
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 138/2003 

 
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-nefndarinnar 

nr. 102/2003 frá 26. september 2003 (1). 
 
2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/42/EB frá 10. janúar 2003 um breytingu 

á tilskipun ráðsins 92/118/EBE að því er varðar kröfur viðvíkjandi kollageni ( 2) 
skal felld inn í samninginn. 

 
3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/44/EB frá 17. janúar 2003 um breytingu 

á ákvörðun 93/52/EBE 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 ( 3) skal felld 
inn í samninginn. 

 
4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/60/EB frá 24. janúar 2003 um breytingu 

á ákvörðun 2000/258/EB um tilnefningu á sérstakri stofnun sem sér um að ákveða 
nauðsynlegar viðmiðanir við stöðlun sermiprófa til að fylgjast með árangri af 
notkun bóluefnis við hundaæði, að því er varðar viðurkenningu á rannsóknarstofum 
í þriðju löndum ( 4) skal felld inn í samninginn. 

 
5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/130/EB frá 26. febrúar 2003 um 

breytingu á ákvörðun 2001/618/EB í því skyni að bæta öllu yfirráðasvæði 
Þýskalands í skrána yfir aðildarríki og svæði sem eru laus við Aujeszky-veiki og 
bæta tilteknum umdæmum í Frakklandi í skrárnar yfir aðildarríki og svæði sem eru 
laus við þessa veiki og yfir svæði þar sem viðurkenndar áætlanir um að útrýma 
Aujeszky-veiki liggja fyrir (5) skal felld inn í samninginn. 

 
6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/164/EB frá 10. mars 2003 um breytingu 

á ákvörðun 1999/466/EB um að staðfesta opinberlega að nautgripahjarðir í 
tilteknum aðildarríkjum eða tilteknum héruðum aðildarríkja séu lausar við öldusótt 
(6) skal felld inn í samninginn. 

 
7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/177/EB frá 12. mars 2003 um breytingu 

á ákvörðun 1999/465/EB um að staðfesta opinberlega að nautgripahjarðir í 
                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 331, 18.12.2003, b ls. 8 og EES-viðbætir v ið St jtíð. ESB nr. 64, 18.12.2003, bls. 7. 
(2) Stjtíð. EB L 13, 18.1.2003, bls. 24. 
(3) Stjtíð. EB L 13, 18.1.2003, bls. 37. 
(4) Stjtíð. EB L 23, 28.1.2003, bls. 30. 
(5) Stjtíð. ESB L 52, 27.2.2003, b ls. 9. 
(6) Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2003, b ls. 49. 



 

 

tilteknum aðildarríkjum eða tilteknum héruðum aðildarríkja séu lausar við smitandi 
hvítblæði í nautgripum (7) skal felld inn í samninginn. 

 
8) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/237/EB frá 3. apríl 2003 um breytingu á 

ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á því að tiltekin héruð á Ítalíu 
séu opinberlega laus við öldusótt ( 8) skal felld inn í samninginn. 

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

1. gr. 
 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem segir í viðauka við ákvörðun þessa. 
 

 
2. gr. 

 
Norskur texti ákvarðana 2003/42/EB, 2003/44/EB, 2003/60/EB, 2003/130/EB, 
2003/164/EB, 2003/177/EB og 2003/237/EB, 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 
sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
 
 
Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 

                                                 
(7) Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2003, b ls. 50. 
(8) Stjtíð. ESB L 87, 4.4.2003, b ls. 13. 
(∗ ) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



 

 

VIÐAUKI 
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 138/2003 

 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

93/52/EBE) í hluta 4.2: 
 

„- 32003 D 0044: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/44/EB frá 17. 
janúar 2003 (Stjtíð. EB L 13, 18.1.2003, bls. 37), 

  
- 32003 D 0237: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/237/EB frá 3. 

apríl 2003 (Stjtíð. ESB L 87, 4.4.2003, bls. 13).“ 
 
2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 46. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

1999/466/EB) í hluta 4.2: 
 

„- 32003 D 0164: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/164/EB frá 10. 
mars 2003 (Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2003, bls. 49).“ 

 
3. Eftirfarandi bætist við í 54. lið (ákvörðun ráðsins 2000/258/EB) í hluta 4.2: 

 
„ , eins og henni var breytt með: 
 
- 32003 D 0060: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/60/EB frá 24. 

janúar 2003 (Stjtíð. EB L 23, 28.1.2003, bls. 30).“ 
 

4. Eftirfarandi undirliður bætist við í 60. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
1999/465/EB) í hluta 4.2: 

 
„- 32003 D 0177: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/177/EB frá 12. 

mars 2003 (Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2003, bls. 50).“ 
 
5. Eftirfarandi undirliður bætist við í 64. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2001/618/EB) í hluta 4.2: 
 

„- 32003 D 0130: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/130/EB frá 26. 
febrúar 2003 (Stjtíð. ESB L 52, 27.2.2003, bls. 9).“ 

 
6. Eftirfarandi undirliður bætist við í 15. lið (tilskipun ráðsins 92/118/EBE) í hluta 6.1 

og í 16. lið (tilskipun ráðsins 92/118/EBE) í hluta 8.1: 
 

„- 32003 D 0042: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/42/EB frá 10. 
janúar 2003 (Stjtíð. EB L 13, 18.1.2003, bls. 24).“ 

 


	Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

