
Nr. 5/44 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.1.2021 

 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/2111 

frá 16. desember 2020 

um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar vísun til Breska konungsríkisins, 

að því er varðar Norður-Írland, um samþykki á landsráðstöfunum til að takmarka áhrif tiltekinna 

sjúkdóma í lagareldisdýrum og villtum lagardýrum í samræmi við 43. gr. tilskipunar ráðsins 2006/88/EB 

(tilkynnt með númeri C(2020) 9302) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2006/88/EB frá 24. október 2006 um heilbrigðiskröfur að því er varðar lagareldisdýr og 

afurðir þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum (1), einkum 2. mgr. 43. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/221/ESB (2) eru samþykktar landsráðstafanir til að takmarka áhrif 

tiltekinna sjúkdóma í lagareldisdýrum og villtum lagardýrum í samræmi við 43. gr. tilskipunar ráðsins 2006/88/EB 

2) Yfirráðasvæði Breska konungsríkisins er tilgreint í öðrum dálki töflunnar í I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB sem 

laust við marga þeirra sjúkdóma sem eru tilgreindir í fyrsta dálki þeirrar töflu. 

3) 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, gildir tilskipun 2006/88/EB, sem og gerðir framkvæmda-

stjórnarinnar sem byggjast á henni, 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 

2010/221/ESB. 

4) Því ætti að breyta I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB til samræmis við það. 

5) 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. 

6) 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. 

Í stað I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB kemur texti viðaukans við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

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

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 427, 17.12.2020, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 239/2020 

frá 30. desember 2020 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 

vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/221/ESB frá 15. apríl 2010 um samþykki á landsráðstöfunum 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). 
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3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stella KYRIAKIDES 

framkvæmdastjóri. 

 _____   
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VIÐAUKI 

„I. VIÐAUKI 

Aðildarríki (*) og svæði sem teljast laus við sjúkdómana sem eru skráðir í töflunni og þar sem landsráðstafanir til að 

koma í veg fyrir að þessir sjúkdómar berist þangað hafa verið samþykktar í samræmi við 2. mgr. 43. gr. tilskipunar 

2006/88/EB 

Sjúkdómur Aðildarríki Kóði 
Landfræðileg afmörkun sjúkdómalausa svæðisins (aðildarríki, svæði, 

hólf) 

Vorveira í vatnakarpa 

(SVC) 

Danmörk DK Allt yfirráðasvæðið 

Írland IE Allt yfirráðasvæðið 

Ungverjaland HU Allt yfirráðasvæðið 

Finnland FI Allt yfirráðasvæðið 

Svíþjóð SE Allt yfirráðasvæðið 

Breska konungsríkið 

(Norður-Írland) 
UK(NI) Norður-Írland 

Nýrnaveiki (BKD) 

Írland IE Allt yfirráðasvæðið 

Breska konungsríkið 

(Norður-Írland) 
UK(NI) Norður-Írland 

Brisdrepsveira (IPN) 
Finnland FI Svæði inn til landsins á yfirráðasvæði þess 

Svíþjóð SE Svæði inn til landsins á yfirráðasvæði þess 

Sýking af völdum 

roðflyðrusníkils (GS) 

Írland IE Allt yfirráðasvæðið 

Finnland FI 
Vatnasvið Tenojoki og Näätämönjoki en vatnasvið Paatsjoki, 

Tuulomajoki og Uutuanjoki teljast sóttvarnabelti 

Breska konungsríkið 

(Norður-Írland) 
UK(NI) Norður-Írland 

Ostruherpesveira 1 μνar 

(OsHV-1 μVar) 

Írland IE 

Hólf 1: Sheephaven Bay 

Hólf 3: Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay 

Hólf 4: Streamstown Bay 

Hólf 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay 

Hólf A: Tralee Bay Hatchery 

Breska konungsríkið 

(Norður-Írland) 
UK(NI) 

Yfirráðasvæði Norður-Írlands, nema Dundrum Bay, Killough 

Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough og 

Strangford Lough 

Sýking af völdum 

alfaveiru í laxfiski 

(SAV) 

Finnland FI Svæði inn til landsins á yfirráðasvæði þess“ 

 

  

(*) 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. 


