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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/524 

frá 27. janúar 2022 

um leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2021/577 að því er varðar tilteknar tilvísanir til dýralyfja (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 frá 11. desember 2018 um dýralyf og um niðurfellingu á 

tilskipun 2001/82/EB (1), einkum 1. mgr. 109. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Villan kemur fram í 4. forsendu í öllum tungumálaútgáfum textans sem og í a-lið 1. liðar og a- og b-lið 2. liðar í  

I. viðauka og ii. lið c-liðar í 1. lið í II. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/577 (2) og 

varðar ranga notkun á orðinu „dýra-“ (e. veterinary) þegar textinn á við bæði dýralyf og mannalyf. Því ætti að nota 

hugtakið „lyf“ sem nær yfir báðar vörurnar. 

2) Því ætti að leiðrétta framselda reglugerð (ESB) 2021/577 til samræmis við það. 

3) Þessi reglugerð ætti að gilda frá 28. janúar 2022 í samræmi við daginn þegar reglugerð (ESB) 2021/577 kemur til 

framkvæmda. 

4) Í samræmi við 5. mgr. 147. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6 hafði framkvæmdastjórnin samráð við sérfræðinga sem hvert 

aðildarríki tilnefndi. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Framseld reglugerð (ESB) 2021/577 er leiðrétt sem hér segir: 

1) Ákvæði I. viðauka eru leiðrétt sem hér segir: 

a) Í stað a-liðar 1. liðar kemur eftirfarandi: 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 105, 4.4.2022, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2022 frá 

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

(1) Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2019, bls. 43. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/577 frá 29. janúar 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2019/6 að því er varðar innihald og snið upplýsinga sem eru nauðsynlegar til að beita 4. mgr. 112. gr. og 5. mgr. 115. gr. og sem 

koma skulu fram í einkvæma auðkennisskírteininu til lífstíðar sem um getur í 4. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar (Stjtíð ESB L 123, 9.4.2021, 

bls. 3). 
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„a) samskiptaupplýsingar ábyrga dýralæknisins sem undirritar, sem meðhöndlaði viðkomandi dýr af hestaætt með 

dýralyfi sem var leyft samkvæmt undanþágunni sem kveðið er á um í 4. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6 eða 

lyfi sem var gefið í samræmi við 4. mgr. 112. gr. þeirrar reglugerðar“, 

b) Í stað a- og b-liðar 2. liðar kemur eftirfarandi: 

„a) samskiptaupplýsingar ábyrga dýralæknisins sem undirritar, sem gaf lyf sem inniheldur efni sem er í skránni sem 

var komið á fót í samræmi við 5. mgr. 115. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6, 

b) dagsetning og staður þegar viðkomandi dýri af hestaætt var síðast gefið lyfið sem um getur í a-lið,“. 

2) Í stað ii. liðar c-liðar í 1. lið í II. viðauka kemur eftirfarandi: 

 „ii. til að skrá dagsetninguna þegar lyf, sem inniheldur efni sem er í skránni sem var komið á fót í samræmi við 5. mgr. 

115. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6, var síðast gefið og upplýsingar um efnið.“ 

2. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 28. janúar 2022. 

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

Gjört í Brussel 27. janúar 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


