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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 115/2010 

frá 10. nóvember 2010 

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. 60/2010 frá 11. júní 2010 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 180/2008 frá 28. 

febrúar 2008 um tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir sjúkdóma í hestum, aðra en 
afríkuhrossapest, og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 882/2004 (2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 616/2009 frá 13. 

júlí 2009 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2005/94/EB að því er varðar samþykki fyrir 
alifuglahólfum og hólfum fyrir aðra fugla í haldi með tilliti til fuglainflúensu, og frekari, 
fyrirbyggjandi ráðstafanir varðandi líföryggi í slíkum hólfum (3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 789/2009 frá 28. 

ágúst 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1266/2007 að því er varðar vernd gegn 
árásum smitferja og lágmarkskröfur er varða áætlanir um vöktun og eftirlit með blátungu 
(4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1156/2009 frá 27. 

nóvember 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1266/2007 að því er varðar skilyrði fyrir 
því að tiltekin dýr af smitnæmum tegundum séu undanþegin brottfararbanninu sem kveðið 
er á um í tilskipun ráðsins 2000/75/EB (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2008/119/EB frá 18. desember 2008 um 

lágmarkskröfur er varða vernd kálfa (6). 
 
7) Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2009/157/EB frá 30. nóvember 2009 um 

hreinræktuð kynbótadýr af nautgripakyni (7). 
 
8) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/437/EB frá 8. júní 

2009 um breytingu á ákvörðun 2007/268/EB um framkvæmd eftirlitsáætlana í aðildar-
ríkjunum að því er varðar fuglainflúensu í alifuglum og villtum fuglum (8). 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 244, 16.9.2010, bls. 3, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 49, 16.9.2010, bls. 3. 
(2) Stjtíð. ESB L 56, 29.2.2008, bls. 4. 
(3) Stjtíð. ESB L 181, 14.7.2009, bls. 16. 
(4) Stjtíð. ESB L 227, 29.8.2009, bls. 3. 
(5) Stjtíð. ESB L 313, 28.11.2009, bls. 59. 
(6) Stjtíð. ESB L 10, 15.1.2009, bls. 7. 
(7) Stjtíð. ESB L 323, 10.12.2009, bls. 1. 
(8) Stjtíð. ESB L 145, 10.6.2009, bls. 45. 



 

 2 

 
9) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/600/EB frá 5. ágúst 

2009 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að til-
tekin aðildarríki og svæði þeirra séu sé opinberlega laus við öldusótt í nautgripum (9). 

 
10) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/601/EB frá 5. ágúst 

2009 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2004/233/EB að því er varðar færslur fyrir 
Þýskaland í skránni yfir rannsóknarstofur sem heimilt er að kanna árangur þess að 
bólusetja tiltekin húsdýr, sem eru kjötætur, gegn hundaæði (10). 

 
11) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/621/EB frá 20. ágúst 

2009 um breytingu á ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar það að færa Norður-Írland á 
skrána yfir svæði þar sem samþykkt, innlend varnaráætlun gegn Aujeszkys-veiki liggur 
fyrir (11). 

 
12) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/761/EB frá 15. októ-

ber 2009 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að 
Skotland sé opinberlega laust við berkla í nautgripum (12). 

 
13) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/779/EB frá 22. októ-

ber 2009 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2004/233/EB að því er varðar færsluna 
fyrir Danmörku í skránni yfir rannsóknarstofur sem heimilt er að kanna árangur þess að 
bólusetja tiltekin húsdýr, sem eru kjötætur, gegn hundaæði (13). 

 
14) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/869/EB frá 27. 

nóvember 2009 um breytingu á XI., XII., XV. og XVI. viðauka við tilskipun ráðsins 
2003/85/EB að því er varðar skrána yfir rannsóknarstofur sem hafa leyfi til að meðhöndla 
lifandi gin- og klaufaveikiveiru og lágmarkskröfur um öryggi sem gilda um þær (14). 

 
15) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/976/ESB frá 15. 

desember 2009 um breytingu á viðauka D við tilskipun ráðsins 64/432/EBE að því er 
varðar greiningarprófanir vegna smitandi nautgripahvítblæðis (15). 

 
16)  Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2008/119/EB fellur úr gildi tilskipun ráðsins 

91/629/EB (16) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr 
samningnum. 

 
17)  Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2009/157/EB fellur úr gildi tilskipun ráðsins 

77/504/EB (17) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr 
samningnum. 

 
18) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er 

undanþegið löggjöf á þessu sviði eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. við-
auka við samninginn. 

 
19) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins. 
 

                                                 
(9) Stjtíð. ESB L 204, 6.8.2009, bls. 39. 
(10) Stjtíð. ESB L 204, 6.8.2009, bls. 43. 
(11) Stjtíð. ESB L 217, 21.8.2009, bls. 5. 
(12) Stjtíð. ESB L 271, 16.10.2009, bls. 34. 
(13) Stjtíð. ESB L 278, 23.10.2009, bls. 58. 
(14) Stjtíð. ESB L 315, 2.12.2009, bls. 8. 
(15) Stjtíð. ESB L 336, 18.12.2009, bls. 36. 
(16) Stjtíð. EB L 340, 11.12.1991, bls. 28. 
(17) Stjtíð. EB L 206, 12.8.1977, bls. 8. 
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ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
Ákvæði I. kafla I. viðauka við samninginn breytist eins og tilgreint er í viðauka við ákvörðun 
þessa. 
 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 180/2008, 616/2009, 789/2009 og 1156/2009, til-
skipana 2008/119/EB og 2009/157/EB og ákvarðana 2009/437/EB, 2009/600/EB, 
2009/601/EB, 2009/621/EB, 2009/761/EB, 2009/779/EB, 2009/869/EB og 2009/976/ESB, sem 
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. nóvember 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar sam-
kvæmt 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 10. nóvember 2010. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 

                                                 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 115/2010 
 
Ákvæði I. kafla I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 11. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 882/2004) í hluta 1.1: 

„– 32008 R 0180: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 180/2008 frá 28. 
febrúar 2008 (Stjtíð. ESB L 56, 29.2.2008, bls. 4).“ 

2. Brott falli texti 1. liðar (tilskipun ráðsins 77/504/EBE) í hluta 2.1. 

3. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 1. lið (tilskipun ráðsins 77/504/EBE, brottfallin) í 
hluta 2.1: 

„1a. 32009 L 0157: Tilskipun ráðsins 2009/157/EB frá 30. nóvember 2009 um 
hreinræktuð kynbótadýr af nautgripakyni (Stjtíð. ESB L 323, 10.12.2009, bls.  
1). 

 Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

4. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1a (tilskipun ráðsins 2003/85/EB) í hluta 3.1: 

„– 32009 D 0869: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/869/EB frá 27. 
nóvember 2009 (Stjtíð. ESB L 315, 2.12.2009), bls. 8).“ 

5. Eftirfarandi bætist við í 38. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/268/EB) í 
hluta 3.2: 

„eins og henni var breytt með: 

– 32009 D 0437: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/437/EB frá 8. júní 
2009 (Stjtíð. ESB L 145, 10.6.2009, bls. 45).“ 

6. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 40. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1266/2007) í hluta 3.2: 

„– 32009 R 0789: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 789/2009 frá 28. 
ágúst 2009 (Stjtíð. ESB L 227, 29.8.2009, bls. 3), 

– 32009 R 1156: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1156/2009 frá 27. 
nóvember 2009 (Stjtíð. ESB L 313, 28.11.2009, bls. 59).“ 

7. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 42. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2008/896/EB) í hluta 3.2: 

„43. 32009 R 0616: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 616/2009 frá 13. 
júlí 2009 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2005/94/EB að því er varðar 
samþykki fyrir alifuglahólfum og hólfum fyrir aðra fugla í haldi með tilliti til 
fuglainflúensu, og frekari, fyrirbyggjandi ráðstafanir varðandi líföryggi í 
slíkum hólfum (Stjtíð. ESB L 181, 14.7.2009, bls. 16). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

8. Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins 64/432/EBE) í hluta 4.1: 
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„– 32009 D 0976: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/976/ESB frá 15. 
desember 2009 (Stjtíð. ESB L 336, 18.12.2009, bls. 36).“ 

9. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2003/467/EB) í hluta 4.2: 

„– 32009 D 0600: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/600/EB frá 5. ágúst 
2009 (Stjtíð. ESB L 204, 6.8.2009, bls. 39), 

– 32009 D 0761: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/761/EB frá 15. októ-
ber 2009 (Stjtíð. ESB L 271, 16.10.2009, bls. 34).“ 

10. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 76. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/233/EB) í hluta 4.2: 

„– 32009 D 0601: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/601/EB frá 5. ágúst 
2009 (Stjtíð. ESB L 204, 6.8.2009, bls. 43), 

– 32009 D 0779: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/779/EB frá 22. októ-
ber 2009 (Stjtíð. ESB L 278, 23.10.2009, bls. 58).“ 

11. Eftirfarandi undirliður bætist við í 84. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2008/185/EB) í hluta 4.2: 

„– 32009 D 0621: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/621/EB frá 20. ágúst 
2009 (Stjtíð. ESB L 217, 21.8.2009, bls. 5).“ 

12. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 89. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2009/177/EB) í hluta 4.2: 

„90. 32008 R 0180: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 180/2008 frá 28. 
febrúar 2008 um tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir sjúkdóma í 
hestum, aðra en afríkuhrossapest, og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (Stjtíð. ESB L 56, 29.2.2008, bls. 
4). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

13. Brott falli texti 4. liðar (tilskipun ráðsins 91/629/EBE) í hluta 9.1. 

14. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 11. lið (tilskipun ráðsins 2008/120/EB) í hluta 9.1: 

„12. 32008 L 0119: Tilskipun ráðsins 2008/119/EB frá 18. desember 2008 um 
lágmarkskröfur er varða vernd kálfa (Stjtíð. ESB L 10, 15.1.2009, bls. 7). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 


