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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1008 

frá 21. júní 2021 

um breytingu á I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 að því er varðar  

sjúkdómslausa stöðu Króatíu og svæðis í Portúgal með tilliti til sýkingar af völdum Brucella abortus,  

B. melitensis og B. suis í nautgripastofnum, um breytingu á VIII. viðauka við hana að því er varðar  

sjúkdómslausa stöðu Litáens (Lietuva) og tiltekinna svæða í Þýskalandi, á Ítalíu og í Portúgal með tilliti  

til sýkingar af völdum blátunguveiru (sermigerðir 124) og um breytingu á XIII. viðauka við hana að  

því er varðar sjúkdómslausa stöðu Danmerkur og Finnlands með tilliti til iðradreps (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um 

breytingu og niðurfellingu á tilteknum gerðum á sviði dýraheilbrigðis (lög um dýraheilbrigði) (1), einkum 4. mgr. 36. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) 2016/429 er mælt fyrir um sjúkdómsbundnar reglur um sjúkdómana sem skráðir eru í samræmi við  

1. mgr. 5. gr. hennar (skráðir sjúkdómar) og í 9. gr. hennar er mælt fyrir um hvernig eigi að beita þessum reglum 

gagnvart mismunandi flokkum skráðra sjúkdóma. Í 36. gr. þeirrar reglugerðar er einnig kveðið á um samþykki 

framkvæmdastjórnarinnar fyrir sjúkdómalausri stöðu aðildarríkja eða svæða þeirra að því er varðar tiltekna skráða 

sjúkdóma sem um getur í b- og c-lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar. 

2) Enn fremur er í 280. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 kveðið á um viðhald fyrirliggjandi sjúkdómalausrar stöðu 

aðildarríkja eða svæða eða hólfa þeirra, að því er varðar tiltekna skráða sjúkdóma, sem framkvæmdastjórnin samþykkti 

m.a. í samræmi við tilskipun ráðsins 64/432/EBE (2). Þar að auki kemur 84. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/689 (3) til viðbótar við reglurnar sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2016/429 að þessu 

leyti þar sem mælt er fyrir um umbreytingarráðstafanir varðandi tilteknar sjúkdómalausar stöður sem fyrir eru. Í þessu 

ákvæði er einkum kveðið á um að aðildarríki eða svæði þeirra, sem eru með samþykkta sjúkdómalausa stöðu fyrir þann 

dag þegar sú framselda reglugerð kom til framkvæmda, teljist vera með samþykkta sjúkdómalausa stöðu gagnvart 

sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og B. suis í nautgripastofnum ef sjúkdómslaus staða þeirra vegna 

öldusóttar var veitt í samræmi við tilskipun 64/432/EBE. 

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB (4) var samþykkt samkvæmt tilskipun 64/432/EBE og í henni eru 

m.a. tilgreind þau aðildarríki og svæði þeirra sem eru opinberlega laus við öldusótt að því er varðar nautgripahjarðir. 

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/620 (5) felldi ákvörðun 2003/467/EB úr gildi og kom í 

hennar stað. Í þeirri framkvæmdarreglugerð er m.a. kveðið á um að aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa 

stöðu gagnvart sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og B. suis í nautgripastofnum séu skráð í 1. kafla I. 

hluta I. viðauka við hana. Króatía var skráð í ákvörðun 2003/467/EB sem aðildarríki sem er með þá stöðu að vera laust 

við öldusótt að því er varðar nautgripahjarðir. Þess vegna ætti Króatía nú að vera skráð í 1. kafla I. hluta I. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 sem aðildarríki með þá stöðu að vera laust við sýkingu af völdum Brucella 

abortus, B. melitensis og B. suis í nautgripastofnum. Því ætti að breyta I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2021/620 til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 222, 22.6.2021, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2016, bls. 1. 

(2) 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 (Stjtíð. EB 121, 29.7.1964, bls. 1977). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/689 frá 17. desember 2019 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um eftirlit, útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu með tilliti til tiltekinna skráðra og 

nýtilkominna sjúkdóma (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 211). 

(4) 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). 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/620 frá 15. apríl 2021 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar samþykki fyrir sjúkdómalausri stöðu og bólusetningarlausri stöðu tiltekinna aðildarríkja eða 

svæða eða hólfa þeirra að því er varðar tiltekna skráða sjúkdóma og samþykki fyrir útrýmingaráætlunum vegna þessara skráðu sjúkdóma 

(Stjtíð. ESB L 131, 16.4.2021, bls. 78). 
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4) Þar að auki hefur Portúgal lagt upplýsingar fyrir framkvæmdastjórnina þar sem sýnt er fram á að tiltekin svæði í því 

aðildarríki uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2020/689 í því skyni að þessi svæði 

verði viðurkennd sem sjúkdómalaus gagnvart sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og B. suis í nautgripa-

stofnum. Því ætti að breyta 1. kafla I. hluta I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 til að bæta við 

þessum svæðum í Portúgal. 

5) Í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 er einnig kveðið á um að aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa 

stöðu gagnvart sýkingu af völdum blátunguveiru (sermigerðir 1–24) séu skráð í I. hluta VIII. viðauka við hana. 

6) Litáen (Lietuva), að því er varðar allt yfirráðasvæði þess, og Þýskaland, Ítalía og Portúgal, að því er varðar nokkur 

svæði í þessum aðildarríkjum, hafa lagt upplýsingar fyrir framkvæmdastjórnina þar sem sýnt er fram á að skilyrðin fyrir 

viðurkenningu á sjúkdómalausri stöðu gagnvart sýkingu af völdum blátunguveiru, sem mælt er fyrir um í framseldri 

reglugerð (ESB) 2020/689, séu uppfyllt. Því ætti að breyta I. hluta VIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2021/620 til að bæta við öllu yfirráðasvæði Litáens (Lietuva) og einnig þessum svæðum í Þýskalandi, á Ítalíu og í 

Portúgal. 

7) Í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 er einnig kveðið á um að aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa 

stöðu gagnvart iðradrepi séu skráð í I. hluta XIII. viðauka við hana. Allt yfirráðasvæði Danmerkur og Finnlands er sem 

stendur skráð í I. hluta þess viðauka með sjúkdómslausa stöðu gagnvart iðradrepi. Þó hafa þessi aðildarríki nýlega 

tilkynnt framkvæmdastjórninni um uppkomur iðradreps. Því ætti að breyta I. hluta XIII. viðauka við fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 til samræmis við það. 

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

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I., VIII. og XIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa 

reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 Brussel 21. júní 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I., VIII. og XIII. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/620 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 1. kafla I. hluta I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi færslu fyrir Króatíu er bætt við á eftir færslunni fyrir Frakkland og á undan færslunni fyrir Ítalíu: 

„Króatía Allt yfirráðasvæðið“ 

b) Í stað færslunnar fyrir Portúgal kemur eftirfarandi: 

„Portúgal Região Algarve: öll distritos 

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa 

Maria, Terceira 

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco“ 

2) Ákvæðum I. hluta VIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslunnar fyrir Þýskaland kemur eftirfarandi: 

„Þýskaland Bundesland Baden-Württemberg 

— Landkreis Lörrach 

— Landkreis Waldshut 

— Landkreis Konstanz 

— Landkreis Tuttlingen 

— Landkreis Sigmaringen 

— Bodenseekreis 

— Landkreis Ravensburg 

— Landkreis Biberach 

— Alb-Donau-Kreis 

— Stadtkreis Ulm 

— Landkreis Göppingen 

— Landkreis Heidenheim 

— Ostalbkreis 

— Landkreis Schwäbisch Hall 

— Main-Tauber-Kreis 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Landkreis Esslingen: Altbach, Altdorf, 

Baltmannsweiler, Bempflingen, Beuren, Bissingen a.d.Teck, Deizisau, Dettingen unter 

Teck, Erkenbrechtsweiler, Frickenhausen, Großbettlingen, Hochdorf, Holzmaden, 

Kirchheim unter Teck, Köngen, Kohlberg, Lichtenwald, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, 

Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Plochingen, Reichenbach a.d. Fils, 

Unterensingen, Weilheim a.d.Teck, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Lenningen 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Rems-Murr-Kreis: Alfdorf, Allmersbach im Tal, 

Althütte, Auenwald, Großerlach, Kaisersbach, Murrhardt, Plüderhausen, Rudersberg, 

Schorndorf, Sulzbach a.d. Murr, Urbach, Weissach im Tal, Welzheim, Winterbach, 

Berglen, Remshalden 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Hohenlohekreis: Dörzbach, Ingelfingen, Krautheim, 

Künzelsau, Kupferzell, Mulfingen, Neuenstein, Niedernhall, Waldenburg, Weißbach 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Neckar-Odenwald-Kreis: Hardheim, Höpfingen, 

Rosenberg, Ravenstein 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Auggen, 

Badenweiler, Feldberg, Friedenweiler, Lenzkirch, Löffingen, Müllheim, Schluchsee, 

Sulzburg 
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 — Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Schwarzwald-Baar-Kreis: Bad Dürrheim, Blumberg, 

Bräunlingen, Donaueschingen, Hüfingen, Tuningen, Brigachtal 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Landkreis Reutlingen: Dettingen a.d. Erms, Eningen 

unter Achalm, Gomadingen, Grabenstetten, Grafenberg, Hayingen, Hülben, Mehrstetten, 

Metzingen, Münsingen, Pfronstetten, Pfullingen, Riederich, Trochtelfingen, Bad Urach, 

Zwiefalten, Gutsbez. Münsingen, Römerstein, Engstingen, Hohenstein, Sonnenbühl, 

Lichtenstein, Sankt Johann 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Landkreis Zollernalbkreis: Bitz, Burladingen, Hausen 

am Tann, Jungingen, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Straßberg, Winterlingen, 

Albstadt 

Bundesland Bayern 

Bundesland Berlin 

Bundesland Brandenburg 

Bundesland Bremen 

Bundesland Hamburg 

Bundesland Hessen: 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Lahn-Dill-Kreis: Dietzhölztal, Eschenburg, Siegbach, Mittenaar, 

Hohenahr, Bischoffen, Lahnau 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Landkreis Gießen: Stadt Allendorf, Biebertal, Buseck, 

Fernwald, Gießen, Grünberg, Heuchelheim, Hungen, Laubach, Lich, Linden, Lollar, 

Pohlheim, Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg, Wettenberg 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Main-Kinzig-Kreis: Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, 

Biebergemünd, Birstein, Brachttal, Bruchköbel, Erlensee, Flörsbachtal, Freigericht, 

Gelnhausen, Gründau, Gutsbezirk Spessart, Hammersbach, Hasselroth, Jossgrund, 

Langenselbold, Linsengericht, Neuberg, Nidderau, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck, 

Schlüchtern, Sinntal, Steinau an der Straße, Wächtersbach 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Wetteraukreis: Altenstadt, Bad Nauheim, Büdingen, Echzell, 

Florstadt, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Münzenberg, Nidda, 

Niddatal, Ortenberg, Ranstadt, Reichelsheim, Rockenberg, Wölfersheim, Wöllstadt 

— Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

— Landkreis Kassel 

— Landkreis Fulda 

— Landkreis Waldeck-Frankenberg 

— Schwalm-Eder-Kreis 

— Stadt Kassel 

— Vogelsbergkreis 

— Werra-Meißner-Kreis 

— Landkreis Marburg Biedenkopf 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 

Bundesland Niedersachsen 

Bundesland Nordrhein-Westfalen: 

— Landkreis Borken, 

— Landkreis Coesfeld, 

— Ennepe-Ruhr-Kreis 

— Landkreis Gütersloh, 

— Stadt Hagen 

— Landkreis Herford, 

— Hochsauerlandkreis 

— Landkreis Höxter, 

— Eftirfarandi borgir og sveitarfélög í Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, 

Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, 

Uedem, Weeze. 
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 — Landkreis Lippe, 

— Märkischer Kreis 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Landkreis Mettmann: Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath 

— Landkreis Minden-Lübbecke, 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Oberbergischen Kreis: Bergneustadt, Radevormwald 

— Landkreis Olpe 

— Landkreis Paderborn, 

— Landkreis Recklinghausen, 

— Eftirfarandi sveitarfélög í Landkreis Siegen-Wittgenstein: Netphen, Kreuztal, 

Hilchenbach, Erndtebrüch, Bad Laasphe, Bad Berleburg 

— Landkreis Soest, 

— Landkreis Steinfurt, 

— Landkreis Unna, 

— Landkreis Warendorf, 

— Landkreis Wesel, 

— Stadt Bielefeld, 

— Stadt Bochum, 

— Stadt Bottrop, 

— Stadt Dortmund, 

— Stadt Duisburg, 

— Stadt Essen, 

— Stadt Gelsenkirchen, 

— Stadt Hamm, 

— Stadt Herne, 

— Stadt Mülheim an der Ruhr, 

— Stadt Münster (Westfalen), 

— Stadt Oberhausen 

Bundesland Sachsen 

Bundesland Sachsen-Anhalt 

Bundesland Schleswig-Holstein 

Bundesland Thüringen’ 

b) Í stað færslunnar fyrir Ítalíu kemur eftirfarandi: 

„Ítalía Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 

Regione Valle d’Aosta 

Regione Friuli Venezia Giulia“ 

c) Eftirfarandi færslu fyrir Litáen (Lietuva) er bætt við á eftir færslunni fyrir Lettland og á undan færslunni fyrir 

Ungverjaland: 

„Litáen (Lietuva) Allt yfirráðasvæðið“ 

d) Eftirfarandi færslu fyrir Portúgal er bætt við á eftir færslunni fyrir Pólland og á undan færslunni fyrir Slóveníu: 

„Portúgal Allt yfirráðasvæðið nema Região Algarve“ 

3) Ákvæðum I. hluta XIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslunnar fyrir Danmörku kemur eftirfarandi: 

„Danmörk Allt yfirráðasvæðið nema vatnsöflunarsvæði Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å og 

Århus Å“ 
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b) Í stað færslunnar fyrir Finnland kemur eftirfarandi: 

„Finnland Allt yfirráðasvæðið nema: 

— hólf strandlengjunnar í Ii, Kuivaniemi, 

— hólf strandlengjunnar sem samanstendur af þeim hlutum sveitarfélaganna Föglö, 

Lumparland, Lemland og Vårdö sem eru innan hrings með 11,466 km radíus, með 

miðpunkt í WGS84-hnitunum Lat 60,013565060°, Lon 20,317617393° 

— vatnsöflunarsvæðin: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 svæði Saarijärvi og 4.41 

svæði Pielinen“ 

 


