
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 323/2021 

frá 10. desember 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 framkvæmdareglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/932 frá 9. júní 2021 um að fella 

tímabundið úr gildi leyfi fyrir lasalósíð-A-natríumi (Avatec 15% cc) og 

lasalósíð-A-natríumi (Avatec 150 G) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga 

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

Belgium S.A.) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/967 frá 16. júní 2021 um um 

endurnýjun á leyfi fyrir manganklósambandi af hýdroxýlsetnu 

hliðstæðuefni meþíóníns sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um 

niðurfellingu á reglugerð (ESB) nr. 350/2010 (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/968 frá 16. júní 2021 um 

endurnýjun á leyfi fyrir sinkklósambandi af hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni 

meþíóníns sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um niðurfellingu á 

reglugerð (ESB) nr. 335/2010 (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/969 frá 16. júní 2021 um leyfi fyrir 

L-þreóníni, sem er framleitt með Escherichia coli CGMCC 13325, sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/981 frá 17. júní 2021 um 

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

framleiddur með Aspergillus niger CBS 109.713, og endó-1,4-

betaglúkanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger DSM 18404, sem 

fóðuraukefni fyrir alifuglategundir, skrautfugla og fráfærugrísi (leyfishafi: 

  

(1) Stjtíð. ESB L 204, 10.6.2021, bls. 13. 

(2) Stjtíð. ESB L 214, 17.6.2021, bls. 41. 

(3) Stjtíð. ESB L 214, 17.6.2021, bls. 45. 

(4) Stjtíð. ESB L 214, 17.6.2021, bls. 49. 



 

 

BASF SE) og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 271/2009 og 

framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1068/2011 (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/982 frá 17. júní 2021 um um 

endurnýjun á leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með 

Trichoderma reesei CBS 122001, sem fóðuraukefni fyrir svín og alifugla 

(leyfishafi: Roal Oy) og um niðurfellingu á reglugerðum (ESB) nr. 

277/2010, (ESB) nr. 891/2010 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 

886/2011 (6). 

7) Framkvæmdareglugerð (ESB) 2021/967 fellir niður reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr 350/2010 (7), sem hefur verið tekin 

upp í EES samninginn og ber því að fella gerðina brott samkvæmt 

samningnum. 

8) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/968 fellir úr gildi reglugerð ráðsins 

(ESB) nr. 335/2010(8) og ber því að fella hana brott úr EES-samningnum. 

9) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/981 fellir úr gildi reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2009 (9) og 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1068/2011 

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

brott samkvæmt samningnum. 

10) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/982 fellir úr gildi reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 277/2010 (11) og 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 886/2011 (12) 

sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella þær brott 

samkvæmt samningnum. 

11) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður skulu 

ekki gilda gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings 

Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um verslun með 

landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur 

  

(5) Stjtíð. ESB L 216, 18.6.2021, bls. 135. 

(6) Stjtíð. ESB L 216, 18.6.2021, bls. 139. 

(7)  Stjtíð. ESB L 104, 24.4.2010, bls. 34. 

(8)  Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2010, bls. 22. 

(9)  Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2009, bls. 5. 

(10)  Stjtíð. ESB L 277, 22.10.2011, bls. 11. 
 

 

 

 



 

 

varðandi aðlögun á tilteknum sviðum 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, 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liðir bætast við á eftir 411. lið (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/758): 

„412. 32021 R 0932: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/932 frá 9. júní 2021 um að fella tímabundið úr gildi leyfi 

fyrir lasalósíð-A-natríumi (Avatec 15% cc) og lasalósíð-A-natríumi 

(Avatec 150 G) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem 

eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Zoetis Belgium S.A.)  

(Stjtíð. ESB L 204, 10.6.2021, bls. 13). 

413. 32021 R 0967: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/967 frá 16. júní 2021 um endurnýjun á leyfi fyrir 

manganklósambandi af hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um niðurfellingu á reglugerð 

(ESB) nr. 350/2010 (Stjtíð. ESB L 214, 17.12.2020, bls. 41). 

414. 32021 R 0968: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/968 frá 16. júní 2021 um endurnýjun á leyfi fyrir 

sinkklósambandi af hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns sem 

fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um niðurfellingu á reglugerð 

(ESB) nr. 335/2010 (Stjtíð. ESB L 214, 17.6.2021, bls. 45). 

415. 32021 R 0969: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/969 frá 16. júní 2021  um leyfi fyrir L-þreóníni, sem er 

framleitt með Escherichia coli CGMCC 13325, sem fóðuraukefni fyrir 

allar dýrategundir (Stjtíð. ESB L 214, 17.6.2021, bls. 49). 

416. 32021 R 0981: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/981 frá 17. júní 2021 um endurnýjun á leyfi fyrir blöndu 

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

CBS 109.713, og endó-1,4-betaglúkanasa, sem er framleiddur með 

Aspergillus niger DSM 18404, sem fóðuraukefni fyrir alifuglategundir, 

skrautfugla og fráfærugrísi (leyfishafi: BASF SE) og um niðurfellingu 

á reglugerð (EB) nr. 271/2009 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 

1068/2011 (Stjtíð. ESB L 216, 18.6.2021, bls. 135). 

417. 32021 R 0982: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2021/982 frá 17. júní 2021 um endurnýjun á leyfi fyrir blöndu 



 

 

með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei CBS 

122001, sem fóðuraukefni fyrir svín og alifugla (leyfishafi: Roal Oy) 

og um niðurfellingu á reglugerðum (ESB) nr. 277/2010, (ESB) nr. 

891/2010 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 886/2011 (Stjtíð. ESB 

L 216, 18.6.2021, bls. 139.).“ 

2. Texti liðar 1zzzzw (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2009), 

1zzzzzj (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 335/2010), 2a 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 277/2010), 2e (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 350/2010), 2l (reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 891/2010), 2zm 

(framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 886/2011) og 

2zq (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1068/2011) 

fellur brott. 

2. gr. 

Texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2021/932, (ESB) 2021/967, (ESB) 

2021/968, (ESB) 2021/969, (ESB) 2021/981 og (ESB) 2021/982, sem verður 

birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsinser gildur á íslensku 

og norsku. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. desember 2021, 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 10. desember 2021. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Rolf Einar Fife 

forseti. 

 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


