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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 137/2003 

 
frá 7. nóvember 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. 102/2003 frá 26. september 2003 (1). 
 
2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/11/EB frá 10. janúar 2003 um 

breytingu á tilskipun ráðsins 85/511/EBE að því er varðar skrár yfir 
rannsóknarstofur sem hafa leyfi til að meðhöndla lifandi gin- og klaufaveikiveiru 
(2) skal felld inn í samninginn. 

 
3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/135/EB frá 27. febrúar 2003 til 

samþykktar áætlunum um að útrýma svínapest og um neyðarbólusetningu villtra 
svína við svínapest í Þýskalandi og í sambandsríkjunum Neðra-Saxlandi 
(Niedersachsen), Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland (3) skal felld 
inn í samninginn. 

 
4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/136/EB frá 27. febrúar 2003 til 

samþykktar áætlunum um að útrýma svínapest í villtum svínum og um 
neyðarbólusetningu villtra svína við svínapest í Lúxemborg (4) skal felld inn í 
samninginn. 

 
5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/218/EB frá 27. mars 2003 um verndar- 

og eftirlitssvæði með tilliti til blátungu og um reglur um flutning dýra til og frá 
þessum svæðum og um að fella úr gildi ákvörðun 2001/783/EB (5) skal felld inn í 
samninginn. 

 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L … 
(2) Stjtíð. EB L 7, 11.1.2003, bls. 82. 
(3) Stjtíð. ESB L 53, 28.2.2003, b ls. 47. 
(4) Stjtíð. ESB L 53, 28.2.2003, b ls. 52. 
(5) Stjtíð. ESB L 82, 28.3.2003, b ls. 71. 
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6) Með ákvörðun 2003/135/EB eru felldar úr gildi ákvarðanir 
framkvæmdastjórnarinnar 1999/39/EB ( 6), 1999/335/EB ( 7), 2000/281/EB (8) og 
2002/161/EB (9), sem eru hluti af samningnum og ber því að fella brott. 

 
7) Með ákvörðun 2003/136/EB er felld úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2002/181/EB (10), sem er hluti af samningnum og ber því að fella brott. 
 
8) Með ákvörðun 2003/218/EB er felld úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2001/783/EB (11), sem er hluti af samningnum og ber því að fella brott. 
 
9) Ákvörðun þessi gildir hvorki á Íslandi né í Liechtenstein. 
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins 85/511/EBE) í hluta 

3.1: 
 

„- 32003 D 0011:  Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/11/EB 
frá 10. janúar 2003 (Stjtíð. EB L 7, 11.1.2003, bls. 82).“ 
 

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 26. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/975/EB) í hluta 3.2: 

 
„27. 32003 D 0218:  Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/218/EB frá 27. 

mars 2003 um verndar- og eftirlitssvæði með tilliti til blátungu og um 
reglur um flutning dýra til og frá þessum svæðum og um að fella úr gildi 
ákvörðun 2001/783/EB (Stjtíð. ESB L 82, 29.3.2003, bls. 35).“ 

 
3. Liður 22 (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/783/EB) í hluta 3.2 falli brott. 
 
4. Undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN 

EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 3.2 bætist eftirfarandi 
liðir við á eftir 19. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/626/EB): 
 
„20. 32003 D 0135: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/135/EB frá 27. 

febrúar 2003 til samþykktar áætlunum um að útrýma svínapest og um 

                                                 
(6) Stjtíð. EB L 11, 16.1.1999, bls. 47. 
(7) Stjtíð. EB L 126, 20.5.1999, b ls. 21. 
(8) Stjtíð. EB L 92, 13.4.2000, bls. 27. 
(9) Stjtíð. EB L 53, 23.2.2002, bls. 43. 
(10) Stjtíð. EB L 61, 2.3.2002, bls. 54. 
(11) Stjtíð. EB L 293, 10.11.2001, bls. 42. 
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neyðarbólusetningu villtra svína við svínapest í Þýskalandi og í 
sambandsríkjunum Neðra-Saxlandi (Niedersachsen), Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland (Stjtíð. ESB L 53, 28.2.2003, bls. 
47). 

 
„21. 32003 D 0136: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/136/EB frá 27. 

febrúar 2003 til samþykktar áætlunum um að útrýma svínapest í villtum 
svínum og um neyðarbólusetningu villtra svína við svínapest í Lúxemborg 
(Stjtíð. ESB L 53, 28.2.2003, bls. 52).“ 

 
5. Undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN 

EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 3.2 falli brott 8. liður 
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/39/EB), 10. liður (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 1999/335/EB), 11. liður (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/281/EB), 15. liður (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/161/EB) og 16. liður (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/181/EB). 
 

2. gr. 
 
Texti ákvarðana 2003/11/EB, 2003/135/EB, 2003/136/EB og 2003/218/EB á norsku, sem 
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

 
3. gr. 

 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 8. nóvember 2003 að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 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 7. nóvember 2003. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
Formaður 
 
 
 
Prins Nikulás af Liechtenstein 
 
 
Ritarar 

                                                 
(∗ ) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
 
 
Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 

 


	Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

