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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 96/2002 

 
frá 12. júlí 2002 

 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 

við EES-samninginn 
 
 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins og hann var aðlagaður 
með bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir samningurinn, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 79/2002 frá 25. júní 2002 ( 1). 
 
2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/46/EB frá 23. júlí 2001 um breytingu á 

tilskipun ráðsins 95/53/EB um setningu meginreglna um skipulag opinberra skoðana á 
sviði dýrafæðu og tilskipana 70/524/EBE, 96/25/EB og 1999/29/EB um fóður (2) skal 
felld inn í samninginn. 

 
3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/79/EB frá 17. september 2001 um breytingu á 

tilskipun ráðsins 87/153/EBE um að setja viðmiðunarreglur um mat á aukefnum í 
dýrafæðu (3) skal felld inn í samninginn. 

 
4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2013/2001 frá 12. október 2001 um 

bráðabirgðaleyfi fyrir nýja notkun aukefnis og varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri ( 4) 
skal felld inn í samninginn. 

 
5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2205/2001 frá 14. nóvember 2001 um 

breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri með tilliti til afturköllunar 
á leyfi fyrir tiltekin aukefni  (5) skal felld inn í samninginn. 

 
6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2200/2001 frá 17. október 2001 um 

bráðabirgðaleyfi fyrir aukefni í fóðri ( 6) skal felld inn í samninginn. 
 

                                                 
(1) Stjtíð. EB L 266, 3.10.2002, b ls. 24 og EES-viðbætir við Stjt íð. EB nr. 49, 3.10.2002, bls. 16. 
(2) Stjtíð. EB L 234, 1.9.2001, bls. 55. 
(3) Stjtíð. EB L 267, 6.10.2001, b ls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 272, 13.10.2001, bls. 24. 
(5) Stjtíð. EB L 297, 15.11.2001, bls. 3. 
(6) Stjtíð. EB L 299, 15.11.2001, bls. 1.  
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7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2380/2001 frá 5. desember 2001 um 10 
ára leyfi fyrir aukefni í fóðri ( 7) skal felld inn í samninginn. 

 
8) Tilskipun 2001/79/EB byggir á skilgreiningu í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2001/18/EB ( 8) og tilvísun til tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2000/33/EB (9) sem 
hafa ekki verið felldar inn í samninginn en verið er að athuga upptöku þeirra. 

 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 

Eftirfarandi breytingar skulu gerðar á II. kafla I. viðauka við samninginn: 
 
1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins 70/524/EBE): 
 

,,- 32001 R 2205: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2205/2001 frá 
14. nóvember 2001 (Stjtíð. EB L 297, 15.11.2001, bls. 3).“ 

 
2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins 70/524/EBE), lið 14a 

(tilskipun ráðsins 96/25/EB) og lið 31a (tilskipun ráðsins 95/53/EB):  
 

,,- 32001 L 0046: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/46/EB frá 23. júlí 
2001 (Stjtíð. EB L 234, 1.9.2001, bls. 55).“ 

 
3. Eftirfarandi undirliður bætist við í 2. lið (tilskipun ráðsins 87/153/EBE):  
 

,,- 32001 L 0079: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/79/EB frá 17. 
september 2001 (Stjtíð. EB L 267, 6.10.2001, bls. 1).“ 

 
4. Eftirfarandi undirliður bætist við í 32. lið (tilskipun ráðsins 1999/29/EB):  
 

,,- 32001 L 0046: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/46/EB frá 23. júlí 
2001 (Stjtíð. EB L 234, 1.19.2001, bls. 55).“ 

 
5. Eftirfarandi liðir komi aftan við lið 1v (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1334/2001):  
 

,,lw. 32001 R 2013: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2013/2001 frá 
12. október 2001 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýja notkun aukefnis og 
varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 272, 13.10.2001, bls. 24). 

 

                                                 
(7) Stjtíð. EB L 321, 6.12.2001, b ls. 18.  
(8) Stjtíð. EB L 106, 17.4.2001, b ls. 1.  
(9) Stjtíð. EB L 136, 8.6.2000, bls. 90.  
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lx. 32001 R 2200: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2200/2001 frá 
17. október 2001 um bráðabirgðaleyfi fyrir aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 299, 
15.11.2001, bls. 1). 

 
ly. 32001 R 2380: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2380/2001 frá 

5. desember 2001 um 10 ára leyfi fyrir aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 321, 
6.12.2001, bls. 18).“ 

 
6. Texti liðar 1s (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2697/2000) falli niður. 

 
2. gr. 

 
Texti tilskipana 2001/46/EB og 2001/79/EB, reglugerða (EB) nr. 2013/2001, 2200/2001, 
2205/2001 og 2380/2001 á íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 13. júlí 2002, að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 
 
Gjört í Brussel 12. júlí 2002. 
 
 
 Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 Formaður 
 
 
 
 Gunnar Snorri Gunnarsson 
 
 
 Ritarar 
 sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
  
 P.K. Mannes M. Brinkmann 
 
                                                 
(∗ ) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.   
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