn hefur hætt starfsemi.

31. gr.
Lokun ÁSB-samræmisreikningsins

Lokun vörslureikninga rekstraraðila

1. Miðlægi stjórnandinn skal loka ÁSB-samræmisreikningi
í fyrsta lagi mánuði eftir að tala um stöðu reglufylgni hefur
verið ákvörðuð fyrir reikninginn skv. 79. gr. og eigi síðar en 21.
desember og eftir að hafa tilkynnt reikningshafa um það með
fyrirvara.

1. Lögbært yfirvald skal tilkynna landsstjórnandanum
um afturköllun eða tímabundna niðurfellingu leyfis fyrir
losun gróðurhúsalofttegunda eða vitneskju um lokun stöðvar
innan 10 virkra daga. Landsstjórnandinn skal skrá viðeigandi
dagsetningu í skrá Sambandsins innan 10 virkra daga frá slíkri
tilkynningu.

2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
annist millifærslu á öllum alþjóðlegum inneignum, bráða
birgðaeiningum vottaðrar losunarskerðingar og langtíma
einingum vottaðrar losunarskerðingar, sem eru notaðar skv. 81.
gr., yfir á viðkomandi innlausnarreikning vegna Kýótóbókunar.

28. gr.

2. Landsstjórnandinn getur lokað vörslureikningi rekstrar
aðila eigi síðar en 30. júní árið eftir það ár sem stöðinni
var lokað eða leyfi fyrir losun gróðurhúsalofttegunda var
afturkallað eða fellt tímabundið niður ef viðkomandi stöð hefur
skilað inn fjölda losunarheimilda sem svarar til eða er meiri en
sannprófuð losun stöðvarinnar og hún er ekki útilokuð skv. 27.
gr. tilskipunar 2003/87/EB.

29. gr.
Lokun vörslureikninga fyrir umráðendur loftfara
Landsstjórnandinn skal einungis loka vörslureikningum fyrir
umráðendur loftfara ef hann hefur fengið um það fyrirmæli
frá lögbæru yfirvaldi í kjölfar þess að lögbæra yfirvaldið fékk
vitneskju um að tiltekinn umráðandi hafi sameinast öðrum
umráðanda eða að tiltekinn umráðandi hafi hætt allri starfsemi
sem fellur undir I. viðauka tilskipunar 2003/87/EB, annaðhvort
með tilkynningu frá reikningshafanum eða með hjálp annarra
gagna.
30. gr.
Lokun sannprófandareikninga
1. Innan 10 virkra daga frá viðtöku beiðni frá sannprófanda
um lokun reiknings hans skal landsstjórnandinn loka
reikningnum.

2. Lögbært yfirvald getur einnig gefið landsstjórnandanum
fyrirmæli um að loka sannprófandareikningi ef annað
eftirfarandi skilyrða er uppfyllt:

3. Ef bein millifærsla yfir á viðkomandi innlausnarreikning
vegna Kýótóbókunar er bönnuð samkvæmt reglum um viðskipti
sem gilda um alþjóðlegu viðskiptadagbókina, sem eru útfærðar
samkvæmt Kýótóbókuninni, skal fyrst millifæra alþjóðlegar
inneignir, bráðabirgðaeiningar vottaðrar losunarskerðingar og
langtímaeiningar vottaðrar losunarskerðingar, sem notaðar
hafa verið til að fara að tilskildum ákvæðum, yfir á sérstakan
vörslureikning sem landsstjórnandinn stofnaði í þessum
tilgangi.
4. Þegar ÁSB-samræmisreikningi er lokað skal miðlægi
stjórnandinn tryggja að árlegar losunarúthlutunareiningar sem
eftir eru á ÁSB-samræmisreikningnum séu millifærðar af
skrá Sambandsins yfir á ÁSB-reikning fyrir niðurfelldar
losunarheimildir.
32. gr.
Jákvæð staða á reikningum sem á að loka
1. Ef staða losunarheimilda eða Kýótóeininga er jákvæð á
reikningi sem stjórnandi á að loka í samræmi við 27., 28. og
29. gr. skal stjórnandinn fara fram á það við reikningshafann
að hann tilgreini annan reikning og þessar losunarheimildir eða
Kýótóeiningar skulu færðar yfir á hann. Ef reikningshafinn hefur
ekki brugðist við beiðni stjórnandans innan 40 virkra daga skal
stjórnandinn færa losunarheimildirnar eða Kýótóeiningarnar á
landsbundinn vörslureikning sinn.
2. Ef jákvæð staða losunarheimilda eða Kýótóeininga er á
reikningi, sem lokað hefur verið fyrir aðgang að tímabundið í
samræmi við 34. gr., getur lögbæra yfirvaldið krafist þess að
losunarheimildirnar og Kýótóeiningarnar séu tafarlaust færðar
yfir á reikning viðkomandi lands.
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33. gr.
Lokun reikninga og brottvikning viðurkennds fulltrúa að
frumkvæði stjórnandans
1. Ef ástandið, sem veldur tímabundinni lokun aðgangs
að reikningum skv. 34. gr., hefur ekki verið bætt innan
hæfilegs frests þrátt fyrir ítrekaðar tilkynningar getur lögbært
yfirvald gefið landsstjórnandanum fyrirmæli um að loka þeim
reikningum, sem lokað hefur verið fyrir aðgang að, eða, ef
um er að ræða vörslureikning umráðanda eða vörslureikning
umráðanda loftfars, að frysta reikninginn þar til lögbært
yfirvald ákvarðar að ástandið, sem olli tímabundnu lokuninni,
sé ekki lengur fyrir hendi.
2. Ef staðan á einkavörslureikningi eða viðskiptareikningi
er núll og engin viðskipti hafa verið skráð í eitt ár getur
landsstjórnandinn tilkynnt reikningshafanum um að
einkavörslureikningnum eða viðskiptareikningnum verði
lokað innan 40 virkra daga nema landsstjórnandanum
berist beiðni þess efnis að reikningnum verði haldið
opnum. Ef landsstjórnandanum berst engin slík beiðni frá
reikningshafanum getur hann lokað reikningnum.
3. Landsstjórnandinn skal loka vörslureikningi rekstraraðila
samkvæmt fyrirmælum lögbærs yfirvalds á grundvelli þess að
ekki sé útlit fyrir að fleiri losunarheimildum verði skilað inn.
4. Landsstjórnandinn getur vikið viðurkenndum fulltrúa
eða viðurkenndum viðbótarfulltrúa frá ef hann telur að synja
hefði átt beiðni um að samþykkja viðurkennda fulltrúann eða
viðurkenndan viðbótarfulltrúa skv. 3. mgr. 24. gr., einkum ef
hann uppgötvar að skjölin og auðkennisupplýsingarnar, sem
lögð voru fram við tilnefninguna, voru ófullgerð, úrelt eða með
öðrum hætti ónákvæm eða röng.
5. Reikningshafinn getur andmælt breytingu á stöðu
reiknings í samræmi við 1. mgr. eða brottvikningu viðurkennds
fulltrúa eða viðurkennds viðbótarfulltrúa í samræmi við 4.
mgr. við lögbært yfirvald samkvæmt landslögum innan
30 almanaksdaga og skal yfirvaldið þá annaðhvort gefa
landsstjórnandanum fyrirmæli um að opna reikninginn að
nýju eða endurskipa viðurkennda fulltrúann eða viðurkennda
viðbótarfulltrúann eða staðfesta breytinguna á stöðu
reikningsins eða brottvikninguna með rökstuddri ákvörðun,
með fyrirvara um kröfur í landslögum um lögmæt markmið,
sem stefnt er að, sem eru samrýmanleg við þessa reglugerð og
hófleg.
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a) reynt að fá aðgang að reikningum eða ferlum sem hann
hefur ekki leyfi fyrir,

b) hvað eftir annað reynt að fá aðgang að reikningi eða ferli
með því að nota rangt notandanafn og lykilorð,

c) reynt að stofna örygginu, tiltækileikanum, heilleikanum
eða trúnaðinum í skrá Sambandsins eða í viðskiptadagbók
ESB eða gögnunum, sem þar eru meðhöndluð eða geymd,
í hættu.

2. Stjórnandi getur lokað fyrir aðgang allra viðurkenndra
fulltrúa eða viðurkenndra viðbótarfulltrúa að tilteknum
reikningi ef eitt eftirfarandi skilyrða hefur verið uppfyllt:

a) reikningshafinn er látinn og löglegur arftaki ekki fyrir
hendi eða reikningshafinn er ekki lengur lögaðili,

b) reikningshafinn greiddi ekki gjöld,

c) reikningshafinn hefur brotið gegn skilmálunum og
skilyrðunum sem gilda um reikninginn,

d) reikningshafinn hefur ekki samþykkt breytingarnar á
skilmálunum og skilyrðunum sem landsstjórnandinn eða
miðlægi stjórnandinn hafa ákveðið,

e) reikningshafinn hefur ekki tilkynnt um breytingar á
upplýsingum um reikning eða lagt fram gögn til sönnunar
varðandi breytingar á upplýsingum um reikning eða
varðandi kröfur um upplýsingar varðandi nýjan reikning,

4. þáttur
T í m a b u n d i n l o k u n a ð g a n g s a ð re i k n i n g u m
34. gr.
Tímabundin lokun aðgangs að reikningum
1. Stjórnandi getur lokað fyrir aðgang viðurkennds fulltrúa
eða viðurkennds viðbótarfulltrúa tímabundið að öllum
reikningnum í skránni eða að ferlum sem viðurkenndi fulltrúinn
hefði að öðru jöfnu haft aðgang að ef stjórnandinn hefur gilda
ástæðu til að ætla að viðurkenndi fulltrúinn hafi:

f) reikningshafinn hefur ekki séð til þess að reikningurinn
haldi þeim lágmarksfjölda viðurkenndra fulltrúa sem
krafist er,

g) reikningshafinn hefur ekki uppfyllt kröfu aðildarríkisins
þess efnis að hann skuli vera með viðurkenndan fulltrúa
sem er með fasta búsetu í aðildarríki landsstjórnandans,
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h) reikningshafinn hefur ekki uppfyllt kröfur aðildarríkisins
þess efnis að hann skuli hafa fasta búsetu eða vera skráður
í aðildarríki stjórnanda reikningsins.

3. Stjórnandi getur lokað fyrir aðgang allra viðurkenndra
fulltrúa eða viðurkenndra viðbótarfulltrúa að tilteknum
reikningi og möguleikann á að hefja ferli frá þeim reikningi:

a) í að hámarki fjórar vikur ef stjórnandinn hefur gilda ástæðu
til að ætla að reikningurinn hafi verið notaður eða verði
notaður við svik, peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka,
spillingu eða önnur alvarleg afbrot eða
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fulltrúa og viðurkenndra viðbótarfulltrúa fyrir reikning ytri
viðskiptavettvangs er lokað tímabundið skal stjórnandinn
einnig loka tímabundið aðgangi þessara fulltrúa á vegum
reikningshafa að ytri viðskiptavettvanginum í samræmi við 4.
mgr. 23. gr.
10. Ef handhafi vörslureiknings fyrir rekstraraðila eða
vörslureiknings fyrir umráðanda loftfara getur ekki sinnt
innskilum á þeim tíu virku dögum fyrir lokadag tímamarkanna,
sem mælt er fyrir um í 2. mgr. a og 3. mgr. 12. gr. í tilskipun
2003/87/EB, vegna tímabundinnar lokunar í samræmi við
þessa grein skal landsstjórnandinn, ef reikningshafinn fer
fram á það, skila inn þeim fjölda losunarheimilda sem
reikningshafinn tilgreinir.
II. BÁLKUR

b) á grundvelli og í samræmi við ákvæði landslaga um
lögmæt markmið sem stefnt er að.

4. Landsstjórnandinn getur lokað fyrir aðgang að reikningi
ef hann telur að synja hefði átt um stofnun reikningsins í
samræmi við 22. gr. eða ef reikningshafinn uppfyllir ekki
lengur kröfurnar sem varða stofnun reikningsins.

5. Stjórnandi reikningsins skal bakfæra lokunina að
aðganginum um leið og málið sem olli henni hefur verið leyst.

6. Reikningshafinn getur andmælt lokun aðgangs síns innan
30 almanaksdaga við lögbært yfirvald eða viðeigandi yfirvald
samkvæmt landslögum, í samræmi við 1. og 3. mgr., og skal
yfirvaldið þá annaðhvort gefa landsstjórnandanum fyrirmæli
um að opna fyrir aðganginn að nýju eða staðfesta lokunina með
rökstuddri ákvörðun, með fyrirvara um kröfur í landslögum um
lögmæt markmið, sem stefnt er að, sem eru samrýmanleg við
þessa reglugerð og hófleg.

7. Lögbært yfirvald eða framkvæmdastjórnin geta einnig
gefið landsstjórnandanum eða miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um að hrinda tímabundinni lokun í framkvæmd af
einni af ástæðunum sem settar eru fram í 1., 2., 3. og 4. mgr.

8. Landsbundið löggæsluyfirvald í aðildarríki stjórnandans
getur einnig farið þess á leit við stjórnandann að hann
láti tímabundna lokun koma til framkvæmda á grundvelli
landslaga og í samræmi við þau.

9. Þegar aðgangur að reikningi ytri viðskiptavettvangs er
stöðvaður tímabundið skal stjórnandinn einnig stöðva tíma
bundið aðgang ytri viðskiptavettvangsins að notandareikn
ingum í samræmi við 4. mgr. 23. gr. Þegar aðgangi viðurkenndra

SÉRTÆK ÁKVÆÐI FYRIR SKRÁ SAMBANDSINS
VEGNA KERFIS SAMBANDSINS FYRIR
VIÐSKIPTI MEÐ HEIMILDIR TIL LOSUNAR
GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDA
1. KAFLI
Sannprófuð losun og reglufylgni
35. gr.
Gögn um sannprófaða losun fyrir stöð eða umráðanda
loftfars
1. Hvenær sem þess er krafist samkvæmt landslögum skal
hver rekstraraðili og umráðandi loftfars velja sannprófanda af
skrá yfir sannprófendur sem eru skráðir hjá landsstjórnandanum
sem stjórnar reikningi hans. Ef rekstraraðili eða umráðandi
loftfars er einnig sannprófandi má hann ekki velja sjálfan sig
sem sannprófanda.
2. Landsstjórnandi, lögbært yfirvald eða, samkvæmt
ákvörðun lögbærs yfirvalds, reikningshafi eða sannprófandi
skal, eigi síðar en 31. mars, færa inn losunargögn fyrir
næstliðið ár.
3. Árleg losunargögn skulu lögð fram á því sniði sem sett er
fram í IX. viðauka.
4. Sannprófandinn eða lögbært yfirvald skal samþykkja
árlega, sannprófaða losun eftir að hafa sannprófað á fullnægjandi
hátt, í samræmi við 1. mgr. 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB,
skýrslu rekstraraðila um losun frá stöð á næstliðnu ári eða
skýrslu umráðanda loftfars um losun frá allri flugstarfsemi á
hans vegum á næstliðnu ári.
5. Landsstjórnandinn eða lögbæra yfirvaldið skal merkja
losunina, sem samþykkt hefur verið í samræmi við 4. mgr.,
í skrá Sambandsins þannig að hún sé sannprófuð. Lögbært
yfirvald getur ákveðið að í stað landsstjórnandans beri
sannprófandinn ábyrgð á að merkja losun þannig að hún sé
sannprófuð í skrá Sambandsins.
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6. Lögbært yfirvald getur gefið landsstjórnandanum
fyrirmæli um að leiðrétta árlega, sannprófaða losun fyrir stöð
eða umráðanda loftfars til að tryggja samræmi við kröfurnar í
14. og 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB með því að færa leiðrétta,
sannprófaða eða áætlaða losun fyrir stöðina eða umráðanda
loftfars fyrir tiltekið ár inn í skrá Sambandsins.

7. Ef engin tala fyrir sannprófaða losun hefur verið færð
í skrá Sambandsins 1. maí ár hvert fyrir stöð eða umráðanda
loftfars fyrir næstliðið ár eða ef staðfest hefur verið að talan um
sannprófaða losun er röng skal í staðinn tilgreina áætlaða tölu
um losun sem er reiknuð svo nákvæmlega sem framast er unnt
í samræmi við 14. og 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

36. gr.
Frysting reikninga vegna þess að gögn um sannprófaða
losun hafa ekki verið lögð fram
1. Ef sannprófuð losun fyrir stöð eða umráðanda loftfars
fyrir næstliðið ár hefur ekki verið færð í skrá Sambandsins
1. apríl ár hvert skal miðlægi stjórnandinn tryggja að skrá
Sambandsins frysti viðkomandi vörslureikning rekstraraðila
eða vörslureikning umráðanda loftfara.

2. Þegar öll sannprófuð losun, sem er færð of seint,
frá stöð eða vegna umráðanda loftfars hefur verið færð í
skrá Sambandsins skal miðlægi stjórnandinn tryggja að skrá
Sambandsins opni aðganginn að reikningnum.

37. gr.
Útreikningur talna um stöðu reglufylgni
1. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að 1. maí ár hvert tilgreini
skrá Sambandsins tölu um stöðu reglufylgni fyrir næstliðið ár
fyrir hverja stöð og hvern umráðanda loftfars, hvort sem
aðgangur að vörslureikningi rekstraraðila eða vörslureikningi
umráðanda loftfars er opinn eða reikningurinn hefur verið
frystur, með því að reikna summu allra losunarheimilda, sem
skilað er inn fyrir yfirstandandi tímabil, að frádreginni summu
allrar sannprófaðrar losunar á yfirstandandi tímabili til og með
yfirstandandi ári, ásamt leiðréttingarstuðli.

2. Leiðréttingarstuðullinn, sem um getur í 1. mgr., skal vera
núll ef tala um stöðu reglufylgni fyrir síðasta ár næstliðins
tímabils var hærri en núll en skal vera hinn sami og tala um
stöðu reglufylgni fyrir síðasta ár næstliðins tímabils ef sú tala
er núll eða lægri.

3. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
færi inn tölu um stöðu reglufylgni fyrir hverja stöð og hvern
umráðanda loftfars fyrir hvert ár.
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2. KAFLI
Viðskipti
1. þáttur
Almenn atriði
38. gr.
Einungis þau viðskipti, sem skýrt er kveðið á um í þessari
reglugerð fyrir hverja tegund reiknings, skulu hefjast með
þeirri tegund reiknings.

39. gr.
Framkvæmd millifærslna
1. Að því er varðar öll viðskipti, sem eru tilgreind í
þessum kafla, sem ytri viðskiptavettvangur hefur ekki hafið
skal skrá Sambandsins gera kröfu um staðfestingu um aðra
samskiptaleið (e. out of band confirmation) áður en viðskiptin
geta hafist. Einungis skal hefja viðskipti ef viðurkenndur
viðbótarfulltrúi eða annar reikningsfulltrúi, eftir því sem við
á, sem krafa er gerð um að samþykki þau skv. 3. mgr. 23. gr.,
hefur staðfest viðskiptin um aðra samskiptaleið.

2. Að því er varðar allar millifærslur, sem eru tilgreindar
í 64. gr. og 8. þætti þessa kafla, skulu þær hefjast tafarlaust
ef þær eru staðfestar á milli kl. 10:00 og 16:00 að MiðEvróputíma frá mánudegi til föstudags, að báðum dögum
meðtöldum, að undanskildum lögboðnum frídögum í þeim
aðildarríkjum sem ákveða að nýta ekki frestunina skv. 3. mgr.

Millifærsla, sem er staðfest á öðrum tíma, skal hefjast sama
dag, frá mánudegi til föstudags, að undanskildum lögboðnum
frídögum eins og um getur í fyrstu undirgrein, kl. 10:00 að
Mið-Evróputíma, ef hún er staðfest fyrir kl. 10:00 að MiðEvróputíma, eða næsta dag, frá mánudegi til föstudags, að
undanskildum lögboðnum frídögum eins og um getur í fyrstu
undirgrein, kl. 10:00 að Mið-Evróputíma, ef hún er staðfest
eftir kl. 16:00 að Mið-Evróputíma.

3. Að því er varðar allar millifærslur á losunarheimildum
og Kýótóeiningum, sem eru tilgreindar í 64. og 65. gr., og
allar millifærslur, sem eru tilgreindar í 66. gr., á reikninga sem
eru ekki tilgreindir í skránni yfir áreiðanlega reikninga hjá
handhafa viðskiptareikninga, gildir 26 klukkustunda frestun frá
því að millifærsla hefst og þar til tilkynnt er um að það megi
ljúka við hana skv. 104. gr. Þessi frestun skal numin úr gildi
tímabundið á laugardögum og sunnudögum milli kl. 00:00 og
24:00 að Mið-Evróputíma. Aðildarríkin geta ákveðið að nema
þessa frestun einnig úr gildi tímabundið á lögboðnum frídögum
á tilteknu ári, milli kl. 00:00 og 24:00 að Mið-Evróputíma,
að því tilskildu að sú ákvörðun hafi verið birt eigi síðar en
1. desember á næstliðnu ári.
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4. Ef reikningsfulltrúi hefur grun um að millifærsla hafi
verið hafin í sviksamlegum tilgangi getur reikningsfulltrúinn,
eigi síðar en tveimur klukkustundum áður en fresturinn,
sem kveðið er á um í 3. mgr., rennur út, óskað eftir því við
landsstjórnandann eða miðlæga stjórnandann, eftir því sem við
á, að hann ógildi færsluna fyrir hönd reikningsfulltrúans áður
en tilkynnt er um að það megi ljúka við færsluna. Í kjölfar
beiðninnar skal reikningshafinn tafarlaust tilkynna lögbæru
löggæsluyfirvaldi um að grunur leiki á svikum. Sú skýrsla skal
send til landsstjórnandans eða miðlæga stjórnandans, eftir því
sem við á, innan sjö daga.
5. Þegar millifærslur hefjast skv. 1. og 2. mgr. skal senda
tilkynningu til allra reikningsfulltrúa um fyrirhugað upphaf
millifærslunnar.
40. gr.
Eðli losunarheimilda og endanleiki viðskipta
1. Losunarheimild eða Kýótóeining skal vera skiptanlegur
gerningur, sem er einungis til á rafrænu formi, sem unnt er að
eiga viðskipti með á markaði.
2. Það eðli losunarheimilda og Kýótóeininga að vera
einungis til á rafrænu formi skal fela í sér að færslurnar í
skrá Sambandsins mynda að órannsökuðu máli fullnægjandi
sannanir fyrir réttindum til losunarheimildar eða Kýótóeiningar
og fyrir hverju öðru málefni sem fellur undir þessa reglugerð
eða sem unnt er að skrá í skrá Sambandsins samkvæmt henni.
3. Skiptanleiki losunarheimilda og Kýótóeininga skal fela
í sér að hvers kyns skuldbindingar vegna endurheimtar eða
skila, sem kunna að koma upp samkvæmt landslögum að því er
varðar losunarheimild eða Kýótóeiningu, skulu einungis gilda
um samskonar losunarheimildir eða Kýótóeiningar.
Með fyrirvara um 70. gr. og afstemmingarferlið, sem kveðið er á
um í 103. gr., skulu viðskipti verða endanleg og óafturkallanleg
við lok þeirra skv. 104. gr. Með fyrirvara um hvers kyns
ákvæði eða úrræði til úrbóta samkvæmt landslögum, sem
kunna að leiða til kröfu eða reglu um að hefja ný viðskipti
í skrá Sambandsins, skulu engin lög, reglugerðir, reglur eða
framkvæmd, að því er varðar að fella samninga eða viðskipti
úr gildi, leiða til þess að bundinn sé endi á viðskipti í skránni
sem eru orðin endanleg og óafturkallanleg samkvæmt þessari
reglugerð.
Ekki skal komið í veg fyrir að reikningshafi eða þriðji aðili
neyti réttar eða kröfu, sem leiðir af undirliggjandi viðskiptum,
sem hann kann að eiga lagalega kröfu til, þ.m.t. endurheimt,
skil eða skaðabætur, að því er varðar viðskipti sem er lokið í
skrá Sambandsins, t.d. ef um er að ræða svik eða tæknilegar
villur, svo fremi sem þetta leiðir ekki til þess að viðskiptin
séu bakfærð, afturkölluð eða bundinn endi á þau í skrá
Sambandsins.
4. Kaupandi og handhafi losunarheimildar eða Kýótó
einingar, sem kemur fram í góðri trú, skal öðlast réttindi til
losunarheimildar eða Kýótóeiningar án nokkurra ágalla sem
eru á eignarheimild framseljandans.
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2. þáttur
Stofnun losunarheimilda
41. gr.
Stofnun losunarheimilda
1. Miðlægi stjórnandinn getur stofnað reikning ESB vegna
heildarfjölda losunarheimilda (e. EU Total Quantity Account),
reikning ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs
(e. EU Aviation Total Quantity Account), uppboðsreikning
ESB fyrir losunarheimildir (e. EU Auction Account),
uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs (e.
EU Aviation Auction Account), reikning ESB fyrir skipti á
inneignum (e. EU Credit Exchange Account) og reikning
ESB fyrir alþjóðlegar inneignir (e. EU International Credit
Account), eftir því sem við á, og hann skal stofna eða ógilda
reikninga og losunarheimildir eins og þörf krefur samkvæmt
lögum Sambandsins, þ.m.t. eins og kann að vera krafist með
3. gr. e (3. mgr.), 9. gr., 9. gr. a, 10. gr. a (8. mgr.) og 11. gr.
a í tilskipun 2003/87/EB, 10. gr. (1. mgr.) reglugerðar (ESB)
nr. 1031/2010 eða 41. gr. (1. mgr.) reglugerðar (ESB) nr.
920/2010.
2. Framkvæmdastjórnin skal, á viðeigandi tímapunkti eða
tímapunktum, gefa miðlæga stjórnandanum fyrirmæli um að
stofna nokkrar almennar losunarheimildir, sem eru samtals
jafnmargar þeim fjölda sem er ákvarðaður í samræmi við 1.
mgr. 2. gr. ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2010/670/
ESB (17), á reikningum, sem eru stofnaðir vegna 8. mgr. 10 gr.
a í tilskipun 2003/87/EB eða til millifærslu á þessa reikninga.
3. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
úthluti hverri losunarheimild sérstökum einingarauðkenniskóða
við stofnun hennar.
3. þáttur
M i l l i f æ r s l u r á re i k n i n g a f y r i r u p p b o ð o g
úthlutun
42. gr.
Millifærslur á almennum losunarheimildum sem á að
bjóða upp
1. Miðlægi stjórnandinn skal millifæra tímanlega, fyrir hönd
viðkomandi uppboðshaldara, sem er tilnefndur í samræmi við
reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, almennar losunarheimildir
af reikningi ESB vegna heildarfjölda losunarheimilda yfir
á uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir, í magni sem
samsvarar árlegum fjölda sem er ákvarðaður skv. 10. gr. þeirrar
reglugerðar.
2. Ef um er að ræða breytingar á árlegum fjölda í sam
ræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 skal
miðlægi stjórnandinn millifæra samsvarandi fjölda
al
mennra losunarheimilda af reikningi ESB vegna
heildarfjölda losunarheimilda yfir á uppboðsreikning ESB
fyrir losunarheimildir eða af uppboðsreikningi ESB fyrir
losunarheimildir yfir á reikning ESB vegna heildarfjölda
losunarheimilda, eftir því sem við á.
(17) Stjtíð. ESB L 290, 6.11.2010, bls. 39.
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43. gr.
Millifærsla almennra losunarheimilda sem skal úthluta án
endurgjalds
Miðlægi stjórnandinn skal millifæra tímanlega almennar
losunarheimildir af reikningi ESB vegna heildarfjölda
losunarheimilda yfir á úthlutunarreikning ESB fyrir
losunarheimildir í magni, sem samsvarar summu
losunarheimilda sem skal úthluta án endurgjalds, í samræmi
við töflu hvers aðildarríkis fyrir sig um úthlutun.
44. gr.
Millifærsla almennra losunarheimilda í varasjóð fyrir
nýja aðila
1. Miðlægi stjórnandinn skal millifæra tímanlega almennar
losunarheimildir af reikningi ESB vegna heildarfjölda
losunarheimilda yfir á reikning ESB vegna varasjóðs fyrir
nýja aðila (e. EU New Entrant Reserve Account) í magni sem
samsvarar 5% af fjölda losunarheimilda í öllu Sambandinu,
sem er ákvarðaður með ákvörðunum sem eru samþykktar skv.
9. gr. og 9. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, að frádregnum þeim
fjölda sem á að stofna skv. 2. mgr. 41. gr. þessarar reglugerðar.
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flugs, í magni sem samsvarar árlegum fjölda sem er ákvarðaður
skv. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010.
2. Ef um er að ræða breytingar á árlegum fjölda í samræmi
við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 skal miðlægi
stjórnandinn millifæra samsvarandi fjölda losunarheimilda
vegna flugs af reikningi ESB fyrir heildarfjölda losunar
heimilda vegna flugs yfir á uppboðsreikning ESB fyrir
losunarheimildir vegna flugs eða af uppboðsreikningi ESB
fyrir losunarheimildir vegna flugs yfir á reikning ESB fyrir
heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs, eftir því sem við á.
46. gr.
Millifærsla losunarheimilda vegna flugs sem skal úthluta
án endurgjalds
1. Miðlægi stjórnandinn skal millifæra tímanlega losunar
heimildir vegna flugs af reikningi ESB fyrir heildarfjölda
losunarheimilda vegna flugs yfir á úthlutunarreikning ESB
fyrir losunarheimildir vegna flugs (e. EU Aviation Allocation
Account) í magni sem samsvarar fjölda losunarheimilda vegna
flugs sem skal úthluta án endurgjalds, sem er ákvarðaður
með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar sem er samþykkt á
grundvelli 3. mgr. 3. gr. e í tilskipun 2003/87/EB.

2. Ef fjöldi losunarheimilda í öllu Sambandinu er aukinn
með ákvörðun, sem er samþykkt skv. 9. gr. og 9. gr. a í
tilskipun 2003/87/EB, skal miðlægi stjórnandinn millifæra
fleiri almennar losunarheimildir af reikningi ESB vegna
heildarfjölda losunarheimilda yfir á reikning ESB vegna
varasjóðs fyrir nýja aðila, í magni sem samsvarar 5% af
aukningunni á heildarfjölda losunarheimilda í Sambandinu.

2. Ef fjöldi losunarheimilda vegna flugs, sem á að
úthluta án endurgjalds, er aukinn með ákvörðun skv. 3. mgr.
3. gr. e í tilskipun 2003/87/EB skal miðlægi stjórnandinn
millifæra fleiri losunarheimildir vegna flugs af reikningi
ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs yfir á
úthlutunarreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs í
magni sem samsvarar aukningu á fjölda losunarheimilda vegna
flugs sem á að úthluta án endurgjalds.

3. Ef fjöldi losunarheimilda í öllu Sambandinu er minnkaður
með ákvörðun, sem er samþykkt skv. 9. gr. og 9. gr. a í
tilskipun 2003/87/EB, skal miðlægi stjórnandinn fella niður
almennar losunarheimildir á reikningi ESB vegna varasjóðs
fyrir nýja aðila, í magni sem samsvarar 5% af minnkuninni á
fjölda losunarheimilda í öllu Sambandinu.

3. Ef fjöldi losunarheimilda vegna flugs, sem á að úthluta
án endurgjalds, er minnkaður með ákvörðun skv. 3. mgr.
3. gr. e í tilskipun 2003/87/EB skal miðlægi stjórnandinn fella
niður losunarheimildir vegna flugs á úthlutunarreikningi ESB
fyrir losunarheimildir vegna flugs í magni sem samsvarar
minnkun á fjölda losunarheimilda vegna flugs sem á að úthluta
án endurgjalds.

4. Ef um er að ræða úthlutun til nýrra aðila eða úthlutun
til nýrra aðila í kjölfar umtalsverðrar aukningar á afkastagetu
skv. 19. og 20. gr. ákvörðunar 2011/278/ESB skal miðlægi
stjórnandinn úthluta endanlegu magni losunarheimilda,
sem þannig verður til, sem er úthlutað án endurgjalds til
rekstraraðilans fyrir allt viðskiptatímabilið og sem er fært inn
í viðskiptadagbók ESB í samræmi við 2. mgr. 51. gr. þessarar
reglugerðar, af reikningi ESB vegna varasjóðs fyrir nýja aðila
yfir á úthlutunarreikning ESB fyrir losunarheimildir.

47. gr.

45. gr.
Millifærslur á losunarheimildum, sem á að bjóða upp,
vegna flugs
1. Miðlægi stjórnandinn skal millifæra tímanlega, fyrir hönd
viðkomandi uppboðshaldara, sem er tilnefndur í samræmi við
reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, losunarheimildir vegna flugs
af reikningi ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna
flugs yfir á uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna

Millifærslur á losunarheimildum vegna flugs yfir í
sérstaka varasjóðinn
1. Miðlægi stjórnandinn skal millifæra tímanlega losunar
heimildir vegna flugs af reikningi ESB fyrir heildarfjölda
losunarheimilda vegna flugs yfir á reikning ESB fyrir sérstakan
varasjóð (e. EU Special Reserve Account) í magni sem
sam
svarar fjölda losunarheimilda vegna flugs í sérstaka
varasjóðnum, sem er ákvarðaður með ákvörðuninni sem er
samþykkt skv. 3. mgr. 3. gr. e í tilskipun 2003/87/EB.
2. Ef fjöldi losunarheimilda vegna flugs í sérstaka
varasjóðnum er aukinn með ákvörðun sem er samþykkt skv. 3.
mgr. 3. gr. e í tilskipun 2003/87/EB skal miðlægi stjórnandinn
millifæra fleiri losunarheimildir vegna flugs af reikningi
ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs yfir á
reikning ESB vegna sérstaks varasjóðs, í magni sem samsvarar
aukningu á fjölda losunarheimilda vegna flugs í sérstaka
varasjóðnum.
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3. Ef fjöldi losunarheimilda vegna flugs í sérstaka vara
sjóðnum er minnkaður með ákvörðun sem er samþykkt
á grundvelli 3. mgr. 3. gr. e í tilskipun 2003/87/EB skal
miðlægi stjórnandinn fella niður losunarheimildir vegna
flugs á reikningi ESB vegna sérstaks varasjóðs, í magni
sem samsvarar minnkun á fjölda losunarheimilda í sérstaka
varasjóðnum.
4. Ef um er að ræða úthlutun úr sérstaka varasjóðnum
skv. 3. gr. f í tilskipun 2003/87/EB skal endanlegt magn
losunarheimilda vegna flugs, sem er úthlutað án endurgjalds
til umráðanda loftfars fyrir allt viðskiptatímabilið, sem er
fært í viðskiptadagbók ESB í samræmi við 2. mgr. 54. gr.
þessarar reglugerðar, millifært sjálfkrafa af reikningi ESB
vegna sérstaks varasjóðs yfir á úthlutunarreikning ESB fyrir
losunarheimildir vegna flugs.
48. gr.
Millifærsla á almennum losunarheimildum yfir á reikning
ESB vegna heildarfjölda losunarheimilda
Í lok hvers viðskiptatímabils skal miðlægi stjórnandinn millifæra
allar losunarheimildir sem eftir eru á úthlutunarreikningi ESB
fyrir losunarheimildir og á reikningi ESB vegna varasjóðs
fyrir nýja aðila yfir á reikning ESB vegna heildarfjölda
losunarheimilda.
49. gr.
Millifærsla á losunarheimildum vegna flugs yfir á
reikning ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna
flugs
Í lok hvers viðskiptatímabils skal miðlægi stjórnandinn
millifæra allar losunarheimildir sem eftir eru á reikningi ESB
vegna sérstaks varasjóðs yfir á reikning ESB fyrir heildarfjölda
losunarheimilda vegna flugs.
50. gr.
Niðurfelling losunarheimilda vegna flugs
Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að við lok hvers
viðskiptatímabils séu allar losunarheimildir, sem eftir eru á
úthlutunarreikningi ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs,
millifærðar yfir á reikning Sambandsins fyrir niðurfelldar
losunarheimildir.
4. þáttur
Úthlutun til staðbundinna stöðva
51. gr.
Færsla taflna yfir landsbundna úthlutun í
viðskiptadagbók ESB
1. Hvert aðildarríki skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina
töflu yfir landsbundna úthlutun sína fyrir tímabilið 2013–2020
eigi síðar en 31. desember 2012. Aðildarríkin skulu tryggja að
töflur yfir landsbundna úthlutun innihaldi upplýsingarnar sem
settar eru fram í X. viðauka.
2. Framkvæmdastjórnin skal gefa miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um að færa töfluna yfir landsbundna úthlutun
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inn í viðskiptadagbók ESB ef framkvæmdastjórnin telur að
taflan yfir landsbundna úthlutun sé í samræmi við tilskipun
2003/87/EB, ákvörðun 2011/278/ESB og ákvarðanir sem
framkvæmdastjórnin hefur samþykkt skv. 6. mgr. 10. gr. c í
tilskipun 2003/87/EB. Að öðrum kosti skal hún hafna töflunni
yfir landsbundna úthlutun innan hæfilegs frests og upplýsa
viðkomandi aðildarríki um það án tafar, tilgreina ástæður
sínar og setja fram viðmiðanir sem skal uppfylla til þess að
síðari tilkynning verði samþykkt. Viðkomandi aðildarríki skal
leggja endurskoðaða töflu yfir landsbundna úthlutun fyrir
framkvæmdastjórnina innan þriggja mánaða.
52. gr.
Breytingar á töflum yfir landsbundna úthlutun
1. Landsstjórnandinn skal annast breytingar á töflunni yfir
landsbundna úthlutun í viðskiptadagbók ESB ef:
a) leyfi stöðvar hefur verið afturkallað eða er runnið út af
öðrum orsökum,
b) stöð er hætt rekstri,
c) stöð hefur verið skipt upp í tvær eða fleiri stöðvar,
d) tvær eða fleiri stöðvar hafa runnið saman í eina stöð.
2. Aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni um
breytingar á töflu sinni yfir landsbundna úthlutun sem varða
eftirfarandi:
a) úthlutun til nýrra aðila eða úthlutun til nýrra aðila í kjölfar
umtalsverðrar aukningar á afkastagetu,
b) rekstri er hætt að hluta til og veruleg skerðing er á
afkastagetu,
c) úthlutun án endurgjalds skv. 10. gr. c í tilskipun
2003/87/EB sem er rökstudd með hliðsjón af þróun
fjárfestinga sem ráðist hefur verið í og tilkynnt um til
framkvæmdastjórnarinnar skv. 1. mgr. 10. gr. c í þeirri
tilskipun,
d) hvers kyns aðrar breytingar sem ekki er getið um í 1. mgr.
Þegar framkvæmdastjórninni berst tilkynning samkvæmt
fyrstu undirgrein skal hún gefa miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um að gera samsvarandi breytingar á töflunni yfir
landsbundna úthlutun, sem er varðveitt í viðskiptadagbók
ESB, ef framkvæmdastjórnin telur að breytingar á töflunni
yfir landsbundna úthlutun séu í samræmi við tilskipun
2003/87/EB, ákvörðun 2011/278/ESB og ákvarðanir sem
framkvæmdastjórnin hefur samþykkt skv. 6. mgr. 10. gr.
c í tilskipun 2003/87/EB. Að öðrum kosti skal hún hafna
breytingunum innan hæfilegs frests og upplýsa viðkomandi
aðildarríkið um það án tafar, tilgreina ástæður sínar og setja
fram viðmiðanir sem skal uppfylla til þess að síðari tilkynning
verði samþykkt.
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53. gr.

55. gr.

Úthlutun almennra losunarheimilda án endurgjalds

Breytingar á töflum yfir landsbundna úthlutun vegna
flugs

1. Landsstjórnandinn skal tilgreina í töflu yfir landsbundna
úthlutun fyrir hvern rekstraraðila, fyrir hvert ár og fyrir hvern
lagagrundvöll, sem settur er fram í X. viðauka, hvort stöð eigi
að fá úthlutun fyrir umrætt ár eða ekki.
2. Frá og með 1. febrúar 2013 skal miðlægi stjórnandinn
tryggja að skrá Sambandsins millifæri almennar losunarheimildir
sjálfvirkt af úthlutunarreikningi ESB fyrir losunarheimildir, í
samræmi við viðkomandi töflu yfir landsbundna úthlutun, yfir
á viðeigandi opinn eða frystan vörslureikning rekstraraðila,
með tilliti til fyrirkomulags við sjálfvirkar millifærslur sem er
tilgreint í upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum sem kveðið
er á um í 105. gr.
3. Ef undanskilinn vörslureikningur rekstraraðila fær
ekki losunarheimildir skv. 2. mgr. skal ekki millifæra þær
losunarheimildir á reikninginn þótt honum verði síðar breytt í
opinn reikning.
4. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að rekstraraðili geti
framkvæmt millifærslur til að skila umframlosunarheimildum
inn á úthlutunarreikning ESB fyrir losunarheimildir ef miðlægi
stjórnandinn hefur gert breytingar á töflu aðildarríkis yfir
landsbundna úthlutun skv. 2. mgr. 52. gr. til að leiðrétta
umframúthlutun losunarheimilda til rekstraraðilans og lögbært
yfirvald hefur farið þess á leit að rekstraraðilinn skili slíkum
umframlosunarheimildum.

1. Landsstjórnandinn skal annast breytingar á töflunni yfir
landsbundna úthlutun vegna flugs í viðskiptadagbók ESB ef:

a) umráðandi loftfars hefur hætt allri starfsemi sem fellur
undir I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB,

b) umráðanda loftfars hefur verið skipt upp í tvo eða fleiri
umráðendur,

c) tveir eða fleiri umráðendur loftfara hafa runnið saman í
einn umráðanda.

2. Aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni um
breytingar á töflu sinni yfir landsbundna úthlutun vegna flugs
sem varða eftirfarandi:

a) hvers kyns losunarheimildir úr sérstaka varasjóðnum skv.
3. gr. f í tilskipun 2003/87/EB,

b) hvers kyns breytingar í kjölfar samþykktar á ráðstöfunum
skv. 25. gr. a í tilskipun 2003/87/EB,

5. þáttur
Úthlutun til umráðenda loftfara

c) hvers kyns aðrar breytingar sem ekki er getið um í 1. mgr.

54. gr.
Færsla taflna yfir landsbundna úthlutun vegna flugs í
viðskiptadagbók ESB
1. Hvert aðildarríki skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina
töflu yfir landsbundna úthlutun sína vegna flugs fyrir tímabilið
2013–2020 eigi síðar en 30. september 2012. Aðildarríkin
skulu tryggja að töflur yfir landsbundna úthlutun vegna flugs
innihaldi upplýsingarnar sem settar eru fram í XI. viðauka.
2. Framkvæmdastjórnin skal gefa miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um að færa töfluna yfir landsbundna úthlutun vegna
flugs inn í viðskiptadagbók ESB ef framkvæmdastjórnin telur
að taflan yfir landsbundna úthlutun vegna flugs sé í samræmi
við tilskipun 2003/87/EB, einkum í samræmi við úthlutanirnar
sem aðildarríkin reiknuðu út og birtu skv. 4. mgr. 3. gr. e í
þeirri tilskipun. Að öðrum kosti skal hún hafna töflunni yfir
landsbundna úthlutun vegna flugs innan hæfilegs frests og
upplýsa viðkomandi aðildarríki um það án tafar, tilgreina
ástæður sínar og setja fram viðmiðanir sem skal uppfylla
til þess að síðari tilkynning verði samþykkt. Viðkomandi
aðildarríki skal leggja endurskoðaða töflu yfir landsbundna
úthlutun vegna flugs fyrir framkvæmdastjórnina innan þriggja
mánaða.

3. Framkvæmdastjórnin skal gefa miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um að gera samsvarandi breytingar á töflunni
yfir landsbundna úthlutun vegna flugs, sem er geymd í
viðskiptadagbók ESB, ef framkvæmdastjórnin telur að
breytingarnar á töflunni yfir landsbundna úthlutun vegna flugs
séu í samræmi við tilskipun 2003/87/EB, einkum í samræmi
við úthlutanirnar sem voru reiknaðar út og birtar skv. 7. mgr.
3. gr. f í þeirri tilskipun ef um er að ræða úthlutanir úr sérstaka
varasjóðnum. Að öðrum kosti skal hún hafna breytingunum
innan hæfilegs frests og upplýsa aðildarríkið um það án tafar,
tilgreina ástæður sínar og setja fram viðmiðanir sem skal
uppfylla til þess að síðari tilkynning verði samþykkt.

4. Ef samruni umráðenda loftfara tekur til umráðenda sem
falla undir fleiri en eitt aðildarríki skal landsstjórnandinn, sem
stjórnar umráðandanum sem fékk úthlutunina sem renna skal
saman við úthlutun annars umráðanda loftfars, hafa frumkvæði
að breytingunni skv. c-lið 1. mgr. Áður en breytingin er gerð
skal afla samþykkis landsstjórnandans sem stjórnar þeim
umráðanda loftfars sem á úthlutunina sem úthlutun samrunna
umráðandans rennur saman við.
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56. gr.
Úthlutun losunarheimilda án endurgjalds vegna flugs
1. Landsstjórnandinn skal tilgreina fyrir hvern umráðanda
loftfars og fyrir hvert ár hvort umráðandinn eigi að fá úthlutun
í töflunni yfir landsbundna úthlutun vegna flugs fyrir umrætt
ár eða ekki.
2. Frá og með 1. febrúar 2013 skal miðlægi stjórnandinn
tryggja að skrá Sambandsins millifæri losunarheimildir
vegna flugs sjálfvirkt af úthlutunarreikningi ESB fyrir
losunarheimildir vegna flugs, í samræmi við viðkomandi töflu
yfir landsbundna úthlutun, yfir á viðeigandi opinn eða frystan
vörslureikning umráðanda loftfara, með tilliti til fyrirkomulags
við sjálfvirkar millifærslur sem er tilgreint í upplýsingaskiptaog tækniforskriftunum sem kveðið er á um í 105. gr.
3. Ef undanskilinn vörslureikningur umráðanda loftfara
fær ekki losunarheimildir skv. 2. mgr. skal ekki millifæra þær
losunarheimildir á reikninginn þótt honum verði síðar breytt í
opinn reikning.
57. gr.
Skil á losunarheimildum vegna flugs
Ef breyting er gerð á töflu yfir landsbundna úthlutun vegna
flugs skv. 25. gr. a í tilskipun 2003/87/EB eftir millifærslu
losunarheimilda á vörslureikning umráðanda loftfara á tilteknu
ári í samræmi við 56. gr. þessarar reglugerðar skal miðlægi
stjórnandinn annast framkvæmd hvers kyns millifærslu, sem
þörf er á, með hvaða ráðstöfun sem er sem er samþykkt skv.
25. gr. a í tilskipun 2003/87/EB.
6. þáttur
Notkun á einingum vottaðrar
losunarskerðingar og
l o s u n a r s k e r ð i n g a re i n i n g u m
58. gr.
Handhöfn alþjóðlegra inneigna í skrá Sambandsins
1. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að einingar vottaðrar
losunarskerðingar og losunarskerðingareiningar í tengslum við
verkefni í aðildarríkjunum séu einungis varðveittar í reikningum
í skrá Sambandsins vegna viðskipta með losunarheimildir ef
útgáfa þeirra var ekki bönnuð með 11. gr. b í tilskipun 2003/87/
EB.
Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að losunarskerðingareiningar,
sem eru gefnar út í tengslum við skerðingu losunar sem átti sér
stað fram til 31. desember 2012 en í tengslum við verkefni
í aðildarríkjunum sem snerta starfsemi sem ekki er tilgreind
í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, eins og henni var
breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
219/2009(18), en er tilgreind í I. viðauka við tilskipun 2003/87/
EB, eins og henni var breytt með tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2009/29/EB(19), séu einungis varðveittar í reikningum
í skrá Sambandsins vegna viðskipta með losunarheimildir ef
þær eru gefnar út fyrir 30. apríl 2013.
(18) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 109.
(19) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 63.
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2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að losunarskerðingar
einingar, sem eru gefnar út eftir 31. desember 2012 í tengslum
við skerðingu losunar sem átti sér stað fram til 31. desember
2012 og í tengslum við verkefni í þriðju löndum, sem eru
ekki með lagalega bindandi magnbundin markmið um losun
á árunum 2013–2020, eins og sett er fram í breytingu á
Kýótóbókuninni skv. 9. mgr. 3. gr. hennar, eða hafa ekki lagt
fram skjal um fullgildingu í tengslum við slíka breytingu á
Kýótóbókuninni, séu einungis varðveittar í reikningum í skrá
Sambandsins vegna viðskipta með losunarheimildir ef þær
tengjast skerðingu á losun sem er sannprófuð í samræmi við
sannprófunaraðferðina, innan ramma sameiginlegu framkvæm
daeftirlitsnefndarinnar, sem sett er fram í ákvörðun 9/CMP.1,
(samkvæmt svokallaðri „leið 2-aðferð“) eða, ef slík sannprófun
er ekki möguleg, ef óháður aðili, sem er viðurkenndur
samkvæmt ákvörðun 9/CMP.1, hefur sannprófað að þær hafi
verið gefnar út í tengslum við skerðingu á losun sem átti sér
stað fram til 31. desember 2012.
3. Miðlægi stjórnandinn skal láta landsstjórnendum í té skrá
yfir reikninga vegna viðskipta með losunarheimildir sem hafa
að geyma alþjóðlegar inneignir sem ekki er hægt að varðveita,
skv. 1. og 2. mgr., eftir þær dagsetningar sem þar koma fram. Á
grundvelli þessarar skrár skal landsstjórnandinn fara fram á það
við reikningshafann að hann tilgreini Kýótóbókunarreikning til
að millifæra slíkar alþjóðlegar inneignir á.
Ef reikningshafinn hefur ekki brugðist við beiðni stjórnandans
innan 40 virkra daga skal stjórnandinn færa alþjóðlegu
inneignirnar á landsbundinn Kýótóbókunarreikning.
59. gr.
Færsla taflna yfir alþjóðleg réttindi til inneignar í
viðskiptadagbók ESB
1. Hvert aðildarríki skal tilkynna töflu sína yfir alþjóðleg
réttindi til inneignar til framkvæmdastjórnarinnar innan
mánaðar eftir að ráðstafanir skv. 8. mgr. 11. gr. a í tilskipun
2003/87/EB hafa verið samþykktar. Aðildarríkin skulu
tryggja að taflan yfir alþjóðleg réttindi til inneignar innihaldi
samanlögð, upphafleg réttindi til alþjóðlegrar inneignar fyrir
árin 2008–2020 fyrir hvern rekstraraðila og umráðanda loftfars
og upplýsingarnar sem settar eru fram í XII. viðauka.
2. Framkvæmdastjórnin skal gefa miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um að færa töfluna yfir alþjóðleg réttindi til inneignar
inn í viðskiptadagbók ESB ef framkvæmdastjórnin telur að
taflan yfir alþjóðleg réttindi til inneignar sé í samræmi við
tilskipun 2003/87/EB og ráðstafanir sem voru samþykktar
skv. 8. mgr. 11. gr. a í þeirri tilskipun. Að öðrum kosti skal
framkvæmdastjórnin hafna töflunni yfir alþjóðleg réttindi til
inneignar innan hæfilegs frests og upplýsa aðildarríkið um
það án tafar, tilgreina ástæður sínar og setja fram viðmiðanir
sem skal uppfylla til þess að síðari tilkynning verði samþykkt.
Aðildarríki skal leggja endurskoðaða töflu yfir alþjóðleg
réttindi til inneignar fyrir framkvæmdastjórnina innan mánaðar.
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3. Aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni um
breytingar á töflu sinni yfir alþjóðleg réttindi til inneignar,
þ.m.t. réttindi nýrra aðila. Framkvæmdastjórnin skal gefa
miðlæga stjórnandanum fyrirmæli um að gera samsvarandi
breytingar á töflunni yfir alþjóðleg réttindi til inneignar
í viðskiptadagbók ESB ef framkvæmdastjórnin telur að
breytingar á töflunni yfir alþjóðleg réttindi til inneignar séu
í samræmi við tilskipun 2003/87/EB og ráðstafanir sem
voru samþykktar skv. 8. mgr. 11. gr. a í þeirri tilskipun. Að
öðrum kosti skal framkvæmdastjórnin hafna breytingunum
innan hæfilegs frests og upplýsa aðildarríkið um það án tafar,
tilgreina ástæður sínar og setja fram viðmiðanir sem skal
uppfylla til þess að síðari tilkynning verði samþykkt.
60. gr.
Notkun á alþjóðlegum inneignum með skiptum á
losunarheimildum
1. Rekstraraðili getur óskað eftir því að skipta út alþjóðlegum
inneignum fyrir almennar losunarheimildir skv. 2. mgr. 11. gr.
a í tilskipun 2003/87/EB til og með 31. mars 2015 og skv. 3. og
4. mgr. 11. gr. a í þeirri tilskipun til 31. desember 2020. Hann
skal gera tillögu um millifærslu á alþjóðlegum inneignum af
viðkomandi vörslureikningi rekstraraðila yfir á reikning ESB
fyrir alþjóðlegar inneignir rekstraraðila í skrá Sambandsins.

Umráðandi loftfars getur óskað eftir því að skipta út alþjóðlegum
inneignum fyrir losunarheimildir vegna flugs skv. 2. mgr. 11.
gr. a í tilskipun 2003/87/EB til og með 31. mars 2015 og
skv. 3. og 4. mgr. 11. gr. a í þeirri tilskipun til 31. desember
2020. Hann skal gera tillögu um millifærslu á alþjóðlegum
inneignum af viðkomandi vörslureikningi umráðanda loftfara
yfir á reikning ESB fyrir alþjóðlegar inneignir umráðanda
loftfara í skrá Sambandsins.

2. Þegar þess er óskað skal miðlægi stjórnandinn tryggja að
skrá Sambandsins annist millifærslu á alþjóðlegum inneignum
yfir á viðeigandi reikning ESB fyrir alþjóðlegar inneignir ef:
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3. Þegar millifærslunni er lokið samkvæmt fyrstu undirgrein
1. mgr. skal miðlægi stjórnandinn tryggja að skrá Sambandsins
stofni samsvarandi fjölda almennra losunarheimilda
á reikningi ESB fyrir skipti á inneignum rekstraraðila og
millifæri samsvarandi fjölda almennra losunarheimilda, fyrir
hönd viðkomandi lögbærs yfirvalds, yfir á vörslureikning
rekstraraðila þar sem millifærslan hófst.
Þegar millifærslunni er lokið samkvæmt annarri undirgrein 1.
mgr. skal miðlægi stjórnandinn tryggja að skrá Sambandsins
stofni samsvarandi fjölda losunarheimilda vegna flugs, eins
og við á, á reikningi ESB fyrir skipti á inneignum umráðanda
loftfara og millifæri samsvarandi fjölda losunarheimilda
vegna flugs, fyrir hönd viðkomandi lögbærs yfirvalds, yfir á
vörslureikning umráðanda loftfara þar sem millifærslan hófst.
61. gr.
Útreikningur á alþjóðlegum réttindum til inneignar sem
eftir eru
1. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
ákvarði sjálfkrafa, fyrir hvern rekstraraðila eða umráðanda
loftfars, alþjóðleg réttindi til inneignar sem eftir eru með
því að draga frá samanlögðum, upphaflegum réttindum til
alþjóðlegrar inneignar sem eru tilgreind skv. 59. gr.:
a) summu allra eininga vottaðrar losunarskerðingar og
losunarskerðingareininga sem rekstraraðili eða umráðandi
loftfars skilar inn skv. 11. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, eins
og henni var breytt með reglugerð (EB) nr. 219/2009,
b) summu allra eininga vottaðrar losunarskerðingar og
losunarskerðingareininga sem eru millifærðar inn á
reikning ESB fyrir alþjóðlegar inneignir skv. 60. gr.
þessarar reglugerðar.
2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
leiðrétti alþjóðleg réttindi til inneignar sem eftir eru til að
endurspegla bakfærslur skv. 70. gr.

a) millifærslan er heimil samkvæmt stöðu stofnreikningsins,
7. þáttur
b) viðkomandi alþjóðleg réttindi til inneignar hafa verið skráð
í viðskiptadagbók ESB og rekstraraðilinn eða umráðandi
loftfarsins er með færslu í töflunni skv. 59. gr.,

c) fjöldi eininga sem lagt er til að sé millifærður fer ekki yfir
þau réttindi til inneignar sem eftir eru skv. 61. gr.,

d) allar einingar, sem lagt er til að séu millifærðar, uppfylla
kröfur vegna notkunar skv. 11. gr. a og 11. gr. b í tilskipun
2003/87/EB, 58. gr. þessarar reglugerðar og hvers kyns
ráðstöfunum sem eru samþykktar skv. 11. gr. a (9. mgr.) í
tilskipun 2003/87/EB.

Uppboð
62. gr.
Færsla uppboðstaflna í viðskiptadagbók ESB
1. Innan eins mánaðar frá því að uppboðsalmanak er
ákvarðað og birt skv. 11. gr. (1. mgr.), 13. gr. (1. mgr.),
13. gr. (2. mgr.) eða 32. gr. (4. mgr.) reglugerðar (ESB)
nr. 1031/2010 skal viðkomandi uppboðsvettvangur leggja
samsvarandi uppboðstöflu fyrir framkvæmdastjórnina.
Uppboðsvettvangurinn skal leggja fram tvær uppboðstöflur fyrir
hvert almanaksár frá árinu 2012, eina fyrir uppboð á almennum
losunarheimildum og eina fyrir uppboð á losunarheimildum
vegna flugs, og skal tryggja að uppboðstöflurnar innihaldi þær
upplýsingar sem settar eru fram í XIII. viðauka.
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2. Framkvæmdastjórnin skal gefa miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um að færa uppboðstöfluna inn í viðskiptadagbók
ESB ef framkvæmdastjórnin telur að uppboðstaflan sé í
samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010. Að öðrum kosti
skal hún hafna uppboðstöflunni innan hæfilegs frests og
upplýsa uppboðsvettvanginn um það án tafar, tilgreina ástæður
sínar og setja fram viðmiðanir sem skal uppfylla til þess að
síðari tilkynning verði samþykkt. Uppboðsvettvangurinn skal
leggja endurskoðaða uppboðstöflu fyrir framkvæmdastjórnina
innan þriggja mánaða.

3. Í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010
kann þess að vera krafist að viðurkenndur fulltrúi
afhendingarreikningsins fyrir uppboðnar losunarheimildir
millifæri allar losunarheimildir, sem voru ekki afhentar af
afhendingarreikningi fyrir uppboðnar losunarheimildir, yfir á
uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir.

63. gr.

65. gr.

Breytingar á uppboðstöflum

Millifærsla á losunarheimildum eða Kýótóeiningum sem
vörslureikningur hefur hafið

1. Viðkomandi uppboðsvettvangur skal tilkynna
framkvæmda
stjórninni tafarlaust um allar nauðsynlegar
breytingar á uppboðstöflunni.
2. Framkvæmdastjórnin skal gefa miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um að færa endurskoðuðu uppboðstöfluna inn
í viðskiptadagbók ESB ef framkvæmdastjórnin telur að
endurskoðaða uppboðstaflan sé í samræmi við reglugerð (ESB)
nr. 1031/2010. Að öðrum kosti skal hún hafna breytingunum
innan hæfilegs frests og upplýsa uppboðsvettvanginn um það
án tafar, tilgreina ástæður sínar og setja fram viðmiðanir sem
skal uppfylla til þess að síðari tilkynning verði samþykkt.
3. Framkvæmdastjórnin getur gefið miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um að stöðva millifærslur á losunarheimildum
tímabundið, eins og tilgreint er í uppboðstöflu, ef henni verður
ljóst að gera þarf nauðsynlegar breytingar á uppboðstöflunni
sem uppboðsvettvangurinn hefur ekki tilkynnt um.
64. gr.
Uppboð losunarheimilda

8. þáttur
Vi ð s k i p t i

1. Með fyrirvara um 2. mgr. skal miðlægi stjórnandinn,
ef handhafi vörslureiknings óskar eftir því, tryggja að skrá
Sambandsins annist millifærslu á losunarheimildum eða
Kýótóeiningum yfir á alla aðra reikninga nema ekki sé unnt
að framkvæma færsluna vegna stöðu stofnreikningsins eða
viðtökureikningsins.
2. Einungis má millifæra losunarheimildir eða Kýótóeiningar
af vörslureikningum rekstraraðila. vörslureikningum
umráðenda loftfara og einkavörslureikningum yfir á reikning
í skránni yfir áreiðanlega reikninga, sem komið var á fót skv.
26. gr., nema um sé að ræða:
a) skipti á alþjóðlegum inneignum skv. 60. gr.,
b) innskil á losunarheimildum skv. 67. gr.,
c) niðurfellingu losunarheimilda skv. 68. gr.,
d) ógildingu Kýótóeininga skv. 69. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal gefa miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um það tímanlega að millifæra, ef viðkomandi
uppboðshaldari, sem er tilnefndur í samræmi við reglugerð
(ESB) nr. 1031/2010, óskar eftir því, almennar losunarheimildir
af uppboðsreikningi ESB fyrir losunarheimildir og/
eða losunarheimildir vegna flugs af uppboðsreikningi
ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs yfir á viðeigandi
afhendingarreikning fyrir uppboðnar losunarheimildir í samræmi
við uppboðstöflurnar. Að því er varðar losunarheimildir,
sem eru stofnaðar vegna uppboða skv. 1. mgr. 10. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, skal framkvæmdastjórnin
gefa miðlæga stjórnandanum fyrirmæli um það tímanlega að
millifæra losunarheimildir, ef viðkomandi uppboðshaldari
óskar eftir því, af reikningnum sem losunarheimildirnar voru
stofnaðar á og yfir á reikninginn sem var stofnaður sem
afhendingarreikningur fyrir uppboðnar losunarheimildir,
eins og tilgreint er í viðkomandi uppboðstöflu. Ákvæðin í
uppboðstöflunni, í samræmi við 62. gr., skulu vera forsendur
fyrir beiðninni.

1. Rekstraraðili eða umráðandi loftfars skal skila inn
losunarheimildum með því að leggja til við skrá Sambandsins
að:

2. Reikningshafi viðkomandi afhendingarreiknings
fyrir uppboðnar losunarheimildir skal tryggja millifærslu á
uppboðnum losunarheimildum til hlutskörpustu bjóðendanna
eða síðari handhafa réttindanna í samræmi við reglugerð (ESB)
nr. 1031/2010.

a) tiltekinn fjöldi losunarheimilda, sem voru stofnaðar til
að fara að tilskildum ákvæðum á sama viðskiptatímabili,
verði færður af viðkomandi vörslureikningi rekstraraðila
eða vörslureikningi umráðanda loftfara yfir á reikning
Sambandsins fyrir niðurfelldar losunarheimildir,

66. gr.
Millifærsla á losunarheimildum eða Kýótóeiningum sem
viðskiptareikningur hefur hafið
Að beiðni handhafa viðskiptareiknings skal miðlægi
stjórnandinn tryggja að skrá Sambandsins annist millifærslu
á losunarheimildum eða Kýótóeiningum á vörslureikning eða
viðskiptareikning í skrá Sambandsins nema ekki sé unnt að
framkvæma millifærsluna vegna stöðu stofnreikningsins.
9. þáttur
Innskil losunarheimilda
67. gr.
Innskil losunarheimilda
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b) í hana verði skráður fjöldi og gerð millifærðra losunar
heimilda sem er skilað inn fyrir losun frá stöð rekstraraðilans
eða losun á vegum umráðanda loftfars á yfirstandandi
tímabili.
2. Umráðendur loftfara einir mega skila inn losunar
heimildum vegna flugs.
3. Ekki má skila inn losunarheimild sem þegar hefur verið
skilað inn.
10. þáttur
Niðurfelling losunarheimilda og ógilding
Kýótóeininga
68. gr.
Niðurfelling losunarheimilda
1. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
annist allar beiðnir frá reikningshafa skv. 4. mgr. 12. gr.
tilskipunar 2003/87/EB um að fella niður losunarheimildir á
reikningum reikningshafans með því að:
a) millifæra tiltekinn fjölda losunarheimilda af viðkomandi
reikningi yfir á reikning Sambandsins fyrir niðurfelldar
losunarheimildir,
b) skrá fjölda millifærðra losunarheimilda sem felldar voru
niður á viðkomandi ári.
2. Ekki má skrá niðurfelldar losunarheimildir sem heimildir
sem hafi verið skilað inn vegna losunar af einhverju tagi.
69. gr.
Ógilding Kýótóeininga
Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
annist allar beiðnir frá reikningshafa skv. 4. mgr. 12. gr.
tilskipunar 2003/87/EB um að ógilda Kýótóeiningar á
reikningum reikningshafans með því að færa tiltekna tegund
og fjölda Kýótóeininga af viðkomandi reikningi yfir á
ógildingarreikning í Kýótóbókunarskrá stjórnanda reikningsins
eða ógildingarreikning í skrá Sambandsins.
11 . þ á t t u r
Bakfærsla viðskipta
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eitt ferlanna sem um getur í 2. mgr. getur reikningshafinn með
skriflegri beiðni lagt til við stjórnanda reikningsins að hann
bakfæri viðskiptin sem lokið hefur verið við. Viðurkenndur
fulltrúi reikningshafans, einn eða fleiri, sem hefur réttindi til
að hefja viðskipti af þeirri tegund sem unnt er að bakfæra skal
undirrita beiðnina og skal hún póstlögð innan fimm virkra
daga frá því að ferlinu er lokið. Í beiðninni skal vera yfirlýsing
þar sem gefið er til kynna að viðskiptin hafi verið hafin fyrir
mistök eða án ásetnings.

2. Reikningshafar geta lagt til að eftirtalin viðskipti verði
bakfærð:

a) innskil losunarheimilda,

b) niðurfelling losunarheimilda,

c) skipti á alþjóðlegum inneignum.

3. Ef stjórnandi reikningsins kemst að þeirri niðurstöðu
að beiðnin uppfylli skilyrðin skv. 1. mgr. og samþykkir
beiðnina getur hann lagt til að viðskiptin verði bakfærð í skrá
Sambandsins.

4. Ef landsstjórnandi hóf án ásetnings eða fyrir mistök eitt
ferlanna, sem um getur í 5. mgr., getur hann með skriflegri
beiðni lagt til við miðlæga stjórnandann að hann bakfæri
viðskiptin sem lokið hefur verið við. Í beiðninni skal vera
yfirlýsing þar sem gefið er til kynna að viðskiptin hafi verið
hafin fyrir mistök eða án ásetnings.

5. Landsstjórnendur geta lagt til að eftirtalin viðskipti verði
bakfærð:

a) úthlutun almennra losunarheimilda,

b) úthlutun losunarheimilda vegna flugs.

6. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
samþykki tillöguna um bakfærslu, sem gerð er skv. 1. og
4. mgr., frysti einingarnar sem á að bakfæra og framsendi
tillöguna til miðlæga stjórnandans, að því tilskildu að öll
eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

70. gr.
Bakfærsla lokinna ferla sem hefjast fyrir mistök
1. Ef reikningshafi eða landsstjórnandi, sem kemur fram
fyrir hönd reikningshafans, hóf án ásetnings eða fyrir mistök

a) viðskiptunum sem á að bakfæra, þar sem losunarheimildum
var skilað inn eða þær felldar niður, lauk innan 30 virkra
daga áður en tillaga stjórnanda reikningsins kom fram í
samræmi við 3. mgr.,
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b) bakfærslan veldur því ekki að neinn rekstraraðili uppfylli
ekki kröfur í tengslum við fyrra ár,
c) á móttakandareikningnum í viðskiptunum sem á að bakfæra
er enn sá fjöldi eininga og af þeirri tegund sem um var að
ræða í viðskiptunum sem á að bakfæra,
d) úthlutun almennra losunarheimilda, sem á að bakfæra, fór
fram eftir að gildistími leyfis stöðvarinnar rann út.
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reglufylgnitímabilið stendur, eins og fastsett er í ákvörðunum
sem eru samþykktar skv. 2. mgr. 3. gr. og 10. gr. ákvörðunar nr.
406/2009/EB.
2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
úthluti hverri árlegri losunarúthlutunareiningu sérstökum
einingarauðkenniskóða við stofnun hennar.
75. gr.
Árlegar losunarúthlutunareiningar

7. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
ljúki bakfærslunni með því að nota einingar af sömu tegund á
móttakandareikningi bakfærðu viðskiptanna.
3. KAFLI
Tengsl við önnur kerfi fyrir viðskipti með heimildir til
losunar gróðurhúsalofttegunda
71. gr.
Framkvæmd tengingafyrirkomulags
Miðlægi stjórnandinn getur stofnað reikninga og ferla og innt
af hendi viðskipti og aðra starfsemi á viðeigandi tímapunktum
til að koma ráðstöfunum, sem gerðar eru skv. 1. mgr. b í 25. gr.
tilskipunar 2003/87/EB, til framkvæmda.
3. BÁLKUR
SÉRTÆK ÁKVÆÐI VEGNA
KÝÓTÓBÓKUNARSKRÁA
72. gr.
Stofnun einkavörslureikninga í Kýótóbókunarskrám
Væntanlegur reikningshafi skal senda landsstjórnanda beiðni
um stofnun einkavörslureiknings í Kýótóbókunarskránni.
Væntanlegur reikningshafi skal veita sömu upplýsingar og
landsstjórnandinn fer fram á skv. 18. gr.
73. gr.
Framkvæmd millifærslna
Að því er varðar allar millifærslur af reikningum í
Kýótóbókunarskránum gilda 38., 39., 65. og 66. gr.
4. BÁLKUR
SÉRTÆK ÁKVÆÐI VEGNA BÓKHALDS YFIR
VIÐSKIPTI SAMKVÆMT ÁKVÖRÐUN NR. 406/2009
74. gr.
Stofnun árlegra losunarúthlutunareininga
1. Í upphafi reglufylgnitímabilsins skal miðlægi stjórn
andinn stofna, á reikningi ESB vegna heildarfjölda losunar
heimilda fyrir árlegar losunarúthlutunareiningar, fjölda
árlegra losunarúthlutunareininga sem svarar til summu
árlegrar losunarúthlutunar fyrir öll aðildarríkin öll árin sem

Árlegar losunarúthlutunareiningar skulu einungis hafa gildi í
þeim tilgangi að uppfylla kröfur um takmarkanir aðildarríkjanna
á losun gróðurhúsalofttegunda skv. 3. gr. ákvörðunar nr.
406/2009/EB og þær eru einungis framseljanlegar samkvæmt
skilyrðum sem mælt er fyrir um í 3., 4. og 5. mgr. 3. gr. þeirrar
ákvörðunar.
76. gr.
Millifærsla á árlegum losunarúthlutunareiningum yfir á
hvern ÁSB-samræmisreikning
Í upphafi reglufylgnitímabilsins skal miðlægi stjórnandinn
millifæra það magn árlegra losunarúthlutunareininga sem
samsvarar árlegri losunarúthlutun hvers aðildarríkis á hverju
ári, eins og fastsett er í ákvörðunum sem eru samþykktar
skv. 2. mgr. 3. gr. og 10. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB,
af reikningi ESB vegna heildarfjölda losunarheimilda fyrir
árlegar losunarúthlutunareiningar yfir á viðeigandi ÁSBsamræmisreikning.
77. gr.
Innfærsla á viðeigandi gögnum um losun
gróðurhúsalofttegunda
1. Þegar viðeigandi gögn um losun gróðurhúsalofttegunda
fyrir tiltekið ár á reglufylgnitímabilinu eru tiltækileg fyrir
meirihluta aðildarríkjanna skal miðlægi stjórnandinn
færa tímanlega inn heildarmagn viðkomandi losunar
gróðurhúsalofttegunda, gefið upp sem tonn af koltvísýringsígildi,
fyrir hvert aðildarríki, inn í ÁSB-samræmisreikning þess fyrir
það tiltekna reglufylgnisár.
2. Miðlægi stjórnandinn skal einnig færa summu viðeigandi
gagna um losun gróðurhúsalofttegunda fyrir öll aðildarríkin
fyrir tiltekið ár inn í reikning ESB vegna heildarfjölda
losunarheimilda fyrir árlegar losunarúthlutunareiningar.
78. gr.
Útreikningur á jöfnuði á ÁSB-samræmisreikningnum
1. Þegar viðeigandi gögn um losun gróðurhúsalofttegunda
eru færð inn skv. 77. gr. skal miðlægi stjórnandinn tryggja
að skrá Sambandsins reikni út jöfnuðinn á viðkomandi
ÁSB-samræmisreikningi með því að draga heildarmagn
losunar gróðurhúsalofttegunda, gefið upp sem tonn af
koltvísýringsígildi í viðkomandi ÁSB-samræmisreikningi, frá
summu allra árlegra losunarúthlutunareininga í sama ÁSBsamræmisreikningi.
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2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
sýni jöfnuðinn í hverjum ÁSB-samræmisreikningi.
79. gr.
Ákvörðun á tölum um stöðu reglufylgni
1. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að eftir að viðeigandi
gögn um losun gróðurhúsalofttegunda hafa verið færð inn skv.
77. gr. og eftir tímabil, eins og sett er fram í löggjöf Sambandsins,
til að nýta sveigjanleika skv. 3. og 5. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/
EB, ákvarði skrá Sambandsins tölu um stöðu reglufylgni
fyrir hvern ÁSB-samræmisreikning með því að reikna út
summu allra árlegra losunarúthlutunareininga, alþjóðlegra
inneigna, bráðabirgðaeininga vottaðrar losunarskerðingar og
langtímaeininga vottaðrar losunarskerðingar að frádregnu
heildarmagni losunar gróðurhúsalofttegunda, gefið upp sem
tonn af koltvísýringsígildi, á sama ÁSB-samræmisreikningi.
2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
skrái tölu um stöðu reglufylgni fyrir hvern ÁSBsamræmisreikning.
80. gr.

Nr. 23/1009

eða langtímaeiningum vottaðrar losunarskerðingar yfir á ÁSBsamræmisreikning viðkomandi aðildarríkis fyrir tiltekið ár á
reglufylgnitímabilinu. Slík millifærsla skal ekki framkvæmd
ef:
a) beiðni aðildarríkisins er lögð fram áður en jöfnuðurinn á
ÁSB-samræmisreikningnum er reiknaður út eða eftir að
talan um stöðu reglufylgni er ákvörðuð fyrir viðkomandi
ár eða
b) ef skilyrðunum, sem mælt er fyrir um í 5. gr. ákvörðunar
nr. 406/2009/EB er ekki fullnægt.
82. gr.
Yfirfærsla árlegra losunarúthlutunareininga
Miðlægi stjórnandinn skal tryggja, ef aðildarríki óskar
eftir því, að skrá Sambandsins annist millifærslu á árlegum
losunarúthlutunareiningum yfir á ÁSB-samræmis
reikning
viðkomandi aðildarríkis, fyrir tiltekið ár á reglu
fylgni
tímabilinu, af ÁSB-samræmisreikningi þess fyrir næsta ár á
reglufylgnitímabilinu. Slík millifærsla skal ekki framkvæmd
ef:

Beiting a- og c-liðar 1. mgr. 7. gr. ákvörðunar
nr. 406/2009/EB

a) beiðni aðildarríkisins er lögð fram áður en jöfnuðurinn á
ÁSB-samræmisreikningnum er reiknaður út eða eftir að
talan um stöðu reglufylgni er ákvörðuð fyrir viðkomandi
ár eða

1. Þegar tala um stöðu reglufylgni, sem er ákvörðuð
skv. 79. gr., er neikvæð skal miðlægi stjórnandinn tryggja
að skrá Sambandsins millifæri umframmagn losunar
gróðurhúsalofttegunda, gefið upp sem tonn af koltvísýringsígildi,
margfaldað með lækkunarstuðlinum (e. abatement factor) sem
er tilgreindur í a-lið 1. mgr. 7. gr ákvörðunar nr. 406/2009/EB,
af ÁSB-samræmisreikningi aðildarríkis á tilteknu ári yfir á
ÁSB-samræmisreikning þess fyrir næsta ár.

b) fjöldinn sem er millifærður fer yfir 5% af árlegri
losunarúthlutun næsta árs, eins og hún er ákvörðuð skv.
2. mgr. 3. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB, eða hærra
hlutfall ef framkvæmdastjórnin hefur heimilað aukna
yfirfærslu samkvæmt annarri undirgrein 3. mgr. 3. gr.
ákvörðunar nr. 406/2009/EB.
83. gr.

2. Um leið skal miðlægi stjórnandinn frysta ÁSBsamræmisreikninga viðkomandi aðildarríkis fyrir þau ár sem
eftir eru af reglufylgnitímabilinu.
3. Miðlægi stjórnandinn skal breyta stöðu ÁSB-sam
ræmisreikningsins úr frystur í opinn fyrir þau ár sem eftir eru
af reglufylgnitímabilinu, frá og með því ári þegar tala um stöðu
reglufylgni, sem er ákvörðuð skv. 79. gr., sýnir reglufylgni.
81. gr.
Notkun á alþjóðlegum inneignum, bráðabirgðaeiningum
vottaðrar losunarskerðingar og langtímaeiningum
vottaðrar losunarskerðingar
Miðlægi stjórnandinn skal tryggja, ef aðildarríki óskar eftir
því, að skrá Sambandsins annist millifærslu á alþjóðlegum
inneignum, bráðabirgðaeiningum vottaðrar losunarskerðingar

Yfirfærsla árlegra losunarúthlutunareininga
Miðlægi stjórnandinn skal tryggja, ef aðildarríki óskar
eftir því, að skrá Sambandsins annist millifærslu á árlegum
losunarúthlutunareiningum af ÁSB-samræmisreikningi
viðkomandi aðildarríkis, fyrir tiltekið ár á reglufylgnitímabilinu,
yfir á ÁSB-samræmisreikning þess fyrir hvaða næsta ár sem er
á reglufylgnitímabilinu. Slík millifærsla skal ekki framkvæmd
ef:
a) beiðni aðildarríkisins er lögð fram áður en jöfnuðurinn
á ÁSB-samræmisreikningnum er reiknaður út fyrir
viðkomandi ár,
b) fjöldinn sem er millifærður fer yfir jákvæða jöfnuðinn á
reikningnum, eins og reiknað er út skv. 78. gr., eða
c) staða ÁSB-samræmisreikningsins, sem hefur millifærsluna,
heimilar ekki millifærsluna.
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84. gr.

87. gr.

Yfirfærsla á ónotuðum réttindum til inneignar

Millifærsla á allt að 3% af réttindum til inneignar

Miðlægi stjórnandinn skal tryggja, ef aðildarríki óskar
eftir því, að skrá Sambandsins annist millifærslu á öllum
ónotuðum réttindum til inneignar, eða hlutum þeirra, af ÁSBsamræmisreikningi viðkomandi aðildarríkis fyrir tiltekið ár á
reglufylgnitímabilinu yfir á ÁSB-samræmisreikning þess fyrir
hvaða næsta ár sem er á reglufylgnitímabilinu. Slík millifærsla
skal ekki framkvæmd ef millifærslan er hafin áður en talan um
stöðu reglufylgni hefur verið ákvörðuð fyrir umrætt ár.

Miðlægi stjórnandinn skal tryggja, ef aðildarríki óskar
eftir því, að skrá Sambandsins annist millifærslu á öllum
ónotuðum réttindum til inneignar, eða hlutum þeirra, af ÁSBsamræmisreikningi viðkomandi aðildarríkis fyrir tiltekið ár yfir
á ÁSB-samræmisreikning annars aðildarríkis. Slík millifærsla
skal ekki framkvæmd ef:

85. gr.

b) millifærður fjöldi fer yfir leyfilegan fjölda aðildarríkis,
sem svarar til 3% eins og tilgreint er skv. 6. mgr.
5. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB að frádreginni
summu alþjóðlegra inneigna, bráðabirgðaeininga
vottaðrar losunarskerðingar eða langtímaeininga
vottaðrar losunarskerðingar sem eru varðveittar í ÁSBsamræmisreikningnum á þeim tímapunkti þegar tölur
um stöðu reglufylgni eru ákvarðaðar skv. 79. gr. þessarar
reglugerðar, eða

Millifærsla á allt að 5% af árlegri losunarúthlutun
aðildarríkis
Miðlægi stjórnandinn skal tryggja, ef aðildarríki óskar
eftir því, að skrá Sambandsins annist millifærslu á árlegum
losunarúthlutunareiningum af ÁSB-samræmisreikningi
viðkomandi aðildarríkis fyrir tiltekið ár yfir á ÁSBsamræmisreikning annars aðildarríkis. Slík millifærsla skal
ekki framkvæmd ef:
a) fjöldinn sem er millifærður fer yfir 5% af losunarúthlutun
aðildarríkisins, sem hefur færsluna, fyrir umrætt ár, eins og
hún er ákvörðuð skv. 2. mgr. 3. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/
EB eða eftirstandandi fjölda sem er til ráðstöfunar,
b) aðildarríkið hefur farið fram á millifærslu inn á ÁSBsamræmisreikning fyrir ár sem kemur á undan árinu sem
um ræðir eða
c) staða ÁSB-samræmisreikningsins, sem hefur millifærsluna,
heimilar ekki millifærsluna.
86. gr.
Millifærsla eftir útreikning á jöfnuði á ÁSBsamræmisreikningnum
Miðlægi stjórnandinn skal tryggja, ef aðildarríki óskar eftir
því, að skrá Sambandsins annist millifærslu á árlegum losunar
úthlutunareiningum af ÁSB-samræmisreikningi viðkomandi
aðildarríkis fyrir tiltekið ár yfir á ÁSB-samræmisreikning
annars aðildarríkis. Slík millifærsla skal ekki framkvæmd ef:

a) beiðni aðildarríkisins er lögð fram áður en jöfnuðurinn á
reikningnum er reiknaður út skv. 78. gr.,

b) fjöldinn sem er millifærður fer yfir jákvæða jöfnuðinn á
reikningnum, eins og reiknað er út skv. 78. gr., eða

c) staða ÁSB-samræmisreikningsins, sem hefur millifærsluna,
heimilar ekki millifærsluna.

a) beiðni aðildarríkisins er lögð fram áður en talan um stöðu
reglufylgni hefur verið reiknuð út fyrir umrætt ár,

c) staða ÁSB-samræmisreikningsins, sem hefur
millifærsluna, heimilar ekki millifærsluna.
88. gr.
Breytingar
1. Ef um er að ræða breytingar skv. 10. gr. ákvörðunar nr.
406/2009/EB eða einhverjar aðrar breytingar á summunni
sem er tilgreind í 74. gr. þessarar reglugerðar, sem myndu
leiða til aukningar á árlegri losunarúthlutun aðildarríkis
á reglufylgnitímabilinu, skal miðlægi stjórnandinn stofna
samsvarandi fjölda af árlegum losunarúthlutunareiningum á
reikningi ESB vegna heildarfjölda losunarheimilda fyrir árlegar
losunarúthlutunareiningar og millifæra yfir á viðeigandi ÁSBsamræmisreikning viðkomandi aðildarríkis.
2. Ef um er að ræða breytingar skv. 10. gr. ákvörðunar nr.
406/2009/EB eða einhverjar aðrar breytingar á summunni
sem er tilgreind í 74. gr. þessarar reglugerðar, sem myndu
leiða til minnkunar á árlegri losunarúthlutun aðildarríkis á
reglufylgnitímabilinu, skal miðlægi stjórnandinn millifæra
samsvarandi fjölda af árlegum losunarúthlutunareiningum
af viðeigandi ÁSB-samræmisreikningi aðildarríkisins yfir á
ÁSB-reikning þess fyrir niðurfelldar losunarheimildir.
89. gr.
Útskipti á bráðabirgðaeiningum vottaðrar
losunarskerðingar og langtímaeiningum vottaðrar
losunarskerðingar
1. Ef skipta þarf út bráðabirgðaeiningum vottaðrar losunar
skerðingar eða langtímaeiningum vottaðrar losunarskerðingar,
þegar þær eru í skrá Sambandsins, skal viðkomandi aðildarríki,
skv. d-lið 1. mgr. 5. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB, óska eftir
millifærslu Kýótóeininga af Kýótóbókunarskrá sinni yfir á
viðeigandi vörslureikning aðila í skrá Sambandsins.
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2. Við ákvörðun á tölu reglufylgni skv. 79. gr skal ekki telja
með útrunnar langtímaeiningar vottaðrar losunarskerðingar.
90. gr.
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3. Miðlægi stjórnandinn skal sjá til þess að truflanir á
starfsemi skrár Sambandsins og viðskiptadagbókar ESB verði
í lágmarki.

Framkvæmd og bakfærsla millifærslna

92. gr.

1. Að því er varðar allar millifærslur, sem eru tilgreindar í
þessum bálki, gilda 38., 39., 65. og 66. gr.

Þjónustuver

2. Millifærslur á ÁSB-samræmisreikninga, sem hefjast fyrir
mistök, má bakfæra að beiðni landsstjórnandans. Í slíkum
tilvikum gilda 4., 6. og 7. mgr. 70. gr.

V. BÁLKUR

1. Landsstjórnendur skulu veita þeim reikningshöfum og
reikningsfulltrúum í skrá Sambandsins, sem þeir stjórna,
aðstoð og stuðning í gegnum landsþjónustuver.

2. Miðlægi stjórnandinn skal veita landsstjórnendum
stuðning í gegnum miðlægt þjónustuver til að hjálpa þeim að
veita aðstoð í samræmi við 1. mgr.

SAMEIGINLEG TÆKNILEG ÁKVÆÐI
1. KAFLI

2. þáttur

Tæknilegar kröfur vegna skráningarkerfisins

Öryggi og sannvottun

1. þáttur

93. gr.

Ti l t æ k i l e i k i
91. gr.
Tiltækileiki og áreiðanleiki skrár Sambandsins og
viðskiptadagbókar ESB
1. Miðlægi stjórnandinn skal gera allar viðeigandi
ráðstafanir til að tryggja að:

Sannvottun skrár Sambandsins og landsbundinna
Kýótóbókunarskráa
1. Viðskiptadagbók ESB skal sannvotta auðkenni
skrár Sambandsins með hliðsjón af upplýsingaskipta- og
tækniforskriftunum sem kveðið er á um í 105. gr.

a) skrá Sambandsins sé aðgengileg reikningsfulltrúum og
landsstjórnendum allan sólarhringinn, alla daga vikunnar,

2. Aðildarríkin og Sambandið skulu nota stafrænu vottorðin
sem skrifstofa rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um
loftslagsbreytingar, eða aðili, sem hún tilnefnir, gefur út til
að sannvotta Kýótóbókunarskrár sínar gagnvart alþjóðlegu
viðskiptadagbókinni í því skyni að koma á samskiptatenglinum
sem um getur í 7. gr.

b) samskiptatenglarnir, sem um getur í 7. gr., milli skrár
Sambandsins, viðskiptadagbókar ESB og alþjóðlegu
viðskiptadagbókarinnar séu virkir allan sólarhringinn, alla
daga vikunnar,

94. gr.

c) nauðsynlegur hugbúnaður sé öryggisafritaður og að til
sé vélbúnaður til vara ef til þess kæmi að upphaflegi
vélbúnaðurinn eða hugbúnaðurinn brygðist,

d) skrá Sambandsins og viðskiptadagbók ESB bregðist
umsvifalaust við beiðnum frá reikningshöfum.

2. Miðlægi stjórnandinn skal sjá til þess að skrá Sambandsins
og viðskiptadagbók ESB taki upp traust kerfi og verklagsreglur
til að vernda öll viðeigandi gögn og auðvelda skjóta endurheimt
á gögnum og koma starfsemi á að nýju ef til bilana kemur eða
kerfishrun verður.

Aðgangur að reikningum í skrá Sambandsins
1. Reikningshafar skulu geta haft aðgang að reikningum
sínum í skrá Sambandsins gegnum örugga svæðið í skrá
Sambandsins. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að aðgangur
sé að örugga svæðinu á vefsetri skrár Sambandsins gegnum
Netið. Vefsetur skrár Sambandsins skal vera aðgengilegt á
öllum opinberum tungumálum Sambandsins.

2. Eftir stofnun reikninga fyrir vettvanga skv. 1. mgr.
14. gr. eða 1. mgr. 20. gr. skal miðlægi stjórnandinn koma á
tengjanleika milli vettvangsins og skrár Sambandsins. Miðlægi
stjórnandinn skal tryggja að reikningar í skrá Sambandsins,
þar sem aðgangur er um ytri viðskiptavettvanga í samræmi við
4. mgr. 21. gr. og þar sem einn viðurkenndur fulltrúi er einnig
viðurkenndur fulltrúi reiknings fyrir ytri viðskiptavettvang, séu
aðgengilegir fyrir ytri viðskiptavettvanginn sem reikningshafi
þess reiknings fyrir ytri viðskiptavettvang starfrækir.
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3. Samskipti milli viðurkenndra fulltrúa eða vettvanga og
örugga svæðisins í skrá Sambandsins skulu vera dulkóðuð
með hliðsjón af öryggiskröfunum sem settar eru fram í
upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum sem kveðið er á um í
105. gr.

4. Miðlægi stjórnandinn skal gera allar nauðsynlegar
ráðstafanir til að tryggja að aðgangur að örugga svæðinu í skrá
Sambandsins sé háður leyfi.

5. Ef öryggi skilríkja viðurkennds fulltrúa eða viðurkennds
viðbótarfulltrúa hefur verið stefnt í hættu skal viðurkenndi
fulltrúinn eða viðurkenndi viðbótarfulltrúinn þegar í stað loka
fyrir aðgang að viðkomandi reikningi, tilkynna það stjórnanda
reikningsins og óska eftir nýjum skilríkjum.

95. gr.
Sannvottun og leyfi viðurkenndra fulltrúa í skrá
Sambandsins
1. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
gefi út notendanafn og lykilorð handa hverjum viðurkenndum
fulltrúa og viðurkenndum viðbótarfulltrúa til að sannvotta þá
þannig að þeir hafi aðgang að skránni.

2. Viðurkenndur fulltrúi eða viðurkenndur viðbótarfulltrúi
skal einungis hafa aðgang að þeim reikningum í skrá
Sambandsins sem leyfi hans nær til og hann skal einungis
geta beðið um að þau ferli hefjist sem leyfi hans nær til skv.
23. gr. Sá aðgangur eða sú beiðni skal fara um örugga svæðið
á vefsetri skrár Sambandsins.

3. Til viðbótar við notendanafnið og lykilorðið, sem um
getur í 1. mgr., skal viðurkenndur fulltrúi eða viðurkenndur
viðbótarfulltrúi nota aukasannvottun til að fá aðgang að skrá
Sambandsins, með hliðsjón af aðferðum við aukasannvottun
sem settar eru fram í upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum
sem kveðið er á um í 105. gr.

4. Stjórnandi reiknings getur gengið út frá því að notandi,
sem skrá Sambandsins sannvottaði, sé viðurkenndi fulltrúinn
eða viðurkenndi viðbótarfulltrúinn sem sannvottunarskilríkin
eru skráð á, nema viðurkenndi fulltrúinn eða viðurkenndi
viðbótarfulltrúinn upplýsi stjórnanda reikningsins um að
öryggi skilríkja hans sé stefnt í hættu og hann óski eftir nýjum
skilríkjum.

5. Viðurkenndur fulltrúi skal gera allar nauðsynlegar
ráðstafanir til að koma í veg fyrir að skilríki hans glatist, þeim
sé stolið eða öryggi þeirra stefnt í hættu. Viðurkenndur fulltrúi
skal þegar í stað tilkynna það til landsstjórnandans ef skilríki
hans glatast, þeim er stolið eða öryggi þeirra stefnt í hættu.
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96. gr.
Lokað fyrir allan aðgang vegna öryggisbrots eða
öryggisáhættu
1. Framkvæmdastjórnin getur gefið miðlægum stjórnanda
fyrirmæli um að loka tímabundið fyrir aðgang að skrá
Sambandsins eða viðskiptadagbók ESB eða hluta þeirra ef
framkvæmdastjórnin hefur rökstuddan grun um öryggisbrot í
skrá Sambandsins eða viðskiptadagbók ESB eða að fyrir hendi
sé alvarleg öryggisáhætta í tengslum við skrá Sambandsins eða
viðskiptadagbók ESB sem stefnir heildstæði kerfisins í hættu,
þ.m.t. öryggisafritunar- og varabúnaðurinn sem um getur í
91. gr.

2. Ef öryggisbrot á sér stað eða ef öryggisáhætta er fyrir
hendi, sem getur leitt til tímabundinnar lokunar aðgangs, skal
landsstjórnandinn, sem uppgötvar brotið eða áhættuna, þegar
í stað tilkynna miðlæga stjórnandanum um hvers kyns áhættu
sem er fyrir hendi gagnvart öðrum hlutum af skrá Sambandsins.
Miðlægi stjórnandinn skal upplýsa alla landsstjórnendur um
það.

3. Ef landsstjórnanda verður ljóst að ástandið er þannig að
það krefst tímabundinnar lokunar aðgangs að reikningum sem
hann stjórnar í samræmi við þessa reglugerð skal hann tilkynna
miðlæga stjórnandanum og reikningshöfum um lokunina
með svo löngum fyrirvara sem aðstæður leyfa. Miðlægi
stjórnandinn skal tilkynna þetta öllum landsstjórnendum svo
fljótt sem auðið er.

4. Í tilkynningunni, sem um getur í 3. mgr., skulu koma
fram líkleg tímamörk á lokuninni og skal hún sjást greinilega á
almenna svæðinu á vefsetri viðskiptadagbókar ESB.

97. gr.
Tímabundin lokun aðgangs að losunarheimildum eða
Kýótóeiningum ef um er að ræða grun um sviksamleg
viðskipti
1. Landsstjórnandi eða landsstjórnandi sem kemur fram
að beiðni lögbærs yfirvalds getur lokað fyrir aðgang að
losunarheimildum eða Kýótóeiningum í þeim hluta af skrá
Sambandsins sem hann stjórnar:
a) í að hámarki fjórar vikur ef hann grunar að
losunarheimildirnar eða Kýótóeiningarnar hafi verið
notaðar í viðskiptum sem fela í sér svik, peningaþvætti,
fjármögnun hryðjuverka, spillingu eða önnur alvarleg
afbrot eða

b) á grundvelli og í samræmi við ákvæði landslaga um
lögmæt markmið sem stefnt er að.
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2. Framkvæmdastjórnin getur gefið miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um að loka fyrir aðgang að losunarheimildum eða
Kýótóeiningum í skrá Sambandsins eða viðskiptadagbók ESB
í að hámarki fjórar vikur ef framkvæmdastjórnina grunar að
losunarheimildirnar eða Kýótóeiningarnar hafi verið notaðar
í viðskiptum sem fela í sér svik, peningaþvætti, fjármögnun
hryðjuverka, spillingu eða önnur alvarleg afbrot.

3. Landsstjórnandinn eða framkvæmdastjórnin skal þegar í
stað upplýsa lögbært löggæsluyfirvald um lokunina.

4. Landsbundið löggæsluyfirvald í aðildarríki landsstjórn
andans getur einnig gefið stjórnandanum fyrirmæli um að
láta lokun koma til framkvæmda á grundvelli landslaga og í
samræmi við þau.

98. gr.
Samstarf við lögbær yfirvöld og tilkynning um
peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka eða afbrot
1. Landsstjórnandi, stjórnendur hans og starfsmenn skulu
eiga náið samstarf við viðkomandi lögbær yfirvöld til að koma
á fullnægjandi og viðeigandi verklagsreglum til að fyrirbyggja
og koma í veg fyrir starfsemi í tengslum við peningaþvætti eða
fjármögnun hryðjuverka.

2. Landsstjórnandi, stjórnendur hans og starfsmenn skulu
eiga náið samstarf við peningaþvættisskrifstofuna (FIU), sem
um getur í 21. gr. tilskipunar 2005/60/EB, með því að gera
eftirfarandi tafarlaust:

a) tilkynna peningaþvættisskrifstofunni, að eigin frumkvæði,
þegar vitneskja er um peningaþvætti, fjármögnun
hryðjuverka eða að glæpastarfsemi sé stunduð eða hafi
verið framin eða gerð tilraun til að fremja hana eða ef
grunur leikur á slíku eða gildar ástæður eru fyrir slíkum
grun,

b) með því að láta peningaþvættisskrifstofunni þegar í té, að
beiðni hennar, allar nauðsynlegar upplýsingar í samræmi
við málsmeðferðina í gildandi löggjöf.

3. Upplýsingarnar, sem um getur í 2. mgr., skulu
sendar peningaþvættisskrifstofunni (FIU) í aðildarríki
landsstjórnandans. Í landsráðstöfunum til að lögleiða stefnu
um stjórnun í tengslum við að uppfylla kröfur og um samskipti,
sem um getur í 1. mgr. 34. gr. tilskipunar 2005/60/EB, skal
tilnefna aðilann eða aðilana sem ber eða bera ábyrgð á að
framsenda upplýsingar samkvæmt þessari grein.
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4. Aðildarríki landsstjórnandans skal tryggja að lands
ráðstafanir til að lögleiða 26.–29. gr., 32. og 35. gr. tilskipunar
2005/60/EB gildi um landsstjórnandann.

99. gr.
Stöðvun ferla
1. Framkvæmdastjórnin getur gefið miðlæga stjórnandanum
fyrirmæli um að stöðva tímabundið staðfestingu viðskipta
dagbókar ESB á sumum eða öllum ferlum sem upprunnin eru
í skrá Sambandsins, ef hún er ekki starfrækt eða henni er ekki
haldið við í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar. Hún
skal þegar í stað tilkynna viðkomandi landsstjórnendum um
það.

2. Miðlægi stjórnandinn getur stöðvað tímabundið upphaf
eða samþykki sumra eða allra ferla í skrá Sambandsins vegna
reglubundins viðhalds eða viðhalds vegna neyðarástands á skrá
Sambandsins.

3. Landsstjórnandi getur óskað eftir því við framkvæmda
stjórnina að hún hefji á ný ferli sem hafa verið stöðvuð
í samræmi við 1. mgr. ef hann telur að úrlausnarefnin
sem ollu stöðvuninni hafi verið útkljáð. Ef svo er skal
framkvæmdastjórnin gefa miðlæga stjórnandanum fyrirmæli
um að hefja þessi ferli á ný. Að öðrum kosti skal hún hafna
beiðninni innan hæfilegs frests og upplýsa landsstjórnandann
um það án tafar, tilgreina ástæður sínar og setja fram viðmiðanir
sem skal uppfylla til þess að síðari tilkynning verði samþykkt.

3. þáttur
Sjálfvirkt eftirlit, skráning og lok ferla
100. gr.
Sjálfvirkt eftirlit með ferlum
1. Öll ferli verða að vera í samræmi við almennu kröfurnar á
sviði upplýsingatækni um rafræn boð sem tryggja árangursríkan
lestur, eftirlit og skráningu ferlis í skrá Sambandsins. Öll ferli
verða að vera í samræmi við sértæku kröfurnar sem varða ferli
og settar eru fram í þessari reglugerð.

2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að viðskiptadagbók
ESB láti fara fram sjálfvirkt eftirlit með öllum ferlum,
með hliðsjón af upplýsinga- og tækniforskriftunum sem
kveðið er á um í 105. gr., til að greina frávik og misræmi
sem verða til þess að tillagða ferlið er ekki í samræmi við
kröfur tilskipunar 2003/87/EB, ákvörðunar nr. 406/2009/EB og
þessarar reglugerðar.
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101. gr.
Greining á misræmi
1. Ef um er að ræða ferli, sem lokið hefur verið gegnum
beina samskiptatengilinn milli skrár Sambandsins og
viðskiptadagbókar ESB, sem um getur í 3. mgr. 7. gr., skal
miðlægi stjórnandinn tryggja að viðskiptadagbók ESB hætti
öllum ferlum þar sem hún greinir misræmi við sjálfvirka
eftirlitið, sem um getur í 2. mgr. 102. gr., og tilkynna það
skrá Sambandsins og stjórnanda reikninganna sem tengjast
viðskiptunum sem hefur verið hætt við með því að senda þeim
sjálfvirkan svarkóða. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá
Sambandsins tilkynni viðkomandi reikningshöfum þegar í stað
að ferlið hafi verið stöðvað.
2. Ef um er að ræða viðskipti, sem hefur verið lokið í gegnum
alþjóðlegu viðskiptadagbókina sem um getur í 1. mgr. 7. gr.,
skal alþjóðlega viðskiptadagbókin hætta öllum ferlum þar sem
alþjóðlega viðskiptadagbókin eða viðskiptadagbók ESB greinir
misræmi við sjálfvirka eftirlitið sem um getur í 2. mgr. 102. gr.
Ef alþjóðlega viðskiptadagbókin hefur hætt ferli skal miðlægi
stjórnandinn tryggja að viðskiptadagbók ESB hætti einnig við
viðskiptin. Alþjóðlega viðskiptadagbókin upplýsir stjórnendur
viðkomandi skráa um stöðvun viðskiptanna með því að senda
þeim sjálfvirkan svarkóða. Ef skrá Sambandsins er ein þeirra
skráa sem tengist þessu skal miðlægi stjórnandinn tryggja
að skrá Sambandsins tilkynni það einnig þeim stjórnanda
reikninga í skrá Sambandsins, sem tengist viðskiptunum sem
hætt var við, með því að senda honum sjálfvirkan svarkóða.
Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
tilkynni viðkomandi reikningshöfum þegar í stað að ferlið hafi
verið stöðvað.
102. gr.
Greining á misræmi innan skrár Sambandsins og
landsbundinna Kýótóbókunarskráa
1. Miðlægi stjórnandinn og aðildarríkin skulu tryggja að
skrá Sambandsins og aðrar Kýótóbókunarskrár innihaldi eftir
litskóða fyrir færslur og eftirlitskóða fyrir svör til að tryggja
rétta túlkun upplýsinga sem fara á milli í hverju ferli. Í eftirlits
kóðunum skal tekið tillit til þeirra sem er að finna í upplýsinga
skipta- og tækniforskriftunum sem kveðið er á um í 105. gr.
2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að áður en öll ferli
hefjast og meðan á þeim stendur skuli skrá Sambandsins láta
fara fram viðeigandi, sjálfvirkt eftirlit til að tryggja að misræmi
sé greint og röng ferli stöðvuð áður en sjálfvirkt eftirlit fer fram
á vegum viðskiptadagbókar ESB.
103. gr.
Afstemming — greining viðskiptadagbókar ESB á
ósamræmi
1. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að viðskiptadagbók
ESB hefji reglubundið afstemmingu gagna til að tryggja
að skrár hennar um reikninga, handhöfn Kýótóeininga og
losunarheimilda séu í samræmi við skrár um slíka handhöfn
í skrá Sambandsins. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að
viðskiptadagbók ESB skrái öll ferli.
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2. Ef viðskiptadagbók ESB greinir ósamræmi meðan á
afstemmingu gagna stendur, sem um getur í 1. mgr., þar sem
upplýsingar varðandi reikninga, handhöfn Kýótóeininga og
losunarheimilda sem skrá Sambandsins veitir og eru hluti af
reglubundinni afstemmingu eru frábrugðnar upplýsingunum
í viðskiptadagbók ESB skal miðlægi stjórnandinn tryggja
að viðskiptadagbókin komi í veg fyrir að lokið sé við
fleiri ferli í tengslum við reikningana, losunarheimildirnar
eða Kýótóeiningarnar sem ósamræmið snýst um. Miðlægi
stjórnandinn skal tryggja að viðskiptadagbók ESB upplýsi
miðlæga stjórnandann og stjórnendur viðkomandi reikninga
þegar í stað um hvers kyns ósamræmi.
104. gr.
Lok ferla
1. Öllum viðskiptum, sem tilkynnt er um til alþjóðlegu
viðskiptadagbókarinnar í samræmi við 1. mgr. 7. gr., telst
vera lokið þegar alþjóðlega viðskiptadagbókin tilkynnir
viðskiptadagbók ESB að hún hafi lokið við ferlið.
2. Öllum viðskiptum og öðrum ferlum, sem tilkynnt er um
til viðskiptadagbókar ESB í samræmi við 3. mgr. 7. gr., telst
vera lokið þegar viðskiptadagbókin tilkynnir skrá Sambandsins
að hún hafi lokið við ferlið. Miðlægi stjórnandinn skal
tryggja að viðskiptadagbók ESB hætti sjálfkrafa við að ljúka
viðskiptum eða ferli ef ekki reynist unnt að ljúka því innan
sólarhrings frá því að tilkynnt var um það.
3. Afstemmingarferli gagna, sem um getur í 1. mgr. 103.
gr., telst lokið þegar öllu ósamræmi milli upplýsinganna í
skrá Sambandsins og upplýsinganna í viðskiptadagbók ESB á
tilteknum tíma og degi hefur verið eytt og afstemmingarferli
gagna hefur hafist að nýju og því verið lokið á árangursríkan
hátt.
4. þáttur
F o r s k r i f t i r o g s t j ó r n u n b re y t i n g a
105. gr.
Upplýsingaskipta- og tækniforskriftir
1. Framkvæmdastjórnin skal hafa tiltækar fyrir landsyfirvöld
þær upplýsingaskipta- og tækniforskriftir sem eru nauðsynlegar
vegna upplýsingaskipta milli skráa og viðskiptadagbóka,
þ.m.t. auðkenniskóða, sjálfvirkt eftirlit, svarkóða og
gagnaskráningarkröfur auk prófunaraðferða og öryggiskrafna
sem eru nauðsynlegar til að hefja upplýsingaskipti.
2. Upplýsingaskipta- og tækniforskriftirnar skulu teknar
saman í samráði við vinnuhóp stjórnenda í nefndinni um
loftslagsbreytingar og skulu vera í samræmi við starfrænar
og tæknilegar forskriftir fyrir upplýsingaskiptastaðla fyrir
skráningarkerfi samkvæmt Kýótóbókuninni sem útfærðar voru
samkvæmt ákvörðun 12/CMP.1
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106. gr.
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Sambandsins í tengslum við reikninga sem þeir stjórna eða
hafa stjórnað, geti leitað í þeim og flutt þær út.

Stjórnun breytinga og útgáfu
Sé þörf á nýrri útgáfu af hugbúnaði fyrir skrá Sambandsins skal
miðlægi stjórnandinn tryggja að lokið sé við prófunarferlin, sem
sett eru fram í upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum sem
kveðið er á um í 105. gr., áður en samskiptatenglinum er komið
á og hann er gerður virkur milli nýju hugbúnaðarútgáfunnar og
viðskiptadagbókar ESB eða alþjóðlegu viðskiptadagbókarinnar.
2. KAFLI
Skráningarupplýsingar, skýrslur, trúnaðarkvöð og gjöld
107. gr.

109. gr.
Skýrslugjöf
1. Miðlægi stjórnandinn skal sjá til þess að upplýsingarnar,
sem um getur í XIV. viðauka, séu aðgengilegar á gagnsæjan
og skipulagðan hátt fyrir viðtakendur, sem eru tilgreindir í
XIV. viðauka, í gegnum vefsetur viðskiptadagbókar ESB.
Miðlægi stjórnandinn skal gera allar eðlilegar ráðstafanir til að
upplýsingarnar, sem um getur í XIV. viðauka, séu aðgengilegar
eins oft og sett er fram í XIV. viðauka. Miðlægi stjórnandinn
skal ekki birta viðbótarupplýsingar úr viðskiptadagbók ESB
eða skrá Sambandsins nema það sé leyfilegt skv. 110. gr.

Vinnsla upplýsinga og persónuupplýsinga
1. Miðlægi stjórnandinn og aðildarríkin skulu tryggja
að skrá Sambandsins, viðskiptadagbók ESB og aðrar
Kýótóbókunarskrár geymi einungis og vinni upplýsingar sem
varða reikningana, reikningshafana og reikningsfulltrúana eins
og sett er fram í töflu III-I í III. viðauka, töflum VI-I og VI-II
í VI. viðauka, töflu VII-I í VII. viðauka og töflu VIII-I í VIII.
viðauka.
2. Ekki skal skrá sérstaka gagnaflokka, eins og skilgreint
er í 8. gr. tilskipunar 95/46/EB og 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
45/2001, í skrá Sambandsins, viðskiptadagbók ESB eða aðrar
Kýótóbókunarskrár.
3. Miðlægi stjórnandinn og aðildarríkin skulu tryggja
að einungis persónuupplýsingar, sem tengjast millifærslum
sem millifæra Kýótóeiningar, séu millifærðar í alþjóðlegu
viðskiptadagbókina.
108. gr.
Skráningarupplýsingar
1. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins
geymi skráningarupplýsingar um öll ferli, ferliskrá og
reikningshafa í fimm ár eftir að reikningi er lokað.
Miðlægi stjórnandinn og aðildarríkin skulu tryggja að
skrá Sambandsins og aðrar Kýótóbókunarskrár geymi
skráningarupplýsingar um öll viðeigandi ferli, ferliskrá og
reikningshafa Kýótóbókunarskráa í 15 ár eftir að reikningi er
lokað eða þar til öll atriði er varða framkvæmdina, sem koma
fram í tengslum við aðila að rammasamningi Sameinuðu
þjóðanna um loftslagsbreytingar, hafa verið útkljáð, hvort sem
síðar verður.
2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að landsstjórnendur
geti haft aðgang að öllum skráningarupplýsingum í skrá

2. Landsstjórnendur geta einnig gert þær upplýsingar, sem
um getur í XIV. viðauka og sem þeir hafa aðgang að í
samræmi við 110. gr., svo oft, sem kveðið er á um í XIV.
viðauka og fyrir þá viðtakendur sem þar eru tilgreindir,
aðgengilegar á gagnsæjan og skipulagðan hátt á vefsetri sem
er opið almenningi á Netinu. Landsstjórnendur skulu ekki
birta viðbótarupplýsingar úr skrá Sambandsins nema það sé
leyfilegt skv. 110. gr.

110. gr.
Trúnaðarkvaðir
1. Upplýsingar, þ.m.t. um handhöfn allra reikninga, öll
viðskipti sem fara fram, sérstakan einingarauðkenniskóða
losunarheimildanna og sérstakan einingarauðkenniskóða fyrir
einingarraðnúmer Kýótóeininganna, sem eru geymdar eða sem
viðskipti eru höfð með, sem varðveittar eru í viðskiptadagbók
ESB, skrá Sambandsins og öllum öðrum Kýótóbókunarskrám,
skulu teljast trúnaðarupplýsingar nema gerð sé krafa um annað
samkvæmt lögum Sambandsins eða með ákvæðum landslaga
um lögmæt markmið, sem stefnt er að, sem eru samrýmanleg
við þessa reglugerð og hófleg.
2. Eftirtaldir aðilar geta fengið gögn, sem eru varðveitt í
skrá Sambandsins og viðskiptadagbók ESB, frá miðlægum
stjórnanda eða landsstjórnanda:
a) löggæslu- og skattyfirvöld í tilteknu aðildarríki,
b) Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum,
c) Endurskoðunarrétturinn,
d) Evrópska réttaraðstoðin,
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e) lögbær yfirvöld sem um getur í 11. gr. tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB (20) og í 1. mgr.
37. gr. tilskipunar 2005/60/EB,

f) landsbundin, lögbær eftirlitsyfirvöld,

g) landsstjórnendur aðildarríkja og lögbær yfirvöld sem um
getur í 18. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

3. Þeir aðilar, sem um getur í 2. mgr., geta fengið
gögn ef þeir fara fram á það við miðlæga stjórnandann
eða landsstjórnandann ef slíkar beiðnir eru rökstuddar og
nauðsynlegar vegna rannsóknar, greiningar, saksóknar,
skattaframkvæmdar eða vegna aðfarar, endurskoðunar og
fjármálaeftirlits vegna svika í tengslum við losunarheimildir
eða Kýótóeiningar eða vegna peningaþvættis, fjármögnunar
hryðjuverka, annarra alvarlegra afbrota, markaðsmisnotkunar
þar sem unnt er að nota reikninga í skrá Sambandsins eða
Kýótóbókunarskránum eða vegna brota á lögum Sambandsins
eða landslögum sem tryggja starfsemi viðskiptakerfis ESB
fyrir losunarheimildir.

4. Aðili, sem fær upplýsingar í samræmi við 3. mgr.,
skal tryggja að þær séu aðeins notaðar í þeim tilgangi sem
tilgreindur er í beiðninni í samræmi við 3. mgr. og ekki
gerðar aðgengilegar, annaðhvort vísvitandi eða fyrir slysni,
aðilum sem ekki tengjast fyrirhugaðri notkun upplýsinganna.
Þetta ákvæði skal ekki koma í veg fyrir að þessir aðilar
geri upplýsingarnar aðgengilegar öðrum aðilum, sem eru
tilgreindir í 2. mgr., ef það er nauðsynlegt af þeim ástæðum
sem tilgreindar eru í beiðninni sem lögð er fram skv. 3. mgr.

5. Ef aðilarnir, sem um getur í 2. mgr., óska eftir því getur
miðlægi stjórnandinn veitt þeim aðgang að upplýsingum um
viðskipti, sem heimila ekki beina auðkenningu á tilteknum
aðilum, til að leita að grunsamlegum viðskiptamynstrum.
Aðilar, sem hafa slíkan aðgang, geta tilkynnt öðrum aðilum,
sem tilgreindir eru í 2. mgr., um grunsamleg viðskiptamynstur.

6. Evrópulögreglan skal fá varanlegan lesaðgang að gögnum
sem eru geymd í skrá Sambandsins og viðskiptadagbók ESB
til þess að sinna störfum sínum í samræmi við ákvörðun
ráðsins 2009/371/DIM(21). Evrópulögreglan skal upplýsa
framkvæmdastjórnina um notkun sína á gögnunum.
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viðbótarfulltrúa í samræmi við a- og b-lið 5. mgr. 24. gr. og
nöfn og auðkenni reikningshafa, viðurkennds fulltrúa eða
viðurkennds viðbótarfulltrúa reikninga sem aðgangi að hefur
verið lokað tímabundið í samræmi við 34. gr. eða reikninga
sem hefur verið lokað í samræmi við 33. gr. Landsstjórnendur
skulu upplýsa viðkomandi aðila um þetta.

8. Landsstjórnendur geta ákveðið að tilkynna löggæslu- og
skattyfirvöldum í landinu um öll viðskipti þar sem um er að
ræða fjölda eininga sem er meiri en sá sem landsstjórnandinn
hefur ákvarðað og tilkynna um alla reikninga sem tengjast
fjölda viðskipta á tímabili sem er meiri en sá fjöldi sem
landsstjórnandinn hefur ákvarðað.

9. Hvorki viðskiptadagbók ESB, skrá Sambandsins né aðrar
Kýótóbókunarskrár skulu krefjast þess af reikningshöfum
að þeir leggi fram upplýsingar um verð í tengslum við
losunarheimildir eða Kýótóeiningar.

10. Uppboðsvaktarinn, sem er tilnefndur skv. 24. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, skal hafa aðgang að öllum
upplýsingum varðandi afhendingarreikninginn fyrir uppboðnar
losunarheimildir sem er í skrá Sambandsins.

111. gr.
Gjöld
1. Miðlægi stjórnandinn skal ekki innheimta nein gjöld af
reikningshöfum í skrá Sambandsins.

2. Landsstjórnendur geta innheimt sanngjörn gjöld af
reikningshöfum sem eru undir þeirra stjórn.

3. Landsstjórnendur skulu tilkynna miðlæga stjórnandanum
um innheimtu gjöldin og um allar breytingar á gjöldunum
innan tíu virkra daga. Miðlægi stjórnandinn skal láta öll gjöld
koma fram á opinberu vefsetri.

112. gr.
7. Landsstjórnendur skulu, á öruggan hátt, gera öllum öðrum
landsstjórnendum og miðlæga stjórnandanum aðgengileg nöfn
og auðkenni aðila, sem þeir hafa synjað um stofnun reiknings
í samræmi við a-, b- og c-lið 2. mgr. 22. gr., eða aðila sem þeir
höfnuðu að tilnefna sem viðurkennda fulltrúa eða viðurkennda
(20) Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16.
(21) Stjtíð. ESB L 121, 15.5.2009, bls. 37.

Truflun á starfsemi
Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að truflun á starfsemi skrár
Sambandsins verði í lágmarki með því að gera allar hugsanlegar
ráðstafanir til að tryggja tiltækileika skrár Sambandsins og
viðskiptadagbókar ESB og öryggi þeirra og með því að tryggja
traust kerfi og ferli til að vernda allar upplýsingar.
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IV. BÁLKUR
UMBREYTINGAR- OG LOKAÁKVÆÐI
113. gr.
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í 2. mgr. a í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB og gildir um
innskil losunarheimilda, fyrir umráðanda loftfars fyrir
næstliðið ár í samræmi við 29. gr. skal skrá Sambandsins
setja stöðuna undanskilinn á viðkomandi vörslureikning
fyrir umráðanda loftfara.

Framkvæmd
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn
sýslu
fyrirmæli til að fara að reglugerð þessari, einkum að
lands
stjórnendur uppfylli skyldur sínar um að sannreyna
og endurskoða upplýsingar sem lagðar eru fram skv. 22. gr.
(1. mgr.), 24. gr. (4. mgr.) og 25. gr. (4. mgr.).
114. gr.
Frekari notkun á reikningum
Reikningar, eins og tilgreint er í 3. kafla I. bálks í þessari
reglugerð, sem eru opnaðir eða notaðir samkvæmt reglugerð
(ESB) nr. 920/2010, skulu notaðir áfram í tengslum við þessa
reglugerð.
Reikningar fyrir viðskiptavettvanga, sem eru opnaðir
samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 920/2010, skulu notaðir áfram
sem reikningar fyrir ytri viðskiptavettvanga í tengslum við
þessa reglugerð.

2. Skrá Sambandsins skal gera stöðu reikningsins virka
ef sannprófað losunargildi fyrir árið á undan yfirstandandi
ári er ekki 0.“

3) Í stað 4. mgr. 41. gr. komi eftirfarandi:

„4. Ef undanskilinn vörslureikningur fyrir umráðanda
loftfara fær ekki losunarheimildir skv. 1. mgr. skal ekki
stofna þær losunarheimildir á reikningnum þótt honum
verði síðar breytt í opinn reikning.“

4) Í stað 57. gr. komi eftirfarandi:

„57. gr.

115. gr.
Gildistaka takmarkana á notkun
Miðlægi stjórnandinn skal láta landsstjórnendum í té skrá
yfir reikninga vegna viðskipta með losunarheimildir sem
hafa að geyma alþjóðlegar inneignir sem ekki er hægt að nota
vegna ráðstafana sem eru samþykktar skv. 9. mgr. 11. gr. a í
tilskipun 2003/87/EB, eftir þær dagsetningar sem eru fastsettar
með þessum ráðstöfunum. Á grundvelli þessarar skrár skal
landsstjórnandinn fara fram á það við reikningshafann að
hann tilgreini Kýótóbókunarreikning til að millifæra slíkar
alþjóðlegar inneignir á.
Ef reikningshafinn hefur ekki brugðist við beiðni stjórnandans
innan 40 virkra daga skal stjórnandinn færa alþjóðlegu
inneignirnar á landsbundinn Kýótóbókunarreikning.
116. gr.

Innlögn milli tímabila

Innan 10 virkra daga frá lokum jöfnunarviðskiptanna sem
fram koma í 56. gr. skal skrá Sambandsins fella niður
losunarheimildir skv. II. kafla sem gilda fyrir tímabilið
2008–2012 og eru geymdar á notendareikningum í skrá
Sambandsins og gefa út jafnmargar losunarheimildir skv.
II. kafla sem gilda fyrir tímabilið 2013–2020 fyrir sömu
reikninga og fella niður losunarheimildir skv. III. kafla
sem gilda fyrir tímabilið 2008–2012 og eru geymdar
á notendareikningum í skrá Sambandsins og gefa út
jafnmargar losunarheimildir skv. III. kafla sem gilda fyrir
tímabilið 2013–2020 fyrir sömu reikninga.“

5) Í stað 4. mgr. 52. gr. komi eftirfarandi:

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 920/2010
Reglugerð (ESB) nr. 920/2010 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæði 3.–28. gr. falli brott.
2) Í stað 32. gr. komi eftirfarandi:
„32. gr.
Undanskildir vörslureikningar fyrir umráðendur
loftfara
1. Ef sannprófað losunargildi er 0 og fært þannig í skrá
Sambandsins eigi síðar en lokadaginn, sem settur er fram

„4. Miðlægi stjórnandinn skal draga tiltekinn fjölda frá
lágmarksinnstæðunni sem skráð er í viðskiptadagbók ESB
þegar jöfnunarviðskiptin hafa farið fram í samræmi við
56. gr. Það sem er dregið frá skal vera jafnt heildarfjölda
losunarheimilda skv. III. kafla sem skilað er inn af
vörslureikningum rekstraraðila sem landsstjórnandi
aðildarríkisins fyrir tímabilið 2008–2012 stjórnar, auk
jöfnunargildisins eins og það er reiknað í samræmi við 3.
mgr. 56. gr.“

6) Ákvæði 59.–79. gr. falli brott.
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117. gr.
Niðurfelling
Reglugerð (ESB) nr. 1193/2011 er felld úr gildi.
Reglugerð (ESB) nr. 920/2010 er felld úr gildi frá og með 1. október 2013.
118. gr.
Gildistaka
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 2. maí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Forseti.
José Manuel BARROSO

_________
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Miðlægur stjórnandi

Miðlægur stjórnandi

Miðlægur stjórnandi

Miðlægur stjórnandi

Miðlægur stjórnandi

Miðlægur stjórnandi

Miðlægur stjórnandi

Miðlægur stjórnandi

ESB

ESB

Reikningur ESB
ESB
vegna varasjóðs fyrir
nýja aðila

ESB

Uppboðsreikningur
ESB fyrir losunar
heimildir

Úthlutunar
ESB
reikningur ESB fyrir
losunarheimildir

ESB

Reikningur ESB
fyrir heildarfjölda
losunarheimilda
vegna flugs

Uppboðsreikningur
ESB fyrir losunar
heimildir vegna
flugs

Reikningur ESB
vegna sérstaks
varasjóðs

Úthlutunarreikningur ESB
ESB fyrir losunar
heimildir vegna
flugs

Reikningur
Sambandsins
fyrir niðurfelldar
losunarheimildir

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Almennar
losunarheimildir

Losunarheimildir
vegna flugs

Losunar
úthlutunar
einingar (AEAs)
Eining úthlutaðs
magns (AAU)

Já

Nei

Nei

Nei

Já

Já

Já

Nei

Já

Já

Já

Já

Já

Nei

Nei

Nei

Já

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

I. Rekstrarreikningar viðskiptakerfis fyrir losunarheimildir í skrá Sambandsins

Fjöldi reikninga
af þessari tegund

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Eining vottaðrar
losunarskerðingar
(CER)

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Losunar
skerðingareining
(ERU)

Kýótóeiningar

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Langtímaeiningar
vottaðrar losunar
skerðingar
(lCER)/ bráða
birgðaeiningar
vottaðrar losunar
skerðingar
(tCER)

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Bindingareining
(RMU)/losunar
skerðingar
eining (ERU) úr
bindingareiningu
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ESB

Miðlægur stjórnandi

Stjórnandi reiknings

ESB

Reikningshafi

Reikningur ESB
vegna heildarfjölda
losunarheimilda

Heiti reiknings
tegundar

Losunarheimildir

Einingar sem ekki eru Kýótóeiningar

Tegundir reikninga og tegundir eininga sem varðveita má í hverri tegund reikninga (9. gr.)

Tafla I-I

I. VIÐAUKI
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ESB

ESB

Rekstraraðili

Umráðandi
loftfars

Einstaklingur

Aðildarríki

Einstaklingur

Reikningur ESB
fyrir alþjóðlegar
inneignir

Reikningur ESB
fyrir skipti á
inneignum

Vörslureikningur
rekstraraðila

Vörslureikningur
umráðanda loftfars

Einkavörslu
reikningur

Landsbundinn
vörslureikningur

Viðskiptareikningur

Landsstjórnandi eða
miðlægur stjórnandi
sem hefur opnað
reikninginn

Landsstjórnandi
aðildarríkisins sem á
reikninginn

Landsstjórnandi eða
miðlægur stjórnandi
sem hefur opnað
reikninginn

Landsstjórnandi
aðildarríkisins sem
stjórnar umráðanda
loftfars

Landsstjórnandi
aðildarríkisins þar
sem stöðin er

Miðlægur stjórnandi

Miðlægur stjórnandi

Landsstjórnandi
sem hefur opnað
reikninginn

Stjórnandi reiknings

Já

Nei

Já

Losunarheimildir
vegna flugs

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Eining úthlutaðs
magns (AAU)

Já

Já

Já

Já

Já

Já

Já

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Já

Já

Nei

Nei

III. Viðskiptareikningar viðskiptakerfis fyrir losunarheimildir í skrá Sambandsins
Eins og samþykkt
er

Einn eða fleiri
fyrir hvert
aðildarríki

Já

Nei

Já

Almennar
losunarheimildir

Losunar
úthlutunar
einingar (AEAs)

II. Vörslureikningar viðskiptakerfis fyrir losunarheimildir í skrá Sambandsins

Eins og samþykkt
er

Einn fyrir hvern
umráðanda
loftfars

Einn fyrir hverja
stöð

2

2

Einn eða fleiri
fyrir hvern
uppboðsvettvang

Fjöldi reikninga
af þessari tegund

Já(**)

Já(**)

Já(**)

Já(**)

Já(**)

Já(**)

Já(**)

Já(**)

Já(**)

Já(**)

Nei

Já(**)

Já(**)

Nei

Nei

Losunar
skerðingareining
(ERU)

Nei

Eining vottaðrar
losunarskerðingar
(CER)

Kýótóeiningar

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Langtímaeiningar
vottaðrar losunar
skerðingar
(lCER)/ bráða
birgðaeiningar
vottaðrar losunar
skerðingar
(tCER)

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Bindingareining
(RMU)/losunar
skerðingar
eining (ERU) úr
bindingareiningu
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IV. Aðrir reikningar
vegna viðskipta með
losunarheimildir í
skrá Sambandsins

Uppboðshaldari,
uppboðs
vettvangur,
greiðslu
jöfnunarkerfi eða
uppgjörskerfi

Reikningshafi

Afhendingar
reikningur fyrir
uppboðnar losunar
heimildir

Heiti reiknings
tegundar

Losunarheimildir

Einingar sem ekki eru Kýótóeiningar
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Sannprófandi

Aðildarríki

Aðili að
Kýótóbókuninni

Sannprófanda
reikningur

Reikningur fyrir
landsbundinn
eftirlitsvettvang

Vörslureikningur
aðila

Hámarksfjöldi
einn fyrir hvert
aðildarríki

1

ESB

ESB

Einstaklingur

Útskiptareikningur
bráðabirgðaeininga
vottaðrar
losunarskerðingar

Útskiptareikningur
langtímaeininga
vottaðrar
losunarskerðingar

Einkavörslu
reikningur(***)

Landsstjórnandi eða
miðlægur stjórnandi
sem hefur opnað
reikninginn

1

1

1

Innlánsreikningur
fyrir einingar
úthlutaðs magns
í kerfinu fyrir
viðskipti með
losunarheimildir

Miðlægur stjórnandi

1

Miðlægur stjórnandi

Losunar
skerðingareining
(ERU)

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Fer eftir
aðildarríki(*)

Já

Já

Já

Já

Já

Já

Fer eftir
aðildarríki(*)

Já

Já

Nei

Já

Já

Já

Fer eftir
aðildarríki(*)

Já

Já

Nei

Já

Já

Já

Fer eftir
aðildarríki(*)

Já

Já

Nei

Já

Já

Já

Langtímaeiningar
vottaðrar losunar
skerðingar
(lCER)/ bráða
birgðaeiningar
vottaðrar losunar
skerðingar
(tCER)

Fer eftir
aðildarríki(*)

Já

Já

Nei

Já

Já

Já

Bindingareining
(RMU)/losunar
skerðingar
eining (ERU) úr
bindingareiningu
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VI. Reikningar fyrir bókhald um viðskipti skv. 4. bálki.

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

V. Kýótóbókunarreikningar í samstæðukerfi evrópskra skráa

Þessi tegund reiknings hefur ekki að geyma neina einingu.

Þessi tegund reiknings hefur ekki að geyma neina einingu.

Eining vottaðrar
losunarskerðingar
(CER)

Einn fyrir hvert
aðildarríki
fyrir hvern
sannprófanda

Losunarheimildir
vegna flugs

Eining úthlutaðs
magns (AAU)

Þessi tegund reiknings hefur ekki að geyma neina einingu.

Almennar
losunarheimildir

Losunar
úthlutunar
einingar (AEAs)

Kýótóeiningar

Einn fyrir hvert
aðildarríki
fyrir hvern ytri
viðskiptavettvang

Fjöldi reikninga
af þessari tegund

Stjórnandi
a.m.k. 1
Kýótóbókunarskrár
(í skrá Sambandsins:
1
miðlægi stjórnandinn)

Miðlægur stjórnandi

Landsstjórnandi
sem hefur opnað
reikninginn

Landsstjórnandi
sem hefur opnað
reikninginn

Stjórnandi reiknings

Innlausnarreikningur

Ógildingarreikningur

Ytri viðskipta
vettvangur

Reikningshafi

Reikningur fyrir ytri
viðskiptavettvang

Heiti reiknings
tegundar

Losunarheimildir

Einingar sem ekki eru Kýótóeiningar
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Aðildarríki

ÁSBsamræmisreikningur

1 fyrir hvert
og eitt
reglufylgniáranna
8 fyrir hvert
aðildarríki

1

1

Fjöldi reikninga
af þessari tegund

Nei

Nei

Nei

Nei

Losunarheimildir
vegna flugs

Nei

Nei

Almennar
losunarheimildir

Já

Já

Já

Losunar
úthlutunar
einingar (AEAs)

Nei

Nei

Nei

Eining úthlutaðs
magns (AAU)

Já

Nei

Nei

Eining vottaðrar
losunarskerðingar
(CER)

Já

Nei

Nei

Losunar
skerðingareining
(ERU)

Kýótóeiningar

Já

Nei

Nei

Langtímaeiningar
vottaðrar losunar
skerðingar
(lCER)/ bráða
birgðaeiningar
vottaðrar losunar
skerðingar
(tCER)

Nei

Nei

Nei

Bindingareining
(RMU)/losunar
skerðingar
eining (ERU) úr
bindingareiningu

(*) Landsstjórnandi aðildarríkis getur ákveðið hvort tegund reiknings getur geymt þessa tegund eininga.
(**) Að undanskildum einingum sem ekki uppfylla kröfur vegna notkunar skv. 11. gr. a og 11. gr. b í tilskipun 2003/87/EB, 58. gr. þessarar reglugerðar og ráðstöfunum sem eru samþykktar skv. 11. gr. a (9. mgr.) í tilskipun 2003/87/EB.
(***) Kýótóbókunarvörslureikningar rekstraraðila (e. KP operator holding accounts), sem eru fyrir hendi í landsbundnum Kýótóbókunarskrám fyrir samstæðuna, sem um getur í 4. mgr. 8. gr., geta haft að geyma sömu tegundir eininga.

Miðlægur stjórnandi

Miðlægur stjórnandi

ESB

ÁSB-reikningur
fyrir niðurfelldar
losunarheimildir

Stjórnandi reiknings

Miðlægur stjórnandi

Reikningshafi

ESB
Reikningur ESB
vegna heildarfjölda
losunarheimilda
fyrir árlegar losunar
úthlutunareiningar

Heiti reiknings
tegundar

Losunarheimildir

Einingar sem ekki eru Kýótóeiningar
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II. VIÐAUKI
Skilmálar og skilyrði (11. gr.)
Greiðsla þóknana
1.

Skilmálarnir og skilyrðin varðandi hvers kyns gjöld skráa fyrir stofnun og viðhald reikninga.

2.

Breyting á grundvallarskilmálum sem endurspegla breytingar á þessari reglugerð eða breytingar á landslöggjöf.

Breytingar á grundvallarskilmálum og -skilyrðum

Lausn deilumála
3.

Ákvæði sem varða deilumál milli reikningshafa og val landsstjórnenda um dómstól.
Ábyrgð og bótaábyrgð

4.

Takmörkun á bótaábyrgð fyrir landsstjórnandann.

5.

Takmörkun á bótaábyrgð fyrir reikningshafann.
____________

Nr. 23/1023

Nr. 23/1024

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

III. VIÐAUKI
Upplýsingar sem leggja skal fram með beiðnum um stofnun reiknings (13., 14. og 19. gr.)
1.

Upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu III-I.
Tafla III-I
Reikningsupplýsingar fyrir alla reikninga

Númer

A

B

C

D

E

F

Reikningsupplýsingar

Skyldubundið
eða valkvætt?

Gerð

Unnt að
uppfæra?

Þarf samþykki
stjórnandans fyrir
uppfærslu?

Birt á opinberu
vefsetri
viðskipta
dagbókar ESB?

1

Auðkenni reiknings (sem skrá
Sambandsins gefur út)

S

Fyrirfram
ákveðin

Nei

Á ekki við

Nei

2

Tegund reiknings

S

Val

Nei

Á ekki við

Já

3

Skuldbindingartímabil

S

Val

Nei

Á ekki við

Já

4

Auðkenni reikningshafa (sem
skrá Sambandsins gefur út)

S

Frjáls

Já

Já

Nei

5

Nafn reikningshafa

S

Frjáls

Já

Já

Já

6

Kennimerki reikningsins (sem
reikningshafi gefur út)

S

Frjáls

Já

Nei

Nei

7

Heimilisfang reikningshafa –
land

S

Val

Já

Já

Já

8

Heimilisfang reikningshafa –
svæði eða ríki

V

Frjáls

Já

Já

Já

9

Heimilisfang reikningshafa –
borg

S

Frjáls

Já

Já

Já

10

Heimilisfang reikningshafa –
póstnúmer

S

Frjáls

Já

Já

Já

11

Heimilisfang reikningshafa –
lína 1

S

Frjáls

Já

Já

Já

12

Heimilisfang reikningshafa –
lína 2

V

Frjáls

Já

Já

Já

13

Skráningarnúmer fyrirtækis
reikningshafa

S

Frjáls

Já

Já

Já

14

Sími 1 hjá reikningshafa

S

Frjáls

Já

Nei

Nei

15

Sími 2 hjá reikningshafa

S

Frjáls

Já

Nei

Nei

16

Tölvupóstfang reikningshafa

S

Frjáls

Já

Nei

Nei

17

Fæðingardagur og -ár
(einstaklingar)

S fyrir
einstaklinga

Frjáls

Nei

Á ekki við

Nei

18

Fæðingarstaður – borg
(einstaklingar)

S fyrir
einstaklinga

Frjáls

Nei

Á ekki við

Nei

19

Fæðingarstaður – land

V

Frjáls

Nei

Á ekki við

Nei

20

Tegund skjals til stuðnings
auðkenni (fyrir einstaklinga)

S

Val

Já

Já

Nei
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Númer

2.

A

B

Reikningsupplýsingar

Nr. 23/1025

C

D

E

F

Skyldubundið
eða valkvætt?

Gerð

Unnt að
uppfæra?

Þarf samþykki
stjórnandans fyrir
uppfærslu?

Birt á opinberu
vefsetri
viðskipta
dagbókar ESB?

21

Númer persónuskilríkja (fyrir
einstaklinga)

S

Frjáls

Já

Já

Nei

22

Persónuskilríki renna út

V

Frjáls

Já

Já

Nei

23

Virðisaukaskattsnúmer
landskóða

Frjáls

Já

Já

Nei

24

Stofndagur reiknings

S

Fyrirfram
ákveðin

Nei

Á ekki við

Já

25

Lokunardagur reiknings

V

Fyrirfram
ákveðin

Já

Já

Já

ásamt S ef úthlutað

Kennimerki reikningsins skal vera ótvírætt innan skráningarkerfisins.
___________

Nr. 23/1026

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

IV. VIÐAUKI
Upplýsingar sem leggja skal fram vegna stofnunar afhendingarreiknings fyrir uppboðnar losunarheimildir,
einkavörslureiknings, viðskiptareiknings eða reiknings fyrir ytri viðskiptavettvang (15., 18. og 20. gr.)
1.

Upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu III-I í III. viðauka. (Auðkenni reiknings og alstafakennimerkið eru
ótvíræð innan skráningarkerfisins.)

2.

Sönnun þess að aðilinn, sem óskar eftir stofnun reikningsins, eigi opinn bankareikning í aðildarríki Evrópska
efnahagssvæðisins.

3.

Gögn sem staðfesta auðkenni einstaklingsins sem óskar eftir stofnun reikningsins og sem geta verið afrit af öðru
hvoru af eftirfarandi:
a) kennivottorði sem gefið er út af ríki sem er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu eða Efnahags- og framfara
stofnuninni,
b) vegabréfi.

4.

Gögn sem staðfesta heimilisfang handhafa einkareiknings er hefur fasta búsetu og sem geta verið afrit af einhverju
af eftirfarandi:
a) persónuskilríkjunum, sem lögð voru fram skv. 3. lið, ef þar er að finna heimilisfang þess sem hefur fasta
búsetu,
b) einhverjum öðrum skilríkjum, sem hið opinbera gefur út, þar sem er að finna heimilisfang þess sem hefur fasta
búsetu,
c) yfirlýsingu frá staðaryfirvöldum sem staðfesta fasta búsetu tilnefnda aðilans ef landið, þar sem fasta búsetan
er, gefur ekki út persónuskilríki þar sem heimilisfang þess er hefur fasta búsetu er tilgreint,
d) einhverju öðru skjali sem er að öllu jöfnu tekið gilt í aðildarríki stjórnanda reiknings sem sönnun fyrir fastri
búsetu tilnefnda aðilans.

5.

Eftirfarandi skjöl ef um er að ræða lögaðila sem óskar eftir stofnun reiknings:
a) afrit af gerningunum sem viðurkenna lögaðilann og afrit af skjali sem sannar skráningu lögaðilans,
b) upplýsingar um bankareikning,
c) staðfesting á virðisaukaskattsnúmeri,
d) upplýsingar um raunverulegan eiganda lögaðilans, eins og skilgreint er í tilskipun 2005/60/EB, þ.m.t. tegund
eignarhalds eða stjórnunar sem þeir fara með,
e) skrá yfir stjórnendur,
f)

6.

afrit af ársskýrslu eða af síðustu endurskoðuðu reikningsskilum eða, ef endurskoðuð reikningsskil liggja ekki
fyrir, afrit af reikningsskilum sem skattyfirvöld eða fjármálastjórinn hafa stimplað.

Gögn sem staðfesta skráð heimilisfang handhafa lögaðilareiknings ef það er ekki skýrt samkvæmt skjalinu sem lagt
var fram í samræmi við 5. lið.
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7.

Sakaskrá einstaklingsins sem óskar eftir stofnun reikningsins eða, ef það er lögaðili, sakaskrá stjórnenda lögaðilans.

8.

Hvers kyns afrit af skjali, sem lagt er fram sem sönnun samkvæmt þessum viðauka, verður lögbókandi eða annar
sambærilegur aðili, sem landsstjórnandinn tilgreinir, að votta sem staðfest afrit. Að því er varðar skjöl, sem
eru gefin út utan aðildarríkisins sem fer fram á afritið, skal afritið vera löggilt. Dagsetningin á vottuninni eða
löggildingunni má ekki vera meira en þremur mánuðum eldri en dagsetningin á umsókninni.

9.

Stjórnandi reikningsins getur krafist þess að skjölunum, sem lögð eru fram, fylgi vottuð þýðing á tungumáli sem
stjórnandinn tilgreinir.

10. Í stað þess að verða sér úti um skjöl á pappír getur stjórnandi reikningsins notað rafrænar aðferðir til að athuga
gögnin sem leggja skal fram í samræmi við þennan viðauka.
_________

V. VIÐAUKI
Viðbótarupplýsingar sem leggja skal fram vegna stofnunar sannprófandareiknings (21. gr.)
1.

Skjal, sem staðfestir að aðilinn, sem óskar eftir stofnun reikningsins, sé viðurkenndur sem sannprófandi í samræmi
við 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB.
________
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VI. VIÐAUKI
Upplýsingar sem leggja skal fram vegna stofnunar vörslureiknings rekstraraðila (16. gr.)
1.

Upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu III-I í III. viðauka.

2.

Í upplýsingunum, sem lagðar eru fram í samræmi við töflu III-I í III. viðauka, skal rekstraraðili stöðvarinnar
tilgreindur sem reikningshafi. Nafn reikningshafans skal vera hið sama og nafn einstaklingsins eða lögaðilans sem
er handhafi viðkomandi leyfis fyrir losun gróðurhúsalofttegunda.

3.

Upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu VI-I og VI-II í þessum viðauka.
Tafla VI-I
Reikningsupplýsingar varðandi vörslureikninga rekstraraðila

Númer

A

B

C

D

E

F

Reikningsupplýsingar

Skyldubundið
eða valkvætt?

Gerð

Unnt að
uppfæra?

Þarf samþykki
stjórnandans fyrir
uppfærslu?

Birt á opinberu
vefsetri
viðskipta
dagbókar ESB?

1

Auðkenni stöðvar

S

Fyrirfram
ákveðin

Nei

—

Já

2

Auðkenni leyfis

S

Frjáls

Já

Já

Já

3

Dagsetning gildistöku leyfisins

S

Frjáls

Nei

—

Já

4

Lokadagsetning
leyfisins

V

Frjáls

Já

Já

Já

5

Heiti stöðvar

S

Frjáls

Já

Já

Já

6

Tegund starfsemi í stöðinni

S

Val

Já

Já

Já

7

Heimilisfang stöðvar – land

S

Fyrirfram
ákveðin

Já

Já

Já

8

Heimilisfang stöðvar – svæði eða
ríki

V

Frjáls

Já

Já

Já

9

Heimilisfang stöðvar – borg

S

Frjáls

Já

Já

Já

10

Heimilisfang
póstnúmer

S

Frjáls

Já

Já

Já

11

Heimilisfang stöðvar – lína 1

S

Frjáls

Já

Já

Já

12

Heimilisfang stöðvar – lína 2

V

Frjáls

Já

Já

Já

13

Sími 1 hjá stöð

S

Frjáls

Já

Nei

Nei

14

Sími 2 hjá stöð

S

Frjáls

Já

Nei

Nei

15

Tölvupóstfang stöðvar

S

Frjáls

Já

Nei

Nei

16

Móðurfélag

V

Frjáls

Já

Nei

Já

17

Dótturfélag

V

Frjáls

Já

Nei

Já

18

EPRTR-kenninúmer

S ef úthlutað

Frjáls

Já

Nei

Já

19

Breiddargráða

V

Frjáls

Já

Nei

Já

20

Lengdargráða

V

Frjáls

Já

Nei

Já

gildistíma

stöðvar

–

10.4.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 23/1029

Tafla VI-II
Upplýsingar um tengilið stöðvarinnar
A

B

C

D

E

F

Skyldubundið
eða valkvætt?

Gerð

Unnt að
uppfæra?

Þarf samþykki
stjórnandans fyrir
uppfærslu?

Birt á opinberu
vefsetri
viðskipta
dagbókar ESB?

Sannprófandi

V

Val

Já

Nei

Nei

Heiti fyrirtækis

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

Deild fyrirtækis

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

2

Eiginnafn tengiliðar í
aðildarríkinu

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

3

Eftirnafn tengiliðar í
aðildarríkinu

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

4

Heimilisfang tengiliðar – land

V

Fyrirfram
ákveðin

Já

Nei

Nei

5

Heimilisfang tengiliðar – svæði
eða ríki

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

6

Heimilisfang tengiliðar – borg

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

7

Heimilisfang tengiliðar –
póstnúmer

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

8

Heimilisfang tengiliðar – lína 1

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

9

Heimilisfang tengiliðar – lína 2

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

10

Sími 1 hjá tengilið

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

11

Sími 2 hjá tengilið

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

12

Tölvupóstfang tengiliðar

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

Númer

1

Reikningsupplýsingar
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VII. VIÐAUKI
Viðbótarupplýsingar sem leggja skal fram vegna stofnunar vörslureiknings umráðanda loftfara (17. gr.)
1.

Upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu III-I í III. viðauka og VII-I í VII. viðauka.

2.

Í upplýsingunum, sem lagðar eru fram í samræmi við töflu III-I, skal umráðandi loftfars tilgreindur sem
reikningshafi. Nafn reikningshafans, sem skráð er, skal vera hið sama og nafnið í vöktunaráætluninni. Ef nafnið
í vöktunaráætluninni er úrelt skal nota nafnið í viðskiptaskránni eða nafnið sem Evrópustofnun um öryggi
flugleiðsögu notar.
Tafla VII-I
Reikningsupplýsingar varðandi vörslureikninga fyrir umráðendur loftfara

Númer

3.

A

B

C

D

E

F

Reikningsupplýsingar

Skyldubundið
eða valkvætt?

Gerð

Unnt að
uppfæra?

Þarf samþykki
stjórnandans fyrir
uppfærslu?

Birt á opinberu
vefsetri
viðskipta
dagbókar ESB?

1

Auðkenni umráðanda loftfars
S
(sem skrá Sambandsins úthlutar)

Frjáls

Nei

—

Já

2

Sérstakur kóði
samkvæmt reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 748/2009

S

Frjáls

Já

Já

Já

3

Kallmerki (kennimerki Alþjóða V
flugmálastofnunarinnar)

Frjáls

Já

Já

Já

4

Auðkenni vöktunaráætlunar

S

Frjáls

Já

Já

Já

5

Vöktunaráætlun – fyrsta gildisár S

Frjáls

Nei

—

Já

6

Vöktunaráætlun – síðasta
gildisár

Frjáls

Já

Já

Já

V

Kallmerkið er kennimerki Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í reit 7 á flugáætluninni eða, liggi það ekki fyrir,
skrásetningarmerki loftfarsins.
___________
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VIII. VIÐAUKI
Upplýsingar sem leggja skal fyrir stjórnanda reikningsins varðandi viðurkennda fulltrúa og viðurkennda
viðbótarfulltrúa (24. gr.)
1.

Upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu VIII-I í VIII. viðauka.
Tafla VIII-I
Upplýsingar um viðurkenndan fulltrúa
A

B

C

D

E

F

Númer

Reikningsupplýsingar

Skyldu
bundið eða
valkvætt?

Gerð

Unnt að
uppfæra?

1

Persónuskilríki

S

Frjáls

Nei

Á ekki við

Nei

2

Tegund reikningsfulltrúa

S

Val

Já

Nei

Nei

3

Eiginnafn

S

Frjáls

Já

Já

Nei

4

Eftirnafn

S

Frjáls

Já

Já

Nei

5

Titill

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

6

Starfsheiti

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

Heiti fyrirtækis

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

Deild fyrirtækis

V

Frjáls

Já

Nei

Nei

7

Land

S

Fyrirfram
ákveðin

Nei

Á ekki við

Nei

8

Svæði eða ríki

V

Frjáls

Já

Já

Nei

9

Borg

S

Frjáls

Já

Já

Nei

10

Póstnúmer

S

Frjáls

Já

Já

Nei

11

Heimilisfang – lína 1

S

Frjáls

Já

Já

Nei

12

Heimilisfang – lína 2

V

Frjáls

Já

Já

Nei

13

Sími 1

S

Frjáls

Já

Nei

Nei

14

Farsími

S

Frjáls

Já

Já

Nei

15

Tölvupóstfang

S

Frjáls

Já

Já

Nei

16

Fæðingardagur

S

Frjáls

Nei

Á ekki við

Nei

17

Fæðingarstaður – borg

S

Frjáls

Nei

Á ekki við

Nei

18

Fæðingarstaður – land

S

Frjáls

Nei

Á ekki við

Nei

19

Tegund skjals til stuðnings
auðkenni

S

Val

Já

Já

Nei

20

Númer persónuskilríkja

S

Frjáls

Já

Já

Nei

21

Persónuskilríki renna út

V

Frjáls

Já

Já

Nei

22

Tungumál sem valið er

V

Val

Já

Nei

Nei

23

Stig trúnaðarkvaðar

V

Val

Já

Nei

Nei

24

Réttindi sem viðbótarfulltrúi
reiknings

S

Margþætt
val

Já

Já

Nei

Þarf samþykki Birt á opinberu
stjórnandans
vefsetri
viðskipta
fyrir
dagbókar ESB?
uppfærslu?
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2.

Undirrituð yfirlýsing frá reikningshafanum þar sem fram kemur að hann óski eftir að tilnefna tiltekinn aðila sem
viðurkenndan fulltrúa eða viðurkenndan viðbótarfulltrúa og þar sem staðfest er að viðurkenndi fulltrúinn hafi rétt
til að hefja viðskipti fyrir hönd reikningshafans eða að viðurkenndi viðbótarfulltrúinn hafi rétt til að samþykkja
viðskipti fyrir hönd reikningshafans og þar sem tilgreindar eru hvers kyns takmarkanir á þeim rétti.

3.

Gögn sem staðfesta auðkenni tilnefnda aðilans og sem geta verið afrit af öðru hvoru af eftirfarandi:
a) kennivottorði sem gefið er út af ríki sem er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu eða Efnahags- og
framfarastofnuninni,
b) vegabréfi.

4.

Gögn sem staðfesta heimilisfang tilnefnda aðilans er hefur fasta búsetu og sem geta verið afrit af einhverju af
eftirfarandi:
a) persónuskilríkjunum sem lögð voru fram skv. 3. lið ef þar er að finna heimilisfang þess sem hefur fasta búsetu,
b) einhverjum öðrum skilríkjum, sem hið opinbera gefur út, þar sem er að finna heimilisfang þess sem hefur fasta
búsetu,
c) yfirlýsingu frá staðaryfirvöldum sem staðfesta fasta búsetu tilnefnda aðilans ef landið, þar sem fasta búsetan
er, gefur ekki út persónuskilríki þar sem heimilisfang þess er hefur fasta búsetu er tilgreint,
d) einhverju öðru skjali sem er að öllu jöfnu tekið gilt í aðildarríki stjórnanda reiknings sem sönnun fyrir fastri
búsetu tilnefnda aðilans.

5.

Sakaskrá tilnefnda aðilans.

6.

Hvers kyns afrit af skjali, sem lagt er fram sem sönnun samkvæmt þessum viðauka, verður lögbókandi eða annar
sambærilegur aðili, sem landsstjórnandinn tilgreinir, að votta sem staðfest afrit. Að því er varðar skjöl, sem
eru gefin út utan aðildarríkisins sem fer fram á afritið, skal afritið vera löggilt. Dagsetningin á vottuninni eða
löggildingunni má ekki vera meira en þremur mánuðum eldri en dagsetningin á umsókninni.

7.

Stjórnandi reikningsins getur krafist þess að skjölunum, sem lögð eru fram, fylgi vottuð þýðing á tungumáli sem
landsstjórnandinn tilgreinir.

8.

Í stað þess að verða sér úti um skjöl á pappír getur stjórnandi reikningsins notað rafrænar aðferðir til að athuga
gögnin sem leggja skal fram í samræmi við þennan viðauka.
___________
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IX. VIÐAUKI
Snið sem nota skal þegar upplýsingar um árlega losun eru lagðar fram (35. gr.)
1.

Gögn um losun fyrir rekstraraðila skulu fela í sér upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu IX-I, með hliðsjón af
rafræna sniðinu fyrir framlagningu upplýsinga um losun sem lýst er í upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum sem
kveðið er á um í 105.gr.
Tafla IX-I
Gögn um losun fyrir rekstraraðila
1

Auðkenni stöðvar eða auðkenni
umráðanda loftfars:

2

Skýrslugjafarár
Losun gróðurhúsalofttegunda

3

losun koltvísýrings

4

losun nituroxíðs

5

losun perflúorkolefnis

6

Heildarlosun

í tonnum

í jafngildiseiningum koltvísýrings (CO2eq)

—

Σ (C2 + C3 + C4)

Nr. 23/1033

Nr. 23/1034

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10.4.2014

X. VIÐAUKI
Tafla yfir landsbundna úthlutun fyrir tímabilið 2013–2020 (51. gr.)
Fjöldi almennra losunarheimilda sem skal úthluta án endurgjalds
Samkvæmt 7.
mgr. 10. gr.
a í tilskipun
2003/87/EB

Lína nr.

1

Samkvæmt 10.
gr. c í tilskipun
2003/87/EB
(millifæranlegar)

Landskóði
aðildarríkis

2

Auðkenni
stöðvar

3

Fjöldi sem
úthluta skal:

Samkvæmt öðru
ákvæði í tilskipun
2003/87/EB

Samtals

Handvirk
innfærsla
Handvirk
innfærsla

4

árið 2013

Handvirk
innfærsla

5

árið 2014

Handvirk
innfærsla

6

árið 2015

Handvirk
innfærsla

7

árið 2016

Handvirk
innfærsla

8

árið 2017

Handvirk
innfærsla

9

árið 2018

Handvirk
innfærsla

10

árið 2019

Handvirk
innfærsla

11

árið 2020

Handvirk
innfærsla

Línur nr. 2–11 skulu endurteknar fyrir hverja stöð.
__________
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XI. VIÐAUKI
Tafla yfir landsbundna úthlutun vegna flugs fyrir tímabilið 2013–2020 (54. gr.)
Fjöldi losunarheimilda vegna flugs sem skal úthluta án endurgjalds
Lína nr.

1

Samkvæmt 3. gr. e í tilskipun
2003/87/EB

Landskóði
aðildarríkis

2

Auðkenni
umráðanda
loftfars

3

Fjöldi sem
úthluta skal

Samkvæmt 3. gr. f
í tilskipun 2003/87/
EB

Samtals

Handvirk
innfærsla
Handvirk
innfærsla

4

árið 2013

Handvirk
innfærsla

5

árið 2014

Handvirk
innfærsla

6

árið 2015

Handvirk
innfærsla

7

árið 2016

Handvirk
innfærsla

8

árið 2017

Handvirk
innfærsla

9

árið 2018

Handvirk
innfærsla

10

árið 2019

Handvirk
innfærsla

11

árið 2020

Handvirk
innfærsla

Línur nr. 2–11 skulu endurteknar fyrir hvern umráðanda loftfars.
_________
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XII. VIÐAUKI
Landsbundin tafla yfir alþjóðleg réttindi til inneignar fyrir tímabilið 2008–2020 (59. gr.)
Alþjóðleg réttindi til inneignar
Samkvæmt þriðju
undirgrein 8. mgr. 11. gr. a
í tilskipun 2003/87/EB

Lína nr.

Samkvæmt öðru ákvæði í
8. mgr. 11. gr. a í tilskipun
2003/87/EB

Samtals

1

Landskóði aðildarríkis

Handvirk
innfærsla

2

Auðkenni stöðvar

Handvirk
innfærsla

3

Upphafleg alþjóðleg
réttindi til inneignar

Handvirk
innfærsla

4

Auðkenni
umráðanda loftfars

Handvirk
innfærsla

5

Upphafleg alþjóðleg
réttindi til inneignar

Handvirk
innfærsla

Línur 2–3 skulu endurteknar fyrir hverja stöð.
Línur 4–5 skulu endurteknar fyrir hvern umráðanda loftfars.
____________
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XIII. VIÐAUKI
Uppboðstafla (63. gr.)

Lína nr.

Upplýsingar um uppboðsvettvanginn

1

Auðkenniskóði uppboðsvettvangsins

2

Auðkenni uppboðsvaktarans

3

Númer afhendingarreiknings fyrir uppboðnar losunarheimildir

4

Upplýsingar um einstök uppboð (almennar losunarheimildir, losunarheimildir vegna flugs)
Fjöldi uppboða
í hverju tilviki

5

Dagsetning og
tími afhendingar
á afhendingar
reikning fyrir
uppboðnar
losunarheimildir

Auðkenni uppboðshaldara sem tengist hverju uppboði

Handvirk
innfærsla

6

Handvirk
innfærsla

7

Handvirk
innfærsla

8

Handvirk
innfærsla

9

Handvirk
innfærsla

10

Handvirk
innfærsla

11

Handvirk
innfærsla

12

Handvirk
innfærsla

13

Handvirk
innfærsla

14

Handvirk
innfærsla

15

Handvirk
innfærsla

16

Handvirk
innfærsla

17

Handvirk
innfærsla

18

Handvirk
innfærsla

19

Handvirk
innfærsla
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XIV. VIÐAUKI
Upplýsingaskylda miðlæga stjórnandans (109. gr.)
I. UPPLÝSINGAR Í SKRÁ SAMBANDSINS Í TENGSLUM VIÐ KERFI SAMBANDSINS FYRIR VIÐSKIPTI
MEÐ HEIMILDIR TIL LOSUNAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDA
Upplýsingar aðgengilegar almenningi
1.

Viðskiptadagbók ESB skal birta á opinberu vefsetri sínu eftirfarandi upplýsingar fyrir hvern reikning:
a) allar upplýsingar sem eru tilgreindar þannig að þær skuli „birtar á opinberu vefsetri viðskiptadagbókar ESB“
í töflu III-I í III. viðauka, töflu VI-I í VI. viðauka og töflu VII-I í VII. viðauka. Þessar upplýsingar skulu
uppfærðar á sólarhrings fresti,
b) losunarheimildir sem úthlutaðar eru einstökum reikningshöfum skv. 43. og 44. gr. Þessar upplýsingar skulu
uppfærðar á sólarhrings fresti,
c) stöðuna á reikningnum í samræmi við 1. mgr. 10. gr. Þessar upplýsingar skulu uppfærðar á sólarhrings fresti,
d) fjölda losunarheimilda sem skilað er inn í samræmi við 67. gr.,
e) tölu yfir sannprófaða losun ásamt leiðréttingum fyrir stöðina, sem tengist vörslureikningi rekstraraðila fyrir
árið X, sem skal liggja frammi frá og með 1. apríl ársins (X + 1),
f)

tákn og yfirlýsingu þar sem tilgreint er hvort stöðin eða umráðandi loftfars, sem tengist viðkomandi
vörslureikningi rekstraraðila, hafi skilað inn fjölda losunarheimilda eigi síðar en 30. apríl sem er a.m.k. jafn
allri losun stöðvarinnar eða umráðandans á öllum undanförnum árum. Táknin og yfirlýsingarnar, sem leggja
skal fram, eru sett fram í töflu XIV-I. Uppfæra skal táknið 1. maí og því skal ekki breytt fyrr en 1. maí á næsta
ári, að frátalinni viðbót á * í tilvikum sem tilgreind eru í 5. línu í töflu XIV-I.
Tafla XIV-I
Yfirlýsingar varðandi reglufylgni

Lína nr.

Tala um stöðu
reglufylgni skv.
34. gr.

Hefur sannprófuð losun verið
skráð fyrir síðasta heila ár?

Tákn

Yfirlýsing

sem birta skal á opinberu vefsetri viðskiptadagbókar ESB

2.

1

0 eða jákvæð
tala

Já

A

„Fjöldi losunarheimilda, sem skilað er
inn eigi síðar en 30. apríl, er jafn eða
meiri en sannprófuð losun“

2

neikvæð tala

Já

B

„Fjöldi losunarheimilda, sem skilað er
inn eigi síðar en 30. apríl, er minni en
sannprófuð losun“

3

tala

Nei

C

„Sannprófuð losun fyrir næstliðið ár
var ekki skráð fyrr en 30. apríl“

4

tala

Nei (þar eð ferlið fyrir
innskil losunarheimilda
og/eða uppfærslu
sannprófaðrar losunar
var tímabundið
stöðvað gagnvart skrá
aðildarríkisins)

X

„Ekki var unnt að skrá og/eða skila
inn sannprófaðri losun fyrir 30.
apríl þar sem ferlið fyrir innskil
losunarheimilda og/eða uppfærslu
sannprófaðrar losunar var tímabundið
stöðvað gagnvart skrá aðildarríkisins“

5

tala

Já eða nei (en síðar
uppfært af lögbæru
yfirvaldi)

„Lögbært yfirvald mat eða leiðrétti
* [bætt við
upphaflegt tákn] sannprófaða losun.“

Viðskiptadagbók ESB skal birta á opinberu vefsetri sínu eftirfarandi, almennar upplýsingar og uppfæra þær á
sólarhrings fresti:
a) töflu yfir landsbundna úthlutun hvers aðildarríkis um sig, þ.m.t. vísbendingar um allar breytingar sem gerðar
hafa verið á töflunni í samræmi við 52. gr.,
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b) töflu yfir landsbundna úthlutun hvers aðildarríkis um sig vegna flugs, þ.m.t. vísbendingar um allar breytingar
sem gerðar hafa verið á töflunni í samræmi við 55. gr.,
c) töflu hvers aðildarríkis um sig yfir alþjóðleg réttindi til inneignar,
d) heildarfjölda losunarheimilda, losunarskerðingareininga og eininga vottaðrar losunarskerðingar sem voru í
skrá Sambandsins á öllum notendareikningum daginn áður,
e) skrá yfir tegundir Kýótóeininga, aðrar en einingar vottaðrar losunarskerðingar eða losunarskerðingareiningar,
sem geyma má á notendareikningum í Kýótóbókunarskrám sem tiltekinn landsstjórnandi stjórnar í samræmi
við I. viðauka,
f)

uppfærðar upplýsingar sem varða það hvort alþjóðlegar inneignir uppfylli kröfur skv. 11. gr. a og 11. gr. b í
tilskipun 2003/87/EB, 58. gr. þessarar reglugerðar og hvers kyns ráðstöfunum sem eru samþykktar skv. 11. gr.
a (9. mgr.) í tilskipun 2003/87/EB,

g) gjöldin sem landsstjórnendur innheimta í samræmi við 111. gr.
3.

Viðskiptadagbók ESB skal birta á opinberu vefsetri sínu eftirfarandi, almennar upplýsingar hinn 30. apríl ár hvert:
a) summu sannprófaðrar losunar í hverju aðildarríki sem skráð er fyrir næstliðið almanaksár sem hundraðshluti
af summu sannprófaðrar losunar ársins þar á undan,
b) hundraðshlutann, sem tilheyrir reikningum sem tiltekið aðildarríki stjórnar, af fjölda og umfangi allra
færsluviðskipta með losunarheimildir og Kýótóeiningar á næstliðnu almanaksári,
c) hundraðshlutann, sem tilheyrir reikningum sem tiltekið aðildarríki stjórnar, af fjölda og umfangi allra
færsluviðskipta með losunarheimildir og Kýótóeiningar á næstliðnu almanaksári milli reikninga sem
mismunandi aðildarríki stjórna.

4.

Viðskiptadagbók ESB skal birta á opinberu vefsetri sínu eftirfarandi upplýsingar um sérhver viðskipti, sem lokið
er og skráð hafa verið í viðskiptadagbók ESB eigi síðar en 30. apríl á tilteknu ári, 1. maí þremur árum síðar.
a) nafn reikningshafa og kennimerki færslureikningsins,
b) nafn reikningshafa og kennimerki viðtökureikningsins,
c) magn losunarheimilda eða Kýótóeininga, sem tengdust viðskiptunum, án sérstaka einingarauðkenniskóða
losunarheimildanna og sérstaka einingarauðkenniskóðans fyrir einingarraðnúmer Kýótóeininganna,
d) viðskiptaauðkenniskóða,
e) dagsetningu og tíma þegar viðskiptunum lauk (Mið-Evróputími),
f)

tegund viðskiptanna.

Upplýsingar sem eru aðgengilegar reikningshöfum
5.

Skrá Sambandsins skal birta eftirfarandi upplýsingar á þeim hluta vefseturs síns sem reikningshafinn hefur einn
aðgang að og uppfæra þær á rauntíma:
a) núverandi handhöfn losunarheimilda og Kýótóeininga án sérstaka einingarauðkenniskóða losunarheimildanna
og sérstaka einingarauðkenniskóðans fyrir einingarraðnúmer Kýótóeininganna,
b) skrá yfir tillögð viðskipti sem viðkomandi reikningshafi hefur hafið, með eftirfarandi upplýsingum um hver
tillögð viðskipti:
i.

þættina í 4. lið þessa viðauka,

ii. dagsetningu og tíma þegar viðskiptin voru lögð til (Mið-Evróputími),
iii. núverandi stöðu tillögðu viðskiptanna,
iv. alla svarkóða, sem skilað er inn í kjölfar athugunar á vegum skrárinnar og viðskiptadagbókar ESB,
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c) skrá yfir losunarheimildir eða Kýótóeiningar sem bæst hafa á reikninginn í kjölfar viðskipta sem lokið er og
skulu atriðin í 4. lið tilgreind fyrir hver viðskipti,
d) skrá yfir losunarheimildir eða Kýótóeiningar, sem færðar hafa verið af reikningnum í kjölfar viðskipta sem
lokið er, og skulu atriðin í 4. lið þessa viðauka tilgreind fyrir hver viðskipti.
Upplýsingar sem eru aðgengilegar landsstjórnendum
6.

Skrá Sambandsins skal birta eftirfarandi upplýsingar á þeim hluta vefseturs síns sem landsstjórnendur hafa einir
aðgang að: reikningshafa og viðurkennda fulltrúa sem hafa sætt því að tiltekinn landsstjórnandi hefur lokað fyrir
aðgang þeirra að öllum reikningum í skrá Sambandsins í samræmi við 34. gr.

II. UPPLÝSINGAR Í TENGSLUM VIÐ BÓKHALD YFIR VIÐSKIPTI SAMKVÆMT ÁKVÖRÐUN
NR. 406/2009/EB
Upplýsingar aðgengilegar almenningi
7.

Miðlægi stjórnandinn skal gera eftirfarandi upplýsingar um hvern reikning aðgengilegar öllum og uppfæra þær
innan sólarhrings, ef við á:
a) allar upplýsingar sem eru tilgreindar þannig að þær skuli „birtar á opinberu vefsetri viðskiptadagbókar ESB“
í töflu III-I í III. viðauka,
b) árlegar losunarúthlutanir eins og ákvarðað er skv. 2. mgr. 3. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB og allar frekari
breytingar skv. 10. gr. ákvörðunar nr. 406/2009/EB,
c) stöðuna á hverjum ÁSB-samræmisreikningi fyrir sig í samræmi við 10. gr.,
d) heildarfjölda losunarskerðingareininga, eininga vottaðrar losunarskerðingar, bráðabirgðaeininga vottaðrar
losunarskerðingar og langtímaeininga vottaðrar losunarskerðingar sem eru notaðar skv. 81. gr.,
e) viðeigandi gögn um losun gróðurhúsalofttegunda skv. 77. gr.,
f)

töluna um stöðu reglufylgni skv. 79. gr. fyrir hvern ÁSB-samræmisreikning sem hér segir:
i.

A ef um reglufylgni er að ræða,

ii. I ef ekki er um reglufylgni að ræða,
g) magn losunar gróðurhúsalofttegunda sem er fært inn skv. 80. gr.,
h) eftirfarandi upplýsingar um sérhver viðskipti, sem lokið er og skráð hafa verið í viðskiptadagbók ESB:
i.

nafn reikningshafa og auðkenni handhafa færslureikningsins,

ii. nafn reikningshafa og auðkenni handhafa viðtökureikningsins,
iii. fjölda árlegra losunarúthlutunareininga eða réttindi til inneignar sem um er að ræða í viðskiptunum, án
sérstaka einingarauðkenniskóða árlegu losunarúthlutunareininganna,
iv. viðskiptaauðkenniskóða,
v.

dagsetningu og tíma þegar viðskiptunum lauk (Mið-Evróputími),

vi. tegund viðskiptanna.
Upplýsingar sem eru aðgengilegar reikningshöfum
8.

Skrá Sambandsins skal birta eftirfarandi upplýsingar á þeim hluta vefseturs síns sem reikningshafinn hefur einn
aðgang að og uppfæra þær á rauntíma:
a) núverandi handhöfn árlegra losunarúthlutunareininga, réttinda til inneignar og Kýótóeininga án sérstaka
einingarauðkenniskóða árlegu losunarúthlutunareininganna og sérstaka einingarauðkenniskóðans fyrir
einingarraðnúmer Kýótóeininganna,
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b) skrá yfir tillögð viðskipti sem viðkomandi reikningshafi hefur hafið, með eftirfarandi upplýsingum um hver
tillögð viðskipti:
i.

þættina í i. lið f-liðar í 7. lið þessa viðauka,

ii. dagsetningu og tíma þegar viðskiptin voru lögð til (Mið-Evróputími),
iii. núverandi stöðu tillögðu viðskiptanna,
iv. alla svarkóða, sem skilað er inn í kjölfar athugunar á vegum skrárinnar og viðskiptadagbókar ESB,
c) skrá yfir árlegar losunarúthlutunareiningar, Kýótóeiningar og réttindi til inneignar, sem bæst hafa á reikninginn
í kjölfar viðskipta sem lokið er, og skulu atriðin í i. lið f-liðar í 7. lið þessa viðauka tilgreind fyrir hver viðskipti,
d) skrá yfir árlegar losunarúthlutunareiningar og réttindi til inneignar, sem færð hafa verið af reikningnum í
kjölfar viðskipta sem lokið er, og skulu atriðin í i. lið f-liðar í 7. lið þessa viðauka tilgreind fyrir hver viðskipti.
_______________________
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1123/2013

2014/EES/23/56

frá 8. nóvember 2013
um að ákvarða alþjóðleg réttindi til inneignar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 2003/87/EB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,

lofttegunda í heiminum. Í ljósi þess fjölda losunarheimilda
sem eru í gildi fyrir tímabilið frá 2013 til 2020 og eru
gefnar út samkvæmt annarri undirgrein 2. mgr. 13. gr.
tilskipunar 2003/87/EB skal festa réttindi til notkunar
á alþjóðlegum inneignum við þau lágmarksmörk sem
tilgreind eru í fyrstu og þriðju undirgrein 8. mgr. 11. gr.
a. Af þessum sökum verða heildarmörkin fyrir notkun á
alþjóðlegum inneignum, sem kveðið er á um í fimmtu
undirgrein 8. mgr. 11. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, virt
og ákvæði annarrar undirgreinar og annarrar setningar
fjórðu undirgreinar 8. mgr. 11. gr. a í tilskipun 2003/87/
EB munu ekki gilda að því er þetta varðar. Ef einhver
afgangur verður af réttindum frá umráðendum loftfara
frá árinu 2012 er þeim viðhaldið í samræmi við 2., 3. og
4. mgr. 11. gr. a í tilskipum 2003/87/EB.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
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 8. mgr. 11. gr. a,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

Með bókuninni við rammasamning Sameinuðu þjóðanna
um loftslagsbreytingar (Kýótóbókuninni) var komið á
fót tveimur kerfum til að stofna til alþjóðlegra inneigna
sem aðilarnir mega nota til að jafna saman losun.
Sameiginleg framkvæmd (JI) gerir kleift að stofna til
losunarskerðingareininga (ERU) en kerfi hreinleika
þróunar (CDM) gerir kleift að stofna til eininga vottaðrar
losunarskerðingar (CER).
Í landsúthlutunaráætlunum þeim sem aðildarríkin
samþykktu skv. 9. gr. tilskipunar 2003/87/EB er kveðið
á um notkun rekstraraðila á tilteknum fjölda eininga
vottaðrar losunarskerðingar og losunarskerðingareininga
til að uppfylla skuldbindingar sínar um að skila inn
losunarheimildum eins og um getur í 12. gr. tilskipunar
2003/87/EB að því er varðar tímabilið frá 2008 til 2012.
Í 11. gr. a í tilskipun 2003/87/EB er kveðið á um
áframhaldandi notkun eininga vottaðrar losunarskerðingar
og losunarskerðingareininga, sem eru gefnar út samkvæmt
Kýótóbókuninni, innan losunarviðskiptakerfisins sem
komið var á fót með tilskipun 2003/87/EB, á tímabilinu
frá 2013 til 2020, og þar eru ákvæði sem tengjast
þeim fjölda sem er leyfður eftir flokki rekstraraðila og
umráðenda loftfara til að þeir geti uppfyllt skuldbindingar
sínar um að skila inn losunarheimildum skv. 12. gr.
tilskipunar 2003/87/EB. Í 8. mgr. 11. gr. a eru sett fram
tiltekin lágmarksréttindi, gefin upp sem hundraðshluti,
fyrir rekstraraðila og umráðendur loftfara til að nota
alþjóðlega inneign á tímabilinu frá 2008 til 2020 og þar
er gert ráð fyrir ráðstöfunum til að ákvarða nákvæm
hundraðshlutamörk.
Í tilskipun 2003/87/EB var kveðið á um að tengja
skyldi verkefnismiðuð kerfi Kýótóbókunarinnar
við kerfi viðskipta með losunarheimildir til að auka
kostnaðarhagkvæmni þess að draga úr losun gróðurhúsa

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 299, 9.11.2013, bls. 32. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2014 frá 10. apríl
2014 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.

5)

Rekstraraðilar staðbundinna stöðva með verulega aukna
afkastagetu skv. 20. gr. ákvörðunar framkvæmda
stjórnarinnar 2011/278/ESB frá 27. apríl 2011 um
um
breyt
ingar
reglur á vettvangi Sambandsins um sam
ræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds skv. 10.
gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (2)
skulu eiga rétt á að vera meðhöndlaðir annað hvort sem
núverandi rekstraraðilar eða sem nýir aðilar.

6)

Í 58. til 61. gr. reglugerðar 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 (3) er að finna nánari
upplýsingar um framkvæmd í reynd á þeim mörkum
varðandi réttindi sem hér er kveðið á um.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru
í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
1. Hver rekstraraðili staðbundinnar stöðvar, sem fékk
úthlutun án endurgjalds eða réttindi til að nota alþjóðlegar
inneignir á tímabilinu frá 2008 til 2012, skal eiga rétt á að nota
alþjóðlegar inneignir á tímabilinu frá 2008 til 2020, allt að
þeim fjölda sem leyfður var á tímabilinu frá 2008 til 2012 eða
allt að þeim fjölda sem samsvarar að hámarki 11% af því sem
henni var úthlutað á tímabilinu frá 2008 til 2012, eftir því hvor
talan er hærri.
2. Hver rekstraraðili staðbundinnar stöðvar sem hvorki
fékk úthlutun án endurgjalds né réttindi til að nota alþjóðlegar
(2)
(3)

Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2011, bls. 1–45.
Stjtíð. ESB L 122, 3.5.2013, bls. 1.
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inneignir á tímabilinu frá 2008 til 2012 og, þrátt fyrir frá
1. mgr., hver rekstraraðili staðbundinnar stöðvar í skilningi
fyrstu tveggja undirliða h-liðar 3. gr. tilskipunar 2003/87/EB
skal eiga rétt á að nota alþjóðlegar inneignir á tímabilinu frá
2008 til 2020, að hámarki 4,5% af sannprófaðri losun hennar á
tímabilinu frá 2013 til 2020.
3. Hver rekstraraðili staðbundinnar stöðvar með verulega
aukna afkastagetu skv. 20. gr. ákvörðunar 2011/278/ESB skal
eiga rétt á að nota alþjóðlegar inneignir á tímabilinu frá 2008 til
2020, allt að þeim fjölda sem henni var veittur á tímabilinu frá
2008 til 2012 eða þeim fjölda sem samsvarar að hámarki 11%
af því sem henni var úthlutað á tímabilinu frá 2008 til 2012,
eða að hámarki 4,5% af sannprófaðri losun hennar á tímabilinu
frá 2013 til 2020, eftir því hvor talan er hærri.
4. Hver rekstraraðili staðbundinnar stöðvar sem fékk
úthlutun án endurgjalds fyrir tímabilið frá 2008 til 2012 og
stundaði starfsemi sem ekki er skráð í I. viðauka við tilskipun
2003/87/EB, eins og henni var breytt með reglugerð Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 219/2009 (4), en sem er skráð í
I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, eins og henni var breytt
með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB (5), skal
eiga rétt á að nota alþjóðlegar inneignir á tímabilinu frá 2008 til
2020, allt að þeim fjölda sem henni var veittur á tímabilinu frá
2008 til 2012 eða þeim fjölda sem samsvarar að hámarki 11%
af því sem henni var úthlutað á tímabilinu frá 2008 til 2012,
eða að hámarki 4,5% af sannprófaðri losun hennar á tímabilinu
frá 2013 til 2020, eftir því hvor talan er hærri.
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5. Hver umráðandi loftfars skal eiga rétt á að nota alþjóðlegar
inneignir, allt að þeim fjölda sem samsvarar að hámarki 1,5%
af sannprófaðri losun hans á tímabilinu frá 2013 til 2020, með
fyrirvara um eftirstöðvar réttinda frá 2012.
2. gr.
1. Aðildarríkin skulu reikna út og birta alþjóðleg réttindi til
inneignar fyrir hvern rekstraraðila sinn, í samræmi við 1. mgr.
1. gr., og tilkynna framkvæmdastjórninni um það í samræmi
við 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 389/2013, einum mánuði eftir
gildistökudag þessarar reglugerðar.
2. Alþjóðleg réttindi til inneignar eru reiknuð fyrir hvern
og einn rekstraraðila, sem um getur í 2. mgr. 1. gr., og
umráðanda loftfars, sem um getur í 5. mgr. 1. gr., á grundvelli
sannprófaðrar losunar og uppfærð árlega. Að því er varðar
rekstraraðilana, sem um getur í 3. og 4. mgr. 1. gr., verða
uppfærð alþjóðleg réttindi til inneignar reiknuð á grundvelli
þeirra réttinda sem reiknuð eru hærri skv. 1. mgr. 1. gr. eða
4,5% af sannprófaðri losun á tímabilinu frá 2013 til 2020. Þegar
búið er að samþykkja sannprófaða losun skulu aðildarríkin
tilkynna framkvæmdastjórninni um breytingarnar á alþjóðlegu
réttindunum til inneignar í samræmi við 59. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 389/2013.
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 8. nóvember 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
____________

( 4)
(5)

Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 109.
Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 63.
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 206/2014

2014/EES/23/57

frá 4. mars 2014
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 601/2012 að því er varðar hnatthlýnunarmátt annarra
gróðurhúsalofttegunda en koltvísýrings (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

4)

Í samræmi við 1. mgr. 13. gr. tilskipunar 2003/87/EB
ættu losunarheimildir, sem eru útgefnar frá og með 1.
janúar 2013, að gilda fyrir losun á átta ára
viðskiptatímabili sem hefst þann dag. Leiðrétting á
fjölda losunarheimilda, sem á að gefa út frá og með 1.
janúar 2013 skv. 1. mgr. 9. gr. a í þeirri tilskipun, er
ákvörðuð með tilliti til hnatthlýnunarmáttar sem er
tilgreindur í III. viðauka við ákvörðun 15/CP.17 sem
var tekin á ráðstefnu aðila að rammasamningi
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. Þar eð
reglugerð (ESB) nr. 601/2012 gildir frá 1. janúar 2013
ætti þessi reglugerð einnig að gilda frá þeim degi til að
tryggja samræmi milli allra gagna um losun
gróðurhúsalofttegunda sem skýrsla er gefin um á öllu
átta ára viðskiptatímabilinu.

5)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um
loftslagsbreytingar.

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 1. mgr. 14. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í VI. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 601/2012 (2) er hnatthlýnunarmáttur annarra
gróðurhúsalofttegunda en koltvísýrings ákvarðaður.

2)

Með ákvörðun 15/CP.17 (3) sem var tekin á ráðstefnu
aðila að rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um
loftslagsbreytingar (UNFCCC), í því skyni að hrinda í
framkvæmd notkun á leiðbeiningum milliríkjanefndar
um loftslagsbreytingar (IPCC) um landsskrár yfir
gróðurhúsalofttegundir frá 2006, er ákvarðað að frá og
með árinu 2015, þar til frekari ákvörðun ráðstefnu aðila
að rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar liggur fyrir, ætti hnatthlýnunarmáttur, sem
aðilarnir nota til að reikna út koltvísýringsígildi losunar
af mannavöldum frá upptökum og upptöku í viðtaka á
öllum gróðurhúsalofttegundum, að vera eins og tilgreint
er í III. viðauka við ákvörðun 15/CP.17.

3)

Til þess að tryggja að viðeigandi löggjöf Sambandsins
sé í samræmi við þá aðferðafræði sem notuð er í
tengslum við ferli rammasamnings Sameinuðu þjóðanna
um loftslagsbreytingar ber að breyta reglugerð (ESB)
nr. 601/2012 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 601/2012 er
breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 1. janúar 2013.

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

Gjört í Brussel 4. mars 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 65, 5.3.2014, bls. 27. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2014 frá 10. apríl 2014
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 frá 21. júní 2012
um vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf um losunina
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtíð. ESB
L 181, 12.7.2012, bls. 30).
3
( ) FCCC/CP/2011/9/Viðb.2, bls. 23.
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VIÐAUKI
Í stað töflu 6 í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 601/2012 komi eftirfarandi:
„Tafla 6: Hnatthlýnunarmáttur
Lofttegund

Hnatthlýnunarmáttur

N2 O

298 t CO 2(e) /t N 2 O

CF4

7 390 t CO 2(e) /t CF 4

C2 F6

12 200 t CO 2(e) /t C 2 F 6 “
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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 885/2013
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2014/EES/23/58

frá 15. maí 2013
um viðbót við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB um skynvædd
flutningakerfi að því er varðar veitingu upplýsingaþjónustu um örugg og áreiðanleg
bílastæði fyrir vörubifreiðar og atvinnuökutæki (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Lögboðnir hvíldartímar og vinnuhlé geta haft áhrif á
hegðun ökumanna í tengslum við val þeirra á bílastæðum.
Markmiðið með þessari reglugerð er að útbreiða
upplýsingaþjónustu til að hámarka notkun bílastæða og
auðvelda bílstjórum eða flutningafyrirtækjum að taka
ákvarðanir um hvenær og hvar eigi að leggja.

5)

Til að tryggja rekstrarsamhæfi og samfelldni í þjónustunni
í gervöllu Sambandinu sem og til að taka fullt tillit til
krafna um gagnavernd er mikilvægt að öll aðildarríki þrói
samhæfða og heildstæða nálgun sem miðar að því að veita
upplýsingaþjónustu í tengslum við örugg og áreiðanleg
bílastæði fyrir vörubifreiðar og atvinnuökutæki innan
Sambandsins. Aðildarríkin geta, í þessu skyni, reitt sig
á tæknilegar lausnir og tæknistaðla, sem skulu aðallega
koma frá evrópskum og/eða alþjóðlegum staðlastofnunum
og/eða -samtökum, til að tryggja rekstrarsamhæfi og
samfelldni í þjónustu í öllu Sambandinu ásamt því að taka
fullt tillit til krafna um gagnavernd.

6)

Veiting upplýsinga um öryggi og þægindi hefur áhrif
á ákvörðun ökumanna við val þeirra á bílastæðasvæði.
Veita má leiðbeiningar með því að sýna hvaða aðstaða er
í boði á bílastæðinu að því er varðar áreiðanleika, öryggi
og þjónustu.

7)

Ef mikil eftirspurn eftir öruggu og áreiðanlegu bílastæði er
viðvarandi á ákveðnum svæðum ætti að vísa ökumönnum
vörubifreiða frá bílastæðasvæði, þar sem öll bílastæði eru
frátekin, á annan stað innan forgangssvæðisins, þar sem
örugg og áreiðanleg stæði standa til boða án endurgjalds,
til að komast megi hjá því að lagt verði með óviðeigandi
hætti. Aðildarríki ættu því að ákvarða „forgangssvæðin“.

8)

Ef skilti með föstum upplýsingum eru notuð til að gefa
til kynna örugg og áreiðanleg bílastæðasvæði ættu þau
að vera í samræmi við Vínarsamninginn frá 8. nóvember
1968, ef aðildarríkin eru aðilar að honum.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/
ESB frá 7. júlí 2010 um ramma um útbreiðslu skynvæddra
flutningakerfa á sviði flutninga á vegum og um tengingu þeirra
við aðra flutningsmáta (1), einkum e-lið 3. gr. og 1. mgr. 6. gr.,

að höfðu samráði við Evrópsku persónuverndarstofnunina,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Samkvæmt e-lið 3. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er veiting
upplýsingaþjónustu um örugg og áreiðanleg bílastæði
fyrir vörubifreiðar og atvinnuökutæki forgangsaðgerð.

Í 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er þess
krafist að framkvæmdastjórnin samþykki forskriftir
sem nauðsynlegar eru til að tryggja samrýmanleika,
rekstrarsamhæfi og samfelldni í því skyni að útbreiða
og nýta á hentugan hátt skynvæddu flutningakerfin í
tengslum við upplýsingaþjónustu um örugg og áreiðanleg
bílastæði. Markmiðið með þessari reglugerð er að nýta
upplýsingaþjónustu til að hámarka notkun bílastæða og
að auðvelda bílstjórum eða flutningafyrirtækjum að taka
ákvarðanir um hvenær og hvar eigi að leggja

Í ályktun ráðsins (2) um að berjast gegn og koma í veg
fyrir glæpi í tengslum við vöruflutninga á vegum og að
tryggja vörubifreiðum örugg og áreiðanleg bílastæði er
lögð áhersla á að bæta öryggi vörubílstjóra og sjá þeim
fyrir öruggum bílastæðum.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 247, 18.9.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2014 frá 8. apríl 2014 um
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 207, 6.8.2010, bls. 1.
(2) SN 27.10.2010 15504/10.
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Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/98/EB
frá 17. nóvember 2003 um endurnotkun upplýsinga
frá hinu opinbera (3) eru settar lágmarksreglur um
endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera í gervöllu
Evrópusambandinu. Tilskipunin byggist á tveimur
meginstoðum innri markaðarins, þ.e. gagnsæi og
sanngjarnri samkeppni, og í henni eru aðildarríkin hvött
til að ganga lengra en þessar lágmarksreglur segja til
um varðandi endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera
og til að samþykkja stefnumál, sem heimila víðtæka
notkun skjala eða gagna í tengslum við þessa reglugerð,
sem eru í vörslu opinberra aðila. Í sumum tilvikum
eru gögn endurnotuð án þess að leyfi hafi fengist.
Í öðrum tilvikum er leyfi veitt með skilyrðum um
endurnotkun sem leyfishafa eru sett og taka til atriða eins
og skaðabótaábyrgðar, réttrar notkunar gagnanna sem
tryggir að farið sé að kröfum um gagnavernd, að gögnum
sé ekki breytt og að uppruna þeirra sé getið. Þetta skal
ekki hafa áhrif á hugverkarétt þriðju aðila.

10) Endurgjöf frá notendum eru upplýsingar sem
notendur bílastæða gefa til að veita síðari notendum
og rekstraraðilum bílastæðasvæða fyrir vörubifreiðar
persónulega og nafnlausa ráðgjöf. Hægt er að nota
þessar upplýsingar til að hafa eftirlit með gæðastjórnun
upplýsingaþjónustunnar sem og til að meta hana. Tryggja
ætti nafnleynd við endurgjöf.
11) Útbreiðsla og notkun verkbúnaðar og þjónustu fyrir
skynvædd flutningakerfi gætu falið í sér vinnslu
persónuupplýsinga, sem ætti að fara fram í samræmi
við lög Sambandsins, einkum eins og sett er fram
í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá
24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum
við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun
slíkra upplýsinga (4) og í tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 2002/58/EB frá 12. júlí 2002 um vinnslu
persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði
rafrænna fjarskipta (tilskipun um friðhelgi einkalífsins og
rafræn fjarskipti) (5). Þar af leiðandi ættu meginreglur um
takmörkun vegna tilgangs og lágmörkun gagna að gilda
um verkbúnað fyrir skynvædd flutningakerfi.
12) Útbreiðsla og nýting verkbúnaðar og þjónustu fyrir
skynvædd flutningakerfi, eins og sett er fram í forskriftum
sem samþykktar eru í samræmi við 6. gr. tilskipunar
2010/40/ESB, fara fram í samræmi við lög Sambandsins,
þ.m.t. einkum tilskipun ráðsins 85/374/EBE frá 25. júlí
1985 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum
í aðildarríkjunum vegna skaðsemisábyrgðar á gölluðum
vörum (6) auk viðkomandi landslöggjafar.
13) Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram
í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, er ekki gengið
lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná
þessu markmiði.
( 3)
(4)
(5)
(6)

Stjtíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 90.
Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002, bls. 37.
Stjtíð. EB L 210, 7.8.1985, bls. 29.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA
1. gr.
Efni og gildissvið
Í þessari reglugerð eru settar fram forskriftir, sem nauðsynlegar
eru til að tryggja samrýmanleika, rekstrarsamhæfi og samfelldni
við að útbreiða og nýta á hentugan hátt upplýsingaþjónustu
um örugg og áreiðanleg bílastæði fyrir vörubifreiðar og
atvinnuökutæki innan Sambandsins, í samræmi við tilskipun
2010/40/ESB.
Reglugerðin gildir um veitingu upplýsingaþjónustu í
samevrópska vegakerfinu.
2. gr.
Skilgreiningar
Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:
1) „öruggt og áreiðanlegt bílastæði“: bílastæði fyrir notendur
í atvinnuskyni, sem gerir þeim kleift að komast hjá því
að leggja með óviðeigandi hætti og sem stuðlar að öryggi
ökumanna og farms,
2) „notandi“: ökumenn vörubifreiða eða atvinnuökutækja,
afgreiðslustjóri eða farmflytjandi, aðili í umferðarstjórnun
eða aðrir aðilar, s.s. eigendur farms, vátryggingafélög,
vegamálayfirvöld og lögregla; notendur ættu að fá
upplýsingar frá þjónustuveitendum,
3) „þjónustuveitandi“: opinber aðili eða einkaaðili sem veitir
notendum upplýsingaþjónustu,
4) „gögn“: upplýsingar sem rekstraraðili bílastæðasvæðis
fyrir vörubifreiðar veitir og þar sem bílastæðasvæðinu er
lýst,
5) „upplýsingar“: gögn sem eru tekin saman, unnin eða dregin
út og sem þjónustuveitandi veitir notendum með því að
nota mismunandi dreifingarleiðir,
6) „upplýsingaþjónusta“: hvers konar þjónusta, sem veitir
notendum leiðsögn og gerir þeim kleift að virða lögboðinn
hvíldartíma og vinnuhlé, til að draga úr því að lagt sé með
óviðeigandi hætti sem og til að hámarka notkun bílastæða,
7) „endurgjöf frá notendum“: upplýsingar frá notendum
bílastæða, sem veita síðari notendum og rekstraraðilum
bílastæðasvæða fyrir vörubifreiðar persónulega og
nafnlausa ráðgjöf,
8) „lifandi upplýsingar“ (e. dynamic information):
upplýsingar sem segja til um hve mörg stæði eru laus innan
bílastæðasvæðis á hverjum tíma eða um núverandi stöðu
bílastæðasvæðis (laus stæði/öll stæði frátekin/lokað),
9) „fastar upplýsingar“ (e. static information): upplýsingar,
sem rekstraraðili bílastæðasvæðis veitir, í tengslum við
lýsingu á bílastæðasvæðinu,
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10) „áreiðanleiki upplýsinga“: nákvæmni upplýsingaþjón
ustunnar, sem er veitt, í samanburði við raunverulega
stöðu,
11) „að leggja með óviðeigandi hætti“: að stöðva eða leggja
þungaflutningabifreið utan öruggra og áreiðanlegra
bílastæða á hraðbrautum eða stofnleiðum, vegöxlum eða á
bílastæðum þar sem öll stæði eru frátekin,
12) „aðgangspunktur“: stafrænn aðgangspunktur þar sem
upplýsingum um bílastæði er safnað, þær unnar og gerðar
aðgengilegar til miðlunar; þessir aðgangspunktar munu
gera kleift að miðla upplýsingaþjónustunni yfir landamæri,
13) „forgangssvæði“: svæði, sem landsyfirvöld skilgreina og
þar sem hægt er að draga úr skorti á bílastæðum með því
að veita upplýsingar um önnur stæði, sem ekki eru í notkun
innan sama svæðis, þegar skortur er á stæðum á einu eða
fleiri öruggum og áreiðanlegum bílastæðasvæðum.
3. gr.
Kröfur um veitingu upplýsingaþjónustu
1. Aðildarríki skulu tilnefna þau svæði þar sem umferðar- og
öryggisskilyrði krefjast þess að innleidd sé upplýsingaþjónusta
um örugg og áreiðanleg bílastæði.
Þau skulu einnig skilgreina forgangssvæði þar sem veittar
verða lifandi upplýsingar.
2. Þegar upplýsingaþjónusta er veitt skal uppfylla kröfurnar
sem settar eru fram í 4.–7. gr.
4. gr.
Gagnasöfnun
Opinberir aðilar og einkaaðilar í rekstri bílastæða og
þjónustuveitendur skulu safna og koma á framfæri gögnum
um örugg og áreiðanleg almenn eða einkarekin bílastæði þar
sem aðstöðu á bílastæðasvæðinu, sem ætlað er notendum, er
lýst. Auðvelt skal vera að veita þessi gögn, sem á að safna,
þ.m.t. úr fjarlægð, með því að nota hvers konar viðeigandi
leiðir, í því skyni að greiða fyrir því að allir rekstraraðilar
bílastæða geti safnað gögnum úr fjarlægð. Opinberir aðilar
eða einkaaðilar í rekstri bílastæða og þjónustuveitendur skulu
notast við DATEX II-sniðmát (7) eða önnur snið sem eru
sambærileg á alþjóðamælikvarða til að tryggja rekstrarsamhæfi
upplýsingaþjónustunnar innan Sambandsins.
Safna skal eftirfarandi gögnum:
1. föstum gögnum um bílastæðasvæðin, þ.m.t. (eftir
atvikum):
— auðkennisupplýsingum um bílastæðasvæði (nafn og
heimilisfang bílastæðasvæðis fyrir vörubifreiðar (að
hámarki 200 stafir)),
(7)

CEN/TS 16157.
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— upplýsingum um inngönguleið á bílastæðasvæðið
(breiddargráða/lengdargráða) (20 + 20 stafir),
— auðkenni aðalvegar nr. 1/leiðbeiningar (20 stafir/20
stafir) og auðkenni aðalvegar nr. 2/leiðbeiningar (20
stafir/20 stafir), ef sama bílastæðasvæði er aðgengilegt
frá tveimur mismunandi vegum,
— ef þörf er á, upplýsingum um útgönguleiðina sem
notast skal við (að hámarki 100 stafir)/fjarlægð frá
aðalvegi (þriggja stafa heil tala) í kílómetrum eða
mílum,
— heildarfjölda ókeypis bílastæða fyrir vörubifreiðar
(þriggja stafa heil tala)
— verð fyrir bílastæði og tegund gjaldmiðils (300 stafir),
2. upplýsingum um öryggi og búnað á bílastæðasvæðinu,
— lýsingu á öryggis- og þjónustubúnaði bílastæða
svæðisins, þ.m.t. innanlandsflokkun, ef slík flokkun er
notuð (500 stafir),
— fjölda bílastæða fyrir ökutæki með kælivöru (fjögurra
stafa númer),
— upplýsingum um tiltekinn búnað eða þjónustu fyrir
ökutæki með sérstakar vörur og annað (300 stafir),
samskiptaupplýsingum um rekstraraðila
bílastæðasvæðisins:
— nafn og kenninafn (allt að 100 stafir),
— símanúmer (allt að 20 stafir),
— tölvupóstfang (allt að 50 stafir),
— samþykki rekstraraðila fyrir því að samskiptaupplýsingar
hans verði gerðar aðgengilegar almenningi (Já/Nei),
3. lifandi upplýsingum um tiltækileika bílastæða, þ.m.t.
hvort öll stæði á bílastæðasvæði séu frátekin, hvort
bílastæðasvæði sé lokað eða hversu mörg stæði eru laus.
5. gr.
Samnýting gagna og gagnaskipti
1. Opinberir aðilar eða einkaaðilar í rekstri bílastæða og
þjónustuveitendur skulu samnýta og skiptast á þeim gögnum
sem um getur í 1. mgr. 4. gr. Í þeim tilgangi skulu þeir notast
við DATEX II-snið (CEN/TS 16157) eða annað DATEX
II-snið sem samrýmist alþjóðlegu tölvulesanlegu sniði. Gögn
skulu gerð aðgengileg fyrir alla veitendur upplýsingaþjónustu
og/eða rekstraraðila bílastæða, hvort sem um er að ræða
opinbera aðila eða einkaaðila, þannig að þeir geti skipst á
þeim og endurnotað þau, án mismununar og í samræmi við
aðgangsrétt og málsmeðferðarreglur sem skilgreind eru í
tilskipun 2003/98/EB.
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2. Föst gögn skulu gerð aðgengileg fyrir tilstuðlan
landsbundins eða alþjóðlegs aðgangspunkts.
3. Að því er varðar lifandi gögn skulu aðildarríki (eða önnur
landsyfirvöld) vera ábyrg fyrir því að koma á fót og stýra
miðlægri aðgangsstöð, innanlands eða alþjóðlegri, sem vísar
til allra aðgangspunkta fyrir hvern rekstraraðila bílastæða fyrir
vörubifreiðar og/eða þjónustuveitanda á yfirráðasvæði sínu, til
hagsbóta fyrir notendur.
4. Aðildarríki geta lagt sitt af mörkum til alþjóðlegs
aðgangspunkts með því að veita gögn og tryggja að gæði þeirra
samrýmist kröfunum í 7. gr.
5. Gjald fyrir aðgang að, skipti á og endurnotkun lifandi
gagna, hvort sem þau eru frá opinberum aðila eða einkaaðila,
skal vera sanngjarnt, eins og um getur í tilskipuninni um
endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera.
6. Opinberir aðilar og einkaaðilar í rekstri bílastæða og/eða
þjónustuveitendur skulu reglulega senda föstu gögnin, sem þeir
hafa safnað, til landsbundins eða alþjóðlegs aðgangspunkts,
með viðeigandi rafrænum hætti og a.m.k. einu sinni á ári, að
því er varðar föstu gögnin sem um getur í 1. mgr. 4. gr.
Að því er varðar lifandi gögn skulu opinberir aðilar eða
einkaaðilar í rekstri og/eða þjónustuveitendur uppfæra
upplýsingarnar sínar, sem um getur í 3. mgr. 4. gr., á a.m.k. 15
mínútna fresti.
6. gr.
Miðlun upplýsinga
Þjónustuveitendur, sem safna upplýsingum á tiltekinn stað,
skulu gefa upp:
— a.m.k. næstu tvö bílastæði á stofnleið sem eru örugg og
áreiðanleg og innan u.þ.b. 100 kílómetra,
— tiltæk bílastæði á forgangssvæði á a.m.k. næstu tveimur
bílastæðasvæðum sem eru innan u.þ.b. 100 kílómetra.
Ef aðildarríki er aðili að Vínarsamningnum skal það miðla
upplýsingum í samræmi við hann. Til að koma í veg fyrir
að ökumaður verði fyrir truflun eða þreytist ætti innbyggður
búnaður í ökutæki að hafa traust notendaskil.
Þegar ný upplýsingaþjónusta fyrir örugg og áreiðanleg
bílastæði er tekin í notkun skulu rekstraraðilar bílastæða og/
eða þjónustuveitendur upplýsa notendur um það með því að
nota úrræði sem þeir telja viðeigandi.
7. gr.
Gæðastjórnun
Opinberir aðilar og einkaaðilar í rekstri bílastæða skulu
tafarlaust senda tilkynningu á aðgangspunkt innanlands eða
alþjóðlegan aðgangspunkt sem og til landsyfirvalda um allar
breytingar á aðstæðum sem verða á bílastæðasvæðinu, þ.m.t.
ef því hefur verið lokað.
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Að því er varðar öll ný forgangssvæði skulu allir opinberir
aðilar og einkaaðilar í rekstri bílastæða tryggja áreiðanleika
upplýsinga. Í þessum tilgangi skulu þeir hafa reglulegt
eftirlit með greiningarbúnaði, þ.m.t. mismun á mælingu milli
gagna sem eru sýnd og á fjölda stæða sem eru í raun laus.
Upplýsingarnar skulu metnar í samræmi við 8. gr.
8. gr.
Mat á því hvort farið sé að kröfum
1. Aðildarríki skulu tilnefna aðila sem er hæfur til að
meta hvort þjónustuveitendur, rekstraraðilar bílastæða og
rekstraraðilar vega uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í
4.–7. gr. Þessi aðili skal vera óhlutdrægur og óháður þeim
síðarnefndu.
Tvö eða fleiri aðildarríki geta tilnefnt sameiginlegan
svæðisbundinn aðila sem er hæfur til að meta hvort farið sé að
þessum kröfum á yfirráðasvæðum þeirra.
Aðildarríki skulu
tilnefndan aðila.

tilkynna

framkvæmdastjórninni

um

2. Allir þjónustuveitendur skulu leggja fram yfirlýsingu til
tilnefndra aðila um að þeir fari að kröfunum sem settar eru
fram í 4.–7. gr.
Yfirlýsingin skal fela í sér eftirfarandi atriði:
a) gögnin, sem safnað er skv. 4. gr., um örugg og áreiðanleg
bílastæði fyrir vörubifreiðar og atvinnuökutæki, þ.m.t. það
hlutfall bílastæða sem skráð er hjá upplýsingaþjónustunni,
b) aðferðir, sem eru notaðar, til að miðla upplýsingum til
notenda,
c) umfang upplýsingaþjónustu með lifandi upplýsingar um
örugg og áreiðanleg bílastæði,
d) gæði og aðgengileika þeirra upplýsinga sem eru veittar,
aðgangspunkt fyrir upplýsingar og með hvaða sniði
upplýsingarnar eru veittar.
3. Tilnefndir aðilar skulu skoða af handahófi hvort
yfirlýsingar séu réttar hjá ýmsum þjónustuveitendum og
rekstraraðilum bílastæða, hvort sem um er að ræða opinbera
aðila eða einkaaðila, og krefjast þess að sýnt sé fram á að farið
sé að kröfunum sem settar eru fram í 4.–7. gr.
Einnig má meta gæði þjónustunnar með því að skoða
athugasemdir frá notendum.
Á hverju ári skulu tilnefndir aðilar greina viðeigandi
landsyfirvöldum frá yfirlýsingunum, sem lagðar voru fram,
sem og frá niðurstöðum úr slembiskoðunum sínum.
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9. gr.
Eftirfylgni
1. Eigi síðar en 12 mánuðum frá gildistöku þessarar
reglugerðar skulu aðildarríki veita framkvæmdastjórninni
upplýsingar:
a) um lögbæra aðila, sem eru tilnefndir til að meta hvort farið
sé að kröfunum sem settar eru fram í 4.–7. gr.,
b) um lýsingu á innlendri aðgangsstöð, ef við á.
2. Eigi síðar en 12 mánuðum frá gildistöku þessarar
reglugerðar og á hverju almanaksári eftir það skulu aðildarríki
veita upplýsingar:
a) um fjölda mismunandi bílastæðasvæða á yfirráðasvæði
þeirra og fjölda bílastæða innan þeirra,
b) um hlutfall bílastæða sem skráð eru hjá upplýsinga
þjónustunni,
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c) um hlutfall bílastæða sem veita framkvæmdastjórninni
lifandi upplýsingar um tiltækileika bílastæða og um
forgangssvæði.
10. gr.
Gildistaka og beiting
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Henni skal beitt:
— frá og með 1. október 2015 að því er varðar veitingu
þjónustu sem þegar var útbreidd á gildistökudegi þessarar
reglugerðar,
— frá og með 1. október 2013 að því er varðar þjónustu sem
á að vera útbreidd eftir gildistökudag þessarar reglugerðar.

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

Gjört í Brussel 15. maí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

________

