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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 115/2011

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. 9/2011 frá 
1. apríl 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. 304/2010 frá 9. apríl 2010 
um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er 
varðar hámarksgildi leifa fyrir 2-fenýlfenól í eða á tilteknum afurðum (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 375/2010 frá 3. maí 
2010 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á 
sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 376/2010 frá 3. maí 
2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 983/2009 um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum 
heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þess að dregið hafi verið úr sjúkdómsáhættu og til 
þroskunar og heilbrigðis barna (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 382/2010 frá 5. maí 2010 
um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á 
sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 383/2010 frá 5. maí 
2010 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á 
sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (7).

8) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 384/2010 frá 5. maí 2010 
um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar 
á sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna (8).

9) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/169/ESB frá 19. mars 2010 um 
að efnið 2,4,4’-tríklór-2’-hýdroxýdífenýleter verði ekki fært á skrá Evrópusambandsins yfir aukefni 
sem heimilt er að nota við framleiðslu á plastefnum og -hlutum sem ætlað er að komast í snertingu 
við matvæli samkvæmt tilskipun 2002/72/EB (9).

10) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/172/ESB frá 22. mars 2010 um 
breytingu á ákvörðun 2002/840/EB að því er varðar skrána yfir stöðvar í þriðju löndum sem hafa 
hlotið samþykki til að geisla matvæli (10).

(1) Stjtíð. ESB L 171, 30.6.2011, bls. 5, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 37, 30.6.2011, bls. 6.
(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 94, 15.4.2010, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 111, 4.5.2010, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 111, 4.5.2010, bls. 3.
(6) Stjtíð. ESB L 113, 6.5.2010, bls. 1.
(7) Stjtíð. ESB L 113, 6.5.2008, bls. 4.
(8) Stjtíð. ESB L 113, 6.5.2010, bls. 6.
(9) Stjtíð. ESB L 75, 23.3.2010, bls. 25.
(10) Stjtíð. ESB L 75, 23.3.2010, bls. 33.
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11) Fella ber inn í samn ing inn tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2010/161/ESB frá 17. mars 2010 um 
vöktun á perflúoralkýluðum efnum í matvælum (11).

12) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í  
II. kafla I. viðauka við samninginn:

 „– 32010 R 0304: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 304/2010 frá 9. apríl 2010 (Stjtíð. ESB 
L 94, 15.4.2010, bls. 1).“

2. gr.

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

1. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zze (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/840/EB):

„– 32010 D 0172: Ákvörðun fram kvæmda stjórn arinnar 2010/172/ESB frá 22. mars 2010 (Stjtíð. ESB 
L 75, 23.3.2010, bls. 33).“ 

2. Eftir far andi undirliður bætist við í lið 54zzy (reglu gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005):

„– 32010 R 0304: Reglugerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 304/2010 frá 9. apríl 2010 (Stjtíð. 
ESB L 94, 15.4.2010, bls. 1).“

3. Eftirfarandi bætist við í lið 54zzzzzb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 983/2009):

„eins og henni var breytt með:

– 32010 R 0376: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 376/2010 frá 3. maí 2010 (Stjtíð. 
ESB L 111, 4.5.2010, bls. 3).“

4. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 54zzzzzg (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 1168/2009):

„54zzzzzh.  32010 R 0375: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 375/2010 frá 3. maí 2010 
um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar 
á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 111, 4.5.2010,  
bls. 1).

54zzzzzi.  32010 R 0382: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 382/2010 frá 5. maí 2010 
um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til 
minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 113, 
6.5.2010, bls. 1).

54zzzzzj.  32010 R 0383: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 383/2010 frá 5. maí 2010 
um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á 
sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 113, 6.5.2010, bls. 
4).

54zzzzzk.  32010 R 0384: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 384/2010 frá 5. maí 2010 
um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til 
minnkunar á sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna (Stjtíð. ESB L 113, 
6.5.2010, bls. 6).

54zzzzzl.  32010 D 0169: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/169/ESB frá 19. mars 2010 um 
að efnið 2,4,4’-tríklór-2’-hýdroxýdífenýleter verði ekki fært á skrá Evrópusambandsins 
yfir aukefni sem heimilt er að nota við framleiðslu á plastefnum og -hlutum sem ætlað 
er að komast í snertingu við matvæli samkvæmt tilskipun 2002/72/EB (Stjtíð. ESB L 75, 
23.3.2010, bls. 25).“

(11) Stjtíð. ESB L 68, 18.3.2010, bls. 22.
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5. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 66. lið (tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2010/307/ESB):

„67. 32010 H 0161: Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2010/161/ESB frá 17. mars 2010 um vöktun 
á perflúoralkýluðum efnum í matvælum (Stjtíð. ESB L 68, 18.3.2010, bls. 22).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (ESB) nr. 304/2010, 375/2010, 376/2010, 382/2010, 383/2010 og 
384/2010, ákvarðana 2010/169/ESB og 2010/172/ESB og tilmæla 2010/161/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 (12*). 

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.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.


