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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 66/2003 

 
frá 20. júní 2003 

 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn 

 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins og hann var aðlagaður 
með bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir „samningurinn“, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar-

innar nr. 31/2003 frá 14. mars 2003 ( 1). 
 
2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um 

setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda 
smitandi heilahrörnunar (2) skal felld inn í samninginn. 

 
3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1248/2001 frá 22. júní 2001 um 

breytingu á III., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 999/2001 að því er varðar faraldursfræðilegt eftirlit með og prófanir á smitandi 
heilahrörnun ( 3) skal felld inn í samninginn. 

 
4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1326/2001 frá 29. júní 2001 um 

bráðabirgðaráðstafanir til að gera það kleift að taka upp reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með 
og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar og um breytingu á VII. 
og XI. viðauka við þá reglugerð (4) skal felld inn í samninginn. 

 
5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 270/2002 frá 14. febrúar 2002 um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um breytingu 
á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar sérstök 
áhættuefni og faraldursfræðilegt eftirlit með smitandi heilahrörnun og breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 1326/2001 að því er varðar fóður og markaðssetningu sauðfjár 
og geita og afurða úr þeim (5) skal felld inn í samninginn. 

 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 137, 5.6.2003, b ls. 30 og EES-viðbætir við St jtíð. ESB nr. 29, 5.6.2003, bls. 20. 
(2) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, b ls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 173, 27.6.2001, b ls. 12. 
(4) Stjtíð. EB L 177, 30.6.2001, b ls. 60. 
(5) Stjtíð. EB L 45, 15.2.2002, bls. 4. 
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6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1494/2002 frá 21. ágúst 2002 um 
breytingu á III., VII. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 999/2001 að því er varðar eftirlit með heilahrörnun í nautgripum, 
útrýmingu smitandi heilahrörnunar, fjarlægingu sérstakra áhættuefna og reglur um 
innflutning lifandi dýra og afurðir úr dýraríkinu ( 6) skal felld inn í samninginn. 

 
7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/1003/EB frá 18. desember 2002 um 

lágmarkskröfur við könnun á arfgerðum príonprótína í sauðfjárkynjum ( 7) skal 
felld inn í samninginn. 

 
8) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 260/2003 frá 12. febrúar 2003 um 

breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er 
varðar útrýmingu smitandi heilahrörnunar í sauðfé og geitum og reglur um 
viðskipti með lifandi sauðfé og geitur og fósturvísa úr nautgripum ( 8) skal felld 
inn í samninginn. 

 
9) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1248/2001 er felld úr gildi 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/272/EB (9), sem er hluti af samningnum 
og ber því að fella brott. 

 
10) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1326/2001 eru felldar úr gildi 

ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar 94/381/EB ( 10) og 94/474/EB (11), sem eru 
hluti af samningnum og ber því að fella brott. 

 
11) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 260/2003 er felld úr gildi 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/290/EBE (12), sem er hluti af samningnum 
og ber því að fella brott. 

 
12) Ákvörðun þessi gildir hvorki í Liechtenstein né á Íslandi. 
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 11. lið (ákvörðun ráðsins 2000/766/EB) í hluta 

7.1: 
 

                                                 
(6) Stjtíð. EB L 225, 22.8.2002, b ls. 3. 
(7) Stjtíð. EB L 349, 24.12.2002, bls. 105. 
(8) Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2003, b ls. 7. 
(9) Stjtíð. EB L 122, 24.4.1998, b ls. 59. 
(10) Stjtíð. EB L 172, 7.7.1994, bls. 23. 
(11) Stjtíð. EB L 194, 29.7.1994, b ls. 96. 
(12) Stjtíð. EB L 152, 4.6.1992, bls. 37. 
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„- 32001 R 1326: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1326/2001 
frá 29. júní 2001 (Stjtíð. EB L 177, 30.6.2001, bls. 60).“ 
 

2. Eftirfarandi bætist við á eftir 11. lið (ákvörðun ráðsins 2000/766/EB) í hluta 7.1: 
 

„Eftirlit með smitandi heilahrörnun (TSE) 
 
12. 32001 R 0999: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 

frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og 
útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (Stjtíð. EB L 147, 
31.5.2001, bls. 1), eins og henni var breytt með: 

 
- 32001 R 1248: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.  

1248/2001 frá 22. júní 2001 (Stjtíð. EB L 173, 27.6.2001, bls. 12). 
 
- 32001 R 1326: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1326/2001 frá 29. júní 2001 (Stjtíð. EB L 177, 30.6.2001, bls. 60). 
 
- 32002 R 0270: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

270/2002 frá 14. febrúar 2002 (Stjtíð. EB L 45, 15.2.2002, bls. 4). 
 
- 32002 R 1494: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1494/2002 frá 21. ágúst 2002 (Stjtíð. EB L 225, 22.8.2002, bls. 3). 
 
- 32003 R 0260: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

260/2003 frá 12. febrúar 2003 (Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2003, bls. 7). 
 
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð 
sem hér segir: 
 
A. Í lið 2.3 í I. hluta kafla A í III. viðauka bætist eftirfarandi við á eftir 

orðinu ‘Svíþjóð’: 
 

„og Noregur“ 
 

B. Í 2. lið II. hluta kafla A í III. viðauka bætist eftirfarandi við: 
 

„Noregur 42 500“ 
 

C. Í 3. lið II. hluta kafla A í III. viðauka bætist eftirfarandi við: 
 

„Noregur 6 000“ 
 

D. Í 3. lið kafla A í X. viðauka bætist eftirfarandi við: 
 

„Noregur: Veterinærinstituttet 
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Postboks 8156 Dep. 
N–0033 Oslo 
Norge“ “ 

 
3. Eftirfarandi bætist við á eftir 16. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2001/9/EB) í hluta 7.2: 
 

„17. 32001 R 1326: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1326/2001 
frá 29. júní 2001 um bráðabirgðaráðstafanir til að gera það kleift að taka 
upp reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu 
reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda 
smitandi heilahrörnunar og um breytingu á VII. og XI. viðauka við þá 
reglugerð (Stjtíð. EB L 177, 30.6.2001, bls. 60), eins og henni var breytt 
með: 

 
- 32002 R 0270: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

270/2002 frá 14. febrúar 2002 (Stjtíð. EB L 45, 15.2.2002, bls. 4). 
 
 

18. 32002 D 1003: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/1003/EB frá 18. 
desember 2002 um lágmarkskröfur við könnun á arfgerðum príonprótína í 
sauðfjárkynjum (Stjtíð. EB L 349, 24.12.2002, bls. 105).“ 

 
4. Texti 7. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/290/EBE), 26. liðar 

(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/381/EB), 27. liðar (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 94/474/EB) og 78. liðar (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 98/272/EB) í hluta 1.2 falli brott. 

 
2. gr. 

 
Texti reglugerða (EB) nr. 999/2001, 1248/2001, 1326/2001, 270/2002, 1494/2002 og 
260/2003 og ákvörðunar 2002/1003/EB á norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

 
3. gr. 

 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 21. júní 2003 að því tilskildu að allar tilkynningar sam-
kvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-
viðbæti við þau. 
 
Gjört í Brussel 20. júní 2003. 
                                                 
(∗ ) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
P. Westerlund 
formaður 
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