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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2021/620

2021/EES/74/01

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 (*)

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 31. gr. (3. mgr.),
36. gr. (4. mgr.) og 37. gr. (a-liður 4. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (ESB) 2016/429 er komið á fót nýjum lagaramma um forvarnir og varnir gegn sjúkdómum sem geta borist í
dýr eða í menn. Í reglugerð (ESB) 2016/429 er einkum 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 kveðið á um hvernig eigi að
beita þessum reglum gagnvart mismunandi flokkum skráðra sjúkdóma. Í reglugerð (ESB) 2016/429 er einnig kveðið á
um að aðildarríkin komi á fót skyldubundnum útrýmingaráætlunum fyrir skráðu sjúkdómana, sem um getur í b-lið
1. mgr. 9. gr. hennar, og valkvæðum útrýmingaráætlunum fyrir skráðu sjúkdómana, sem um getur í c-lið 1. mgr. 9. gr.
hennar, og um samþykki framkvæmdastjórnarinnar fyrir slíkum áætlunum. Í henni er að auki kveðið á um samþykki
framkvæmdastjórnarinnar fyrir sjúkdómalausri stöðu eða bólusetningarlausri stöðu aðildarríkja eða svæða eða hólfa
þeirra að því er varðar tiltekna skráða sjúkdóma sem um getur í a-, b- og c-lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

2)

Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882 (2) eru skráðir sjúkdómar skilgreindir sem
sjúkdómar í A- til E-flokki og þar er kveðið á um að reglur um forvarnir og varnir gegn skráðum sjúkdómum, sem um
getur í 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, eigi að gilda um flokka skráðra sjúkdóma fyrir þær skráðu
dýrategundir og hópa skráðra dýrategunda sem um getur í töflunni í viðaukanum við þá reglugerð. Í þessari reglugerð
ætti að mæla fyrir um reglur sem varða sjúkdóma í A-, B- eða C-flokki.

3)

Samkvæmt reglugerð (ESB) 2016/429 er litið á eftirfarandi sjúkdóma sem skráða sjúkdóma: sýking af völdum Brucella
abortus, B. melitensis og B. suis, sýking af völdum samsetninga Mycobacterium tuberculosis (MTBC), sýking af
völdum hundaæðisveiru, smitandi hvítblæði í nautgripum, sýking af völdum blátunguveiru (sermigerðir 1‒24), smitandi
slímhúðarpest í nautgripum, smitandi nef- og barkabólga í nautgripum/smitandi skeiðarbólga, sýking af völdum
Aujeszkys-veikiveiru, meindýrasmit af völdum Varroa spp., sýking af völdum Newcastle-veikiveiru, sýking af völdum
alvarlegrar fuglainflúensu (HPAI), veirublæði (VHS-veiki), iðradrep (IHN-veiki), sýking af völdum blóðþorraveiru af
arfgerð með HPR-úrfellingu, sýking af völdum martelíuveikisýkils, sýkingu af völdum Bonamia exitiosa, sýking af
völdum ostruveikisýkils (Bonamia ostreae) og sýking af völdum hvítblettaveikiveiru. Allir þessir skráðu sjúkdómar falla
undir skilgreiningarnar á sjúkdómum í A-, B- eða C-flokki sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð (ESB)
2018/1882 og eru skráðir á viðeigandi hátt í töflunni í viðaukanum við þá framkvæmdarreglugerð.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 131, 16.4.2021, bls. 78. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 231/2021
frá 24. September 2021 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) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882 frá 3. desember 2018 um beitingu tiltekinna reglna um forvarnir og
varnir gegn sjúkdómum fyrir flokka skráðra sjúkdóma og um að koma á skrá yfir dýrategundir og hópa dýrategunda sem skapa töluverða
áhættu á útbreiðslu þessara skráðu sjúkdóma (Stjtíð. ESB L 308, 4.12.2018, bls. 21).
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4)

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/689 (3) bætir við reglur um útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu að því er varðar tiltekna skráða sjúkdóma í landdýrum, lagardýrum og öðrum dýrum eins og kveðið er á um í
reglugerð (ESB) 2016/429. Í framseldri reglugerð (ESB) 2020/689 er einkum komið á fót viðmiðunum fyrir því að veita
aðildarríkjum eða svæðum eða hólfum þeirra sjúkdómalausa stöðu ásamt kröfum varðandi samþykki fyrir útrýmingaráætlunum fyrir aðildarríki eða svæði eða hólf þeirra.

5)

Í 85. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2020/689 er kveðið á um að líta skuli svo á að aðildarríki eða svæði þeirra, sem voru með
í gildi samþykkta útrýmingaráætlun eða samþykkta eftirlitsáætlun fyrir sjúkdóma í C-flokki áður en sú reglugerð kemur
til framkvæmda, séu með samþykkta útrýmingaráætlun í samræmi við þá reglugerð í sex ár frá þeim degi þegar sú
reglugerð kemur til framkvæmda. Til samræmis við það ætti að tilgreina þessa takmörkun í viðeigandi viðaukum við
þessa reglugerð.

6)

Í 280. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2016/429 er kveðið á um reglurnar um viðhald fyrirliggjandi sjúkdómalausrar stöðu eða
samþykktra útrýmingar- eða eftirlitsáætlana aðildarríkja eða svæða eða hólfa þeirra fyrir tiltekna skráða sjúkdóma sem
samþykktar voru með gerðum framkvæmdastjórnarinnar sem voru samþykktar í samræmi við tilskipanir ráðsins
64/432/EBE (4), 91/68/EBE (5), 92/65/EBE (6), 2005/94/EB (7), 2006/88/EB (8) eða 2009/158/EB (9). Þar að auki koma
ákvæði 84. og 85. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/689 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 sjúkdómalausar
stöður sem fyrir eru og fyrirliggjandi samþykktar útrýmingar- og eftirlitsáætlanir, að því er varðar þessa skráðu
sjúkdóma.

7)

Fyrir sakir einföldunar og gagnsæis ættu skrárnar sem settar eru fram í viðaukunum við þessa reglugerð að koma í stað
skránna yfir núverandi sjúkdómalaus aðildarríki, svæði og hólf og fyrirliggjandi samþykktar útrýmingar- og
eftirlitsáætlanir sem settar eru fram í gerðum framkvæmdastjórnarinnar sem samþykktar eru samkvæmt tilskipununum
sem um getur í 280. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og í tilteknum tilskipunum sem um getur í 84. og 85. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/689.

8)

Í framseldri reglugerð (ESB) 2020/689 er í fyrsta skipti mælt fyrir um reglur að því er varðar tiltekna skráða sjúkdóma
varðandi samþykki fyrir sjúkdómalausri stöðu aðildarríkja eða svæða eða hólfa þeirra og því gilda ákvæði 280. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429 ekki að því er varðar slíkar stöður. Þetta á við þegar um er að ræða sýkingu af völdum
hundaæðisveiru, sýkingu af völdum blátunguveiru (sermigerðir 1–24), smitandi slímhúðarpest í nautgripum eða sýkingu
af völdum Bonamia exitiosa. Nokkur aðildarríki hafa lagt umsóknir um veitingu sjúkdómalausrar stöðu fyrir framkvæmdastjórnina að því er varðar þessa skráðu sjúkdóma. Að loknu mati framkvæmdastjórnarinnar hefur komið í ljós
að þessar umsóknir hafa uppfyllt viðmiðanirnar í 1. og 2. þætti 4. kafla í II. hluta framseldrar reglugerðar (ESB)
2020/689 þar sem mælt er fyrir um reglur varðandi veitingu sjúkdómalausrar stöðu fyrir aðildarríki eða svæði eða hólf
þeirra. Því ætti að veita þeim aðildarríkjum eða viðeigandi svæðum eða hólfum þeirra sjúkdómalausa stöðu og ættu þau
að vera skráð á viðeigandi hátt í viðaukunum við þessa reglugerð.

(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) 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. 1977/64).
(5) 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 (Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 19).
(6) Tilskipun ráðsins 92/65/EBE frá 13. júlí 1992 um dýraheilbrigðiskröfur varðandi viðskipti innan Bandalagsins og innflutning til
Bandalagsins á dýrum, sæði, eggfrumum og fósturvísum sem dýraheilbrigðiskröfur í sérreglum Bandalagsins er um getur í I. hluta viðauka
A við tilskipun 90/425/EBE gilda ekki um (Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 54).
(7) Tilskipun ráðsins 2005/94/EB frá 20. desember 2005 um ráðstafanir Bandalagsins um varnir gegn fuglainflúensu og niðurfellingu
tilskipunar 92/40/EBE (Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2006, bls. 16).
(8) 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 (Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14).
(9) Tilskipun ráðsins 2009/158/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan Bandalagsins
með alifugla og útungunaregg og á innflutning þeirra frá þriðju löndum (Stjtíð. ESB L 343, 22.12.2009, bls. 74).
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9)

Í framseldri reglugerð (ESB) 2020/689 er mælt fyrir um reglur að því er varðar tiltekna skráða sjúkdóma varðandi
samþykki fyrir útrýmingaráætlunum fyrir aðildarríki eða svæði eða hólf þeirra sem falla ekki undir ákvæði 280. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429. Þetta á við þegar um er að ræða sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og
B. suis, sýkingu af völdum samsetninga Mycobacterium tuberculosis (MTBC), sýkingu af völdum hundaæðisveiru,
smitandi hvítblæði í nautgripum, sýkingu af völdum blátunguveiru (sermigerðir 1‒24), smitandi slímhúðarpest í
nautgripum eða sýkingu af völdum Bonamia exitiosa. Nokkur aðildarríki hafa lagt umsóknir um samþykki fyrir
útrýmingaráætlunum fyrir framkvæmdastjórnina að því er varðar þessa skráðu sjúkdóma. Að loknu mati
framkvæmdastjórnarinnar hefur komið í ljós að þessar umsóknir uppfylla viðmiðanirnar í 2. og 3. kafla II. hluta í
framseldri reglugerð (ESB) 2020/689 þar sem mælt er fyrir um viðmiðanir sem þarf að uppfylla til að fá samþykki fyrir
útrýmingaráætlunum gagnvart sjúkdómum í B- og C-flokki í landdýrum og lagardýrum, eftir því sem við á. Því ætti að
samþykkja þessar útrýmingaráætlanir og aðildarríki eða svæði og hólf þeirra ætti að skrá á viðeigandi hátt í viðaukunum
við þessa reglugerð.

10)

Að því er varðar tiltekna skráða sjúkdóma hefur framkvæmdastjórninni ekki enn borist umsóknir frá aðildarríkjum um
veitingu sjúkdómalausrar stöðu eða um samþykki fyrir útrýmingaráætlunum, eða mati á þeim er enn ekki lokið. Þegar
umsóknir hafa borist eða þegar matinu er lokið er heimilt að skrá viðkomandi aðildarríki, svæði eða hólf í viðaukana við
þessa reglugerð.

11)

Að því er varðar sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hafa aðildarríki þar að auki nýlega lagt
fram umsókn til framkvæmdastjórnarinnar um að fá úthlutað sjúkdómalausri stöðu gagnvart sýkingu af völdum Brucella
abortus, B. melitensis og B. suis fyrir svæði. Í kjölfar mats framkvæmdastjórnarinnar hefur komið í ljós að umsóknin
uppfyllir viðmiðanirnar í 71. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/689 þar sem mælt er fyrir um reglur um
viðurkenningu á sjúkdómalausri stöðu sem byggist á útrýmingaráætlunum. Því ætti að veita svæðinu sjúkdómalausa
stöðu og skrá það á viðeigandi hátt í viðaukunum við þessa reglugerð.

12)

Að því er varðar fuglainflúensu er í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 616/2009 (10), sem var samþykkt
samkvæmt tilskipun 2005/94/EB, kveðið á um samþykki aðildarríkjanna fyrir alifuglahólfum og hólfum fyrir aðra fugla
í haldi. Skráin yfir samþykkt hólf er aðgengileg öllum og á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar eru hlekkir á
upplýsingasíður aðildarríkjanna á Netinu. Alifuglahólf og hólf fyrir aðra fugla í haldi sem samþykkt eru að því er varðar
fuglainflúensu samkvæmt reglugerð (EB) nr. 616/2009 ættu að viðhalda sjúkdómalausri stöðu sinni í samræmi við
reglugerð (ESB) 2016/429 og ætti að skrá á viðeigandi hátt í viðaukunum við þessa reglugerð.

13)

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB (11) eru tilgreind þau aðildarríki og landsvæði þeirra sem eru með þá
stöðu að vera laus við berkla, öldusótt og smitandi hvítblæði í nautgripum, í samræmi við tilskipun 64/432/EBE. Þessi
aðildarríki og landsvæði þeirra ætti að skrá á viðeigandi hátt í viðaukunum við þessa reglugerð.

14)

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE (12) er sett fram skrá yfir aðildarríki og landsvæði þeirra sem eru
opinberlega viðurkennd sem laus við öldusótt (B. melitensis) í samræmi við tilskipun 91/68/EBE. Þessi aðildarríki og
landsvæði þeirra ætti að skrá á viðeigandi hátt í viðaukunum við þessa reglugerð.

(10) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 616/2009 frá 13. júlí 2009 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2005/94/EB að því er varðar
samþykki fyrir alifuglahólfum og hólfum fyrir aðra fugla í haldi með tilliti til fuglainflúensu, og frekari, fyrirbyggjandi ráðstafanir varðandi
smitvarnir í slíkum hólfum (Stjtíð. ESB L 181, 14.7.2009, bls. 16).
(11) 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).
(12) 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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15)

Í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/503/ESB (13) er sett fram skrá yfir aðildarríki eða
yfirráðasvæði þeirra sem eru viðurkennd sem laus við varróaveiki í samræmi við tilskipun 92/65/EBE. Þessi aðildarríki
og yfirráðasvæði þeirra ætti að skrá á viðeigandi hátt í viðaukunum við þessa reglugerð.

16)

Ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar 94/963/EB (14) og 95/98/EB (15) varða stöðu Finnlands og Svíþjóðar sem „ekki
bólusett“ að því er varðar Newcastle-veiki í samræmi við tilskipun 2009/158/EB. Þessi aðildarríki ætti að skrá á
viðeigandi hátt í viðaukunum við þessa reglugerð.

17)

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/558/EB (16) eru settar fram skrár yfir landsvæði aðildarríkja sem eru með þá
stöðu að vera laus við smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum og landsvæði aðildarríkja sem eru með samþykkta
útrýmingaráætlun gagnvart smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum í samræmi við tilskipun 64/432/EBE. Landsvæðin
með þá stöðu að vera laus við smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum ætti að skrá á viðeigandi hátt í viðaukunum við
þessa reglugerð en landsvæði með samþykktar útrýmingaráætlanir gagnvart smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum
ættu að viðhalda áætlunum sínum í takmarkaðan tíma í samræmi við reglugerð (ESB) 2020/689 og ætti að skrá þau í
viðaukunum við þessa reglugerð.

18)

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/185/EB (17) eru settar fram skrár yfir aðildarríki eða landsvæði þeirra sem
eru með þá stöðu að vera laus við Aujeszkys-veiki og landsvæðin sem eru með samþykkta útrýmingaráætlun gagnvart
Aujeszkys-veiki í samræmi við tilskipun 64/432/EBE. Þessi aðildarríki eða landsvæði þeirra með þá stöðu að vera laus
við Aujeszkys-veiki ætti að skrá á viðeigandi hátt í viðaukunum við þessa reglugerð en landsvæði með samþykktar
útrýmingaráætlanir gagnvart Aujeszkys-veiki ættu að viðhalda þeim í takmarkaðan tíma í samræmi við reglugerð (ESB)
2020/689 og ætti að skrá þau á viðeigandi hátt í viðaukunum við þessa reglugerð.

19)

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/177/EB (18) eru settar fram skrár yfir aðildarríki og tiltekin svæði og hólf
með sjúkdómalausa stöðu eða sem falla undir samþykktar eftirlits- eða útrýmingaráætlanir að því er varðar skráða
sjúkdóma í lagardýrum í samræmi við tilskipun 2006/88/EB. Sjúkdómalausa stöðu þessara aðildarríkja, svæða og hólfa
ætti að skrá á viðeigandi hátt í viðaukunum við þessa reglugerð en samþykktu áætlununum ætti að viðhalda í
takmarkaðan tíma í samræmi við 85. gr. reglugerðar (ESB) 2020/689 og ætti að skrá á viðeigandi hátt í viðaukunum við
þessa reglugerð.

20)

Að því er varðar skráða sjúkdóma í lagardýrum eru tiltekin sjúkdómalaus svæði og hólf og samþykktar eftirlitsáætlanir,
sem ekki eru skráð í ákvörðun 2009/177/EB, en skrár yfir þau eru aðgengilegar öllum á upplýsingasíðum aðildarríkjanna á Netinu í samræmi við tilskipun 2006/88/EB. Þessi svæði og hólf ættu að viðhalda sjúkdómalausri stöðu sinni
þar sem viðhalda ætti áætlununum í takmarkaðan tíma í samræmi við 85. gr. reglugerðar (ESB) 2020/689. Uppfærðar
upplýsingar varðandi starfsstöðvar sem eru staðsettar á þessum sjúkdómalausu svæðum og hólfum, eða sem falla undir
þessar áætlanir, eru settar fram á vefsetri sem er aðgengilegt öllum, sem komið er á fót og viðhaldið í samræmi við
3. mgr. 185. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og 2. mgr. 21. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2020/691 (19).

(13) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/503/ESB frá 11. október 2013 um að viðurkenna hluta Sambandsins sem lausa við
varróaveiki í býflugum og um viðbótarábyrgðir sem krafist er vegna viðskipta innan Sambandsins og innflutnings til að vernda
sjúkdómslausa stöðu þeirra að því er varðar varróaveiki (Stjtíð. ESB L 273, 15.10.2013, bls. 38).
(14) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/963/EB frá 28. desember 1994 um þá stöðu Finnlands sem lands sem bólusetur ekki gegn
Newcastle-veiki (Stjtíð. EB L 371 31.12.1994, bls. 29).
(15) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/98/EB frá 13. mars 1995 um þá stöðu Svíþjóðar sem lands sem bólusetur ekki gegn Newcastleveiki (Stjtíð. EB L 75, 4.4.1995, bls. 28).
(16) 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).
(17) 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).
(18) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/177/EB frá 31. október 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar
eftirlits- og útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu aðildarríkja, svæða og hólfa (Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2009, bls. 15).
(19) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/691 frá 30. janúar 2020 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um lagareldisstöðvar og flutningsaðila fyrir lagardýr (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 345).
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21)

Þar sem skrárnar sem settar eru fram í viðaukunum við þessa reglugerð koma í stað skránna sem settar eru fram í
ákvörðunum 93/52/EBE, 94/963/EB, 95/98/EB, 2003/467/EB, 2004/558/EB, 2008/185/EB og 2009/177/EB, reglugerð
(EB) nr. 616/2009 og framkvæmdarákvörðun 2013/503/ESB ætti að fella þessar gerðir úr gildi og þessi reglugerð að
koma í þeirra stað.

22)

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu („útgöngusamningurinn“), einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/
Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá bókun, gildir reglugerð (ESB) 2016/429, sem og gerðir
framkvæmdastjórnarinnar 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 ætti að skrá Breska konungsríkið
(Norður-Írland) í viðaukunum við þessa reglugerð þar sem við á fyrir Norður-Írland.

23)

Þar eð reglugerð (ESB) 2016/429 gildir frá og með 21. apríl 2021 ætti þessi reglugerð einnig að koma til framkvæmda
frá og með þeirri dagsetningu

24)

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.
Efni og gildissvið
1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um framkvæmdarreglur varðandi skráða dýrasjúkdóma, sem um getur í a-, b- og c-lið
1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, að því er varðar sjúkdómalausa stöðu og bólusetningarlausa stöðu tiltekinna
aðildarríkja (20) eða svæða eða hólfa þeirra, og samþykki fyrir útrýmingaráætlunum vegna þessara skráðu sjúkdóma.
2. Í viðaukunum við þessa reglugerð eru skráð aðildarríki eða svæði eða hólf þeirra þar sem sjúkdómalaus staða þeirra eða
útrýmingaráætlanir teljast samþykkt, eins og kveðið er á um í 280. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, og þau þar sem
sjúkdómalaus staða og útrýmingaráætlanir skulu samþykkt á viðeigandi hátt með þessari reglugerð og skráð á viðeigandi hátt í
viðaukunum við hana.
3.

Í viðaukunum við þessa reglugerð eru skráð:

a) aðildarríki eða svæði eða hólf þeirra með samþykktar skyldubundnar útrýmingaráætlanir gagnvart sjúkdómum í B-flokki og
valkvæðar útrýmingaráætlanir gagnvart sjúkdómum í C-flokki,
b) aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta sjúkdómalausa stöðu og bólusetningarlausa stöðu,
c) hólf aðildarríkja með viðurkennda sjúkdómalausa stöðu.
2. gr.
Sýking af völdum Brucella abortus, B. melitensis og B. suis
1. Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og
B. suis í nautgripastofnum skulu skráð í 1. kafla I. hluta í I. viðauka.
(20) 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 þessa reglugerð varðar, Breska konungsríkið að því er varðar Norður-Írland.
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2. Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og
B. suis í sauðfjár- og geitastofnum skulu skráð í 2. kafla I. hluta í I. viðauka.
3. Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta skyldubundna útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum Brucella abortus,
B. melitensis og B. suis skulu skráð í II. hluta í I. viðauka.
3. gr.
Sýking af völdum samsetninga Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis)
1. Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum samsetninga Mycobacterium
tuberculosis (Mycobacterium bovis, M.caprae og M. tuberculosis) skulu skráð í I. hluta II. viðauka.
2. Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta skyldubundna útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum samsetninga
Mycobacterium tuberculosis skulu skráð í II. hluta í II. viðauka.
4. gr.
Sýking af völdum hundaæðisveiru
1. Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum hundaæðisveiru skulu skráð í I. hluta
III. viðauka.
2. Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta skyldubundna útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum hundaæðisveiru
skulu skráð í II. hluta í III. viðauka.
5. gr.
Smitandi hvítblæði í nautgripum
1. Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart smitandi hvítblæði í nautgripum skulu skráð í I. hluta
IV. viðauka.
2. Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta valkvæða útrýmingaráætlun vegna smitandi hvítblæðis í nautgripum skulu
skráð í II. hluta IV. viðauka.
6. gr.
Smitandi nef- og barkabólga í nautgripum/smitandi skeiðarbólga
1. Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum/smitandi
skeiðarbólgu skulu skráð í I. hluta V. viðauka.
2. Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta valkvæða útrýmingaráætlun vegna smitandi nef- og barkabólgu í
nautgripum/smitandi skeiðarbólgu skulu skráð í II. hluta V. viðauka.
7. gr.
Sýking af völdum Aujeszkys-veikiveiru
1. Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Aujeszkys-veikiveiru skulu skráð í
I. hluta VI. viðauka.
2. Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta valkvæða útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum Aujeszkys-veikiveiru
skulu skráð í II. hluta VI. viðauka.
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8. gr.
Smitandi slímhúðarpest í nautgripum
1. Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart smitandi slímhúðarpest í nautgripum skulu skráð í I. hluta
VII. viðauka.
2. Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta valkvæða útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum smitandi
slímhúðarpestar í nautgripum skulu skráð í II. hluta VII. viðauka.
9. gr.
Sýking af völdum blátunguveiru (sermigerðir 1–24)
1. Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum blátunguveiru (sermigerðir 1–24)
skulu skráð í I. hluta VIII. viðauka.
2. Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta valkvæða útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum blátunguveiru skulu
skráð í II. hluta VIII. viðauka.
10. gr.
Meindýrasmit af völdum Varroa spp.
Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart meindýrasmiti af völdum Varroa spp. skulu skráð í
IX. viðauka.
11. gr.
Sýking af völdum Newcastle-veikiveiru
Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru án bólusetningar
skulu skráð í X. viðauka.
12. gr.
Sýking af völdum alvarlegrar fuglainflúensu (HPAI)
Hólf aðildarríkja sem eru laus við alvarlega fuglainflúensu skal skrá í XI. viðauka.
13. gr.
Veirublæði (VHS-veiki)
1.

Eftirfarandi skal skráð í I. hluta XII. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart veirublæði (VHS-veiki),
b) svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart
VHS-veiki og
c) svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart VHS-veiki, þar sem vatnasviðið, sem sér þessum svæðum
eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi.
2.

Eftirfarandi skal skráð í II. hluta XII. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna VHS-veiki,
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b) svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna
VHS-veiki og
c) svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna VHS-veiki, þar sem vatnasviðið, sem sér þessum
svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi.
14. gr.
Iðradrep (IHN-veiki)
1.

Eftirfarandi skal skráð í I. hluta XIII. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart iðradrepi (IHN-veiki),
b) svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart IHN-veiki
og
c) svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart IHN-veiki, þar sem vatnasviðið, sem sér þessum svæðum
eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi.
2.

Eftirfarandi skal skráð í II. hluta XIII. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna IHN-veiki,
b) svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna
IHN-veiki og
c) svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna IHN-veiki, þar sem vatnasviðið, sem sér þessum
svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi.
15. gr.
Sýking af völdum blóðþorraveiru af arfgerð með HPR-úrfellingu
1.

Eftirfarandi skal skráð í I. hluta XIV. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum blóðþorraveiru af
arfgerð með HPR-úrfellingu.
b) svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu
af völdum blóðþorraveiru af arfgerð með HPR-úrfellingu og
c) svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum blóðþorraveiru af arfgerð með
HPR-úrfellingu, þar sem vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru
aðildarríki eða þriðja landi.
2.

Eftirfarandi skal skráð í II. hluta XIV. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum blóðþorraveiru
af arfgerð með HPR-úrfellingu,
b) svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna
sýkingar af völdum blóðþorraveiru af arfgerð með HPR-úrfellingu og
c) svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum blóðþorraveiru af arfgerð með
HPR-úrfellingu, þar sem vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru
aðildarríki eða þriðja landi.
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16. gr.
Sýking af völdum martelíuveikisýkils (Marteilia refringens)
1.

Eftirfarandi skal skráð í I. hluta XV. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum martelíuveikisýkils,
b) svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu
af völdum martelíuveikisýkils og
c) svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum martelíuveikisýkils, þar sem vatnasviðið,
sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi.
2.

Eftirfarandi skal skráð í II. hluta XV. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum
martelíuveikisýkils,
b) svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna
sýkingar af völdum martelíuveikisýkils og
c) svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum martelíuveikisýkils, þar sem
vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja
landi.
17. gr.
Sýking af völdum Bonamia exitiosa
1.

Eftirfarandi skal skráð í I. hluta XVI. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Bonamia exitiosa,
b) svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu
af völdum Bonamia exitiosa og
c) svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Bonamia exitiosa, þar sem vatnasviðið,
sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi.
2.

Eftirfarandi skal skráð í II. hluta XVI. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum Bonamia
exitiosa,
b) svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna
sýkingar af völdum Bonamia exitiosa og
c) svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum Bonamia exitiosa, þar sem
vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja
landi.
18. gr.
Sýking af völdum ostruveikisýkils (Bonamia ostreae)
1.

Eftirfarandi skal skráð í I. hluta XVII. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum ostruveikisýkils,
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b) svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu
af völdum ostruveikisýkils og
c) svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum ostruveikisýkils, þar sem vatnasviðið,
sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi.
2.

Eftirfarandi skal skráð í II. hluta XVII. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum ostruveikisýkils,
b) svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna
sýkingar af völdum ostruveikisýkils og
c) svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum ostruveikisýkils, þar sem
vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja
landi.
19. gr.
Sýking af völdum hvítblettaveikiveiru
1.

Eftirfarandi skal skráð í I. hluta XVIII. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum hvítblettaveikiveiru,
b) svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu
af völdum hvítblettaveikiveiru og
c) svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum hvítblettaveikiveiru, þar sem vatnasviðið,
sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi.
2.

Eftirfarandi skal skráð í II. hluta XVIII. viðauka:

a) Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum
hvítblettaveikiveiru,
b) svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna
sýkingar af völdum hvítblettaveikiveiru og
c) svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum hvítblettaveikiveiru, þar sem
vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja
landi.
20. gr.
Niðurfelling
Eftirfarandi gerðir falla úr gildi:
— ákvörðun 93/52/EBE,
— ákvörðun 94/963/EB,
— ákvörðun 95/98/EB,
— ákvörðun 2003/467/EB,
— ákvörðun 2004/558/EB,
— ákvörðun 2008/185/EB,
— ákvörðun 2009/177/EB,
— reglugerð (EB) nr. 616/2009,
— framkvæmdarákvörðun 2013/503/ESB.
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21. gr.
Gildistaka og framkvæmd
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 21. apríl 2021.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 15. apríl 2021.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Ursula VON DER LEYEN

forseti.
_____
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I. VIÐAUKI

SÝKING AF VÖLDUM BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS OG B. SUIS

I. HLUTI

Sjúkdómalaus staða gagnvart sýkingu af völdum Brucella abortus, B. melitensis og B. suis
1. KAFLI

Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Brucella abortus,
B. melitensis og B. suis í nautgripastofnum
Aðildarríki (*)

Yfirráðasvæði

Belgía

Allt yfirráðasvæðið

Tékkland

Allt yfirráðasvæðið

Danmörk

Allt yfirráðasvæðið

Þýskaland

Allt yfirráðasvæðið

Eistland

Allt yfirráðasvæðið

Írland

Allt yfirráðasvæðið

Spánn

Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Aragón
Comunidad Autónoma de Asturias
Comunidad Autónoma de Islas Baleares
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Cantabria
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma de Murcia
Comunidad Autónoma de Navarra
Comunidad Autónoma de País Vasco
Comunidad Autónoma de Valencia

Frakkland

Allt yfirráðasvæðið

Ítalía

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara
Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise: Provincia di Campobasso
Regione Piemonte
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Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce
Regione Sardegna
Regione Toscana
Regione Trentino – Alto Adige
Regione Umbria
Regione Valle d’Aosta
Regione Veneto
Kýpur

Allt yfirráðasvæðið

Lettland

Allt yfirráðasvæðið

Litáen (Lietuva)

Allt yfirráðasvæðið

Lúxemborg

Allt yfirráðasvæðið

Malta

Allt yfirráðasvæðið

Holland (Niðurland)

Allt yfirráðasvæðið

Austurríki

Allt yfirráðasvæðið

Pólland

Allt yfirráðasvæðið

Portúgal

Região Algarve: öll distritos
Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico,
Santa Maria
Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo
Branco

Rúmenía

Allt yfirráðasvæðið

Slóvenía

Allt yfirráðasvæðið

Slóvakía

Allt yfirráðasvæðið

Finnland

Allt yfirráðasvæðið

Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið

Breska konungsríkið (Norður-Írland)

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.

2. KAFLI

Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Brucella abortus,
B. melitensis og B. suis í sauðfjár- og geitastofnum
Aðildarríki (*)

Yfirráðasvæði

Belgía

Allt yfirráðasvæðið

Tékkland

Allt yfirráðasvæðið

Danmörk

Allt yfirráðasvæðið

Þýskaland

Allt yfirráðasvæðið

Eistland

Allt yfirráðasvæðið
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Írland

Allt yfirráðasvæðið

Spánn

Allt yfirráðasvæðið

Frakkland

Région Auvergne et Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Région Corse
Région Grande Est
Région Hauts-de-France
Région Ile-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ítalía

Regione Abruzzo
Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza
Regione Campania: Provincia di Benevento
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi og Taranto
Regione Sardegna
Regione Toscana
Regione Trentino – Alto Adige
Regione Umbria
Regione Valle d’Aosta
Regione Veneto

Kýpur

Allt yfirráðasvæðið

Lettland

Allt yfirráðasvæðið

Litáen (Lietuva)

Allt yfirráðasvæðið

Lúxemborg

Allt yfirráðasvæðið

Ungverjaland

Allt yfirráðasvæðið

Holland (Niðurland)

Allt yfirráðasvæðið

Austurríki

Allt yfirráðasvæðið

Pólland

Allt yfirráðasvæðið

Portúgal

Região Autónoma dos Açores

Rúmenía

Allt yfirráðasvæðið

Slóvenía

Allt yfirráðasvæðið

Slóvakía

Allt yfirráðasvæðið
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Finnland

Allt yfirráðasvæðið

Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið

Breska konungsríkið (Norður-Írland)

Norður-Írland

Nr. 74/15

(*) 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.

II. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta útrýmingaráætlun vegna Brucella abortus, B. melitensis og B. suis
Engin, sem stendur.
_____
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II. VIÐAUKI

SÝKING AF VÖLDUM SAMSETNINGA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE OG M. TUBERCULOSIS)

I. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómslausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum samsetninga
Mycobacterium tuberculosis
Aðildarríki

Yfirráðasvæði

Belgía

Allt yfirráðasvæðið

Tékkland

Allt yfirráðasvæðið

Danmörk

Allt yfirráðasvæðið

Þýskaland

Allt yfirráðasvæðið

Eistland

Allt yfirráðasvæðið

Spánn

Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra

Frakkland

Allt yfirráðasvæðið

Ítalía

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara
Regione Basilicata: Provincia di Matera
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio: Province di Frosinone, Rieti, Viterbo
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Oristano,
Provincia del Sud Sardegna
Regione Toscana
Regione Trentino – Alto Adige
Regione Umbria
Regione Valle d’Aosta
Regione Veneto

Lettland

Allt yfirráðasvæðið

Litáen (Lietuva)

Allt yfirráðasvæðið

Lúxemborg

Allt yfirráðasvæðið

Ungverjaland

Allt yfirráðasvæðið

Holland (Niðurland)

Allt yfirráðasvæðið

Austurríki

Allt yfirráðasvæðið

Pólland

Allt yfirráðasvæðið
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Portúgal

Região Algarve: öll distritos
Região Autónoma dos Açores að undanskildu Ilha de São Miguel

Slóvenía

Allt yfirráðasvæðið

Slóvakía

Allt yfirráðasvæðið

Finnland

Allt yfirráðasvæðið

Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið
II. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum samsetninga
Mycobacterium tuberculosis
Engin, sem stendur.
_____
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III. VIÐAUKI

SÝKING AF VÖLDUM HUNDAÆÐISVEIRU

I. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómslausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum hundaæðisveiru
Aðildarríki (*)

Yfirráðasvæði

Belgía

Allt yfirráðasvæðið

Búlgaría

Allt yfirráðasvæðið

Tékkland

Allt yfirráðasvæðið

Danmörk

Allt yfirráðasvæðið

Þýskaland

Allt yfirráðasvæðið

Eistland

Allt yfirráðasvæðið

Írland

Allt yfirráðasvæðið

Grikkland

Allt yfirráðasvæðið

Spánn

Allur skaginn
Comunidad Autónoma de Islas Baleares
Comunidad Autónoma de Canarias

Frakkland

Région Auvergne et Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Région Corse
Région Grande Est
Région Hauts-de-France
Région Ile-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Région Guadeloupe
Région La Réunion
Région Martinique
Région Mayotte

Króatía

Allt yfirráðasvæðið

Ítalía

Allt yfirráðasvæðið

Kýpur

Allt yfirráðasvæðið

Lettland

Allt yfirráðasvæðið

Litáen (Lietuva)

Allt yfirráðasvæðið

Lúxemborg

Allt yfirráðasvæðið

Ungverjaland

Allt yfirráðasvæðið

Malta

Allt yfirráðasvæðið
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Holland (Niðurland)

Allt yfirráðasvæðið

Austurríki

Allt yfirráðasvæðið

Pólland

Voivodship Dolnośląskie: öll powiaty
Voivodship Kujawsko-pomorskie: öll powiaty
Voivodship Lubelskie eftirfarandi powiaty: Lubartowski, Lubelski, m. Lublin,
Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki,
Świdnicki
Voidodship Lubuskie: öll powiaty
Voivodship Łódzkie: öll powiaty
Voivodship Małopolskie: öll powiaty
Voivodship Mazowieckie eftirfarandi powiaty: Ciechanowski, Gostyniński,
Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock,
Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m.Radom, Sierpecki,
Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski
Voivodship Opolskie: öll powiaty
Voivodship Podlaskie: öll powiaty
Voivodship Pomorskie: öll powiaty
Voivodship Śląskie: öll powiaty,
Voivodship Świętokrzyskie: öll powiaty,
Voivodship Warmińsko-mazurskie: öll powiaty,
Voivodship Wielkopolskie: öll powiaty,
Voivodship Zachodniopomorskie: öll powiaty.

Portúgal

Allt yfirráðasvæðið

Slóvenía

Allt yfirráðasvæðið

Slóvakía

Allt yfirráðasvæðið

Finnland

Allt yfirráðasvæðið

Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið

Breska konungsríkið (Norður-Írland)

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.

II. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum hundaæðisveiru
Engin, sem stendur.
_____
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IV. VIÐAUKI

SMITANDI HVÍTBLÆÐI Í NAUTGRIPUM

I. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómslausa stöðu gagnvart smitandi hvítblæði í nautgripum
Aðildarríki (*)

Yfirráðasvæði

Belgía

Allt yfirráðasvæðið

Tékkland

Allt yfirráðasvæðið

Danmörk

Allt yfirráðasvæðið

Þýskaland

Allt yfirráðasvæðið

Eistland

Allt yfirráðasvæðið

Írland

Allt yfirráðasvæðið

Spánn

Allt yfirráðasvæðið

Frakkland

Région Auvergne et Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Région Corse
Région Grande Est
Région Hauts-de-France
Région Ile-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Région Guadeloupe
Région Guyane
Région Martinique
Région Mayotte

Ítalía

Allt yfirráðasvæðið

Kýpur

Allt yfirráðasvæðið

Lettland

Allt yfirráðasvæðið

Litáen (Lietuva)

Allt yfirráðasvæðið

Lúxemborg

Allt yfirráðasvæðið

Holland (Niðurland)

Allt yfirráðasvæðið

Austurríki

Allt yfirráðasvæðið

Pólland

Allt yfirráðasvæðið

18.11.2021
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Região Algarve: öll distritos
Região Alentejo: öll distritos
Região Centro: öll distritos
Região Lisboa e Vale do Tejo: öll distritos
Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real
Região Autónoma dos Açores

Slóvenía

Allt yfirráðasvæðið

Slóvakía

Allt yfirráðasvæðið

Finnland

Allt yfirráðasvæðið

Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið

Breska konungsríkið (Norður-Írland)

Norður-Írland
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(*) 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.

II. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta útrýmingaráætlun vegna smitandi hvítblæðis í nautgripum
Engin, sem stendur.
_____
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V. VIÐAUKI

SMITANDI NEF- OG BARKABÓLGA Í NAUTGRIPUM/SMITANDI SKEIÐARBÓLGA

I. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómslausa stöðu gagnvart smitandi nef- og barkabólgu í
nautgripum/smitandi skeiðarbólgu
Aðildarríki

Yfirráðasvæði

Tékkland

Allt yfirráðasvæðið

Danmörk

Allt yfirráðasvæðið

Þýskaland

Allt yfirráðasvæðið

Ítalía

Regione Valle d’Aosta
Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Austurríki

Allt yfirráðasvæðið

Finnland

Allt yfirráðasvæðið

Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið

II. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta útrýmingaráætlun vegna smitandi nef- og barkabólgu í
nautgripum/smitandi skeiðarbólgu

Aðildarríki

Yfirráðasvæði

Dagsetning upphaflegs samþykkis eins
og um getur í 2. lið 15. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2020/689

Belgía

Allt yfirráðasvæðið

21. apríl 2021

Frakkland

Région Auvergne et Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Région Grande Est
Région Hauts-de-France
Région Ile-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21. apríl 2021

Ítalía

Region Friuli Venezia Giulia
21. apríl 2021
Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma
di Trento

Lúxemborg

Allt yfirráðasvæðið

21. apríl 2021

18.11.2021

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 74/23

VI. VIÐAUKI

AUJESZKYS-VEIKIVEIRA

I. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómslausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Aujeszkys-veikiveiru
Aðildarríki (*)

Yfirráðasvæði

Belgía

Allt yfirráðasvæðið

Tékkland

Allt yfirráðasvæðið

Danmörk

Allt yfirráðasvæðið

Þýskaland

Allt yfirráðasvæðið

Eistland

Allt yfirráðasvæðið

Írland

Allt yfirráðasvæðið

Frakkland

Þessar sýslur: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, AlpesMaritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin,
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher,
Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne,
Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde,
Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne,
Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne,
Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire,
Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maineet-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan,
Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, PyrénéesAtlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe,
Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis,
Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Vald’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

Ítalía

Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto
Adige

Kýpur

Allt yfirráðasvæðið

Lúxemborg

Allt yfirráðasvæðið

Ungverjaland

Allt yfirráðasvæðið

Holland (Niðurland)

Allt yfirráðasvæðið

Austurríki

Allt yfirráðasvæðið

Pólland

Voivodship Podlaskie eftirfarandi powiaty: Augustowski, Białostocki,
Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski,
Suwalski, Suwałki

Slóvenía

Allt yfirráðasvæðið

Slóvakía

Allt yfirráðasvæðið

Finnland

Allt yfirráðasvæðið

Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið

Breska konungsríkið (Norður-Írland)

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.
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II. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum Aujeszkys-veikiveiru

Aðildarríki

Yfirráðasvæði

Dagsetning upphaflegs samþykkis eins
og um getur í 2. lið 15. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2020/689

Spánn

Allt yfirráðasvæðið

21. apríl 2021

Ítalía

Regione Abruzzo
21. apríl 2021
Regione Apulia
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Emilia-Romagna
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Sicilia
Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma
di Trento
Regione Toscana
Regione Valle d’Aosta
Regione Umbria
Regione Veneto

Litáen (Lietuva)

Allt yfirráðasvæðið

Pólland

Voivodship Dolnośląskie: öll powiaty
21. apríl 2021
Voivodship Kujawsko-Pomorskie: öll powiaty
Voivodship Lubelskie: öll powiaty
Voidodship Lubuskie: öll powiaty
Voivodship Lódzkie: öll powiaty
Voivodship Małopolskie: öll powiaty
Voivodship Mazowieckie: öll powiaty
Voivodship Opolskie: öll powiaty
Voivodship Podkarpackie: öll powiaty
Voivodship Podlaskie eftirfarandi powiaty: Grajewski,
Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki,
Zambrowski
Voivodship Pomorskie: öll powiaty
Voivodship Sląskie: öll powiaty
Voivodship Swiętokrzyskie: öll powiaty
Voivodship Warmińsko-mazurskie: öll powiaty
Voivodship Wielkopolskie: öll powiaty
Voivodship Zachodniopomorskie: öll powiaty

Portúgal

Allur skaginn

21. apríl 2021

21. apríl 2021
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VII. VIÐAUKI

SMITANDI SLÍMHÚÐARPEST Í NAUTGRIPUM

I. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómslausa stöðu gagnvart smitandi slímhúðarpest í nautgripum
Engin, sem stendur.
II. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta útrýmingaráætlun vegna smitandi slímhúðarpestar í nautgripum
Engin, sem stendur.
_____
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VIII. VIÐAUKI

SÝKING AF VÖLDUM BLÁTUNGUVEIRU

I. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómslausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum blátunguveiru

Aðildarríki (*)

Yfirráðasvæði

Tékkland

Allt yfirráðasvæðið

Danmörk

Allt yfirráðasvæðið

Þýskaland

Bundesland Bayern:
— Stadt München,
— Stadt Rosenheim,
— Landkreis Altötting,
— Landkreis Berchtesgadener Land,
— Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen,
— Landkreis Ebersberg,
— Landkreis Erding,
— Landkreis Freising,
— Landkreis Garmisch-Partenkirchen,
— Landkreis Miesbach,
— Landkreis Mühldorf a. Inn,
— Landkreis München, Landkreis Rosenheim,
— Landkreis Starnberg,
— Landkreis Traunstein,
— Landkreis Weilheim-Schongau,
— Gemeinden im Landkreis Dachau: Bergkirchen, Dachau, Haimhausen,
Hebertshausen, Karlsfeld, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen,
Vierkirchen, Weichs,
— Gemeinden im Landkreis Eichstätt: Altmannstein, Großmehring,
Mindelstetten, Oberdolling, Pförring,
— Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck: Eichenau, Emmering,
Germering, Gröbenzell, Olching, Puchheim,
— Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm: Baar-Ebenhausen,
Ernsgaden, Geisenfeld, Hettenshausen, Ilmmünster, Jetzendorf,
Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Pörnbach, Reichertshausen, Reichertshofen, Rohrbach, Scheyern, Schweitenkirchen,
Vohburg a. d. Donau, Wolnzach,
— Stadt Landshut,
— Stadt Passau,
— Stadt Straubing,
— Landkreis Deggendorf,
— Landkreis Freyung-Grafenau,
— Landkreis Kelheim,
— Landkreis Landshut,
— Landkreis Passau,
— Landkreis Regen,
— Landkreis Rottal-Inn,
— Landkreis Straubing-Bogen,
— Landkreis Dingolfing-Landau,
— Stadt Amberg,
— Stadt Regensburg,P
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— Stadt Weiden i. d. Oberpfalz,
— Landkreis Amberg-Sulzbach,
— Landkreis Cham,
— Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab,
— Landkreis Regensburg,
— Landkreis Schwandorf,
— Landkreis Tirschenreuth,
— Gemeinden im Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz: Berg b. Neumarkt
i.d. Opf., Breitenbrunn, Deining, Dietfurt a.d. Altmühl, Hohenfels,
Lauterhofen, Lupburg, Neumarkt i.d. Opf., Parsberg, Pilsach,
Seubersdorf i.d. Opf., Velburg,
— Stadt Bamberg,
— Stadt Bayreuth,
— Stadt Coburg,
— Stadt Hof,
— Landkreis Bayreuth,
— Landkreis Coburg,
— Landkreis Hof,
— Landkreis Kronach,
— Landkreis Kulmbach,
— Landkreis Lichtenfels,
— Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge,
— Gemeinden im Landkreis Bamberg: Altendorf, Baunach, Bischberg,
Breitengüßbach, Buttenheim, Gerach, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt i. Ofr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf,
Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Rattelsdorf, Reckendorf, Scheßlitz,
Stadelhofen, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Wattendorf, Zapfendorf,
Eichwald, Geisberger Forst, Hauptsmoor, Semberg, Zückshuter Forst,
— Gemeinden im Landkreis Forchheim: Ebermannstadt, Eggolsheim,
Egloffstein, Gößweinstein, Gräfenberg, Hiltpoltstein, Igensdorf,
Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Obertrubach, Pinzberg,
Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, Wiesenthau,
Wiesenttal,
— Gemeinden im Landkreis Nürnberger Land: Alfeld, Engelthal, Happurg,
Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Neuhaus a.d.
Pegnitz, Neunkirchen a. Sand, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn,
Reichenschwand, Schnaittach, Simmelsdorf, Velden, Vorra, Engelthaler
Forst,
— Landkreis Rhön-Grabfeld,
— Gemeinden im Landkreis Haßberge: Aidhausen, Breitbrunn, Bundorf,
Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Haßfurt, Hofheim i. Ufr., Riedbach,
Kirchlauter, Königsberg i. Bay., Maroldsweisach, Pfarrweisach,
Rentweinsdorf, Stettfeld, Untermerzbach, Zeil a. Main, Ermershausen,
— Gemeinden im Landkreis Ostallgäu: Eisenberg, Füssen, Hopferau,
Lechbruck am See, Lengenwang, Nesselwang, Pfronten, Rieden am
Forggensee, Roßhaupten, Rückholz, Schwangau, Seeg, Stötten a.
Auerberg, Halblech, Rettenbach a. Auerberg.
Bundesland Berlin
Bundesland Brandenburg
Bundesland Bremen
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Bundesland Hamburg
Bundesland Hessen:
— Stadt Kassel,
— Werra-Meißner-Kreis,
— Landkreis Kassel,
— Landkreis Hersfeld-Rotenburg,
— Folgende Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg: Twistetal,
Edertal, Diemelstadt, Volkmarsen, Waldeck, Willingen (Upland), Bad
Arolsen, Bad Wildungen, Diemelsee, Frankenau, Korbach, Lichtenfels,
Vöhl,
— Folgende Gemeinden des Schwalm-Eder-Kreises: Wabern, Borken
(Hessen), Felsberg, Homberg (Efze), Malsfeld, Edermünde, Oberaula,
Ottrau, Bad Zwesten, Frielendorf, Fritzlar, Gudensberg, Guxhagen,
Jesberg, Knüllwald, Körle, Melsungen, Morschen, Neuental,
Neukirchen, Niedenstein, Schwarzenborn, Spangenberg,
— Folgende Gemeinden des Landkreises Fulda: Dipperz, Petersberg,
Künzell, Poppenhausen (Wasserkuppe), Ebersburg, Ehrenberg (Rhön),
Eichenzell, Eiterfeld, Hilders, Fulda, Gersfeld (Rhön), Nüsttal,
Burghaun, Hofbieber, Hünfeld, Rasdorf, Tann (Rhön),
— Folgende Gemeinden des Vogelsbergkreises: Schlitz, Grebenau, Alsfeld
nur die Gemarkungen Berfa und Lingelbach,
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
Bundesland Niedersachsen
Bundesland Nordrhein-Westfalen:
— Landkreis Borken,
— Landkreis Coesfeld,
— Landkreis Gütersloh,
— Landkreis Herford,
— Landkreis Höxter,
— Folgende Gemeinde und Städte im Landkreis Kleve: Bedburg-Hau,
Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer,
Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,
— Landkreis Lippe,
— Landkreis Minden-Lübbecke,
— Landkreis Paderborn,
— Landkreis Recklinghausen,
— 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,

18.11.2021

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 74/29

— Stadt Münster (Westfalen),
— Stadt Oberhausen,
Bundesland Sachsen
Bundesland Sachsen-Anhalt
Bundesland Schleswig-Holstein
Bundesland Thüringen
Eistland

Allt yfirráðasvæðið

Írland

Allt yfirráðasvæðið

Spánn

Comunidad Autónoma de Andalucía:
Sýslan Almería
Sýslan Córdoba, eftirfarandi landsvæði: Baena, Guadajoz y Campiña Este,
Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña
Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del
Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)
Sýslan Granada, eftirfarandi landsvæði: Alhama de Granada (Alhama/
Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix),
Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/
Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de
Granada)
Sýslan Huelva, eftirfarandi landsvæði: Aracena (Sierra Oriental) og
Cortegana (Sierra Occidental)
Sýslan Jaén
Sýslan Sevilla, eftirfarandi landsvæði: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)
Comunidad Autonoma de Aragón
Sýslan Huesca, eftirfarandi landsvæði: Landsvæði Binéfar, Fraga, Grañén,
Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera og Bujaraloz, eftirfarandi sveitarfélög
í Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla
og La Sotonera, eftirfarandi sveitarfélög í Barbastro: Azara, Azlor,
Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada,
Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera,
Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero,
Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis og Torres de Alcanadre,
eftirfarandi sveitarfélög í Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa,
Laspaúles og Montanuy, eftirfarandi sveitarfélög í Graus: Arén, Benabarre,
Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena,
Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de
Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La
Ribera, Valle de Lierp og Viacamp y Litera, eftirfarandi sveitarfélög í
Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre,
Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres,
Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales,
Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced og Vicién
Sýslan Teurel
Sýslan Zaragoza, eftirfarandi landsvæði: Alagón, La Almunia de Doña
Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe,
Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey
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Landsvæði Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza og Zuera, eftirfarandi
sveitarfélög á landsvæði Ayerbe: Murillo de Gállego og Santa Eulalia de
Gállego
Comunidad Autónoma de Asturias
Comunidad Autónoma de Islas Baleares
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Cantabria;
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunidad Autónoma de Extremadura
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma de Murcia
Comunidad Autónoma de Navarra, eftirfarandi landsvæði: Landsvæði
Tafalla og Tudela, eftirfarandi sveitarfélög á landsvæði Estella: Abáigar,
Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano,
Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto,
Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla,
Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón,
Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta,
Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba
del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta og
Zuñiga, eftirfarandi sveitarfélög á landsvæði Sangüesa: Aibar/Oibar, Cáseda,
Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga,
Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza og Yesa.
Comunidad Autónoma de País Vasco
Sýslan Álava, eftirfarandi sveitarfélög: Agurain/Salvatierra, AlegríaDulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia,
Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia,
Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego,
Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de
Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango,
Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón,
Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/
Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra,
Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea,
Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia og Zuia.
Comunidad Autónoma de Valencia
Ítalía

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Regione Valle d’Aosta

Lettland

Allt yfirráðasvæðið

Ungverjaland

Allt yfirráðasvæðið

Holland (Niðurland)

Allt yfirráðasvæðið

Austurríki

Allt yfirráðasvæðið

Pólland

Allt yfirráðasvæðið

Slóvenía

Allt yfirráðasvæðið
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Slóvakía

Allt yfirráðasvæðið

Finnland

Allt yfirráðasvæðið

Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið

Breska konungsríkið (Norður-Írland)

Norður-Írland

Nr. 74/31

(*) 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.

II. HLUTI

Aðildarríki eða svæði þeirra með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum blátunguveiru
Engin, sem stendur.
_____
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IX. VIÐAUKI

MEINDÝRASMIT AF VÖLDUM VARROA SPP.

Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómslausa stöðu gagnvart meindýrasmiti af völdum Varroa spp.

Aðildarríki

Yfirráðasvæði

Portúgal

Eyjan Corvo
Eyjan Graciosa
Eyjan São Jorge
Eyjan Santa Maria
Eyjan São Miguel
Eyjan Terceira

Finnland

Álandseyjar

18.11.2021
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X. VIÐAUKI

SÝKING AF VÖLDUM NEWCASTLE-VEIKIVEIRU

Aðildarríki eða svæði þeirra með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru án
bólusetningar

Aðildarríki

Yfirráðasvæði

Finnland

Allt yfirráðasvæðið

Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið

Nr. 74/33

Nr. 74/34
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XI. VIÐAUKI

ALVARLEG FUGLAINFLÚENSA (HPAI)

Hólf sem eru laus við alvarlega fuglainflúensu
Aðildarríki

Frakkland

Heiti

Hólf ISA Bretagne sem nær yfir starfsstöðvar með kóðana EDE 22080055,
22277180, 22203429, 22059174 og 22295000.
Hólf SASSO Sabres sem nær yfir starfsstöð með kóðann EDE 40246082.
Hólf SASSO Soulitré sem nær yfir starfsstöð með kóðann EDE 72341105.

Holland (Niðurland)

Verbeek’s poultry international B.V með samþykkisnúmer 1122.
Institut de selection animale B.V með samþykkisnúmer 2338.
Cobb Europe B.V. með samþykkisnúmer 2951.

18.11.2021
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Nr. 74/35

XII. VIÐAUKI

VEIRUBLÆÐI (VHS-veiki)

I. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart VHS-veiki,
svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu
gagnvart VHS-veiki og
svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart VHS-veiki, þar sem vatnasviðið, sem sér
þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi
Aðildarríki (*)

Yfirráðasvæði

Danmörk

Allt yfirráðasvæðið á fastalandinu

Írland

Allt yfirráðasvæðið

Kýpur

Allt yfirráðasvæðið á fastalandinu

Finnland

Allt yfirráðasvæðið, nema Álandseyjar

Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið

Breska konungsríkið (Norður-Írland)

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.

II. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna VHS-veiki,
svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna
VHS-veiki,
svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna VHS-veiki, þar sem vatnasviðið, sem sér þessum
svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi

Aðildarríki

Eistland

Yfirráðasvæði

Allt yfirráðasvæðið

Dagsetning upphaflegs samþykkis eins og
um getur í 2. lið 49. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2020/689

21. apríl 2021
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

18.11.2021

XIII. VIÐAUKI

IÐRADREP (IHN-veiki)

I. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart IHN-veiki,
svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu
gagnvart IHN-veiki,
og svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart IHN-veiki, þar sem vatnasviðið, sem sér
þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi
Aðildarríki (*)

Yfirráðasvæði

Danmörk

Allt yfirráðasvæðið

Írland

Allt yfirráðasvæðið

Kýpur

Allt yfirráðasvæðið á fastalandinu

Finnland

Allt yfirráðasvæði, nema hólf strandlengjunnar í Ii, Kuivaniemi, og
eftirfarandi vatnasvið: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 svæði
Saarijärvi og 4.41 svæði Pielinen

Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið

Breska konungsríkið (Norður-Írland)

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.

II. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna IHN-veiki,
svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta
útrýmingaráætlun vegna IHN-veiki og
svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna IHN-veiki, þar sem vatnasviðið, sem sér
þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki eða þriðja landi

Aðildarríki

Eistland

Yfirráðasvæði

Allt yfirráðasvæðið

Dagsetning upphaflegs samþykkis eins og um
getur í 2. lið 49. gr. framseldrar reglugerðar
(ESB) 2020/689

21. apríl 2021
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Nr. 74/37

XIV. VIÐAUKI

SÝKING AF VÖLDUM BLÓÐÞORRAVEIRU AF ARFGERÐ MEÐ HRP-ÚRFELLINGU

I. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum blóðþorraveiru
af arfgerð með HPR-úrfellingu,
svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart
sýkingu af völdum blóðþorraveiru af arfgerð með HPR-úrfellingu og
svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum blóðþorraveiru af arfgerð með HPRúrfellingu, þar sem vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru
aðildarríki eða þriðja landi
Aðildarríki (*)

Yfirráðasvæði

Belgía

Allt yfirráðasvæðið

Búlgaría

Allt yfirráðasvæðið

Tékkland

Allt yfirráðasvæðið

Danmörk

Allt yfirráðasvæðið

Þýskaland

Allt yfirráðasvæðið

Eistland

Allt yfirráðasvæðið

Írland

Allt yfirráðasvæðið

Grikkland

Allt yfirráðasvæðið

Spánn

Allt yfirráðasvæðið

Frakkland

Allt yfirráðasvæðið

Króatía

Allt yfirráðasvæðið

Ítalía

Allt yfirráðasvæðið

Kýpur

Allt yfirráðasvæðið

Lettland

Allt yfirráðasvæðið

Litáen (Lietuva)

Allt yfirráðasvæðið

Lúxemborg

Allt yfirráðasvæðið

Ungverjaland

Allt yfirráðasvæðið

Malta

Allt yfirráðasvæðið

Holland (Niðurland)

Allt yfirráðasvæðið

Austurríki

Allt yfirráðasvæðið

Pólland

Allt yfirráðasvæðið

Portúgal

Allt yfirráðasvæðið

Rúmenía

Allt yfirráðasvæðið

Slóvenía

Allt yfirráðasvæðið

Slóvakía

Allt yfirráðasvæðið

Finnland

Allt yfirráðasvæðið

Nr. 74/38
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Svíþjóð

Allt yfirráðasvæðið

Breska konungsríkið (Norður-Írland)

Norður-Írland

18.11.2021

(*) 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.

II. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum
blóðþorraveiru af arfgerð með HPR-úrfellingu,
svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna
sýkingar af völdum blóðþorraveiru af arfgerð með HPR-úrfellingu og
svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum blóðþorraveiru af arfgerð með
HPR-úrfellingu, þar sem vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með
öðru aðildarríki eða þriðja landi
Engin, sem stendur.
_____

18.11.2021
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Nr. 74/39

XV. VIÐAUKI

SÝKING AF VÖLDUM MARTELÍUVEIKISÝKILS (MARTEILIA REFRINGENS)

I. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum
martelíuveikisýkils,
svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart
sýkingu af völdum martelíuveikisýkils og
svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum martelíuveikisýkils, þar sem
vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki
eða þriðja landi
Aðildarríki (*)

Yfirráðasvæði

Írland

Allt yfirráðasvæðið

Breska konungsríkið (Norður-Írland)

Öll strandlengja Norður-Írlands, nema Belfast Lough og Dundrum Bay.

(*) 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.

II. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum
martelíuveikisýkils,
svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta
útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum martelíuveikisýkils og
svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum martelíuveikisýkils,
þar sem vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru
aðildarríki eða þriðja landi
Engin, sem stendur.
_____
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XVI. VIÐAUKI

SÝKING AF VÖLDUM BONAMIA EXITIOSA

I. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Bonamia
exitiosa,
svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart
sýkingu af völdum Bonamia exitiosa og
svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum Bonamia exitiosa, þar sem
vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki
eða þriðja landi
Aðildarríki

Eistland

Yfirráðasvæði

Allt yfirráðasvæðið

II. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum Bonamia
exitiosa,
svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta
útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum Bonamia exitiosa og
svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum Bonamia exitiosa, þar
sem vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru
aðildarríki eða þriðja landi
Engin, sem stendur.
_____

18.11.2021

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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XVII. VIÐAUKI

SÝKING AF VÖLDUM OSTRUVEIKISÝKILS (BONAMIA OSTREAE)

I. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum ostruveikisýkils,
svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart
sýkingu af völdum ostruveikisýkils og
svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum ostruveikisýkils, þar sem
vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki
eða þriðja landi
Aðildarríki (*)

Yfirráðasvæði

Eistland

Allt yfirráðasvæðið

Írland

Öll strandlengja Írlands, nema: Cork Harbour, Galway Bay, Ballinakill
Harbour, Clew Bay, Achill Sound, Loughmore, Blacksod Bay, Lough Foyle,
Lough Swilly og Kilkieran Bay.

Breska konungsríkið (Norður-Írland)

Öll strandlengja Norður-Írlands, nema: Lough Foyle og Strangford Lough.

(*) 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.

II. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum
ostruveikisýkils,
svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta
útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum ostruveikisýkils og
svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum ostruveikisýkils, þar
sem vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru
aðildarríki eða þriðja landi
Engin, sem stendur.
_____
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XVIII. VIÐAUKI

SÝKING AF VÖLDUM HVÍTBLETTAVEIKIVEIRU

I. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum
hvítblettaveikiveiru,
svæði eða hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með sjúkdómalausa stöðu
gagnvart sýkingu af völdum hvítblettaveikiveiru og
svæði eða hólf aðildarríkja með sjúkdómalausa stöðu gagnvart sýkingu af völdum hvítblettaveikiveiru, þar sem
vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru aðildarríki
eða þriðja landi
Engin, sem stendur.
II. HLUTI

Aðildarríki þar sem allt yfirráðasvæði þeirra er með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum
hvítblettaveikiveiru,
svæði og hólf aðildarríkja þar sem yfir 75% yfirráðasvæðis aðildarríkisins er með samþykkta
útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum hvítblettaveikiveiru og
svæði og hólf aðildarríkja með samþykkta útrýmingaráætlun vegna sýkingar af völdum hvítblettaveikiveiru,
þar sem vatnasviðið, sem sér þessum svæðum eða hólfum aðildarríkja fyrir vatni er sameiginlegt með öðru
aðildarríki eða þriðja landi
Engin, sem stendur.
__________

