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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 4/2020 

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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1793 frá 22. október 2019 um tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir 

sem gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum inn í Sambandið, um framkvæmd 

reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og (EB) nr. 178/2002 og um niðurfellingu á 

reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009, (ESB) nr. 884/2014, (ESB) 2015/175, 

(ESB) 2017/186 og (ESB) 2018/1660 (1). 

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

2019/1873 frá 7. nóvember 2019 um málsmeðferðarreglur á landamæraeftirlitsstöðvum vegna 

samræmdrar framkvæmdar lögbærra yfirvalda á auknu, opinberu eftirliti með afurðum úr dýra-

ríkinu, kímefnum, aukaafurðum úr dýrum og samsettum afurðum (2). 

3) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 fellir úr gildi, frá 14. desember 2019, reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009, sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber 

því að fella gerðina brott úr samningnum. 

4) 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. 

5) Ákvörðun þessi varðar ákvæði löggjafar um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Ísland er 

undanþegið ákvæðum sem varða lifandi dýr, önnur en fisk og eldisdýr, eins og fram kemur í  

2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-samninginn. 

6) 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi er liðum bætt við á eftir lið 11bl (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/628) í hluta 1.1 í I. kafla:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 277, 29.10.2019, bls. 89. 

(2) Stjtíð. ESB L 289, 8.11.2019, bls. 50. 
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„11bm.  32019 R 1793: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793 frá  

22. október 2019 um tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem 

gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum inn í Sambandið, um framkvæmd 

reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og (EB) nr. 178/2002 og um 

niðurfellingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009, (ESB)  

nr. 884/2014, (ESB) 2015/175, (ESB) 2017/186 og (ESB) 2018/1660 (Stjtíð. ESB L 277, 

29.10.2019, bls. 89). 

11bn. 32019 R 1873: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1873 frá  

7. nóvember 2019 um málsmeðferðarreglur á landamæraeftirlitsstöðvum vegna samræmdrar 

framkvæmdar lögbærra yfirvalda á auknu, opinberu eftirliti með afurðum úr dýraríkinu, 

kímefnum, aukaafurðum úr dýrum og samsettum afurðum (Stjtíð. ESB L 289, 8.11.2019, 

bls. 50).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 31ql (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/628) í II. kafla: 

„31qm.  32019 R 1793: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793 frá  

22. október 2019 um tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem 

gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum inn í Sambandið, um framkvæmd 

reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og (EB) nr. 178/2002 og um 

niðurfellingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009, (ESB)  

nr. 884/2014, (ESB) 2015/175, (ESB) 2017/186 og (ESB) 2018/1660 (Stjtíð. ESB L 277, 

29.10.2019, bls. 89). 

31qn. 32019 R 1873: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1873 frá  

7. nóvember 2019 um málsmeðferðarreglur á landamæraeftirlitsstöðvum vegna samræmdrar 

framkvæmdar lögbærra yfirvalda á auknu, opinberu eftirliti með afurðum úr dýraríkinu, 

kímefnum, aukaafurðum úr dýrum og samsettum afurðum (Stjtíð. ESB L 289, 8.11.2019, 

bls. 50).“ 

3. Texti 47. liðar (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 669/2009) í II. kafla fellur brott.  

2. gr. 

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

1. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir lið 164l (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/628): 

„164m.  32019 R 1793: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793 frá  

22. október 2019 um tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem 

gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum inn í Sambandið, um framkvæmd 

reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og (EB) nr. 178/2002 og um 

niðurfellingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009, (ESB)  

nr. 884/2014, (ESB) 2015/175, (ESB) 2017/186 og (ESB) 2018/1660 (Stjtíð. ESB L 277, 

29.10.2019, bls. 89). 

164n. 32019 R 1873: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1873 frá  

7. nóvember 2019 um málsmeðferðarreglur á landamæraeftirlitsstöðvum vegna samræmdrar 

framkvæmdar lögbærra yfirvalda á auknu, opinberu eftirliti með afurðum úr dýraríkinu, 

kímefnum, aukaafurðum úr dýrum og samsettum afurðum (Stjtíð. ESB L 289, 8.11.2019, 

bls. 50).“ 

2. Texti liðar 54zzzzo (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 669/2009) fellur brott. 

3. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/1793 og (ESB) 2019/1873, sem verður 

birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  
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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 (3), 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. 

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


