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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
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2011/EES/54/02

frá 1. júlí 2011
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 115/2010 frá
10. nóvember 2010 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 176/2010 frá 2. mars
2010 um breytingu á viðauka D við tilskipun ráðsins 92/65/EBE varðandi sæðingarstöðvar og
sæðisgeymslustöðvar og hópa sem annast söfnun og framleiðslu á fósturvísum og skilyrði er varða
gjafadýr af tegundum hesta, sauðfjár og geita og meðhöndlun sæðis, eggja og fósturvísa þessara
tegunda (2).

3)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 388/2010 frá 6. maí 2010 um
framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 998/2003 að því er varðar hámarksfjölda
gæludýra af tilteknum tegundum, sem kunna að sæta flutningum sem ekki eru viðskiptalegs eðlis (3).

4)

Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 438/2010 frá 19. maí 2010
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 998/2003 um kröfur um heilbrigði dýra, sem gilda um flutninga, sem
ekki eru viðskiptalegs eðlis, á gæludýrum (4).

5)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2009/156/EB frá 30 nóvember 2009 um skilyrði á sviði
heilbrigðis dýra, sem hafa áhrif á flutninga dýra af hestaætt og innflutning þeirra frá þriðju löndum (5).

6)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/371/EB frá 29. maí 2007
um breytingu á ákvörðunum 84/247/EBE og 84/419/EBE að því er varðar ættbækur yfir dýr af
nautgripakyni (6).

7)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/188/ESB frá 29. mars 2010 um
breytingu á III. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að tiltekin
stjórnsýslusvæði í Póllandi og Portúgal séu opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum (7).

8)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/193/ESB frá 29. mars 2010 um
breytingu á ákvörðun 2003/135/EB að því er varðar áætlanir um útrýmingu og neyðarbólusetningu
gegn svínapest í villtum svínum á tilteknum svæðum í sambandslöndunum Nordrhein-Westfalen og
Rheinland-Pfalz (Þýskalandi) (8).

9)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/270/ESB frá 6. maí 2010 um
breytingu á 1. og 2. hluta viðauka E við tilskipun ráðsins 92/65/EBE varðandi fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr frá bújörðum og fyrir býflugur og hunangsflugur (9).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Stjtíð. ESB L 58, 3.3.2011, bls. 69, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 12, 3. 3. 2011, bls. 8.
Stjtíð. ESB L 52, 3.3.2010, bls. 14.
Stjtíð. ESB L 114, 7.5.2010, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 132, 29.5.2010, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 192, 23.7.2010, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 140, 1.6.2007, bls. 49.
Stjtíð. ESB L 83, 30.3.2010, bls. 59.
Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2010, bls. 56.
Stjtíð. ESB L 118, 12.5.2010, bls. 56.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6.10.2011

10) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/271/ESB frá 11. maí 2010 um
breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar það að færa Írland á skrána yfir
svæði þar sem samþykkt, innlend varnaráætlun gegn Aujeszkys-veiki liggur fyrir (10).
11) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/367/ESB frá 25. júní 2010 um
framkvæmd aðildarríkja á eftirlitsáætlunum vegna fuglainflúensa í alifuglum og villtum fuglum (11).
12) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/391/ESB frá 8. júlí 2010 um
breytingu á viðaukunum við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á Litháen og
Molise-héraði á Ítalíu sem svæðum sem eru opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um
breytingu á viðaukunum við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að tiltekin stjórnsýslusvæði á Ítalíu séu opinberlega laus við berkla í nautgripum, öldusótt í nautgripum og
smitandi hvítblæði í nautgripum (12).
13) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/434/ESB frá 6. ágúst 2010 um
breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar að bæta Slóveníu við á skrá
yfir aðildarríki sem eru laus við Aujeszkys-veiki og að bæta Póllandi og tilteknum svæðum á Spáni
við á skrá yfir aðildarríki þar sem samþykkt, landsbundin varnaráætlun vegna sjúkdómsins er fyrir
hendi (13).
14) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/435/ESB frá 9. ágúst 2010 um
breytingu á XI. viðauka við tilskipun ráðsins 2003/85/EB að því er varðar skrá yfir rannsóknarstofur
sem hafa leyfi til að meðhöndla lifandi gin- og klaufaveikiveiru (14).
15) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/436/ESB frá 9. ágúst 2010 um
framkvæmd ákvörðunar ráðsins 2000/258/EB að því er varðar hæfnisprófanir í þeim tilgangi að
viðhalda leyfum rannsóknarstofa til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við
hundaæði (15).
16) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/470/ESB frá 26. ágúst 2010 þar
sem mælt er fyrir um fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins með sæði,
egg og fósturvísa úr hestum, sauðfé og geitum, og með egg og fósturvísa úr svínum (16).
17) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2009/156/EB fellur úr gildi tilskipun ráðsins 90/426/EBE (17), en
sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr samningnum.
18) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2010/367/ESB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/268/EB (18), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr
samningnum.
19) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2010/436/ESB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/233/EB (19), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr
samningnum.
20) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2010/470/ESB falla úr gildi ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar
95/294/EB (20), 95/307/EB (21), 95/388/EB (22) og 95/483/EB (23) en þær gerðir hafa verið felldar inn
í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum.
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21) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Íslands eða Liechtensteins.
ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Ákvæði I. kafla I. viðauka við samninginn breytist eins og tilgreint er í viðauka við ákvörðun þessa.
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 176/2010, 388/2010 og 438/2010, tilskipunar 2009/156/
EB og ákvarðana 2007/371/EB, 2010/188/ESB, 2010/193/ESB, 2010/270/ESB, 2010/271/ESB, 2010/367/
ESB, 2010/391/ESB, 2010/434/ESB, 2010/435/ESB, 2010/436/ESB og 2010/470/ESB, sem verður birtur
í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 2. júlí 2011, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (24 ).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. júlí 2011.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Kurt Jäger
formaður.
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Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2011
1.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 10. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 998/2003) í hluta 1.1:
„– 32010 R 0438: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 438/2010 frá 19. maí 2010 (Stjtíð. ESB L 132,
29.5.2010, bls. 3).“

2.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 146. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1162/2009) í hluta 1.2:
„147. 32010 R 0388: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 388/2010 frá 6. maí 2010 um framkvæmd
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 998/2003 að því er varðar hámarksfjölda gæludýra af tilteknum tegundum, sem kunna að sæta flutningum sem ekki eru viðskiptalegs eðlis (Stjtíð. ESB L 114,
7.5.2010, bls. 3).
Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“

3.

Eftirfarandi bætist við í 1. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 84/247/EBE) og 2. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 84/419/EBE í hluta 2.2:
„eins og henni var breytt með:
–

4.

32007 D 0371: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/371/EB frá 29. maí 2007 (Stjtíð. ESB L 140,
1.6.2007, bls. 49).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1a (tilskipun ráðsins 2003/85/EB) í hluta 3.1:
„– 32010 D 0435: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/435/ESB frá 9. ágúst 2010 (Stjtíð. ESB L 209,
10.8.2010), bls. 18).“

5.

Texti 38. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/268/EB í hluta 3.2 falli brott.

6.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 44. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/712/EB) í hluta 3.2:
„45. 32010 D 0367: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/367/ESB frá 25. júní 2010 um framkvæmd aðildarríkja á eftirlitsáætlunum vegna fuglainflúensa í alifuglum og villtum fuglum (Stjtíð. ESB L 166, 1.7.2010,
bls. 22).
Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“

7.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 20 lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/135/EB) undir fyrirsögninni
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í
hluta 3.2:
„– 32010 D 0193: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/193/ESB frá 29. mars 2010 (Stjtíð. ESB L 84,
31.3.2010, bls. 56).“

8.

Eftirfarandi undirliðir bætist við í 9. lið (tilskipun ráðsins 92/65/EBE) í hluta 4.1 og í 15. lið (tilskipun ráðsins
92/65/EBE) í hluta 8.1:
„– 32010 R 0176: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 176/2010 frá 2. mars 2010 (Stjtíð. ESB L 52,
3.3.2010, bls. 14),
–

9.

32010 D 0270: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/270/ESB frá 6. maí 2010 (Stjtíð. ESB L 118,
12.5.2010, bls. 56).“

Texti 3. liðar (tilskipun ráðsins 90/426/EBE) í hluta 4.1 og 2. liðar (tilskipun ráðsins 90/426/EBE) í hluta 8.1 hljóði
svo:
„32009 L 0156: Tilskipun ráðsins 2009/156/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra, sem
hafa áhrif á flutninga dýra af hestaætt og innflutning þeirra frá þriðju löndum (Stjtíð. ESB L 192, 23.7.2010, bls. 1).
Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“

10. Eftirfarandi undirliður bætist við í 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE) í hluta 4.2:
„– 32010 D 0391: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/391/ESB frá 8. júlí 2010 (Stjtíð. ESB L 180,
15.7.2010, bls. 21).“
11. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í hluta 4.2:
„– 32010 D 0188: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/188/ESB frá 29. mars 2010 (Stjtíð. ESB L 83,
30.3.2010, bls. 59),
–

32010 D 0391: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/391/ESB frá 8. júlí 2010 (Stjtíð. ESB L 180,
15.7.2010, bls. 21).“
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12. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 84. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/185/EB) í hluta 4.2:
„– 32010 D 0271: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/271/ESB 11. maí 2010 (Stjtíð. ESB L 118,
12.5.2010, bls. 63),
–

32010 D 0434: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/434/ESB frá 6. ágúst 2010 (Stjtíð. ESB L 208,
7.8.2010, bls. 5).“

13. Texti 33. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/294/EB), 34. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
95/307/EB), 36. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/388/EB), 40. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/483/EB) og 76. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/233/EB) í hluta 4.2 falli brott.
14. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 91. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/712/EB) í hluta 4.2:
„92. 32010 D 0436: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/436/ESB frá 9. ágúst 2010 um framkvæmd
ákvörðunar ráðsins 2000/258/EB að því er varðar hæfnisprófanir í þeim tilgangi að viðhalda leyfum rannsóknarstofa til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði (Stjtíð. ESB L 209,
10.8.2010, bls. 19).
Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.
93.

32010 D 0470: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/470/ESB frá 26. ágúst 2010 þar sem mælt er fyrir
um fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins með sæði, egg og fósturvísa úr
hestum, sauðfé og geitum, og með egg og fósturvísa úr svínum (Stjtíð. ESB L 228, 31.8.2010, bls. 15).
Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.
Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
Í stað dagsetningarinnar „31. ágúst 2010“ í stafliðum a) og b) í 2. gr. og stafliðum a) og b) í 4. gr. komi, að því
er EFTA-ríkin varðar, „daginn fyrir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2011“. Í
stað dagsetningarinnar „1. september 2010“ í staflið b) í 2. gr. og staflið b) í 4. gr. komi, að því er EFTA-ríkin
varðar, „gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2011“.“
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