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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 22/2010 

frá 12. mars 2010 

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. 18/2010 frá 1. mars 2010 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 886/2009 frá 25. 

september 2009 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 sem 
fóðuraukefni fyrir hesta (leyfishafi er Alltech France) (2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 887/2009 frá 25. 

september 2009 um að leyfa 25-hýdroxýkólekalsíferól í stöðguðu formi sem 
fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, eldiskalkúna og aðra alifugla og svín (3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 888/2009 frá 25. 

september 2009 um að leyfa sinkklósamband af hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni metíóníns 
sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 896/2009 frá 25. 

september 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 
sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er Prosol SpA) (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 897/2009 frá 25. 

september 2009 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1447/2006, (EB) nr. 186/2007, 
(EB) nr. 188/2007 og (EB) nr. 209/2008 að því er varðar skilmála leyfisins fyrir 
fóðuraukefninu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (6). 

 
7) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 899/2009 frá 25. 

september 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1290/2008 að því er varðar nafn 
leyfishafa fyrir blöndu með Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus 
farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (7). 

 
8) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 900/2009 frá 25. 

september 2009 um að leyfa selenmetíónín, framleitt með Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-3399, sem fóðuraukefni (8). 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 143, 10.6.2010, bls. 4, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 30, 10.6.2010, bls. 4. 
(2) Stjtíð. ESB L 254, 26.9.2009, bls. 66. 
(3) Stjtíð. ESB L 254, 26.9.2009, bls. 68. 
(4) Stjtíð. ESB L 254, 26.9.2009, bls. 71. 
(5) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 6. 
(6) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 8. 
(7) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 11. 
(8) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 12. 
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9) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 902/2008 frá 28. 

september 2009 um að leyfa ensímblöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er 
framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 114044), sem fóðuraukefni fyrir smágrísi, 
sem búið er að venja undan, eldiskjúklinga, kjúklinga, sem eru aldir til að verða 
varphænur, eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis (leyfishafi er Roal Oy) 
(9). 

 
10) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 903/2009 frá 28. 

september 2009 um að leyfa blöndu með Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-
P 1467) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Miyarisan Pharmaceutical 
Co. Ltd, umboðsaðili er Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (10). 

 
11) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 904/2009 frá 28. 

september 2009 um að leyfa gúanidínediksýru sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (11). 
 
12) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 905/2009 frá 28. 

september 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 537/2007 að því er varðar nafn 
leyfishafa fyrir gerjunarafurð Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (12). 

 
13) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 910/2009 frá 29. 

september 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-1077 sem fóðuraukefni fyrir hesta (leyfishafi er Lallemand SAS) (13). 

 
14) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2009 frá 29. 

september 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með Pediococcus acidilactici 
CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir laxfiska og rækjur (leyfishafi er Lallemand 
SAS) (14). 

 
15) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtenstein. 
 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
Ákvæði II. kafla I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 

1. Eftirfarandi bætist við í lið 1zzy (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1443/2006): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32009 R 0887: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 887/2009 frá 25. 
september 2009 (Stjtíð. ESB L 254, 26.9.2009, bls. 68).“ 

2. Eftirfarandi bætist við í liði 1zzzb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1447/2006), 1zzzi (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 188/2007), 1zzzk 

                                                 
(9) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 23. 
(10) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 26. 
(11) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 28. 
(12) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 30. 
(13) Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2009, bls. 7. 
(14) Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2009, bls. 10. 
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(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 186/2007), og 1zzzzn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 209/2008): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32009 R 0897: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 897/2009 frá 25. 
september 2009 (Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 8).“ 

3. Eftirfarandi bætist við í lið 1zzzr (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
537/2007): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32009 R 0905: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 905/2009 frá 28. 
september 2009(Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 30).“ 

4. Eftirfarandi bætist við í lið 1zzzzzd (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1290/2008): 

„eins og henni var breytt með: 

– 32009 R 0899: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 899/2009 frá 25. 
september 2009 (Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 11).“ 

5. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 1zzzzzg (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 102/2009): 

„1zzzzzh. 32009 R 0886: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 886/2009 
frá 25. september 2009 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces 
cerevisiae CBS 493.94 sem fóðuraukefni fyrir hesta (leyfishafi er Alltech 
France) (Stjtíð. ESB L 254, 26.9.2009, bls. 66). 

1zzzzzi. 32009 R 0887: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 887/2009 
frá 25. september 2009 um að leyfa 25-hýdroxýkólekalsíferól í stöðguðu 
formi sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, eldiskalkúna og aðra alifugla 
og svín (Stjtíð. ESB L 254, 26.9.2009, bls. 68). 

1zzzzzj. 32009 R 0888: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 888/2009 
frá 25. september 2009 um að leyfa sinkklósamband af hýdroxýlsetnu 
hliðstæðuefni metíóníns sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (Stjtíð. 
ESB L 254, 26.9.2009, bls. 71). 

1zzzzzk. 32009 R 0896: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 896/2009 
frá 25. september 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces 
cerevisiae MUCL 39885 sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er 
Prosol SpA) (Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 6). 

1zzzzzl. 32009 R 0900: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 900/2009 
frá 25. september 2009 um að leyfa selenmetíónín, framleitt með 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, sem fóðuraukefni (Stjtíð. ESB 
L 256, 29.9.2009, bls. 12). 

1zzzzzm. 32009 R 0902: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 902/2008 
frá 28. september 2009 um að leyfa ensímblöndu með endó-1,4-
betaxýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 114044), 
sem fóðuraukefni fyrir smágrísi, sem búið er að venja undan, 
eldiskjúklinga, kjúklinga, sem eru aldir til að verða varphænur, 
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eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis (leyfishafi er Roal 
Oy) (Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 23). 

1zzzzzn. 32009 R 0903: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 903/2009 
frá 28. september 2009 um að leyfa blöndu með Clostridium butyricum 
MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 
(leyfishafi er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, umboðsaðili er Mitsui & 
Co. Deutschland GmbH) (Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 26). 

1zzzzzo. 32009 R 0904: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 904/2009 
frá 28. september 2009 um að leyfa gúanidínediksýru sem fóðuraukefni 
fyrir eldiskjúklinga (Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 28). 

1zzzzzp. 32009 R 0910: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 910/2009 
frá 29. september 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 sem fóðuraukefni fyrir hesta 
(leyfishafi er Lallemand SAS) (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2009, bls. 7). 

1zzzzzq. 32009 R 0911: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2009 
frá 29. september 2009 um leyfi fyrir nýrri notkun á blöndu með 
Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir 
laxfiska og rækjur (leyfishafi er Lallemand SAS) (Stjtíð. ESB L 257, 
30.9.2009, bls. 10).“ 

 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 886/2009, 887/2009, 888/2009, 896/2009, 
897/2009, 899/2009, 900/2009, 902/2009, 903/2009, 904/2009, 905/2009, 910/2009 og 
911/2009, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 
fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi 13. mars 2010, 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 12. mars 2010. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
A. Seatter 
formaður. 

 

                                                 
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


