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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/2/EB 
frá 22. febrúar 1999 um samræmingu laga aðildarríkjanna að 
því er varðar matvæli og innihaldsefni matvæla sem hafa verið 
meðhöndluð með jónandi geislun (1), einkum 2. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt tilskipun 1999/2/EB má ekki flytja inn
matvæli, sem hafa verið meðhöndluð með jónandi
geislun, frá þriðja landi nema þau hafi verið meðhöndluð
í geislunarstöð sem Sambandið viðurkennir.

2) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/840/EB (2)
var sett fram skrá yfir viðurkenndar stöðvar í þriðju
löndum.

3) Yfirvöld í Taílandi hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni
um að heiti einnar geislunarstöðvarinnar í Taílandi, sem
hefur hlotið viðurkenningu, hafi breyst.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 134, 24.5.2012, bls. 29. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2013 frá 
8. nóvember 2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 27.3.2014, bls. 14.

(1) Stjtíð. EB L 66, 13.3.1999, bls. 16.
(2) Stjtíð. EB L 287, 25.10.2002, bls. 40.

4) Því ber að breyta ákvörðun 2002/840/EB til samræmis
við það.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við ákvörðun 2002/840/EB er breytt til samræmis 
við textann í viðaukanum við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 21. maí 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

John DALLI

framkvæmdastjóri.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 21. maí 2012

um breytingu á ákvörðun 2002/840/EB  um samþykkt skrár yfir stöðvar í þriðju löndum sem 
hafa hlotið viðurkenningu til að geisla matvæli
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VIÐAUKI

Í viðaukanum við ákvörðun 2002/840/EB er

 „Tilvísunarnr.: EU-AIF 08-2006

Isotron (Thailand) Ltd
Bangpakong Industrial Park (Amata Nakorn)
700/465 Moo 7, Tambon Donhuaroh
Amphur Muang
Chonburi 20000
Taíland

Sími: (66) (0) 38 458431 til 4
Bréfsími: (66) 0 38 458435“

skipt út fyrir:

 „Tilvísunarnr.: EU-AIF 08-2006

Synergy Health (Thailand) Ltd
700/465 Amata Nakorn Industrial
Moo 7, Tambon Donhuaroh
Amphur Muang
Chonburi 20000
Taíland

Sími: (66) (0) 38 458431 til 3 og (66) (0) 38 450092 til 3
Bréfsími: (66) (0) 38 458435 og (66) (0) 38 717146“

____________


