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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 183/2019 

frá 10. júlí 2019 

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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/772 frá 

21. nóvember 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 576/2013 að 

því er varðar fyrirbyggjandi heilbrigðisráðstafanir til varnar sýkingum í hundum af völdum 

Echinococcus multilocularis og um niðurfellingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 1152/2011 (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/878 

frá 18. júní 2018 um að samþykkja skrá yfir aðildarríki eða hluta af yfirráðasvæði aðildarríkja sem 

fara að reglum um flokkun, sem mælt er fyrir um í 2. og 3. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2018/772, varðandi beitingu fyrirbyggjandi heilbrigðisráðstafana til varnar sýkingum í 

hundum af völdum Echinococcus multilocularis (2). 

3) Framseld reglugerð (ESB) 2018/772 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1152/2011 (3), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

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

löggjöf á þessu sviði eins og segir í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. 

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Íslands. 

5) 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 

Sambandsríkisins Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og 

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

Ákvörðun þessi á því ekki að taka til Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 10a (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 577/2013) í hluta 1.1: 

„10b. 32018 R 0772: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/772 frá 

21. nóvember 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 576/2013 

að því er varðar fyrirbyggjandi heilbrigðisráðstafanir til varnar sýkingum í hundum af völdum 

Echinococcus multilocularis og um niðurfellingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 1152/2011 

(Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2018, bls. 1).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2018, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 155, 19.6.2018, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 296, 15.11.2011, bls. 6. 
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Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

2. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir 154. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/949) í hluta 1.2: 

„155. 32018 R 0878: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/878 frá 

18. júní 2018 um að samþykkja skrá yfir aðildarríki eða hluta af yfirráðasvæði aðildarríkja 

sem fara að reglum um flokkun, sem mælt er fyrir um í 2. og 3. mgr. 2. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2018/772, varðandi beitingu fyrirbyggjandi heilbrigðisráðstafana til varnar 

sýkingum í hundum af völdum Echinococcus multilocularis (Stjtíð. ESB L 155, 19.6.2018, 

bls. 1). 

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

Eftirfarandi verður bætt við listann í 2. hluta viðaukans: 

NEI NOREGUR Allt yfirráðasvæðið 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 

3. Texti 149. liðar (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1152/2011) í hluta 1.2 fellur 

brott. 

2. gr. 

Norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/772 og framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/878, sem 

verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júlí 2019, 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. júlí 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


