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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 21/2009 

frá 17. mars 2009 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í 
því sem hér fer á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

111/2008 frá 7. nóvember 2008 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 frá 

17. júlí 2000 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa og um 
merkingar nautakjöts og nautakjötsafurða og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 
820/97 (2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1082/2003 frá 

23. júní þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 að því er varðar lágmarkseftirlit sem fara skal 
fram í tengslum við kerfið fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa (3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 499/2004 frá 17. 

mars 2004 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1082/2003 að því er varðar tímamörk og 
fyrirmynd að skýrslugjöf í nautgripageiranum (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2004 frá 29. 

apríl 2004 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 að 
því er varðar eyrnamerki, vegabréf og jarðabækur (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 644/2005 frá 27. 

apríl 2005 um leyfi fyrir sérstöku auðkenningarkerfi fyrir nautgripi sem er haldið í 
menningarlegum og sögulegum tilgangi á samþykktum landareignum eins og kveðið er á 
um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 (6). 

 
7) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/764/EB frá 22. 

október 2004 um framlengingu á hámarksfrestinum sem veittur var til að setja 
eyrnamerki í tiltekna nautgripi sem er haldið á náttúruverndarsvæðum í Hollandi ( 7). 

 
8) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/28/EB frá 18. 

janúar 2006 um framlengingu á hámarksfrestinum sem var veittur til að setja eyrnamerki 
í tiltekna nautgripi ( 8). 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 339, 18.12.2008, bls. 98, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 79, 18.12.2008, bls. 6. 
(2) Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 9. 
(4) Stjtíð. ESB L 80, 18.3.2004, bls. 24. 
(5) Stjtíð. ESB L 163, 30.4.2004, bls. 65. 
(6) Stjtíð. ESB L 107, 28.4.2005, bls. 18. 
(7) Stjtíð. ESB L 339, 16.11.2004, bls. 9. 
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9) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/132/EB frá 13. 

febrúar 2006 um viðurkenningu á því að ítalski gagnagrunnurinn yfir nautgripi er að öllu 
leyti rekstrarhæfur (9). 

 
10) Reglugerð ráðsins (EB) No 1791/2006 (10) og reglugerð ráðsins (EB) nr. 1792/2006 (11) 

hafa þegar verið felldar inn í samninginn, en rétt er að bæta þeim við sem breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 1760/2000 annars vegar og reglugerð (EB) nr. 911/2004 hins vegar. 

 
11) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1760/2000 fellur úr gildi reglugerð ráðsins 

(EB) nr. 820/97 ( 12), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella 
hana úr samningnum. 

 
12) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1082/2003 fellur úr gildi reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2630/97 ( 13), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn 
og ber því að fella hana úr samningnum. 

 
13) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 911/2004 fellur úr gildi reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2629/97 ( 14), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn 
og ber því að fella hana úr samningnum. 

 
14) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2006/28/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 98/589/EB ( 15), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að 
fella hana úr samningnum. 

 
15) Gildistími reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2628/97 ( 16), sem hefur verið 

felld inn í samninginn, er útrunninn og ber því að fella þá gerð úr samningnum. 
 
16) Ákvörðun þessi á að taka til Íslands með aðlögunarfrestinum sem mælt er fyrir um í 2. 

mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka. 
 
17) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
I. viðauki við samninginn breytist sem segir í viðauka við ákvörðun þessa. 
 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1760/2000, 1082/2003, 499/2004, 911/2004 og 
644/2005 og ákvarðana 2004/764/EB, 2006/28/EB og 2006/132/EB, sem verður birtur í EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

                                                                                                                                              
(8) Stjtíð. ESB L 19, 24.1.2006, bls. 32. 
(9) Stjtíð. ESB L 52, 23.2.2006, bls. 33. 
(10) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1. 
(11) Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 1. 
(12) Stjtíð. EB L 117, 7.5.1997, bls. 1. 
(13) Stjtíð. EB L 354, 30.12.1997, bls. 23. 
(14) Stjtíð. EB L 354, 30.12.1997, bls. 19. 
(15) Stjtíð. EB L 283, 21.10.1998, bls. 19. 
(16) Stjtíð. EB L 354, 30.12.1997, bls. 17. 
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3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2009 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 
1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

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

Gjört í Brussel 17. mars 2009. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Alan Seatter 

formaður. 
 

                                                 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2009 
 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Brott falli texti liðar 7a (reglugerð ráðsins (EB) nr. 820/97) í hluta 1.1. 
 
2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 7b (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

21/2004) í hluta 1.1: 

„7c. 32000 R 1760: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 frá 17. 
júlí 2000 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa og um 
merkingar nautakjöts og nautakjötsafurða og niðurfellingu á reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 820/97 (Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000, bls. 1) eins og henni var breytt með: 

– 32006 R 1791: Reglugerð ráðsins (EB) No 1791/2006 frá 20. nóvember 2006 
(Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1).“ 

 
3. Brott falli texti 70. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2628/97), 71. liðar 

(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2629/97) og 72. liðar (reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2630/97) í hluta 1.2.  

 
4. Eftirfarandi bætist við á eftir 139. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/363/EB) 

í hluta 1.2:  

„140. 32003 R 1082: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1082/2003 frá 23. 
júní þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 að því er varðar lágmarkseftirlit 
sem fara skal fram í tengslum við kerfið fyrir auðkenningu og skráningu 
nautgripa (Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 9) eins og henni var breytt með: 

– 32004 R 0499: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 499/2004 frá 
17. mars 2004 (Stjtíð. ESB L 80, 18.3.2004, bls. 24). 

141. 32004 R 0911: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2004 frá 29. 
apríl 2004 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1760/2000 að því er varðar eyrnamerki, vegabréf og jarðabækur (Stjtíð. ESB L 
163, 30.4.2004, bls. 65) eins og henni var breytt með: 

– 32006 R 1792: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1792/2006 frá 23. október 2006 
(Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 1). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem 
hér segir: 

Eftirfarandi bætist við í I. viðauka við reglugerðina:  

„Ísland  IS 

Noregur NO“ 
 

142. 32005 R 0644: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 644/2005 frá 27. 
apríl 2005 um leyfi fyrir sérstöku auðkenningarkerfi fyrir nautgripi sem er haldið 
í menningarlegum og sögulegum tilgangi á samþykktum landareignum eins og 
kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 (Stjtíð. 
ESB L 107, 28.4.2005, bls. 18). 
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143. 32006 D 0028: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/28/EB frá 18. janúar 
2006 um framlengingu á hámarksfrestinum sem var veittur til að setja eyrnamerki 
í tiltekna nautgripi (Stjtíð. ESB L 19, 24.1.2006, bls. 32).“ 

 
5. Brott falli texti 2. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/589/EB) undir 

fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU 
TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 1.2. 

 
6. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 23. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2006/615/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFN-
UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 1.2:  

„24. 32004 D 0764: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/764/EB frá 22. október 
2004 um framlengingu á hámarksfrestinum sem veittur var til að setja eyrnamerki 
í tiltekna nautgripi sem er haldið á náttúruverndarsvæðum í Hollandi (Stjtíð. ESB 
L 339, 16.11.2004, bls. 9). 

25. 32006 D 0132: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/132/EB frá 13. febrúar 
2006 um viðurkenningu á því að ítalski gagnagrunnurinn yfir nautgripi er að öllu 
leyti rekstrarhæfur (Stjtíð. ESB L 52, 23.2.2006, bls. 33).“ 

 


