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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 3/2020 

frá 7. febrúar 2020 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka  

(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn 

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) 2019/625 frá 

4. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er 

varðar kröfur vegna komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn 

í Sambandið (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/626 

frá 5. mars 2019 um skrár yfir þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja inn tiltekin 

dýr og vörur, sem eru ætluð til manneldis, til Evrópusambandsins og um breytingu á fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því er varðar þessar skrár (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 

frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd opinbers eftirlits með 

afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert eftirlit (3), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 

16.12.2019, bls. 183. 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628 

frá 8. apríl 2019 um fyrirmyndir að opinberum vottorðum fyrir tiltekin dýr og vörur og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því er 

varðar þessar fyrirmyndir að vottorðum (4), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019,  

bls. 184. 

5) Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um plöntuheilbrigði. Löggjöf um plöntuheilbrigði fellur 

utan við gildissvið EES-samningsins og ákvæði sem varða plöntuheilbrigði gilda því ekki að því er 

varðar EFTA-ríkin. 

6) 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. viðauka við EES-

samninginn. 

7) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um heilbrigði dýra, fóður og matvæli. Ákvæði löggjafar um 

heilbrigði dýra, fóður og matvæli 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 fram kemur í aðlögunarákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í  

I. viðauka og í inngangsorðum XII. kafla II. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því 

ekki að taka til Liechtenstein. 

8) I. og II. viðauki við EES-samninginn breytast því í samræmi við það.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 18. 

(2) Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 31. 

(3) Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51. 

(4) Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 101. 
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TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 11bh (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1081) í hluta 1.1 í I. kafla: 

„11bi.  32019 R 0625: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625 frá  

4. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er 

varðar kröfur vegna komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til 

manneldis, inn í Sambandið (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 18). 

11bj. 32019 R 0626: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/626 frá  

5. mars 2019 um skrár yfir þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja inn 

tiltekin dýr og vörur, sem eru ætluð til manneldis, til Evrópusambandsins og um breytingu á 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því er varðar þessar skrár (Stjtíð. ESB L 131, 

17.5.2019, bls. 31). 

11bk. 32019 R 0627: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá  

15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd opinbers eftirlits með 

afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51), 

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 183. 

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

a) Í II. viðauka er eftirfarandi bætt við lið 1a): „IS“ og „NO“, 

b) Í II. viðauka er eftirfarandi bætt við lið 1c): „EFTA“, 

c) Liður A í I. kafla VI. viðauka gildir ekki að því er varðar EFTA-ríkin. 

11bl. 32019 R 0628: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628 frá  

8. apríl 2019 um fyrirmyndir að opinberum vottorðum fyrir tiltekin dýr og vörur og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því 

er varðar þessar fyrirmyndir að vottorðum (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 101),  

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 184.“ 

2. Eftirfarandi undirliðum er bætt við 134. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) 

í hluta 1.2 í I. kafla, 53. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í hluta 6.2 í  

I. kafla og lið 31k (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005) í II. kafla: 

„– 32019 R 0627: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 (Stjtíð. 

ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 183, 

– 32019 R 0628: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628 frá  

8. apríl 2019 (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 101), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 

16.12.2019, bls. 184.“ 

3. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 31qh (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1081) í II. kafla: 

„31qi.  32019 R 0625: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625 frá 4. mars 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar kröfur 

vegna komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn í 

Sambandið (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 18). 

31qj.  32019 R 0626: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/626 frá  

5. mars 2019 um skrár yfir þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja inn 

tiltekin dýr og vörur, sem eru ætluð til manneldis, til Evrópusambandsins og um breytingu á 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því er varðar þessar skrár (Stjtíð. ESB L 131, 

17.5.2019, bls. 31).  
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31qk. 32019 R 0627: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá  

15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd opinbers eftirlits með 

afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51), 

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 183. 

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

a) Í II. viðauka bætist eftirfarandi við lið 1 a): „IS“ og „NO“, 

b) Í II. viðauka er eftirfarandi bætt við lið 1 c): „EFTA“, 

c) Liður A í I. kafla VI. viðauka gildir ekki að því er varðar EFTA-ríkin. 

31ql. 32019 R 0628: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628 frá  

8. apríl 2019 um fyrirmyndir að opinberum vottorðum fyrir tiltekin dýr og vörur og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því 

er varðar þessar fyrirmyndir að vottorðum (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 101),  

sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 184.“ 

2. gr. 

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 164h (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1081) í XII. kafla við EES-samninginn: 

„164i. 32019 R 0625: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625 frá 4. mars 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar kröfur 

vegna komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn í 

Sambandið (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 18). 

164j. 32019 R 0626: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/626 frá  

5. mars 2019 um skrár yfir þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja inn tiltekin 

dýr og vörur, sem eru ætluð til manneldis, til Evrópusambandsins og um breytingu á fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því er varðar þessar skrár (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, 

bls. 31). 

164k. 32019 R 0627: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá  

15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum 

úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að 

því er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. 

ESB L 325, 16.12.2019, bls. 183. 

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

a) Í II. viðauka bætist eftirfarandi við lið 1(a): „IS“ og „NO“, 

b) Í II. viðauka er eftirfarandi bætt við lið 1(c): „EFTA“, 

c) Liður A í I. kafla VI. viðauka gildir ekki um EFTA-ríkin. 

164l. 32019 R 0628: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628 frá  

8. apríl 2019 um fyrirmyndir að opinberum vottorðum fyrir tiltekin dýr og vörur og um breytingu 

á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því er varðar 

þessar fyrirmyndir að vottorðum (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 101), sbr. leiðréttingar í 

Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 184.“  
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3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/625 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 

2019/626, (ESB) 2019/627, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 183 og (ESB) 

2019/628, sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 325, 16.12.2019, bls. 184, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 8. febrúar 2020, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 210/2019 frá 27. september 2019 (5), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

5. gr. 

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

Gjört í Brussel 7. febrúar 2020. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Clara Ganslandt 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(5)  Stjtíð. ESB L 4, 5.1.2023, bls. 11 og EES-viðbætir nr. 3, 5.1.2023, bls. 15. 


