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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/2109 

frá 16. desember 2020 

um breytingu á ákvörðunum 93/52/EBE, 2003/467/EB, 2004/558/EB og 2008/185/EB að því er varðar skráningu 

aðildarríkja og svæða þeirra sem eru viðurkennd sem opinberlega laus við nokkra landdýrasjúkdóma 

(tilkynnt með númeri C(2020) 9301) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 64/432/EBE frá 26. júní 1964 um vanda á sviði heilbrigðis dýra sem hefur áhrif á viðskipti 

innan Bandalagsins með nautgripi og svín (1), einkum 2. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 10. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/68/EBE frá 28. janúar 1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti 

innan Bandalagsins með sauðfé og geitur (2), einkum II. lið í 1. kafla viðauka A, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipun 64/432/EBE eru fastsett skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan Sambandsins 

með nautgripi og svín. Þar er mælt fyrir um við hvaða skilyrði er heimilt að viðurkenna aðildarríki eða svæði þeirra sem 

opinberlega laus við berkla, öldusótt, smitandi hvítblæði í nautgripum og smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum að 

því er varðar nautgripahjarðir og Aujeszkys-veiki að því er varðar svínahjarðir. 

2) Þó að Ermarsundseyjar og Mön, sem hjálendur Bresku krúnunnar með sjálfstjórn í innri málefnum, séu ekki hluti af 

Sambandinu hafa þær tiltekin takmörkuð tengsl við Sambandið. Af þessum sökum er kveðið á um í reglugerð ráðsins 

(EBE) nr. 706/73 (3) að Breska konungsríkið, Ermarsundseyjar og Mön skuli meðhöndluð sem eitt aðildarríki við 

beitingu reglna sem varða m.a. dýraheilbrigðislöggjöf. 

3) Með tilskipun 91/68/EBE eru fastsett skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan Sambandsins með 

sauðfé og geitur. Þar er mælt fyrir um við hvaða skilyrði er heimilt að viðurkenna aðildarríki eða svæði þeirra sem 

opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) að því er varðar sauðfjár- og geitahjarðir. 

4) Í 2. gr. ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE (4) er kveðið á um að aðildarríki, sem eru skráð í I. viðauka við 

hana, séu viðurkennd sem opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) að því er varðar sauðfjár- og geitahjarðir í 

samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í tilskipun 91/68/EBE. Breska konungsríkið er skráð í I. viðauka við þá 

ákvörðun sem opinberlega laust við öldusótt (B. melitensis).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 427, 17.12.2020, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2020 

frá 30. desember 2020 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 121, 29.7.1964, bls. 1977/64. 

(2) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 19. 

(3) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 706/73 frá 12. mars 1973 um Bandalagsákvæði sem gilda um Ermarsundseyjar og Mön og varða viðskipti 

með landbúnaðarafurðir (Stjtíð. EB L 68, 15.3.1973, bls. 1). 

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE frá 21. desember 1992 um staðfestingu á því að tiltekin aðildarríki eða héruð fullnægja 

skilyrðum vegna öldusóttar (B. melitensis) og um viðurkenningu þeirra sem aðildarríkja eða héraða sem eru opinberlega laus við 

sjúkdóminn (Stjtíð. EB L 13, 21.1.1993, bls. 14). 
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5) Í 1. gr. ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB (5) er kveðið á um að svæði aðildarríkja, sem eru skráð í  

2. kafla I. viðauka við hana, séu lýst opinberlega laus við berkla að því er varðar nautgripahjarðir í samræmi við 

skilyrðin sem mælt er fyrir um í tilskipun 64/432/EBE. Að því er varðar Breska konungsríkið eru yfirráðasvæði 

Skotlands og Manar skráð sem svæði sem eru opinberlega laus við berkla. 

6) Í 2. gr. ákvörðunar 2003/467/EB er kveðið á um að svæði aðildarríkja, sem eru skráð í 2. kafla II. viðauka við hana, séu 

lýst opinberlega laus við öldusótt að því er varðar nautgripahjarðir í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í 

tilskipun 64/432/EBE. Að því er varðar Breska konungsríkið eru yfirráðasvæði Englands, Skotlands og Wales, Norður-

Írland og Mön skráð sem svæði sem eru opinberlega laus við öldusótt. 

7) Í 3. gr. ákvörðunar 2003/467/EB er kveðið á um að aðildarríki og svæði þeirra, sem eru skráð í III. viðauka við hana, séu 

lýst opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum að því er varðar nautgripahjarðir í samræmi við skilyrðin sem 

mælt er fyrir um í tilskipun 64/432/EBE. Í 1. kafla III. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB er Breska konungsríkið skráð 

sem aðildarríki sem er opinberlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum og í 2. kafla sama viðauka eru Jersey og 

Mön skráðar sem svæði sem eru opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum. 

8) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/558/EB (6) eru talin upp aðildarríki og svæði þeirra sem hafa heimild til að 

beita viðbótarábyrgðum vegna smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum í samræmi við 9. og 10. gr. tilskipunar 

64/432/EBE. Jersey er skráð í II. viðauka við þá ákvörðun sem svæði þar sem viðbótarábyrgðir, að því er varðar 

smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum, gilda í samræmi við 10. gr. tilskipunar 64/432/EBE. 

9) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/185/EB (7) er mælt fyrir um viðbótarábyrgðir vegna tilflutnings á svínum 

milli aðildarríkja. Þessar ábyrgðir tengjast flokkun aðildarríkja eða svæða þeirra eftir sjúkdómastöðu þeirra með tilliti til 

Aujeszkys-veiki. Breska konungsríkið er skráð í I. viðauka við þá ákvörðun sem laust við Aujeszkys-veiki. Í d-lið  

2. liðar III. viðauka við þá ákvörðun eru taldar upp stofnanir sem bera ábyrgð á að hafa eftirlit með gæðum ELISA-

aðferðarinnar í hverju aðildarríki. Meðal þessara tilgreindu stofnana er ein í Breska konungsríkinu. Í samræmi við 36. lið 

í 2. viðauka við bókunina um Írland/Norður-Írland á ekki að skilja vísanir til landsbundinna tilvísunarrannsóknarstofa í 

gerðunum sem eru tilgreindar í þeim lið þannig að tilvísunarrannsóknarstofan í Breska konungsríkinu sé þar á meðal. 

10) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópu-

sambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu („útgöngusamningurinn“), einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/ 

Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá bókun, gilda tilskipanir 64/432/EBE og 91/68/EBE, sem og gerðir 

framkvæmdastjórnarinnar sem byggjast á þeim, um og í Breska konungsríkinu að því er varðar Norður-Írland eftir lok 

aðlögunartímabilsins sem kveðið er á um í útgöngusamningnum. Af þessum sökum ættu vísanir í Breska konungsríkið 

að því er varðar Norður-Írland að koma í stað vísana til Breska konungsríkisins í I. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE, í 

2. kafla II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB sem og í 1. kafla III. viðauka við hana og í I. viðauka við ákvörðun 

2008/185/EB. 

11) Enn fremur er nauðsynlegt að fella vísanir til Breska konungsríkisins brott úr 2. kafla I. viðauka við ákvörðun 

2003/467/EB sem og úr 2. kafla III. viðauka við þá ákvörðun, úr II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB og úr  

III. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB. 

12) Því ætti að breyta ákvörðunum 93/52/EBE, 2003/467/EB, 2004/558/EB og 2008/185/EB til samræmis við það.  

  

(5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB frá 23. júní 2003 um að staðfesta að tiltekin aðildarríki eða héruð aðildarríkja séu 

opinberlega laus við berkla, öldusótt og smitandi hvítblæði í nautgripahjörðum (Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 74). 

(6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. júlí 2004 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 64/432/EBE um viðbótarábyrgðir, að því er 

varðar smitandi kverka- og barkabólgu í nautgripum, vegna viðskipta innan Bandalagsins með nautgripi og samþykkt áætlana um 

útrýmingu sjúkdómsins sem tiltekin aðildarríki hafa lagt fram (Stjtíð. ESB L 249, 23.7.2004, bls. 20). 

(7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/185/EB frá 21. febrúar 2008 um viðbótarábyrgðir í viðskiptum innan Bandalagsins með svín í 

tengslum við Aujeszkys-veiki og um viðmiðanir fyrir upplýsingar sem skal veita um sjúkdóminn (Stjtíð. ESB L 59, 4.3.2008, bls. 19). 
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13) Þar eð aðlögunartímabilinu, sem kveðið er á um í útgöngusamningnum, lýkur 31. desember 2020 ætti þessi ákvörðun að 

koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2021. 

14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE, 2. kafla II. viðauka og 1. kafla III. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB og  

I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB er breytt eins og fram kemur í I. viðauka við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvæðum 2. kafla I. viðauka og 2. kafla III. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB, II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB og  

III. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB er breytt eins og fram kemur í II. viðauka við þessa ákvörðun. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2021. 

4. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stella KYRIAKIDES 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

1. hluti 

Í stað töflunnar í I. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE kemur eftirfarandi: 

„ISO-kóði Aðildarríki (*) 

BE Belgía 

CZ Tékkland 

DK Danmörk 

DE Þýskaland 

EE Eistland 

IE Írland 

CY Kýpur 

LV Lettland 

LT Litáen (Lietuva) 

LU Lúxemborg 

HU Ungverjaland 

NL Holland (Niðurland) 

AT Austurríki 

PL Pólland 

RO Rúmenía 

SI Slóvenía 

SK Slóvakía 

FI Finnland 

SE Svíþjóð 

UK(NI) Breska konungsríkið (Norður-Írland) 

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og 

Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá bókun, innihalda 

vísanir til aðildarríkis, að því er þennan viðauka varðar, Breska konungsríkið að því er varðar Norður-Írland.“ 

2. hluti 

Ákvæðum 2. kafla II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„Héruð aðildarríkja sem eru opinberlega laus við öldusótt (*) 

  

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópu-

sambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum 

við 2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til aðildarríkja, að því er þennan viðauka varðar, Breska konungsríkið að 

því er varðar Norður-Írland.“ 

2) Í stað færslunnar fyrir Breska konungsríkið kemur eftirfarandi: 

„Í Breska konungsríkinu (Norður-Írlandi): 

— Norður-Írland.“  
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3. hluti 

Í stað töflunnar í 1. kafla III. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB kemur eftirfarandi: 

„ISO-kóði Aðildarríki (*) 

BE Belgía 

CZ Tékkland 

DK Danmörk 

DE Þýskaland 

EE Eistland 

IE Írland 

CY Kýpur 

LV Lettland 

LT Litáen (Lietuva) 

LU Lúxemborg 

HU Ungverjaland 

NL Holland (Niðurland) 

AT Austurríki 

PL Pólland 

RO Rúmenía 

SI Slóvenía 

SK Slóvakía 

FI Finnland 

SE Svíþjóð 

UK(NI) Breska konungsríkið (Norður-Írland) 

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og 

Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá bókun, innihalda 

vísanir til aðildarríkja, að því er þennan viðauka varðar, Breska konungsríkið að því er varðar Norður-Írland“ 

4. hluti 

Ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„Aðildarríki (*) eða svæði þeirra sem eru laus við Aujeszkys-veiki og þar sem bólusetning er bönnuð 

  

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr 

Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í 

tengslum við 2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til aðildarríkja, að því er þennan viðauka varðar, Breska 

konungsríkið að því er varðar Norður-Írland.“ 

2) Í stað færslunnar fyrir Breska konungsríkið kemur eftirfarandi: 

„UK(NI) Breska konungsríkið (Norður-Írland) Norður-Írland.“ 
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II. VIÐAUKI 

1. hluti 

Í 2. kafla I. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB fellur færslan um Breska konungsríkið brott. 

2. hluti 

Í 2. kafla III. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB fellur færslan um Breska konungsríkið brott. 

3. hluti 

Í II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB fellur færslan um Breska konungsríkið brott. 

4. hluti 

Í d-lið 2. liðar III. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB fellur færslan um Breska konungsríkið brott. 

 __________  


