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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 2/2009 

frá 5. febrúar 2009 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í 
því sem hér fer á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

43/2008 frá 26. apríl 2008 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 156/2008 frá 21. 

febrúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 109/2007 um lágmarksinnihald 
natríummónensíns (Coxidin) sem aukefnis í fóðri (2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 163/2008 frá 22. 

febrúar 2008 um leyfi fyrir efnablöndunni lantankarbónatoktahýdrati (Lantharenol) sem 
aukefni í fóðri (3), ásamt leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 40. 

 
4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 164/2008 frá 22. 

febrúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1444/2006 um lágmarksinnihald 
Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) sem aukefnis í fóðri (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 165/2008 frá 22. 

febrúar 2008 um leyfi fyrir nýrri notkun á 3-fýtasa (Natuphos) sem aukefni í fóðri ( 5). 
 
6) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 166/2008 frá 22. 

febrúar 2008 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndunni Bacillus cereus var. toyoi 
(Toyocerin) sem aukefni í fóðri (6). 

 
7) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 167/2008 frá 22. 

febrúar 2008 um nýtt leyfi til tíu ára til að nota hníslalyf sem aukefni í fóðri (7). 
 
8) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 209/2008 frá 6. 

mars 2008 um leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) sem 
aukefni í fóðri (8). 

 
9) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/38/EB frá 5. mars 

2008 um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun fóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga 
(9). 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 223, 21.8.2008, bls. 36, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 52, 21.8.2008, bls. 9. 
(2) Stjtíð. ESB L 48, 22.2.2008, bls. 14. 
(3) Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 3. 
(4) Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 6. 
(5) Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 8. 
(6) Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 11. 
(7) Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 14. 
(8) Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2008, bls. 3. 
(9) Stjtíð. ESB L 62, 6.3.2008, bls. 9. 
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10) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2008/38/EC fellur úr gildi 31. júlí 2008 tilskipun fram-

kvæmdastjórnarinnar 94/39/EB ( 10), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber 
því að fella hana úr samningnum. 

 
11) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
II. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi bætist við í lið 1zzz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1444/2006): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32008 R 0164: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 164/2008 frá 22. 
febrúar 2008 (Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 6).“ 

 
2. Eftirfarandi bætist við í lið 1zzzg (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

109/2007): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32008 R 0156: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 156/2008 frá 21. 
febrúar 2008 (Stjtíð. ESB L 48, 22.2.2008, bls. 14).“ 

 
3. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 1zzzzi (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1521/2007): 

„1zzzzj. 32008 R 0163: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 163/2008 frá 22. 
febrúar 2008 um leyfi fyrir efnablöndunni lantankarbónatoktahýdrati 
(Lantharenol) sem aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 3) með 
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 40. 

1zzzzk. 32008 R 0165: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 165/2008 frá 22. 
febrúar 2008 um leyfi fyrir nýrri notkun á 3-fýtasa (Natuphos) sem aukefni í 
fóðri (Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 8). 

1zzzzl. 32008 R 0166: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 166/2008 frá 22. 
febrúar 2008 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndunni Bacillus cereus var. toyoi 
(Toyocerin) sem aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 11). 

1zzzzm. 32008 R 0167: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 167/2008 frá 22. 
febrúar 2008 um nýtt leyfi til tíu ára til að nota hníslalyf sem aukefni í fóðri 
(Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 14). 

1zzzzn. 32008 R 0209: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 209/2008 frá 6. 
mars 2008 um leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 
47) sem aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2008, bls. 3).“ 

 
4. Texti 9. liðar (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/39/EB) falli brott. 
 

                                                 
(10) Stjtíð. EB L 207, 10.8.1994, bls. 20. 
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5. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 14b (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/217/EB): 

„14c. 32008 L 0038: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/38/EB frá 5. mars 2008 
um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun fóðurs með sérstök næringarmarkmið í 
huga (Stjtíð. ESB L 62, 6.3.2008, bls. 9).“ 

 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 156/2008, 163/2008, með leiðréttingum sem birt-
ust í Stjtíð. ESB L 92, 3.4.2008, bls. 40, 164/2008, 165/2008, 166/2008, 167/2008 og 209/2008 
og tilskipunar 2008/38/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2009 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 
1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 

Gjört í Brussel 5. febrúar 2009. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Alan Seatter 

formaður. 
 

                                                 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


