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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 31/2019 

frá 29. mars 2019 

um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna) 

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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/138 

frá 29. janúar 2019 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1356/2004, (EB) nr. 1464/2004, (EB)  

nr. 786/2007, (EB) nr. 971/2008, (ESB) nr. 1118/2010 og (ESB) nr. 169/2011 og framkvæmdar-

reglugerðum (ESB) nr. 888/2011 og (ESB) nr. 667/2013 að því er varðar heiti leyfishafa fyrir 

fóðuraukefnum (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/146 

frá 30. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/502 um leyfi fyrir blöndu 

með Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 sem fóðuraukefni fyrir mjólkurkýr (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/221 

frá 6. febrúar 2019 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 785/2007, (EB) nr. 379/2009, (EB)  

nr. 1087/2009, (ESB) nr. 9/2010 og (ESB) nr. 337/2011 og framkvæmdarreglugerðum (ESB)  

nr. 389/2011, (ESB) nr. 528/2011, (ESB) nr. 840/2012, (ESB) nr. 1021/2012, (ESB) 2016/899, 

(ESB) 2016/997, (ESB) 2017/440 og (ESB) 2017/896 að því er varðar heiti leyfishafa og nafn 

fulltrúa leyfishafa fyrir tiltekin fóðuraukefni (3). 

4) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður 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 aðlögunar-

ákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því 

ekki að taka til Liechtenstein. 

5) I. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við liði 1zz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1356/2004), 

1zzc (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1464/2004), 1zzzw (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 786/2007), 1zzzzt (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 971/2008), 2q 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1118/2010, 2zo (framkvæmdarreglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 888/2011) og 2zv (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 169/2011): 

„– 32019 R 0138: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/138 frá  

29. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2019, bls. 1).“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2019, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 12. 

(3) Stjtíð. ESB L 35, 7.2.2019, bls. 28. 

2019/EES/57/02 



18.7.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 57/3 

 1
8

.7
.2

0
1
9

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 5
7
/3

 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við 86. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 667/2013): 

„, breytt með: 

– 32019 R 0138: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/138 frá  

29. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 26, 30.1.2019, bls. 1).“ 

3. Eftirfarandi er bætt við lið 1zzzv (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 785/2007), lið 1zzzzz 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 379/2009), lið 1zzzzzr (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 1087/2009), lið 2y (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 337/2011), 

lið 2zd (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 389/2011), lið 2zh (fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 528/2011), 62. lið (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 840/2012), 69. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1021/2012), 167. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/899), 171. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/997), 205. 

lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/440) og 211. lið (framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/896): 

„, breytt með: 

– 32019 R 0221: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/221 frá  

6. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 35, 7.2.2019, bls. 28).“ 

4. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzzzzx (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 9/2010): 

„– 32019 R 0221: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/221 frá  

6. febrúar 2019 (Stjtíð. ESB L 35, 7.2.2019, bls. 28).“ 

5. Eftirfarandi er bætt við 129. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/502): 

„, breytt með: 

– 32019 R 0146: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/146 frá  

30. janúar 2019 (Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2019, bls. 12).“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/138, (ESB) 2019/146 og (ESB) 2019/221, 

sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 29. mars 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 29. mars 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


