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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 297/2015 

frá 11. desember 2015 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 

staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/845 frá  

27. maí 2015 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asoxýstróbín, klórantranilípról, 

sýantranilípról, díkamba, dífenókónasól, fenpýroxímat, flúdíoxóníl, glúfosínatammóníum, 

imasapik, imasapýr, indoxakarb, ísoxaflútól, mandíprópamíð, penþíópýrað, própíkónasól, 

pýrimetaníl, spírótetramat og trínexapak í eða á tilteknum afurðum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/846 frá  

28. maí 2015 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, ametóktradín, amísúlbróm, 

búpírímat, klófentesín, etefón, etirímól, flúópíkólíð, imasapik, própamókarb, pýraklóstróbín og 

táflúvalínat í eða á tilteknum afurðum (2).  

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/868 frá  

26. maí 2015 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 2,4,5-T, barban, bínapakrýl, brómfosetýl, 

kamfeklór (toxafen), klórbúfam, klóroxúrón, klósólínat, DNOC, díallat, dínóseb, dínóterb, 

díoxaþíón, etýlenoxíð, fentínasetat, fentínhýdroxíð, flúsýkloxúrón, flúsýtrínat, formóþíón, 

mekarbam, metakrífos, mónólínúron, fenótrín, prófam, pýrasófos, kínalfos, resmetrín, teknasen og 

vínklósólín í eða á tilteknum afurðum (3).  

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/896 frá  

11. júní 2015 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir Trichoderma polysporum af stofni IMI 

206039, Trichoderma asperellum (áður T. harzianum) af stofni ICC012, T25 og TV1, Trichoderma 

atroviride (áður T. harzianum) af stofni IMI 206040 og T11, Trichoderma harzianum af stofni T-

22 og ITEM 908, Trichoderma gamsii (áður T. viride ) af stofni ICC080, Trichoderma asperellum 

(stofn T34), Trichoderma atroviride af stofni I-1237, geraníól, þýmól, súkrósa, járnsúlfat 

(járn(III)súlfat), járnsúlfat (járn(II)súlfat) og fólínsýru í eða á tilteknum afurðum (4). 

5) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um fóður og matvæli skulu 

ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og 

Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og 

tilgreint er í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka og í inngangsorðum 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

6) I. og II. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 138, 4.6.2015, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2015, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 145, 10.6.2015, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 147, 12.6.2015, bls. 3. 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við 40. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í II. 

kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„- 32015 R 0845: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/845 frá 27. maí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 138, 4.6.2015, bls. 1), 

− 32015 R 0846: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/846 frá 28. maí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 140, 5.6.2015, bls. 1), 

− 32015 R 0868: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/868 frá 26. maí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 145, 10.6.2015, bls. 1), 

− 32015 R 0896: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/896 frá 11. júní 2015 (Stjtíð. 

ESB L 147, 12.6.2015, bls. 3).“ 

2. gr. 

Eftirfarandi undirliðum er bætt við lið 54zzy (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005) í 

XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn: 

„- 32015 R 0845: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/845 frá 27. maí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 138, 4.6.2015, bls. 1), 

− 32015 R 0846: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/846 frá 28. maí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 140, 5.6.2015, bls. 1), 

− 32015 R 0868: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/868 frá 26. maí 2015 (Stjtíð. 

ESB L 145, 10.6.2015, bls. 1), 

− 32015 R 0896: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/896 frá 11. júní 2015 (Stjtíð. 

ESB L 147, 12.6.2015, bls. 3).“ 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 2015/845, (ESB) nr. 2015/846, (ESB) nr. 2015/868 og 

(ESB) nr. 2015/896, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 

fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 12. desember 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

5. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 11. desember 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  


