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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 61/2011

Nr. 54/13

2011/EES/54/03

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. 175/2010 frá 2. mars 2010
að því er varðar ráðstafanir til að hamla gegn aukinni dánartíðni hjá ostrum af tegundinni Crassostrea
gigas ! "#$%&'() *+, %-#+$+$%( .#-/#&*#+-( 0 1*2- ! 3&"-() 45&6780 1*2-9 42).

3)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2010 frá 10. mars 2010
um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar það markmið að draga úr algengi sermigerða Salmonellu í hópum fullorðinna undaneldisfugla af tegundinni
Gallus gallus (3).

4)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 346/2010 frá 15. apríl 2010
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1251/2008 að því er varðar setningu lagareldisdýra á markað og
innflutningskröfur sem gilda um sendingar á þeim til aðildarríkja eða hluta þeirra með landsbundnum
ráðstöfunum samþykktum með ákvörðun 2010/221/ESB (4).

5)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 505/2010 frá 14. júní 2010
um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 um sértækar
reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis (5).

6)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 506/2010 frá 14. júní 2010
um breytingu á viðaukanum við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því er varðar sauðfé og geitur
sem haldin eru í dýragörðum (6).

7)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 558/2010 frá 24. júní 2010
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar
reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu (7).

8)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 595/2010 frá 2. júlí 2010 um
breytingu á VIII., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 um
heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis (8).

9)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB frá 28. september 2009
um að taka saman skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum, um að mæla fyrir um tilteknar reglur um
skoðanir, sem framkvæmdar eru af heilbrigðissérfræðingum Bandalagsins á sviði dýra og dýraafurða
og um að mæla fyrir um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (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. 1.
Stjtíð. ESB L 61, 11.3.2010, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 104, 24.4.2010, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 149, 15.6.2010, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 149, 15.6.2010, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 159, 25.6.2010, bls. 18.
Stjtíð. ESB L 173, 8.7.2010, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1.

Nr. 54/14

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/822/EB frá 15. október 2009 um
breytingu á ákvörðun 2002/821/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (10).
11) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/847/EB frá 20. nóvember 2009
um breytingu á ákvörðun 2005/176/EB um kerfisbundið eyðublað og kóða fyrir tilkynningu um
dýrasjúkdóma samkvæmt tilskipun ráðsins 82/894/EBE (11).
12) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/870/EB frá 27. nóvember
2009 um breytingu á ákvörðun 2002/821/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (12).
13) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/160/ESB frá 17. mars 2010 um
breytingu á ákvörðun 2005/176/EB um kerfisbundið eyðublað og kóða fyrir tilkynningu um dýrasjúkdóma samkvæmt tilskipun ráðsins 82/894/EBE (13).
14) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/171/ESB frá 22. mars 2010 um
breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB að því er varðar eftirlitsáætlanir fyrir Írland og
Ungverjaland og sjúkdómalausa stöðu Írlands að því er varðar tiltekna sjúkdóma í lagardýrum (14).
15) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/221/ESB frá 15. apríl 2010 um
samþykki á landsbundnum ráðstöfunum til að takmarka áhrif tiltekinna sjúkdóma í lagareldisdýrum og
villtum lagardýrum í samræmi við 43. gr. tilskipunar ráðsins 2006/88/EB (15).
16) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/276/ESB frá 10. maí 2010 um
breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2009/861/EB um aðlögunarráðstafanir samkvæmt reglugerð
(EB) Evrópuþingsins og ráðsins nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur sem uppfyllir ekki
kröfur í tilteknum mjólkurvinnslustöðvum í Búlgaríu (16).
17) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/277/ESB frá 12. maí 2010 um
breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og
einingar sem varða heilbrigði dýra og dýraafurðir í Traces-tölvukerfinu (17).
18) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/280/ESB frá 12. maí 2010 um
breytingu á ákvörðun 2006/968/EB um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því er
varðar leiðbeiningar og aðferðir við rafræna auðkenningu sauðfjár og geita (18).
19) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/300/ESB frá 25. maí 2010 um
breytingu á ákvörðun 2001/672/EB að því er varðar flutning nautgripa til beitilanda á sumrin (19).
20) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/301/ESB frá 25. maí 2010
um breytingu á ákvörðun 2004/407/EB að því er varðar innflutning á gelatíni til ljósmyndunar til
Tékklands (20).
21) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 200/2010 fellur úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1003/2005 (21), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana
úr samningnum.
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22) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2009/821/EB falla úr gildi ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar
91/398/EBE (22), 2001/881/EB (23) og 2002/459/EB (24), en þær gerðir hafa verið felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum.
23) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2010/221/ESB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/453/EB (25), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr samningnum.
24) Ákvörðun þessi skal taka til Íslands með aðlögunarfrestinum sem mælt er fyrir um í 2. mgr.
inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka á þeim sviðum sem vörðuðu ekki Ísland áður en kaflinn var
endurskoðaður samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2007 frá 26. október
2007.
25) Ákvörðun þessi á ekki að taka til 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. 175/2010, 200/2010, 346/2010, 505/2010, 506/2010,
558/2010 og 595/2010 og ákvarðana 2009/821/EB, 2009/822/EB, 2009/847/EB, 2009/870/EB, 2010/160/
ESB, 2010/171/ESB, 2010/221/ESB, 2010/276/ESB, 2010/277/ESB, 2010/280/ESB, 2010/300/ESB og
2010/301/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 (26 ).
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.

Nr. 54/15

Nr. 54/16

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2011
Ákvæði I. kafla I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:
1.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 7b (reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004) í hluta 1.1:
„– 32010 R 0506: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 506/2010 frá 14. júní 2010 (Stjtíð. ESB L 149,
15.6.2010, bls. 3).“

2.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004) í hluta 1.1:
„– 32010 R 0505: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 505/2010 frá 14. júní 2010 (Stjtíð. ESB L 149,
15.6.2010, bls. 1).“

3.

Texti 2. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 91/398/EBE) og 46. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/459/EB) í hluta 1.2 falli brott.

4.

Texti 39. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB) í hluta 1.2 hljóði svo:
„32009 D 0821: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB frá 28. september 2009 um skrá yfir
skoðunarstöðvar á landamærum, og þar sem mælt er fyrir um ákveðnar reglur um skoðanir sem framkvæmdar eru
af heilbrigðissérfræðingum Bandalagsins á sviði dýra og dýraafurða, og um setningu eininga sem varða heilbrigði
dýra og dýraafurðir í Traces-tölvukerfinu (Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1), eins og henni var breytt með:
–

32009 D 0822: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/822/EB frá 15. október 2009 (Stjtíð. ESB L 296,
12.11.2009, bls. 59),

–

32009 D 0870: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/870/EB frá 27. nóvember 2009 (Stjtíð. ESB L 315,
2.12.2009, bls. 11),

–

32010 D 0277: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/277/ESB frá 12. maí 2010 (Stjtíð. ESB L 121,
18.5.2010, bls. 16).

Ákvæði þessarar gerðar taka einnig til Íslands að því er varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangsorðanna.“
5.

Eftirfarandi bætist við í 112. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/672/EB) í hluta 1.2:
„eins og henni var breytt með:
–

6.

32010 D 0300: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/300/ESB frá 25. maí 2010 (Stjtíð. ESB L 127,
26.5.2010, bls. 19).“

Eftirfarandi bætist við í 132. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/968/EB) í hluta 1.2:
„– 32010 D 0280: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/280/ESB frá 12. maí 2010 (Stjtíð. ESB L 124,
20.5.2010, bls. 5).
Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
Dagsetningin „30. júní“ í 6. lið II. kafla viðaukans skal, að því er EFTA-ríkin varðar, lesin sem „gildistökudag
ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2011.“

7.

Eftirfarandi undirliðir bætist við í 32. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/176/EB) í hluta 3.2:
„– 32009 D 0847: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/847/EB frá 20. nóvember 2009 (Stjtíð. ESB L 307,
21.11.2009, bls. 7),
–

32009 D 0160: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/160/ESB frá 17. mars 2010 (Stjtíð. ESB L 68,
18.3.2010, bls. 21).“

8.

Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands“ í 32. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2005/176/EB) í hluta 3.2 falli brott.

9.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 45. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/367/ESB) í hluta 3.2:
„46. 32010 R 0175: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 175/2010 frá 2. mars 2010 að því er varðar
ráðstafanir til að hamla gegn aukinni dánartíðni hjá ostrum af tegundinni Crassostrea gigas í tengslum við
%-#+$+$%( .#-/#&*#+-( 0 1*2- ! 3&"-() 45&6780 1*2-9 4:";"!,< =:> ? @AB C<C<AD0DB E'&< 09<F

10. Texti 79. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/453/EB) í hluta 4.2 falli brott.
11. Eftirfarandi bætist við í 86. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1251/2008) í hluta 4.2:
„eins og henni var breytt með:
–

32010 R 0346: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 346/2010 frá 15. apríl 2010 (Stjtíð. ESB L 104,
24.4.2010, bls. 1).“
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12. Eftirfarandi bætist við í 89. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/177/EB) í hluta 4.2:
„– 32010 D 0171: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/171/ESB frá 22. mars 2010 (Stjtíð. ESB L 75,
23.3.2010, bls. 28).“
13. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 93. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/470/ESB) í hluta 4.2:
„94. 32010 D 0221: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/221/ESB frá 15. apríl 2010 um samþykki
á landsbundnum ráðstöfunum til að takmarka áhrif tiltekinna sjúkdóma í lagareldisdýrum og villtum
lagardýrum í samræmi við 43. gr. tilskipunar ráðsins 2006/88/EB (Stjtíð. ESB L 98, 20.4.2010, bls. 7).“
14. Eftirfarandi undirliður bætist við í 17. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004) í hluta 6.1:
„– 32010 R 0558: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 558/2010 frá 24. júní 2010 (Stjtíð. ESB L 159,
25.6.2010, bls. 18).“
15. Eftirfarandi bætist við í öðrum undirlið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/861/EB) undir fyrirsögninni
„Beita skal bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í eftirtöldum gerðum“ í 17. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004) í hluta 6.1:
„eins og henni var breytt með:
–

32010 D 0276: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/276/ESB frá 10. maí 2010 (Stjtíð. ESB L 121,
18.5.2010, bls. 10).“

16. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 9b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002) í hluta 7.1:
„– 32010 R 0595: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 595/2010 frá 2. júlí 2010 (Stjtíð. ESB L 173,
8.7.2010, bls. 1).“
17. Texti 25. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1003/2005) í hluta 7.2 falli brott.
18. Eftirfarandi undirliður bætist við í 42. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/407/EB) í hluta 7.2:
„– 32010 D 0301: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/301/ESB frá 25. maí 2010 (Stjtíð. ESB L 128,
27.5.2010, bls. 9).“
19. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 52. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 199/2009) í hluta 7.2:
„53. 32010 R 0200: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2010 frá 10. mars 2010 um framkvæmd
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar það markmið að draga úr algengi
sermigerða Salmonellu í hópum fullorðinna undaneldisfugla af tegundinni Gallus gallus (Stjtíð. ESB L 61,
11.3.2010, bls. 1).“
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