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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 114/2010 

frá 10. nóvember 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. 60/2010 frá 11. júní 2010 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 357/2008 frá 22. 

apríl 2008 um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna 
tegunda smitandi heilahrörnunar (2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 571/2008 frá 19. 

júní 2008 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
999/2001 að því er varðar viðmiðanir til endurskoðunar á árlegum vöktunaráætlunum er 
varða kúariðu (3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 584/2008 frá 20. 

júní 2008 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að 
því er varðar markmið Bandalagsins sem sett eru til að draga úr algengi Salmonella 
enteritidis og Salmonella typhimurium í kalkúnum (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 746/2008 frá 17. 

júní 2008 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna 
tegunda smitandi heilahrörnunar (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 933/2008 frá 23. 

september 2008 um breytingu á viðaukanum við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því 
er varðar aðferðir til auðkenningar á dýrum og efni flutningsskýrslna (6). 

 
7) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 956/2008 frá 29. 

september 2008 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna 
tegunda smitandi heilahrörnunar (7). 

 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 244, 16.9.2010, bls. 3, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 49, 16.9.2010, bls. 3. 
(2) Stjtíð. ESB L 111, 23.4.2008, bls. 3. 
(3) Stjtíð. ESB L 161, 20.6.2008, bls. 4. 
(4) Stjtíð. ESB L 162, 21.6.2008, bls. 3. 
(5) Stjtíð. ESB L 202, 31.7.2008, bls. 11. 
(6) Stjtíð. ESB L 256, 24.9.2008, bls. 5. 
(7) Stjtíð. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 8. 
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8) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1251/2008 frá 12. 
desember 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar skilyrði og 
kröfur um útgáfu heilbrigðisvottorða við setningu lagareldisdýra og afurða þeirra á markað 
og innflutning þeirra í Bandalagið og um skrá yfir tegundir smitferja (8). 

 
9) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 103/2009 frá 3. 

febrúar 2009 um breytingu á VII. og IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu til-
tekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (9). 

 
10) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 129/2009 frá 13. 

febrúar 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 197/2006 að því er varðar gildistíma 
bráðabirgðaráðstafana varðandi matvæli sem eru ekki lengur ætluð til neyslu (10). 

 
11) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 162/2009 frá 26. 

febrúar 2009 um breytingu á III. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu til-
tekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (11). 

 
12) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 163/2009 frá 26. 

febrúar 2009 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna 
tegunda smitandi heilahrörnunar (12). 

 
13) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 199/2009 frá 13. 

mars 2009 um bráðabirgðaráðstafanir, sem víkja frá reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 2160/2003, að því er varðar beina afhendingu á litlu magni af nýju kjöti af hópum 
sláturkjúklinga og kalkúna (13). 

 
14) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 213/2009 frá 18. 

mars 2009 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 og 
reglugerð (EB) nr. 1003/2005 að því er varðar varnir og prófanir með tilliti til salmonellu í 
hópum undaneldisfugla af tegundinni Gallus gallus og kalkúnum (14). 

 
15) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 759/2009 frá 19. 

ágúst 2009 um breytingu á viðaukanum við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 um að 
koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita (15). 

 
16) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/53/EB frá 30. apríl 

2008 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun ráðsins 2006/88/EB að því er varðar 
vorveiru í vatnakarpa (16). 

 
17) Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2008/71/EB frá 15. júlí 2008 um auðkenningu 

og skráningu svína (17). 
 
18) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/392/EB frá 30. apríl 

2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar upplýsingasíðu á 

                                                 
(8) Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 41. 
(9) Stjtíð. ESB L 34, 4.2.2009, bls. 11. 
(10) Stjtíð. ESB L 44, 14.2.2009, bls. 3. 
(11) Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2009, bls. 11. 
(12) Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2009, bls. 17. 
(13) Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2009, bls. 9. 
(14) Stjtíð. ESB L 73, 19.3.2009, bls. 5. 
(15) Stjtíð. ESB L 215, 20.8.2009, bls. 3. 
(16) Stjtíð. ESB L 117, 1.5.2008, bls. 27. 
(17) Stjtíð. ESB L 213, 8.8.2008, bls. 31. 
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Netinu til að gera upplýsingar um lagareldisfyrirtæki og viðurkenndar vinnslustöðvar 
aðgengilegar með rafrænum hætti (18). 

 
19) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/650/EB frá 30. júlí 

2008 um breytingu á tilskipun ráðsins 82/894/EBE um tilkynningu dýrasjúkdóma innan 
Bandalagsins í því skyni að færa tiltekna sjúkdóma á skrána yfir tilkynningarskylda sjúk-
dóma og fella lömunarveiki í svínum brott úr sömu skrá (19). 

 
20) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/815/EB frá 20. októ-

ber 2008 um samþykkt tiltekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í hópum 
holdakjúklinga af tegundinni Gallus gallus (20). 

 
21) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/896/EB frá 20. 

nóvember 2008 um viðmiðunarreglur fyrir áhættumiðaða dýraheilbrigðiseftirlitið sem 
kveðið er á um í tilskipun ráðsins 2006/88/EB (21). 

 
22) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/908/EB frá 28. 

nóvember 2008 um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlega 
vöktunaráætlun sína vegna kúariðu (22). 

 
23) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/946/EB frá 12. 

desember 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar kröfur 
varðandi sóttkví fyrir lagareldisdýr (23). 

 
24) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/177/EB frá 31. októ-

ber 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar eftirlits- og 
útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu aðildarríkja, svæða og hólfa (24). 

 
25) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/247/EB frá 16. mars 

2009 um breytingu á ákvörðun 2003/322/EB að því er varðar fóðrun tiltekinna tegunda 
hræfugla í Búlgaríu á tilteknu efni úr 1. flokki (25). 

 
26) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/722/EB frá 29. 

september 2009 um breytingu á ákvörðun 2003/324/EB að því er varðar undanþágu frá 
banni við endurvinnslu, þegar um er að ræða eina og sömu dýrategundina, vegna fóðrunar 
tiltekinna loðdýra í Lettlandi (26). 

 
27) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/771/EB frá 20. októ-

ber 2009 um samþykkt tiltekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í kalkúnum (27). 
 
28) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1251/2008 falla úr gildi ákvarðanir fram-

kvæmdastjórnarinnar 1999/567/EB (28) og 2003/390/EB (29) en þær gerðir hafa verið 
felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum. 

 

                                                 
(18) Stjtíð. ESB L 138, 28.5.2008, bls. 12. 
(19) Stjtíð. ESB L 213, 8.8.2008, bls. 42. 
(20) Stjtíð. ESB L 283, 28.10.2008, bls. 43. 
(21) Stjtíð. ESB L 322, 2.12.2008, bls. 30. 
(22) Stjtíð. ESB L 327, 5.12.2008, bls. 24. 
(23) Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 94. 
(24) Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2009, bls. 15. 
(25) Stjtíð. ESB L 73, 19.3.2009, bls. 20. 
(26) Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2009, bls. 38. 
(27) Stjtíð. ESB L 275, 21.10.2009, bls. 28. 
(28) Stjtíð. EB L 216, 14.8.1999, bls. 13. 
(29) Stjtíð. ESB L 135, 3.6.2003, bls. 19. 
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29) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2008/71/EB fellur úr gildi tilskipun ráðsins 
92/102/EBE (30) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr 
samningnum. 

 
30) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2009/177/EB falla úr gildi ákvarðanir framkvæmda-

stjórnarinnar 2002/300/EB (31) og 2002/308/EB (32) en þær gerðir hafa verið felldar inn í 
samninginn og ber því að fella þær úr samningnum. 

 
31) Í 2. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka er tilgreint að ákvæði um lifandi dýr, önnur 

en fiska og lagareldisdýr, taki ekki til Íslands og að það skuli tekið fram í tengslum við til-
tekna gerð hvenær hún taki ekki til Íslands eða aðeins að hluta. Af þessum sökum verður 
að geta þess í tengslum við tilskipun ráðsins 2005/94/EB, sem hefur þegar verið felld inn í 
samninginn, að hún taki ekki til Íslands. 

 
32) Ákvörðun þessi tekur til Íslands með aðlögunarfrestinum sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 

inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka á þeim sviðum sem vörðuðu ekki Ísland áður en 
kaflinn var endurskoðaður samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
133/2007 frá 26. október 2007 (33). 

 
33) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
Ákvæði I. viðauka við samninginn breytist eins og tilgreint er í viðauka við ákvörðun þessa. 
 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 357/2008, 571/2008, 584/2008, 746/2008, 
933/2008, 956/2008, 1251/2008, 103/2009, 129/2009, 162/2009, 163/2009, 199/2009, 
213/2009 og 759/2009, tilskipana 2008/53/EB og 2008/71/EB og ákvarðana 2008/392/EB, 
2008/650/EB, 2008/815/EB, 2008/896/EB, 2008/908/EB, 2008/946/EB, 2009/177/EB, 
2009/247/EB, 2009/722/EB og 2009/771/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-
indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar sam-
kvæmt 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. 
 
 

                                                 
(30) Stjtíð. EB L 355, 5.12.1992, bls. 32. 
(31) Stjtíð. EB L 103, 19.4.2002, bls. 24. 
(32) Stjtíð. EB L 106, 23.4.2002, bls. 28. 
(33) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 27, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 10.4.2008, bls. 38. 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Gjört í Brussel 10. nóvember 2010. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2010 
 
Ákvæði I. kafla I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi bætist við í lið 7b (reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004) í hluta 1.1: 

„– 32008 R 0933: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 933/2008 frá 23. 
september 2008 (Stjtíð. ESB L 256, 24.9.2008, bls. 5), 

– 32009 R 0759: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 759/2009 frá 19. 
ágúst 2009 (Stjtíð. ESB L 215, 20.8.2009, bls. 3). 

Ákvæði þessarar reglugerðar skulu, að því samning þennan varðar, aðlöguð sem hér 
segir: 

Í töflunni yfir landskóta í 1. neðanmálsgrein í viðaukanum bætist eftirfarandi við: 

Ísland IS 352 

Noregur NO 578 

“ 

2. Textinn í 7. lið (tilskipun ráðsins 92/102/EBE) í hluta 1.1 falli brott.  

3. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 7c (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1760/2000) í hluta 1.1: 

„7d. 32008 L 0071: Tilskipun ráðsins 2008/71/EB frá 15. júlí 2008 um auðkenningu 
og skráningu svína (Stjtíð. ESB L 213, 8.8.2008, bls. 31).“ 

4. Eftirfarandi bætist við í lið 8a (tilskipun ráðsins 2006/88/EB) í hluta 3.1, lið 5a (til-
skipun ráðsins 2006/88/EB) í hluta 4.1 og lið 4a (tilskipun ráðsins 2006/88/EB) í hluta 
8.1: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32008 L 0053: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/53/EB frá 30. apríl 
2008 (Stjtíð. ESB L 117, 1.5.2008), bls. 27).“ 

5. Eftirfarandi bætist við í lið 5a (tilskipun ráðsins 2005/94/EB) í hluta 3.1: 

„Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

6. Eftirfarandi undirliður bætist við í 10. lið (tilskipun ráðsins 82/894/EBE) í hluta 3.1: 

„– 32008 D 0650: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/650/EB frá 30. júlí 
2008 (Stjtíð. ESB L 213, 8.8.2008, bls. 42).“ 

7. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 41. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 737/2008) í hluta 3.2: 

„42. 32008 D 0896: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/896/EB frá 20. 
nóvember 2008 um viðmiðunarreglur fyrir áhættumiðaða dýraheilbrigðis-
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eftirlitið sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins 2006/88/EB (Stjtíð. ESB L 322, 
2.12.2008, bls. 30).“ 

8. Textinn í 51. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/567/EB), 65. lið (ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 2002/300/EB), 66. lið (ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2002/308/EB) og 72. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/390/EB) í 
hluta 4.2 falli brott. 

9. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 85. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 504/2008) í lið 4.2: 

„86. 32008 R 1251: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1251/2008 frá 
12. desember 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er 
varðar skilyrði og kröfur um útgáfu heilbrigðisvottorða við setningu 
lagareldisdýra og afurða þeirra á markað og innflutning þeirra í Bandalagið og 
um skrá yfir tegundir smitferja (Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 41), 

87. 32008 D 0392: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/392/EB frá 30. apríl 
2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar upplýs-
ingasíðu á Netinu til að gera upplýsingar um lagareldisfyrirtæki og viður-
kenndar vinnslustöðvar aðgengilegar með rafrænum hætti (Stjtíð. ESB L 138, 
28.5.2008, bls. 12), 

88. 32008 D 0946: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/946/EB frá 12. 
desember 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er 
varðar kröfur varðandi sóttkví fyrir lagareldisdýr (Stjtíð. ESB L 337, 
16.12.2008, bls. 94), 

89. 32009 D 0177: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/177/EB frá 31. októ-
ber 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar 
eftirlits- og útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu aðildarríkja, svæða og 
hólfa (Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2009, bls. 15).“ 

10. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 8b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
2160/2003) í hluta 7.1 og í 25. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1003/2005) í hluta 7.2: 

„– 32009 R 0213: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 213/2009 frá 18. 
mars 2009 (Stjtíð. ESB L 73, 19.3.2009, bls. 5).“ 

11. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 999/2001) í hluta 7.1: 

„– 32008 R 0357: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 357/2008 frá 22. 
apríl 2008 (Stjtíð. ESB L 111, 23.4.2008, bls. 3), 

– 32008 R 0571: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 571/2008 frá 19. 
júní 2008 (Stjtíð. ESB L 161, 20.6.2008, bls. 4), 

– 32008 R 0746: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 746/2008 frá 17. 
júní 2008 (Stjtíð. ESB L 202, 31.7.2008, bls. 11), 

– 32008 R 0956: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 956/2008 frá 29. 
september 2008 (Stjtíð. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 8), 

– 32009 R 0103: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 103/2009 frá 3. 
febrúar 2009 (Stjtíð. ESB L 34, 4.2.2009, bls. 11), 
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– 32009 R 0162: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 162/2009 frá 26. 
febrúar 2009 (Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2009, bls. 11), 

– 32009 R 0163: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 163/2009 frá 26. 
febrúar 2009 (Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2009, bls. 17).“ 

12. Eftirfarandi aðlögunarákvæði bætist við í 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðs-
ins (EB) nr. 999/2001) í hluta 7.1: 

„H Í staflið c) í þætti B í kafla D í IX. viðauka bætist eftirfarandi við á eftir 
orðunum „eiga að fara til aðildarríkis sem talið er upp í viðaukanum við reglu-
gerð (EB) nr. 546/2006,“: 

„eða eiga að fara til Noregs,““ 

13. Eftirfarandi undirliður bætist við í 45. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 197/2006) í hluta 7.2: 

„ – 32009 R 0129: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 129/2009 frá 13. 
febrúar 2009 (Stjtíð. ESB L 44, 14.2.2009, bls. 3).“ 

14. Eftirfarandi bætist við í 47. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
646/2007) í hluta 7.2: 

 „eins og henni var breytt með: 

– 32008 R 0584: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 584/2008 frá 20. 
júní 2008 (Stjtíð. ESB L 162, 21.6.2008, bls. 3).“ 

15. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 50. lið (ákvörðun ráðsins 2008/486/EB) í hluta 7.2: 

„51. 32008 R 0584: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 584/2008 frá 20. 
júní 2008 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
2160/2003 að því er varðar markmið Bandalagsins sem sett eru til að draga úr 
algengi Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í kalkúnum (Stjtíð. 
ESB L 162, 21.6.2008, bls. 3), 

52. 32009 R 0199: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 199/2009 frá 13. 
mars 2009 um bráðabirgðaráðstafanir, sem víkja frá reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 2160/2003, að því er varðar beina afhendingu á litlu magni 
af nýju kjöti af hópum sláturkjúklinga og kalkúna (Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2009, 
bls. 9).“ 

16. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 4i (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2007/874/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITS-
STOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 7.2: 

„4j.  32008 D 0815: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/815/EB frá 20. októ-
ber 2008 um samþykkt tiltekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í 
hópum holdakjúklinga af tegundinni Gallus gallus (Stjtíð. ESB L 283, 
28.10.2008, bls. 43). 

4k. 32009 D 0771: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/771/EB frá 20. októ-
ber 2009 um samþykkt tiltekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í 
kalkúnum (Stjtíð. ESB L 275, 21.10.2009, bls. 28).“ 
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17. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 41a (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2007/667/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITS-
STOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 7.2: 

„41b. 32008 D 0908: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/908/EB frá 28. 
nóvember 2008 um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlega 
vöktunaráætlun sína vegna kúariðu (Stjtíð. ESB L 327, 5.12.2008, bls. 24).“ 

18. Eftirfarandi undirliður bætist við í 42. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2003/322/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITS-
STOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 7.2: 

„– 32009 D 0247: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/247/EB frá 16. mars 
2009 (Stjtíð. ESB L 73, 19.3.2009, bls. 20).“ 

19. Eftirfarandi undirliður bætist við í 43. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2003/324/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITS-
STOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 7.2: 

„– 32009 D 0722: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/722/EB frá 29. 
september 2009 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2009, bls. 38).“ 


