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R E GL U G ER Ð
um gildistöku framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/620
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 (dýraheilbrigði).
1. gr.
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í I. kafla I. viðauka, skulu
öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum
ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 231/2021, frá 24.
september 2021, öðlast eftirtalin ESB-gerð gildi hér á landi:
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 útrýmingaráætlun vegna þessara skráðu sjúkdóma. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins nr. 74, frá 18. nóvember 2021, bls. 1.
Reglugerðin skal gilda með þeim aðlögunum sem fram koma í ákvörðun sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 231/2021 og þeim takmörkunum sem leiða af I. kafla I. viðauka við EES-samninginn.
2. gr.
Matvælastofnun fer með eftirlit með því að ákvæðum reglugerðarinnar sé framfylgt í samræmi
við lög nr. 54/1990, um innflutning dýra, lög nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lög
nr. 93/1995, um matvæli, lög nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, lög nr.
60/2006, um varnir gegn fisksjúkdómum og lög nr. 71/2008, um fiskeldi.
3. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 54/1990, um innflutning dýra, lögum nr. 25/1993,
um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum nr. 93/1995, um matvæli, lögum nr. 66/1998, um
dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, lögum nr. 60/2006, um varnir gegn fisksjúkdómum og
lögum nr. 71/2008, um fiskeldi.
Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 29. nóvember 2021.
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