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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 220/2009

frá 11. mars 2009

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og 
útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar, að því er varðar framkvæmdavaldið sem 

framkvæmdastjórninni er falið (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
b-lið 4.mgr. 152.gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna(1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans(2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 
(3) er kveðið á um að tilteknar ráðstafanir skuli samþykktar 
í samræmi við ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. 
júní 1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (4).

2) Ákvörðun 1999/468/EB var breytt með ákvörðun 
ráðsins 2006/512/EB (5) þar sem tekin var upp 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun til að samþykkja 
almennar ráðstafanir og miðað að því að breyta atriðum 
sem ekki teljast grundvallaratriði í grunngerningi, sem 
samþykktur var í samræmi við málsmeðferðina sem um 
getur í 251. gr. sáttmálans, m.a. með því að fella brott sum 
þessara atriða eða með því bæta við gerninginn nýjum 
atriðum sem ekki teljast til grundvallaratriða.

3) Í samræmi við yfirlýsingu Evrópuþingsins, ráðsins 
og framkvæmdastjórnarinnar (6) varðandi ákvörðun 
2006/512/EB þarf að aðlaga þá gerninga sem hafa verið 
samþykktir í samræmi við málsmeðferðina, sem um 
getur í 251. gr. sáttmálans, og hafa þegar öðlast gildi, í 
samræmi við gildandi málsmeðferðir svo að hægt sé að 
beita reglunefndarmeðferð með grannskoðun á þá.

4) Að því er varðar reglugerð (EB) nr. 999/2001 var 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun innleidd með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1923/2006 
(7) aðeins vegna tiltekinna framkvæmdarráðstafana er 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 155. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2011 frá 1. júlí 2011 um 
breytingu á I viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, bls. 1. 

(1) Stjtíð. ESB C 211, 19.8.2008, bls. 47.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 23. september 2008 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 16. febrúar 2009.
(3) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
(5) Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11.
(6) Stjtíð. ESB C 255, 21.10.2006, bls. 1.
(7) Stjtíð. ESB L 404, 30.12.2006, bls. 1.

breytingarnar vörðuðu. Því skal aðlaga reglugerð (EB)  
nr. 999/2001 þannig að hún nái til þess framkvæmdarvalds 
sem eftir stendur.

5) Einkum skal framkvæmdastjórninni veitt umboð til að 
samþykkja flýtiprófanir, rýmka gildissvið tiltekinna 
ákvæða þannig að þau nái til annarra afurða úr dýraríkinu, 
samþykkja framkvæmdarreglur, þ.m.t. aðferð til að 
staðfesta kúariðu í sauðfé og geitum, breyta viðaukunum 
og samþykkja bráðabirgðaráðstafanir. Þar eð slíkar 
ráðstafanir eru almenns eðlis og ætlaðar til breytinga á 
þáttum sem ekki teljast grundvallaratriði í reglugerð (EB) 
nr. 999/2001, m.a. með nýjum viðbótaratriðum, sem ekki 
teljast grundvallaratriði, skulu þær samþykktar í samræmi 
við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem kveðið er 
á um í 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB.

6) Ef staðfest er að smitandi heilahrörnun hafi komið upp 
er einnig rétt að takmarka möguleika aðildarríkjanna á að 
beita öðrum ráðstöfunum í tilvikum þar sem samþykki 
framkvæmdastjórnarinnar fyrir þeim ráðstöfunum 
byggist á hagstæðu áhættumati, einkum með tilliti 
til eftirlitsráðstafana í viðkomandi aðildarríki, og ef 
viðkomandi ráðstafanir veita sambærilega vernd.

7) Breyta ber reglugerð (EB) nr. 999/2001 til samræmis við 
það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 999/2001 er breytt sem hér segir:

1. Í stað þriðju undirgreinar 3. mgr. 5.gr. komi eftirfarandi:

 „Flýtiprófanirnar skulu samþykktar í þessu skyni í 
samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun, 
sem um getur í 3. mgr. 24. gr., og færðar á skrána í 4. lið í 
C-kafla X. viðauka.“
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2. Í stað 3. mgr. 9. gr. komi eftirfarandi:

 „3.  Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda ekki, í ljósi þeirra 
viðmiðana sem eru settar fram í 5. lið V. viðauka, 
um jórturdýr ef gerð hefur verið á þeim valkvæð 
prófun sem hefur verið viðurkennd í samræmi við 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 
3. mgr. 24. gr., að því tilskildu að prófunin sé skráð í X. 
viðauka, ef niðurstöður þeirrar prófunar eru neikvæðar.“

3.  Í stað þriðju undirgreinar 1. mgr. 13.gr. komi eftirfarandi:

 „Þrátt fyrir þessa málsgrein getur aðildarríki beitt öðrum 
ráðstöfunum sem veita sambærilega vernd á grundvelli 
hagstæðs áhættumats skv. 24 gr. a og 25. gr., einkum 
með tilliti til eftirlitsráðstafana í viðkomandi aðildarríki, 
ef þær hafa verið samþykktar að því er það aðildarríki 
varðar í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem um 
getur í 2. mgr. 24. gr.“

4. Í stað 7. mgr. 16. gr. komi eftirfarandi:

 „7.  Í samræmi við reglunefndarmeðferð með grann-
skoðun, sem um getur í 3. mgr. 24. gr., er heimilt að 
rýmka gildissvið ákvæða 1.–6. mgr. þannig að þau 
nái til annarra afurða úr dýraríkinu. Samþykkja skal 
reglur um framkvæmd þessarar greinar í samræmi við 
reglunefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 24. gr.“

5. Í stað 2. mgr. 20. gr. komi eftirfarandi:

 „2.  Reynist það nauðsynlegt til að tryggja sam-
ræmda beitingu þessarar greinar skal samþykkja fram-
kvæmdarreglur í samræmi við reglu nefndar meðferðina 
sem um getur í 2. mgr. 24. gr. Aðferð til að staðfesta 
kúariðu í sauðfé og geitum skal samþykkt í samræmi við 
reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur 
í 3. mgr. 24. gr.“

6. Í stað fyrstu málsgreinar 23. gr. komi eftirfarandi:

 „Að höfðu samráði við viðeigandi vísindanefnd um 
hvers kyns álitamál sem gætu haft áhrif á lýðheilsu skal 
breyta viðaukunum eða auka við þá og samþykkja hvers 
kyns viðeigandi bráðabirgðaráðstafanir í samræmi við 
reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur 
í 3. mgr. 24. gr.“

7. Ákvæðum 23 gr. a er breytt sem hér segir:

a) Í stað a-liðar komi eftirfarandi:

„a) samþykki fyrir flýtiprófunum sem um getur í  5. 
gr. (3. undirgrein 3. mgr.), 6. gr. (1. mgr.), 8. gr. (2. 
mgr.) og 9. gr. (3. mgr. ),“

b) Eftirfarandi liðir bætist við:

„k) rýmkun 1.– 6. ákvæðis 16. gr. svo þau nái til 
annarra afurða úr dýraríkinu,

l) samþykkt þeirrar aðferðar til að staðfesta kúariðu 
í sauðfé og geitum sem um getur í 2. mgr. 20. gr.,

m) breyting á eða viðbót við viðaukana og samþykkt 
allra viðeigandi bráðabirgðaráðstafana sem um 
getur í 23. gr.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 11. mars 2009.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti forseti

 H.-G. PÖTTERING A. VONDRA

____________


