
Nr. 5/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.1.2021 

 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/2212 

frá 22. desember 2020 

um breytingu á viðaukanum við ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Breska konungsríkisins og Jersey, 

hjálendu krúnunnar, með tilliti til kúariðu 

(tilkynnt með númeri C(2020) 9453) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, 

eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (1), einkum þriðju undirgrein 2. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 er kveðið á um að aðildarríki, þriðju lönd eða svæði innan þeirra skuli flokkuð samkvæmt 

stöðu þeirra með tilliti til kúariðu í einn af þremur flokkum: áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg, áhættu í 

tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind. 

2) Í þriðju undirgrein 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 er kveðið á um að ef Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin 

hefur sett umsóknarland í einn af flokkunum þremur m.t.t. kúariðu sé heimilt að ákveða endurmat á kúariðuflokkuninni 

á vettvangi Sambandsins. 

3) Í A-, B- eða C-hluta viðaukans við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB (2) er tilgreind staða landa eða 

svæða m.t.t. kúariðu út frá áhættu í tengslum við kúariðu. Litið er svo á að þau lönd og svæði sem eru skráð í A-hluta 

þess viðauka séu lönd og svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og að þau sem eru skráð í B-hluta 

hans séu lönd og svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum en í C-hluta viðaukans er kveðið á um 

að litið sé svo á að lönd eða svæði sem eru ekki skráð í A- og B-hluta séu lönd og svæði þar sem áhætta í tengslum við 

kúariðu er óskilgreind. 

4) Norður-Írland og Skotland falla sem stendur undir A-hluta viðaukans við ákvörðun 2007/453/EB sem svæði þar sem 

áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg en Breska konungsríkið, að undanskildu Norður-Írlandi og Skotlandi, fellur 

sem stendur undir B-hluta viðaukans sem land þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum. 

5) Á aðalfundi sínum 28. maí 2019 samþykkti fundur fulltrúa Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar ályktun nr. 19, 

Viðurkenning á stöðu aðila með tilliti til áhættu í tengslum við kúariðu (3), í ljósi gildistöku 31. maí 2019. Í þeirri 

ályktun var Skotland viðurkennt sem land þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg. Framkvæmdastjórnin 

taldi, eftir endurmat á ástandinu á vettvangi Sambandsins sem leiðir af ályktun Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar, að 

ný staða Skotlands m.t.t. kúariðu samkvæmt Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni ætti að endurspeglast í ákvörðun 

2007/453/EB.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 438, 28.12.2020, bls. 44. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 238/2020 

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

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB frá 29. júní 2007 um að ákvarða stöðu aðildarríkja, þriðju landa eða tiltekinna svæða 

innan þeirra með tilliti til kúariðu út frá áhættu á sjúkdómnum (Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84). 

(3) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf. 
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6) Hinn 29. maí 2020 samþykkti fundur fulltrúa Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar ályktun nr. 11 (4) þar sem Jersey er 

viðurkennd þannig að áhætta í tengslum við kúariðu sé óveruleg í samræmi við heilbrigðisreglur Alþjóðadýraheil-

brigðisstofnunarinnar um landdýr. Framkvæmdastjórnin taldi, eftir endurmat á ástandinu á vettvangi Sambandsins sem 

leiðir af ályktun Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar, að ný staða Jersey m.t.t. kúariðu samkvæmt Alþjóðadýraheil-

brigðisstofnuninni ætti að endurspeglast í ákvörðun 2007/453/EB. 

7) Breska konungsríkið lagði umsókn fyrir framkvæmdastjórnina varðandi stöðu sína og Jersey, hjálendu krúnunnar, m.t.t. 

kúariðu. Þessari umsókn fylgdu viðeigandi upplýsingar fyrir Breska konungsríkið og Jersey, hjálendu krúnunnar, um 

viðmiðanir og hugsanlega áhættuþætti sem um getur í 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 og sem sett eru fram í 

köflum A og B í II. viðauka við þá reglugerð. Að teknu tilliti til upplýsinganna sem Breska konungsríkið lagði fram ætti 

að færa viðkomandi þriðja land á skrá í B-hluta viðaukans við ákvörðun 2007/453/EB en færa ætti Jersey, hjálendu 

krúnunnar, á skrá í A-hluta sama viðauka. 

8) 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 reglugerð (EB) nr. 999/2001, sem og gerðir framkvæmda-

stjórnarinnar sem byggjast á henni, um og í Breska konungsríkinu að því er varðar Norður-Írland eftir lok aðlögunar-

tímabilsins sem kveðið er á um í útgöngusamningnum. Við lok aðlögunartímabilsins ætti því af þessum sökum einungis 

að skrá Norður-Írland sem svæði aðildarríkis í A-hluta viðaukans við ákvörðun 2007/453/EB. 

9) Því ber að breyta viðaukanum við ákvörðun 2007/453/EB til samræmis við það. 

10) 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. 

11) 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 viðaukans við ákvörðun 2007/453/EB komi viðaukinn við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

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

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 22. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stella KYRIAKIDES 

framkvæmdastjóri. 

 _____  

  

(4) https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/Session/2020/A_RESO_2020.pdf 
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR LÖND EÐA SVÆÐI 

A. Lönd eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg 

Aðildarríki 

— Belgía 

— Búlgaría 

— Tékkland 

— Danmörk 

— Þýskaland 

— Eistland 

— Spánn 

— Króatía 

— Ítalía 

— Kýpur 

— Lettland 

— Litáen (Lietuva) 

— Lúxemborg 

— Ungverjaland 

— Malta 

— Holland (Niðurland) 

— Austurríki 

— Pólland 

— Portúgal 

— Rúmenía 

— Slóvenía 

— Slóvakía 

— Finnland 

— Svíþjóð 

Svæði aðildarríkja (*) 

— Norður-Írland 

EFTA-lönd 

— Ísland 

— Liechtenstein 

— Noregur 

— Sviss 

Þriðju lönd 

— Argentína 

— Ástralía 

— Brasilía 

— Chile (Síle)  
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— Kólumbía 

— Kosta Ríka 

— Indland 

— Ísrael 

— Japan 

— Jersey 

— Namibía 

— Nýja-Sjáland 

— Panama 

— Paragvæ 

— Perú 

— Serbía (**) 

— Singapúr 

— Bandaríkin 

— Úrúgvæ 

B. Lönd eða svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum 

Aðildarríki 

— Írland 

— Grikkland 

— Frakkland 

Þriðju lönd 

— Kanada 

— Mexíkó 

— Níkaragva 

— Suður-Kórea 

— Taívan 

— Bretland, að undanskildu Norður-Írlandi 

C. Lönd eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind 

— Lönd eða svæði sem ekki eru skráð í A- eða B-hluta. 

  

(*) 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. 

(**) Eins og um getur í 135. gr. stöðugleika- og samstarfssamningsins milli Evrópubandalaganna og aðildarríkja þeirra annars 

vegar og Lýðveldisins Serbíu hins vegar (Stjtíð. ESB L 278, 18.10.2013, bls. 16).“ 

 __________  


