
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 184/2020 

frá 11. desember 2020 

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 framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/993 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu með 

endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur með 

Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), sem fóðuraukefni fyrir allar 

fuglategundir til eldis aðrar en eldiskjúklinga og skrautfugla, allar teg-

undir svína eftir fráfærur nema fráfærugrísi og allar tegundir svína til 

eldis nema eldissvín (leyfishafi er Berg und Schmidt GmbH Co. KG) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/994 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir mónensíni og 

níkarbasíni (Monimax) sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna, eldiskjúk-

linga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er 

Huvepharma NV) (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/995 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu með 

endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus oryzae (DSM 

26372), sem fóðuraukefni fyrir mjólkandi gyltur (leyfishafi er DSM 

Nutritional Products Ltd., fulltrúi er DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) 

(3), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 225, 14.7.2020, bls. 55. 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/996 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu af 

karvakróli, þýmóli, d-karvóni, metýlsalisýlati og L-mentóli sem fóðu-

raukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varp-

hænur og aukategundir alifugla sem eru aldar til varps (leyfishafi er 

Biomin GmbH) (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð  framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/997 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir fljótandi L-

  

(1)  Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 76. 

(2) Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 79. 

(3) Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 84. 

(4) Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 87. 



 

 

lýsínbasa, L-lýsínsúlfati og tæknilega hreinu L-lýsínmónóhýdróklóríði 

sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/998 frá 9. júlí 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir 

astaxantíndímetýldísúksínati sem fóðuraukefni fyrir fiska og krabbadýr 

og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 393/2008 (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/1031 frá 15. júlí 2020 um leyfi fyrir bensósýru 

sem fóðuraukefni fyrir eldissvín (leyfishafi er DSM Nutritional Products 

Ltd., fulltrúi er DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) (7). 

8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð f framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/1032 frá 15. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu 

með Bacillus subtilis DSM 28343 sem fóðuraukefni fyrir kálfa til eldis og 

eldissvín (leyfishafi er Lactosan GmbH & Co. KG) (8). 

9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð  framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/1034 frá 15. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu 

með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus oryzae 

(DSM 26372), sem fóðuraukefni fyrir varphænur (leyfishafi er DSM 

Nutritional Products Ltd., fulltrúi er DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) 

(9). 

10) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/998 fellir úr gildi reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 393/2008 (10), sem hefur verið tekin 

upp í EES-samninginn og ber því að fella hana brott samkvæmt samn-

ingnum. 

11) 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 land-

búnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og kveðið er á um í 

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-

samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að gilda gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

  

(5) Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 90. 

(6) Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 96. 

(7) Stjtíð. ESB L 227, 16.7.2020, bls. 21. 

(8) Stjtíð. ESB L 227, 16.7.2020, bls. 24. 

(9) Stjtíð. ESB L 227, 16.7.2020, bls. 34. 

(10) Stjtíð. ESB L 117, 1.5.2008, bls. 20. 



 

 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 322. lið (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/354): 

„323. 32020 R 0993: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/993 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-

betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur með Trichoderma 

reesei (BCCM/MUCL 49755), sem fóðuraukefni fyrir allar fuglateg-

undir til eldis aðrar en eldiskjúklinga og skrautfugla, allar tegundir 

svína eftir fráfærur nema fráfærugrísi og allar tegundir svína til eldis 

nema eldissvín (leyfishafi er Berg und Schmidt GmbH Co. KG) 

(Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 76). 

324. 32020 R 0994: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/994 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir mónensíni og níkarbas-

íni (Monimax) sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna, eldiskjúklinga og 

kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er 

Huvepharma NV) (Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 79). 

325. 32020 R 0995: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/995 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-

betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus oryzae (DSM 

26372), sem fóðuraukefni fyrir mjólkandi gyltur (leyfishafi er DSM 

Nutritional Products Ltd., fulltrúi er DSM Nutritional Products Sp.  Z 

o.o) (Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 84), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. 

ESB L 225, 14.7.2020, bls. 55. 

326. 32020 R 0996: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/996 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu af karvakróli, 

þýmóli, d-karvóni, metýlsalisýlati og L-mentóli sem fóðuraukefni 

fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og 

aukategundir alifugla sem eru aldar til varps (leyfishafi er Biomin 

GmbH) (Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, bls. 87). 

327. 32020 R 0997: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/997 frá 9. júlí 2020 um leyfi fyrir fljótandi L-lýsínbasa, 

L-lýsínsúlfati og tæknilega hreinu L-lýsínmónóhýdróklóríði sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 221, 10.7.2020, 

bls. 90). 

328. 32020 R 0998: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/998 frá 9. júlí 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir 

astaxantíndímetýldísúksínati sem fóðuraukefni fyrir fiska og krabba-

dýr og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 393/2008 (Stjtíð. ESB L 

221, 10.7.2020, bls. 96). 



 

 

329. 32020 R 1031: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/1031 frá 15. júlí 2020 um leyfi fyrir bensósýru sem fóðu-

raukefni fyrir eldissvín (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd., 

fulltrúi er DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) (Stjtíð. ESB L 227, 

16.7.2020, bls. 21). 

330. 32020 R 1032: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/1032 frá 15. júlí 2020 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus 

subtilis DSM 28343 sem fóðuraukefni fyrir kálfa til eldis og eldissvín 

(leyfishafi er Lactosan GmbH & Co. KG) (Stjtíð. ESB L 227, 

16.7.2020, bls. 24). 

331. 32020 R 1034: Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglu-

gerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1034 frá 15. júlí 2020 um 

leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með 

Aspergillus oryzae (DSM 26372), sem fóðuraukefni fyrir varphænur 

(leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd., fulltrúi er DSM 

Nutritional Products Sp. Z o.o.) (Stjtíð. ESB L 227, 16.7.2020, bls. 

34).“ 

2. Texti liðar 1zzzzo (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 393/2008) 

fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra  reglugerða (ESB) 2017/993, (ESB) 

2017/994, (ESB) 2017/995, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 225, 14.7.2020, 

bls. 55, (ESB) 2020/996, (ESB) 2020/997, (ESB) 2020/998, (ESB) 2020/1031, 

(ESB) 2020/1032 og (ESB) 2020/1034, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 12. desember 2020, 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 11. desember 2020. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



 

 

formaður. 

 


