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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 165/2022 

frá 10. júní 2022 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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) 2021/2168 

frá 21. september 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/2035 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur fyrir starfsstöðvar 

með landdýr í haldi og útungunarstöðvar og rekjanleika tiltekinna landdýra í haldi og útungunar-

eggja (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/54 frá 

21. október 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 að því er varðar 

viðbótarkröfur vegna komu tiltekinna hóf- og klaufdýra, sem eru upprunnin í Sambandinu, inn í 

Sambandið þegar þau eru flutt til þriðja lands eða yfirráðasvæðis til að taka þátt í ýmiss konar 

viðburðum, sýningum og skemmtiatriðum og síðan flutt aftur til Sambandsins (2). 

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

2021/1911 frá 27. október 2021 um breytingu á II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2021/620 að því er varðar sjúkdómslausa stöðu sjálfstjórnarhéraðsins Galicia og sjálfstjórnar-

héraðsins Principado de Asturias á Spáni vegna sýkingar af völdum samsetninga Mycobacterium 

tuberculosis, um breytingu á VIII. viðauka við hana að því er varðar sjúkdómslausa stöðu 

sjálfstjórnarhéraðsins Islas Baleares, sýslnanna Huelva og Sevilla og svæðanna Azuaga, Badajoz, 

Mérida, Jerez de los Caballeros og Zafra í sýslunni Badajoz á Spáni og svæðisins Alentejo og 

héraðsins Santarém á svæðinu Lisboa e Vale do Tejo í Portúgal vegna sýkingar af völdum 

blátunguveiru, um breytingu á IX. viðauka við hana að því er varðar sjúkdómslausastöðu 

Álandseyja í Finnlandi vegna meindýrasmits af völdum Varroa spp og um breytingu á  

XIII. viðauka við hana að því er varðar sjúkdómslausa stöðu Danmerkur og Finnlands vegna 

iðradreps (3). 

4) Ákvörðun þessi varðar m.a. löggjöf um lifandi dýr önnur en fisk og eldisdýr. Löggjöf á þessu sviði 

gildir ekki gagnvart Íslandi eins og fram kemur í 2. mgr. inngangsorða I. kafla I. viðauka við EES-

samninginn. 

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

gilda gagnvart Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins 

Sviss um verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og fram kemur varðandi 

aðlögun á tilteknum sviðum í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því ekki að gilda 

gagnvart Liechtenstein. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka við EES-samninginn:  

  

(1) Stjtíð. ESB L 438, 8.12.2021, bls. 38. 

(2) Stjtíð. ESB L 10, 17.1.2022, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 389, 4.11.2021, bls. 2. 
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1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13f (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/692): 

„– 32022 R 0054: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/54 frá  

21. október 2021 (Stjtíð. ESB L 10, 17.1.2022, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13g (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/2035): 

„– 32021 R 2168: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2168 frá  

21. september 2021 (Stjtíð. ESB L 438, 8.12.2021, bls. 38).“ 

3. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 13r (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2021/620): 

„– 32021 R 1911: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1911 frá  

27. október 2021 (Stjtíð. ESB L 389, 4.11. 2021, bls. 2).“ 

2. gr. 

Texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/2168 og framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2021/1911 á íslensku 

og norsku og texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2022/54 á norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, er gildur á þessum tungumálum. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. júní 2022, 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. júní 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Nicolas von Lingen 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


