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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 112/2011

frá 21 október 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. 95/2011 frá 
30. september 2011 (1).

2) II. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 95/2011 frá 
30. september 2011 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 365/2010 frá 28. apríl 2010 
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli að því er 
varðar iðrabakteríur í gerilsneyddri mjólk og öðrum gerilsneyddum mjólkurafurðum í fljótandi formi 
og Listeria monocytogenes í matarsalti (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 956/2010 frá 22. október 
2010 um breytingu á X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því 
er varðar skrána yfir flýtiprófanir (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1034/2010 frá  
15. nóvember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1082/2003 að því er varðar eftirlit varðandi 
kröfurnar fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1053/2010 frá  
18. nóvember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 494/98 að því er varðar stjórnsýsluviðurlög í 
þeim tilvikum þar sem ekki er unnt að sannreyna auðkenni tiltekins dýrs (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 15/2011 frá 10. janúar 2011 
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar viðurkenndar prófunaraðferðir til að 
greina sjávarlífeitur í lifandi samlokum (7).

8) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/692/ESB frá 15. nóvember 2010 
um viðurkenningu á því að lettneski gagnagrunnurinn yfir nautgripi sé að öllu leyti rekstrarhæfur (8).

9) 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 (9).

10) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins. 

(1) Stjtíð. ESB L 318, 1.12.2011, bls. 32, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 65, 1.12.2011, bls. 3.
(2) Stjtíð. ESB L 318, 1.12.2011, bls. 32, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 65, 1.12.2011, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB L 107, 29.4.2010, bls. 9.
(4) Stjtíð. ESB L 279, 23.10.2010, bls. 10.
(5) Stjtíð. ESB L 298, 16.11.2010, bls. 7.
(6) Stjtíð. ESB L 303, 19.11.2010, bls. 1.
(7) Stjtíð. ESB L 6, 11.1.2011, bls. 3.
(8) Stjtíð. ESB L 299, 17.11.2010, bls. 45.
(9) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 27, og EES-viðbæti við Stjtíð. ESB nr. 19, 10.4.2008, bls. 34.
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ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftir far andi bætist við í 76. lið (reglu gerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 494/98) í hluta 1.2:

„eins og henni var breytt með:

– 32010 R 1053: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 1053/2010 frá 18. nóvember 2010 
(Stjtíð. ESB L 303, 19.11.2010, bls. 1).“

2. Eftir far andi undirliður bætist við í 134. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) 
í hluta 1.2 og 53. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í hluta 6.2:

„– 32011 R 0015: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 15/2011 frá 10. janúar 2011 (Stjtíð. 
ESB L 6, 11.1.2011, bls. 3).“

3. Eftir far andi undirliður bætist við í 140. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1082/2003) 
í hluta 1.2:

„– 32010 R 1034: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1034/2010 frá 15. nóvember 2010 
(Stjtíð. ESB L 298, 16.11.2010, bls. 7).“

4. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 25. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/132/EB) 
undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA 
TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 1.2:

„26. 32010 D 0692: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/692/ESB frá 15. nóvember 2010 um 
viðurkenningu á því að lettneski gagnagrunnurinn yfir nautgripi sé að öllu leyti rekstrarhæfur 
(Stjtíð. ESB L 299, 17.11.2010, bls. 45).“

5. Eftirfarandi undirliður bætist við í 52. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005) í 
hluta 6.2:

„– 32010 R 0365: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 365/2010 frá 28. apríl 2010 (Stjtíð. 
ESB L 107, 29.4.2010, bls. 9).“

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

„– 32010 R 0956: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 956/2010 frá 22. október 2010 
(Stjtíð. ESB L 279, 23.10.2010, bls. 10).“

2. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzzj (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005) í 
XII. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 32010 R 0365: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 365/2010 frá 28. apríl 2010 (Stjtíð. ESB 
L 107, 29.4.2010, bls. 9).“ 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 365/2010, 956/2010, 1034/2010, 1053/2010 og 15/2011 
og ákvörðunar 2010/692/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 1. nóvember 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 (10*). 

(*) 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 21. október 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.


