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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 59/2011

frá 1. júlí 2011

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. við auka (Tækni legar reglu gerð ir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN 

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) I. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 115/2010 frá 
10. nóvem ber 2010 (1).

2) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 50/2011 frá 
20. maí 2011 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 220/2009 frá 11. mars 2009 
um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og 
útrýmingu til tekinna tegunda smitandi heilahrörnunar, að því er varðar fram kvæmdavaldið sem 
fram kvæmda stjórn inni er falið (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1161/2009 frá 30. nóvem ber 
2009 um breyt ingu á II. við auka við reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 853/2004 að því 
er varðar upp lýs ingar um fæðukeðjuna fyrir stjórnendur matvælafyrir tækja sem reka sláturhús (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1162/2009 frá 30. nóvem-
ber 2009 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 2076/2005 um bráða birgða ráð stafanir til fram kvæmdar 
reglu gerð a Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/ 
2004 (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/97/EB frá 19. nóvem ber 2008 
um breyt ingu á til skip un ráðs ins 96/22/EB um að banna í búfjárrækt notkun til tekinna efna, sem hafa 
hormónavirkni eða skjaldheftandi virkni, og notkun betaörva (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un ráðs ins 2009/436/EB frá 5. maí 2009 um leið rétt ing u á til skip un 
2008/73/EB um að ein falda máls með ferð að því er varðar skráningu og birt ingu upp lýs inga á sviði 
heil brigð is dýra og dýraafurða og dýraræktar (7).

8) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/712/EB frá 18. septem ber 
2009 um fram kvæmd á til skip un ráðs ins 2008/73/EB að því er varðar upp lýs ingasíður á Netinu þar 
sem eru listar yfir starfsstöðvar og rann sóknarstofur sem aðild ar ríki hafa samþykkt í sam ræmi við 
dýraheil brigð is - og búfjárræktarlög gjöf Banda lags ins (8).

(1) Stjtíð. ESB L 58, 3.3.2011, bls. 69, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 12, 3. 3. 2011, bls. 8.
(2) Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2011, bls. 29, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 43, 28.7.2011, bls. 6.
(3) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 155.
(4) Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 8.
(5) Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 10.
(6) Stjtíð. ESB L 318, 28.11.2008, bls. 9.
(7) Stjtíð. ESB L 145, 10.6.2009, bls. 43.
(8) Stjtíð. ESB L 247, 19.9.2009, bls. 13.
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9) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/719/EB frá 28. septem ber 
2009 um að heimila til teknum aðild ar ríkjum að endurskoða árlega vöktunaráætlanir sínar vegna  
kúariðu (9).

10) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/830/EB frá 11. nóvem ber 
2009 um breyt ingu á við aukanum við ákvörð un 2007/453/EB að því er varðar stöðu kúariðu í Síle, 
Kólumbíu og Japan (10).

11) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/852/EB frá 26. nóvem ber 2009 
um að lögun ar ráð stafanir sam kvæmt reglu gerð um Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 852/2004 
og (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í til teknum 
mjólkurvinnslustöðvum í Rúmeníu og skipu lagslegar kröfur slíkra vinnslustöðva (11).

12) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/861/EB frá 30. nóvem ber 2009 
um að lögun ar ráð stafanir sam kvæmt reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 853/2004 að því 
er varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í til teknum mjólkurvinnslustöðvum í Búlgaríu 
(12).

13) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/960/ESB frá 14. desem ber 2009 
um breyt ingu á ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2004/407/EB að því er varðar heim ild inn flutn-
ings á gelatíni til ljósmyndunar til Tékklands (13).

14) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/975/ESB frá 14. desem ber 2009 
um breyt ingu á ákvörð un 2009/177/EB að því er varðar útrýmingaráætlanir og sjúk dómalausa stöðu 
til tekinna aðild ar ríkja, svæða og hólfa að því er varðar til tekna sjúk dóma í lagardýrum (14).

15) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/66/ESB frá 5. febrúar 2010 um 
breyt ingu á ákvörð un 2009/719/EB um að heimila til teknum aðild ar ríkjum að endurskoða árlegar 
vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (15).

16) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/89/ESB frá 9. febrúar 2010 um 
að lögun ar ráð stafanir að því er varðar beitingu til tekinna krafna reglu gerð a Evrópu þingsins og ráðs-
ins (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 sem gilda um skipu lag til tekinna starfsstöðva fyrir kjöt, 
lagarafurðir og eggjaafurðir í kæligeymslum í Rúmeníu (16).

17) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 1162/2009 fellur úr gildi reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (EB) nr. 2076/2005 (17), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella 
hana úr samningnum.

18) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2009/712/EB fellur úr gildi ákvörð un fram kvæmda stjórn-
arinnar 2007/846/EB (18), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr 
samningnum.

19) Sam kvæmt ákvæðum ákvörð un ar 2009/719/EB fellur úr gildi ákvörð un fram kvæmda stjórn-
arinnar 2008/908/EB (19), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr 
samningnum.

20) Til skip un ráðs ins 2008/73/EB (20) var felld inn í I. kafla I. við auka samn ings ins með ákvörð un sam-
eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 1/2010, sem tekur ekki til Íslands. Með til skip un 2008/73/EB er þó 
gerð breyt ing á til skip un ráðs ins 91/496/EBE (21), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og 
tekur að hluta til Íslands í sam ræmi við 2. mgr. inngarðsorða I. kafla I. við auka. Sam kvæmt ákvæðum 
ákvörð un ar þessarar ætti til skip un 2008/73/EB því að taka að hluta til Íslands.

(9) Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, bls. 35.
(10) Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2009, bls. 11.
(11) Stjtíð. ESB L 312, 27.11.2009, bls. 59.
(12) Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 83.
(13) Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2009, bls. 82.
(14) Stjtíð. ESB L 336, 18.12.2009, bls. 31.
(15) Stjtíð. ESB L 35, 6.2.2010, bls. 21.
(16) Stjtíð. ESB L 40, 13.2.2010, bls. 55.
(17) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 83.
(18) Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls. 72.
(19) Stjtíð. ESB L 327, 5.12.2008, bls. 24.
(20) Stjtíð. ESB L 219, 14.8.2008, bls. 40.
(21) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56.
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21) Ákvarðanir 2009/436/EB og 2009/712/EB tengjast til skip un 2008/73/EB og taka einnig að hluta til 
Íslands.

22) Ákvörð un þessi skal taka til Íslands með að lögun ar frestinum sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
inngangsorðanna í I. kafla I. við auka á þeim sviðum sem vörðuðu ekki Ísland áður en kaflinn var 
endurskoðaður sam kvæmt ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 133/2007 frá 26. októ ber 
2007 (22).

23) Ákvörð un þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði I. kafla I. við auka við samn ing inn breytist eins og tilgreint er í við auka við ákvörð un þessa.

2. gr.

Ákvæði XII. kafla II. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Undirliðirnir undir fyrirsögninni „Beita skal bráða birgða ráð stöfunum sem mælt er fyrir um í 
eftirtöldum gerðum“ í lið 54zzzh (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 852/2004) hljóði svo:

„– 32009 D 0852: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/852/EB frá 26. nóvem ber 2009 um 
að lögun ar ráð stafanir sam kvæmt reglu gerð um Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 852/2004 og 
(EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í til teknum 
mjólkurvinnslustöðvum í Rúmeníu og skipu lagslegar kröfur slíkra vinnslustöðva (Stjtíð. ESB L 
312, 27.11.2009, bls. 59).

– 32010 D 0089: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/89/ESB frá 9. febrúar 2010 um 
að lögun ar ráð stafanir að því er varðar beitingu til tekinna krafna reglu gerð a Evrópu þingsins og 
ráðs ins (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 sem gilda um skipu lag til tekinna starfsstöðva fyrir 
kjöt, lagarafurðir og eggjaafurðir í kæligeymslum í Rúmeníu (Stjtíð. ESB L 40, 13.2.2010, bls. 
55).“

2. Fyrirsögnin „Beita skal bráða birgða ráð stöfunum sem mælt er fyrir um í við aukum við lög um aðild 
Rúmeníu frá 25. apríl 2005 (sjá I. hluta B-þáttar 5. kafla VII. við auka)“ og fyrsti undirliður (ákvörð un 
fram kvæmda stjórn arinnar 2007/23/EB) í lið 54zzzh (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 
852/2004) falli brott.

3. Fyrirsögnin „Beita skal bráða birgða ráð stöfunum sem mælt er fyrir um í við aukum við lög um 
aðild Búlgaríu frá 25. apríl 2005 (sjá B-þátt 4. kafla VI. við auka)“ og fyrsti undirliður (ákvörð un 
fram kvæmda stjórn arinnar 2007/26/EB) í lið 54zzzh (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 
852/2004) falli brott.

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 220/2009, 1161/2009 og 1162/2009, til skip unar 2008/97/
EB og ákvarðana 2009/436/EB, 2009/712/EB, 2009/719/EB, 2009/830/EB, 2009/852/EB, 2009/861/
EB, 2009/960/ESB, 2009/975/ESB, 2010/66/ESB og 2010/89/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við 
Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. júlí 2011, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (23*). 

(22) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 27, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 19, 10.4.2008, bls. 34.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. júlí 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.
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VIÐ AUKI

við ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 59/2011

Ákvæði I. kafla I. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi bætist við í 7. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 5. liðar (til skip un ráðs ins 91/496/EBE í hluta 
1.1, annan undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 2. liðar (til skip un ráðs ins 88/661/EBE), fyrsta undirlið (til skip-
un ráðs ins 2008/73/EB) 3. liðar (til skip un ráðs ins 89/361/EBE), 4. liðar (til skip un ráðs ins 90/427/EBE) og 5. liðar 
(til skip un ráðs ins 90/428/EBE) í hluta 2.1, 5. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 3. liðar (til skip un ráðs ins 
2001/89/EB), 6. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 4. liðar (til skip un ráðs ins 92/35/EBE), fyrsta undirlið (til-
skip un ráðs ins 2008/73/EB) í lið 5a (til skip un ráðs ins 2005/94/EB), 4. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 6. 
liðar (til skip un ráðs ins 92/66/EBE), 8. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 9. liðar (til skip un ráðs ins 92/119/
EBE) og 5. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) í lið 9a (til skip un ráðs ins 2000/75/EB) og lið 9b (til skip un ráðs-
ins 2002/60/EB) í hluta 3.1, 15. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 1. liðar (til skip un ráðs ins 64/432/EBE), 
12. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 2. liðar (til skip un ráðs ins 91/68/EBE), 11. undirlið (til skip un ráðs ins 
2008/73/EB) 3. liðar (til skip un ráðs ins 90/426/EBE), 14. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 4. liðar (til skip un 
ráðs ins 90/539/EBE), 5. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 6. liðar (til skip un ráðs ins 89/556/EBE), 7. undirlið 
(til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 7. liðar (til skip un ráðs ins 88/407/EBE), 4. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 
8. liðar (til skip un ráðs ins 90/429/EBE) og 11 undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 9. liðar (til skip un ráðs ins 
92/65/EBE) í hluta 4.1, annan undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 54. liðar (ákvörð un ráðs ins 2000/258/EB) 
í hluta 4.2 og 8. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 2. liðar (til skip un ráðs ins 90/426/EBE), 13. undirlið (til-
skip un ráðs ins 2008/73/EB) 3. liðar (til skip un ráðs ins 90/539/EBE), 5. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 5. 
liðar (til skip un ráðs ins 89/556/EBE), 6. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 6. liðar (til skip un ráðs ins 88/407/
EBE), 4. undirlið (til skip un ráðs ins 2008/73/EB) 7. liðar (til skip un ráðs ins 90/429/EBE) og 8. undirlið (til skip un 
ráðs ins 2008/73/EB) 15. liðar (til skip un ráðs ins 92/65/EBE) 

„eins og henni var breytt með:

– 32009 D 0436: Ákvörð un ráðs ins 2009/436/EB frá 5. maí 2009 (Stjtíð. ESB L 145, 10.6.2009, bls. 43).“

2. Textinn í 135. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 2076/2005) í hluta 1.2 og 55. lið (reglu gerð fram-
kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 2076/2005) í hluta 6.2 falli brott. 

3. Eftir far andi liðir bætist við á eftir 144. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/654/EB) í hluta 1.2:

„145. 32009 D 0712: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/712/EB frá 18. septem ber 2009 um fram-
kvæmd á til skip un ráðs ins 2008/73/EB að því er varðar upp lýs ingasíður á Netinu þar sem eru listar 
yfir starfsstöðvar og rann sóknarstofur sem aðild ar ríki hafa samþykkt í sam ræmi við dýraheil brigð is - og 
búfjárræktarlög gjöf Banda lags ins (Stjtíð. ESB L 247, 19.9.2009, bls. 13).

 Ákvæði þessarar gerðar taka til Íslands að því er varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangsorðanna.

146. 32009 R 1162: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1162/2009 frá 30. nóvem ber 2009 um 
breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 2076/2005 um bráða birgða ráð stafanir til fram kvæmdar reglu gerð a Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004 (Stjtíð. ESB L 314, 
1.12.2009, bls. 10).“

4. Eftir far andi liður bætist við á eftir 33. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 504/2008) í hluta 2.2 :

„34. 32009 D 0712: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/712/EB frá 18. septem ber 2009 um fram kvæmd á 
til skip un ráðs ins 2008/73/EB að því er varðar upp lýs ingasíður á Netinu þar sem eru listar yfir starfsstöðvar 
og rann sóknarstofur sem aðild ar ríki hafa samþykkt í sam ræmi við dýraheil brigð is - og búfjárræktarlög gjöf 
Banda lags ins (Stjtíð. ESB L 247, 19.9.2009), bls. 13).

 Ákvæði þessarar gerðar taka til Íslands að því er varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangsorðanna.“

5. Eftir far andi liður bætist við á eftir 43. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 616/2009) í hluta 3.2:

„44. 32009 D 0712: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/712/EB frá 18. septem ber 2009 um fram kvæmd á 
til skip un ráðs ins 2008/73/EB að því er varðar upp lýs ingasíður á Netinu þar sem eru listar yfir starfsstöðvar 
og rann sóknarstofur sem aðild ar ríki hafa samþykkt í sam ræmi við dýraheil brigð is - og búfjárræktarlög gjöf 
Banda lags ins (Stjtíð. ESB L 247, 19.9.2009, bls. 13).

 Ákvæði þessarar gerðar taka til Íslands að því er varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangsorðanna.“

6. Texti 83. liðar (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/846/EB) í hluta 4.2 falli brott.

7. Eftir far andi bætist við í 89. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/177/EB) í hluta 4.2: 

„eins og henni var breytt með:

– 32009 D 0975: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/975/EB frá 14. desem ber 2009 (Stjtíð. ESB L 336, 
18.12.2009, bls. 31).“
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8. Eftir far andi liður bætist við á eftir 90. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 180/2008) í hluta 4.2:

„91. 32009 D 0712: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/712/EB frá 18. septem ber 2009 um fram kvæmd á 
til skip un ráðs ins 2008/73/EB að því er varðar upp lýs ingasíður á Netinu þar sem eru listar yfir starfsstöðvar 
og rann sóknarstofur sem aðild ar ríki hafa samþykkt í sam ræmi við dýraheil brigð is - og búfjárræktarlög gjöf 
Banda lags ins (Stjtíð. ESB L 247, 19.9.2009, bls. 13).

 Ákvæði þessarar gerðar taka til Íslands að því er varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangsorðanna.“

9. Undirliðirnir undir fyrirsögninni „Beita skal bráða birgða ráð stöfunum sem mælt er fyrir um í eftirtöldum gerðum“ 
í 16. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 852/2004) í hluta 6.1 hljóði svo:

„– 32009 D 0852: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/852/EB frá 26. nóvem ber 2009 um að lögun ar ráð-
stafanir sam kvæmt reglu gerð um Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 að því er 
varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í til teknum mjólkurvinnslustöðvum í Rúmeníu og skipu-
lagslegar kröfur slíkra vinnslustöðva (Stjtíð. ESB L 312, 27.11.2009, bls. 59).

– 32010 D 0089: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/89/ESB frá 9. febrúar 2010 um að lögun ar ráð stafanir 
að því er varðar beitingu til tekinna krafna reglu gerð a Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 
853/2004 sem gilda um skipu lag til tekinna starfsstöðva fyrir kjöt, lagarafurðir og eggjaafurðir í kæligeymslum 
í Rúmeníu (Stjtíð. ESB L 40, 13.2.2010, bls. 55).“

10. Fyrirsögnin „Beita skal bráða birgða ráð stöfunum sem mælt er fyrir um í við aukum við lög um aðild Rúmeníu frá 
25. apríl 2005 (sjá I. hluta B-þáttar 5. kafla VII. við auka)“ og fyrsti undirliður (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/23/EB) í 16. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 852/2004) og 17. lið (reglu gerð Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 853/2004) í hluta 6.1 falli brott.

11. Eftir far andi undirliður bætist við í 17. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 853/2004) í hluta 6.1:

„– 32009 R 1161: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 1161/2009 frá 30. nóvem ber 2009 (Stjtíð. ESB 
L 314, 1.12.2009, bls. 8).“

12. Undirliðirnir undir fyrirsögninni „Beita skal bráða birgða ráð stöfunum sem mælt er fyrir um í eftirtöldum gerðum“ 
í 17. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 853/2004) í hluta 6.1 hljóði svo:

„– 32009 D 0852: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/852/EB frá 26. nóvem ber 2009 um að lögun ar ráð-
stafanir sam kvæmt reglu gerð um Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 að því er 
varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki kröfur í til teknum mjólkurvinnslustöðvum í Rúmeníu og skipu-
lagslegar kröfur slíkra vinnslustöðva (Stjtíð. ESB L 312, 27.11.2009, bls. 59).

– 32009 D 0861: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/861/EB frá 30. nóvem ber 2009 um að lögun ar ráð-
stafanir sam kvæmt reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur 
sem uppfyllir ekki kröfur í til teknum mjólkurvinnslustöðvum í Búlgaríu (Stjtíð. ESB L 314, 1.12.2009, bls. 
83).

– 32010 D 0089: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/89/ESB frá 9. febrúar 2010 um að lögun ar ráð stafanir 
að því er varðar beitingu til tekinna krafna reglu gerð a Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 
853/2004 sem gilda um skipu lag til tekinna starfsstöðva fyrir kjöt, lagarafurðir og eggjaafurðir í kæligeymslum 
í Rúmeníu (Stjtíð. ESB L 40, 13.2.2010, bls. 55).“

13. Fyrirsögnin „Beita skal bráða birgða ráð stöfunum sem mælt er fyrir um í við aukum við lög um aðild Búlgaríu frá 
25. apríl 2005 (sjá B-þátt 4. kafla VI. við auka)“ og fyrsti undirliður (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/26/
EB) í 17. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 853/2004) í hluta 6.1 falli brott.

14. Eftir far andi undirliður bætist við í 1. lið (til skip un ráðs ins 96/22/EB) í hluta 7.1:

„– 32008 L 0097: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/97/EB frá 19. nóvem ber 2008 (Stjtíð. ESB L 318, 
28.11.2008, bls. 9).“

15. Eftir far andi undirliður bætist við í 12. lið (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 999/2001) í hluta 7.1:

„– 32009 R 0220: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 220/2009 frá 11. mars 2009 (Stjtíð. ESB L 87, 
31.3.2009, bls. 155).“

16. Eftir far andi undirliður bætist við í 42. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2004/407/EB) í hluta 7.2:

„– 32009 D 0960: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/960/ESB frá 14. desem ber 2009 (Stjtíð. ESB L 330, 
16.12.2009, bls. 82).“

17. Eftir far andi bætist við í 49. lið (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2007/453/EB) í hluta 7.2:

„eins og henni var breytt með:

– 32009 D 0830: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/830/EB frá 11. nóvem ber 2009 (Stjtíð. ESB L 295, 
12.11.2009, bls. 11).“
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18. Textinn undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIR LITS STOFN UN EFTA SKULU TAKA 
TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í lið 41b (ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2008/908/EB) í hluta 7.2 hljóði svo:

„32009 D 0719: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2009/719/EB frá 28. septem ber 2009 um að heimila til-
teknum aðild ar ríkjum að endurskoða árlega vöktunaráætlanir sínar vegna kúariðu (Stjtíð. ESB L 256, 29.9.2009, 
bls. 35), eins og henni var breytt með:

– 32010 D 0066: Ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 2010/66/ESB frá 5. febrúar 2010 (Stjtíð. ESB L 35, 
6.2.2010, bls. 21).“


