
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 12/2021 

frá 5. febrúar 2021 

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) 2020/148 frá 3. febrúar 2020 um leyfi fyrir ró-

benidínhýdróklóríði (Robenz 66G) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 

og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1800/2004 (leyfishafi er Zoetis SA) 

(1). 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/149 frá 4. febrúar 2020 um endurnýjun á leyfi 

fyrir Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 sem fóðuraukefni fyrir 

lömb og hesta og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1293/2008 og 

(EB) nr. 910/2009 (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi hans hjá 

Sambandinu er Lallemand SAS) (2). 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/150 frá 4. febrúar 2020 um leyfi fyrir blöndu 

með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii CGMCC 

12056, sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til 

að verða varphænur og til undaneldis og aukategundir alifugla til eldis 

eða sem eru aldar til varps eða til undaneldis (leyfishafi er Andrés 

Pintaluba S.A.) (3). 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/151 frá 4. febrúar 2020 um leyfi fyrir 

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 sem fóðuraukefni fyrir allar teg-

undir svína til eldis og til undaneldis, aðrar en gyltur, allar fuglategundir, 

allar tegundir fiska og öll krabbadýr og um niðurfellingu á reglugerðum 

(EB) nr. 911/2009, (ESB) nr. 1120/2010 og (ESB) nr. 212/2011 og fram-

kvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 95/2013, (ESB) nr. 413/2013 og (ESB) 

2017/2299 (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi hans hjá Sam-

bandinu er Lallemand SAS) (4). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2020, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2020, bls. 5. 

(3) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2020, bls. 9. 

(4) Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2020, bls. 12. 



 

 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/157 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir tartrasíni 

sem fóðuraukefni fyrir hunda, ketti, skrautfiska, skrautfugla sem eru 

kornætur og lítil nagdýr (5). 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/159 frá 5. febrúar 2020 um endurnýjun á leyfi 

fyrir Enterococcus faecium DSM 7134 sem fóðuraukefni fyrir frá-

færugrísi og eldissvín og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 538/2007 

(leyfishafi er Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) (6). 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/160 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir blöndu af 

kjarrmintuolíu, kúmenolíu, karvakróli, metýlsalisýlati og L-mentóli sem 

fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Biomin GmbH) (7). 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/161 frá 5. febrúar 2020 um endurnýjun á leyfi 

fyrir Bacillus subtilis DSM 17299 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 

og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1137/2007 (leyfishafi er Chr. 

Hansen A/S) (8). 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/162 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir blöndu 

með Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskalkúna (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi hans er 

Lallemand SAS) (9). 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/163 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir blöndu af 

múramídasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei DSM 32338, 

sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til undaneldis, 

kjúklinga sem eru aldir til undaneldis og aðrar alifuglategundir sem eru 

aldar til undaneldis (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd., fulltrúi 

hans hjá Sambandinu er DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (10). 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/164 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir 6-fýtasa, 

sem er framleiddur með Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), sem 

fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir og allar tegundir svína og um niður-

fellingu á reglugerð (EB) nr. 379/2009 (leyfishafi er Danisco (UK) Ltd., 

  

(5) Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 15. 

(6) Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 22. 

(7) Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 25. 

(8) Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 28. 

(9) Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 31. 

(10) Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 34. 



 

 

viðskipti fara fram undir heitinu Danisco Animal Nutrition og fulltrúi 

hans er Genencor International B.V.) (11) 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/165 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir endó-1,4-

betamannanasa, sem er framleiddur með Paenibacillus lentus DSM 

32052, sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, fyrir kjúklinga sem eru 

aldir til að verða varphænur, eldiskalkúna eða kalkúna sem eru aldir til 

undaneldis og fyrir aukategundir alifugla og um niðurfellingu á reglugerð 

(EB) nr. 786/2007 (leyfishafi er Elanco GmbH) (12) 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/166 frá 5. febrúar 2020 um endurnýjun á leyfi 

fyrir 6-fýtasa, sem er framleiddur með Schizosaccharomyces pombe 

(ATCC 5233), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, varphænur, eldis-

kalkúna, aliendur, fráfærugrísi, eldissvín og gyltur og um niðurfellingu á 

reglugerð (EB) nr. 785/2007 (leyfishafi er Danisco (UK) Ltd., viðskipti 

fara fram undir heitinu Danisco Animal Nutrition og fulltrúi hans er 

Genencor International B.V.) (13) 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/172 frá 6. febrúar 2020 um endurnýjun á leyfi 

fyrir 3-fýtasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (CBS 101.672), 

sem fóðuraukefni fyrir spenagrísi (vanda undan), eldissvín, gyltur, eldis-

kjúklinga, eldiskalkúna, varphænur, endur og allar aðrar aukafuglateg-

undir og skrautfugla og nýtt leyfi fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða 

varphænur eða til undaneldis, kalkúna sem eru aldir til undaneldis eða 

undaneldishænur og spenagrísi og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) 

nr. 243/2007, (EB) nr. 1142/2007, (EB) nr. 165/2008, (EB) nr. 505/2008 

og (ESB) nr. 327/2010 (leyfishafi er BASF SE) (14). 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/173 frá 6. febrúar 2020 um leyfi fyrir skærbláu 

FCF sem fóðuraukefni fyrir ketti og hunda (15). 

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

stjórnarinnar (ESB) 2020/180 frá 7. febrúar 2020 um leyfi fyrir blöndu 

með Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae KCTC 

10258BP sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (16). 

17) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/149 fellir úr gildi reglugerðir 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1293/2008 (17) og (EB) nr. 910/2009 

  

(11) Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 37. 

(12) Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 40. 

(13) Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 43. 

(14) Stjtíð. ESB L 35, 7.2.2020, bls. 6. 

(15) Stjtíð. ESB L 35, 7.2.2020, bls. 9. 

(16) Stjtíð. ESB L 37, 10.2.2020, bls. 5. 

(17) Stjtíð. ESB L 340, 19.12.2008, bls. 38. 



 

 

(18), sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella 

gerðirnar brott úr EES-samningnum. 

18) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/151 fellir úr gildi reglugerðir 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2009 (19), (ESB) nr. 1120/2010 

(20) og (ESB) nr. 212/2011 (21) og framkvæmdarreglugerðir (ESB) nr. 

95/2013 (22), (ESB) nr. 413/2013 (23) og (ESB) 2017/2299 (24), sem hafa 

verið teknar upp í EES-samninginn, og ber því að fella þær brott úr samn-

ingnum. 

19) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/159 fellir úr gildi reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 538/2007 (25), sem hefur verið tekin 

upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

20) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/161 fellir úr gildi reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1137/2007 (26), sem hefur verið tekin 

upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

21) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/164 fellir úr gildi reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 379/2009 (27), sem hefur verið tekin 

upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

22) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/165 fellir úr gildi reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 786/2007 (28), sem hefur verið tekin 

upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

23) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/166 fellir úr gildi reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 785/2007 (29), sem hefur verið tekin 

upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr samningnum. 

24) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/172 fellir úr gildi reglugerðir 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 243/2007 (30), (EB) nr. 1142/2007 (31), 

(EB) nr. 165/2008 (32), (EB) nr. 505/2008 (33) og (ESB) nr. 327/2010 (34), 

  

(18) Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2009, bls. 7. 

(19) Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2009, bls. 10. 

(20) Stjtíð. ESB L 317, 3.12.2010, bls. 12. 

(21) Stjtíð. ESB L 59, 4.3.2011, bls. 1. 

(22) Stjtíð. ESB L 33, 2.2.2013, bls. 19. 

(23) Stjtíð. ESB L 125, 7.5.2013, bls. 1. 

(24) Stjtíð. ESB L 329, 13.12.2017, bls. 33. 

(25) Stjtíð. ESB L 128, 16.5.2007, bls. 16. 

(26) Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, bls. 5. 

(27) Stjtíð. ESB L 116, 9.5.2009, bls. 6. 

(28) Stjtíð. ESB L 175, 5.7.2007, bls. 8. 

(29) Stjtíð. ESB L 175, 5.7.2007, bls. 5. 

(30) Stjtíð. ESB L 73, 13.3.2007, bls. 4. 

(31) Stjtíð. ESB L 256, 2.10.2007, bls. 20. 

(32) Stjtíð. ESB L 50, 23.2.2008, bls. 8. 

(33) Stjtíð. ESB L 149, 7.6.2008, bls. 33. 

(34) Stjtíð. ESB L 100, 22.4.2010, bls. 3. 



 

 

sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn, og ber því að fella gerðirnar 

brott úr samningnum. 

25) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður 

skulu ekki eiga við um Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópu-

bandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðar-

vörur 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 við um Liechtenstein. 

26) 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 lið 1zzd (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 1800/2004): 

„–  32020 R 0148: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/148 frá 3. febrúar 2020 (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2020, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 331. lið (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1034): 

„332. 32020 R 0148: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/148 frá 3. febrúar 2020 um leyfi fyrir ró-

benidínhýdróklóríði (Robenz 66G) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúk-

linga og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1800/2004 (leyfishafi er 

Zoetis SA) (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2020, bls. 1). 

333. 32020 R 0149: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/149 frá 4. febrúar 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 sem fóðuraukefni fyrir lömb 

og hesta og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1293/2008 og 

(EB) nr. 910/2009 (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi hans hjá 

Sambandinu er Lallemand SAS) (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2020, bls. 5). 

334. 32020 R 0150: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/150 frá 4. febrúar 2020 um leyfi fyrir blöndu með 6-

fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii CGMCC 12056, 

sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að 

verða varphænur og til undaneldis og aukategundir alifugla til eldis 

eða sem eru aldar til varps eða til undaneldis (leyfishafi er Andrés 

Pintaluba S.A.) (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2020, bls. 9). 



 

 

335. 32020 R 0151: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/151 frá 4. febrúar 2020 um leyfi fyrir Pediococcus aci-

dilactici CNCM I-4622 sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir svína til 

eldis og til undaneldis, aðrar en gyltur, allar fuglategundir, allar teg-

undir fiska og öll krabbadýr og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) 

nr. 911/2009, (ESB) nr. 1120/2010 og (ESB) nr. 212/2011 og fram-

kvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 95/2013, (ESB) nr. 413/2013 og 

(ESB) 2017/2299 (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi hans hjá 

Sambandinu er Lallemand SAS) (Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2020, bls. 12). 

336. 32020 R 0157: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/157 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir tartrasíni sem fóðu-

raukefni fyrir hunda, ketti, skrautfiska, skrautfugla sem eru kornætur 

og lítil nagdýr (Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 15). 

337. 32020 R 0159: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/159 frá 5. febrúar 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir 

Enterococcus faecium DSM 7134 sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi 

og eldissvín og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 538/2007 

(leyfishafi er Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) (Stjtíð. ESB L 

34, 6.2.2020, bls. 22). 

338. 32020 R 0160: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/160 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir blöndu af 

kjarrmintuolíu, kúmenolíu, karvakróli, metýlsalisýlati og L-mentóli 

sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Biomin GmbH) 

(Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 25). 

339. 32020 R 0161: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/161 frá 5. febrúar 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir 

Bacillus subtilis DSM 17299 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og 

um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1137/2007 (leyfishafi er Chr. 

Hansen A/S) (Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 28). 

340.  32020 R 0162: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/162 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir blöndu með 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 sem fóðuraukefni fyrir 

eldiskalkúna (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi hans er 

Lallemand SAS) (Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 31). 

341. 32020 R 0163: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/163 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir blöndu af 

múramídasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei DSM 

32338, sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til 

undaneldis, kjúklinga sem eru aldir til undaneldis og aðrar ali-

fuglategundir sem eru aldar til undaneldis (leyfishafi er DSM 

Nutritional Products Ltd., fulltrúi hans hjá Sambandinu er DSM 

Nutritional Products Sp. Z o.o) (Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 34). 



 

 

342. 32020 R 0164: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/164 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir 6-fýtasa, sem er 

framleiddur með Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), sem 

fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir og allar tegundir svína og um 

niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 379/2009 (leyfishafi er Danisco 

(UK) Ltd., viðskipti fara fram undir heitinu Danisco Animal Nutrition 

og fulltrúi hans er Genencor International B.V.) (Stjtíð. ESB L 34, 

6.2.2020, bls. 37). 

343. 32020 R 0165: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/165 frá 5. febrúar 2020 um leyfi fyrir endó-1,4-

betamannanasa, sem er framleiddur með Paenibacillus lentus DSM 

32052, sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, fyrir kjúklinga sem eru 

aldir til að verða varphænur, eldiskalkúna eða kalkúna sem eru aldir 

til undaneldis og fyrir aukategundir alifugla og um niðurfellingu á 

reglugerð (EB) nr. 786/2007 (leyfishafi er Elanco GmbH) (Stjtíð. ESB 

L 34, 6.2.2020, bls. 40). 

344. 32020 R 0166: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/166 frá 5. febrúar 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir 6-

fýtasa, sem er framleiddur með Schizosaccharomyces pombe (ATCC 

5233), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, varphænur, eldis-

kalkúna, aliendur, fráfærugrísi, eldissvín og gyltur og um niðurfell-

ingu á reglugerð (EB) nr. 785/2007 (leyfishafi er Danisco (UK) Ltd., 

viðskipti fara fram undir heitinu Danisco Animal Nutrition og fulltrúi 

hans er Genencor International B.V.) (Stjtíð. ESB L 34, 6.2.2020, bls. 

43). 

345. 32020 R 0172: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/172 frá 6. febrúar 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir 3-

fýtasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (CBS 101.672), sem 

fóðuraukefni fyrir spenagrísi (vanda undan), eldissvín, gyltur, eldis-

kjúklinga, eldiskalkúna, varphænur, endur og allar aðrar auka-

fuglategundir og skrautfugla og nýtt leyfi fyrir kjúklinga sem eru aldir 

til að verða varphænur eða til undaneldis, kalkúna sem eru aldir til 

undaneldis eða undaneldishænur og spenagrísi og um niðurfellingu á 

reglugerðum (EB) nr. 243/2007, (EB) nr. 1142/2007, (EB) nr. 

165/2008, (EB) nr. 505/2008 og (ESB) nr. 327/2010 (leyfishafi er 

BASF SE) (Stjtíð. ESB L 35, 7.2.2020, bls. 6). 

346. 32020 R 0173: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/173 frá 6. febrúar 2020 um leyfi fyrir skærbláu FCF sem 

fóðuraukefni fyrir ketti og hunda (Stjtíð. ESB L 35, 7.2.2020, bls. 9). 

347. 32020 R 0180: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/180 frá 7. febrúar 2020 um leyfi fyrir blöndu með 

Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae KCTC 



 

 

10258BP sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 37, 

10.2.2020, bls. 5).“ 

3. Texti liðar 1zzzn ( reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 243/2007), 

1zzzv (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 785/2007), 1zzzw 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 786/2007), 1zzzy (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1137/2007), 1zzzzz (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 379/2009), 1zzzzd (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 1142/2007), 1zzzzk (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 165/2008), 1zzzzp (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 505/2008), 1zzzzzf (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 1293/2008), 1zzzzzp (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 910/2009), 2s (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 1120/2010), 2w (reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 212/2011), 1zzzs (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 538/2007), 1zzzzzq (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2009), 75. liðar (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 95/2013), 83. liðar (framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 413/2013) og 235. liðar 

(framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2299) fellur 

brott.  

4. 8. undirliður liðar 1zzm (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1200/2005) og 5. undirliður liðar 1zzs (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 2036/2005) falla brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2020/148, (ESB) 

2020/149, (ESB) 2020/150, (ESB) 2020/151, (ESB) 2020/157, (ESB) 

2020/159, (ESB) 2020/160, (ESB) 2020/161, (ESB) 2020/162, (ESB) 

2020/163, (ESB) 2020/164, (ESB) 2020/165, (ESB) 2020/166, (ESB) 

2020/172, (ESB) 2020/173 og  (ESB) 2020/180, sem verður birtur í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 6. febrúar 2021, að því tilskildu að allar tilkynn-

ingar 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 5. febrúar 2021. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



 

 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Clara Ganslandt 

formaður. 

 


