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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 197/2015 

frá 25. september 2015 

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, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 

21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir 

sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (reglugerð 

um aukaafurðir úr dýrum) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 790/2010 frá 

7. september 2010 um breytingu á VII., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðs-

ins (EB) nr. 1774/2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til 

manneldis (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 

25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um 

heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar 

til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og 

hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum sam-

kvæmt þeirri tilskipun (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 749/2011 frá 

29. júlí 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr 

dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðs-

ins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með 

dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1063/2012 frá 

13. nóvember 2012 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir 

úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar 

ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með 

dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (5).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 237, 8.9.2010, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1. 

(4) Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2011, bls. 3. 

(5) Stjtíð. ESB L 314, 14.11.2012, bls. 5. 
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6) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 555/2013 frá 

14. júní 2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar umflutning á  

tilteknum aukaafurðum úr dýrum frá Bosníu og Hersegóvínu (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 592/2014 frá 

3. júní 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar notkun aukaafurða úr 

dýrum og afleiddra afurða sem eldsneyti í brennsluverum (7). 

8) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 fellur úr gildi reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1774/2002 (8), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að 

fella hana úr EES-samningnum. 

9) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 falla úr gildi reglugerðir framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 811/2003 (9), (EB) nr. 878/2004 (10), (EB) nr. 79/2005 (11), (EB) 

nr. 92/2005 (12), (EB) nr. 181/2006 (13), (EB) nr. 197/2006 (14), (EB) nr. 1192/2006 (15), (EB) 

nr. 2007/2006 (16) og ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar 2003/322/EB (17), 2003/324/EB (18) og 

2004/407/EB (19), en þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-samninginn og ber því að fella þær úr 

EES-samningnum. 

10) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði löggjafar um heilbrigði dýra skulu ekki 

gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambands-

ríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og tilgreint er í 

aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun 

þessi á því ekki að taka til Liechtensteins. 

11) I. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði I. kafla I. viðauka við EES-samninginn breytist sem hér segir: 

1. Texti liðar 9b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002) í hluta 7.1 hljóði svo: 

„32009 R 1069: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um 

heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til 

manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr dýrum) 

(Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1). 

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

a) Dagsetningin sem um getur í 55. gr. skal, að því er EFTA-ríkin varðar, vera gildistökudagur 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar, sem fellir reglugerð (EB) nr. 1069/2009 inn í  

EES-samninginn. 

b) Ákvæði þessarar gerðar taka til Íslands að því er varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangs-

orðanna.“ 

2. Eftirfarandi bætist við á eftir lið 9b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009) í  

hluta 7.1: 

  

(6) Stjtíð. ESB L 164, 18.6.2013, bls. 11. 

(7) Stjtíð. ESB L 165, 4.6.2014, bls. 33. 

(8) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 

(9) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 14. 

(10) Stjtíð. ESB L 162, 30.4.2004, bls. 62. 

(11) Stjtíð. ESB L 16, 20.1.2005, bls. 46. 

(12) Stjtíð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 27. 

(13) Stjtíð. ESB L 29, 2.2.2006, bls. 31. 

(14) Stjtíð. ESB L 32, 4.2.2006, bls. 13. 

(15) Stjtíð. ESB L 215, 5.8.2006, bls. 10. 

(16) Stjtíð. ESB L 379, 28.12.2006, bls. 98. 

(17) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 32. 

(18) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 37. 

(19) Stjtíð. ESB L 151, 30.4.2004, bls. 11. 
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„9c. 32011 R 0142: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðis-

reglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til 

manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og 

hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum  

samkvæmt þeirri tilskipun (Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1), 

 eins og henni var breytt með: 

– 32011 R 0749: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 749/2011 frá 29. júlí 

2011 (Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2011, bls. 3), 

– 32012 R 1063: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1063/2012 frá 

13. nóvember 2012 (Stjtíð. ESB L 314, 14.11.2012, bls. 5), 

– 32013 R 0555: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 555/2013 frá 14. júní 

2013 (Stjtíð. ESB L 164, 18.6.2013, bls. 11), 

– 32014 R 0592: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 592/2014 frá 3. júní 

2014 (Stjtíð. ESB L 165, 4.6.2014, bls. 33). 

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

a) Orðin „eða til Noregs“ komi á eftir orðunum „ætlunin er að senda til aðildarríkis sem  

tilgreint er í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 546/2006“ í fyrirmyndum að heilbrigðis-

vottorðum í XV. viðauka. 

b) Orðin „eða Svalbarða“ bætist við á eftir orðunum „töflu 2“ í c-lið 1. þáttar II. kafla XIV. við-

auka. 

Ákvæði þessarar gerðar taka til Íslands að því er varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangs-

orðanna.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1069/2009. (ESB) nr. 790/2010, (ESB) nr. 142/2011, (ESB) 

nr. 749/2011, (ESB) nr. 1063/2012, (ESB) nr. 555/2013 og (ESB) nr. 592/2014, sem verður birtur í  

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr.  

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2015, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins hafi borist (*).  

4. gr.  

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

Gjört í Brussel 25. september 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ingrid Schulerud 

formaður. 

 

  

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Yfirlýsing EFTA-ríkjanna vegna ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015 frá 

25. september 2015 sem fellir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 og reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 inn í EES-samninginn  

„Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 142/2011 fjalla um útflutning á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum sem ekki eru ætlaðar til 

manneldis til þriðju landa. Upptaka þessara reglugerða er með fyrirvara um gildissvið EES-samningsins.“ 




