
Nr. 19/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.3.2023 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 49/2020 

frá 30. apríl 2020 

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) 2019/624 frá 

8. febrúar 2019 um sértækar reglur um framkvæmd opinbers eftirlits með framleiðslu á kjöti og 

með framleiðslu- og umlagningarsvæðum fyrir lifandi samlokur í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 (1). 

2) 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 Liechtenstein, eins og tekið er fram 

sérstaklega 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. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 11bx (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2126) í 

hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

„11by. 32019 R 0624: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 frá 8. febrúar 2019 

um sértækar reglur um framkvæmd opinbers eftirlits með framleiðslu á kjöti og með framleiðslu- 

og umlagningarsvæðum fyrir lifandi samlokur í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 1). 

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

a)  Í 1. mgr. 12. gr. er orðinu „Noregi“ bætt við á eftir orðinu „Svíþjóð“. 

b)  Í 2. mgr. 12. gr. er eftirfarandi bætt við á eftir orðunum „sýslunni Dalarna“: 

„og í norsku fylkjunum Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Innlandet, Møre og 

Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark“. 

c) Eftirfarandi er bætt við I. viðauka: 

„c) Í Noregi: 

(i) fylkin Troms og Finnmark, 

(ii) fylkið Nordland, 

(iii) fylkið Trøndelag,  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 1. 
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(iv) fylkið Innlandet, 

(v) fylkið Viken, 

(vi) sveitarfélagið Lærdal í fylkinu Vestland.““ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. maí 2020, 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 30. apríl 2020. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Clara Ganslandt 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


