
 

 1 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 94/2004 

 
frá 9. júlí 2004 

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

 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum 
samkvæmt 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. 

69/2004 frá 8. júní 2004 (1). 
 
2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/378/EB frá 23. maí 2003 um breytingu á 

ákvörðun 2002/300/EB um skrá yfir svæði sem eru viðurkennd með tilliti til 
bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða marteilíósis (Marteilia refringens) (2) skal felld 
inn í samninginn. 

 
3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/390/EB frá 23. maí 2003 um að setja sérstök 

skilyrði fyrir markaðssetningu á dýrategundum, sem eru aldar og ræktaðar í sjó eða 
vatni og eru ekki taldar næmar fyrir tilteknum sjúkdómum, og afurðum úr þeim dýrum 
(3) skal felld inn í samninginn. 

 
4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/458/EB frá 12. júní 2003 um breytingu á I. 

og II. viðauka við ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og 
viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og/eða 
iðradreps (4) skal felld inn í samninginn. 

 
5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/466/EB frá 13. júní 2003 um viðmiðanir við 

afmörkun svæða og opinbert eftirlit ef upp kemur grunur um blóðþorra eða tilvist hans 
er staðfest (5) skal felld inn í samninginn. 

 
6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/634/EB frá 28. ágúst 2003 um samþykkt 

áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum 
sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski ( 6) skal felld 
inn í samninginn. 

 
7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/729/EB frá 6. október 2003 um breytingu á 

ákvörðun 2002/300/EB um skrá yfir svæði sem eru viðurkennd með tilliti til 
bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða marteilíósis (Marteilia refringens) (7) skal felld 
inn í samninginn. 

 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 349, 25.11.2004, bls. 23 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 25.11.2004, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 130, 27.5.2003, bls. 27. 
(3) Stjtíð. ESB L 135, 3.6.2003, bls. 19. 
(4) Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 93. 
(5) Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 61. 
(6) Stjtíð. ESB L 220, 3.9.2003, bls. 8. 
(7) Stjtíð. ESB L 262, 14.10.2003, bls. 37. 
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8) Með ákvörðun 2003/390/EB eru felldar úr gildi ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar 
93/22/EBE (8) og 93/55/EBE (9), en þær gerðir hafa verið felldar inn í samninginn og 
ber því að fella þær brott. 

 
9) Með ákvörðun 2003/634/EB er felld úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2002/304/EB (10), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana 
brott. 

 
10) Ákvörðun þessi á ekki að gilda í Liechtenstein. 
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

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

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2003/378/EB, 2003/390/EB, 2003/458/EB, 2003/466/EB, 
2003/634/EB og 2003/729/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 10. júlí 2004 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 
1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 
 

Gjört í Brussel 9. júlí 2004. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
Formaður 
 
 
 
 
Kjartan Jóhannsson 
 
 
Ritarar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
 

                                                 
(8) Stjtíð. EB L 16, 25.1.1993, bls. 8. 
(9) Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 24. 
(10) Stjtíð. EB L 104, 20.4.2002, bls. 37. 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 
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VIÐAUKI 
 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2004 
 
Ákvæði I. kafla I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 28. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2003/422/EB) í hluta 3.2: 

„29. 32003 D 0466: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/466/EB frá 13. júní 2003 
um viðmiðanir við afmörkun svæða og opinbert eftirlit ef upp kemur grunur um 
blóðþorra eða tilvist hans er staðfest (Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 61). 

Þessi gerð gildir einnig á Íslandi.“ 
 
2. Eftirfarandi bætist við í 65. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/300/EB) í hluta 

4.2: 

„ , eins og henni var breytt með: 

- 32003 D 0378: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/378/EB frá 23. maí 2003 
(Stjtíð. ESB L 130, 27.5.2003, bls. 27), 

- 32003 D 0729: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/729/EB frá 6. október 2003 
(Stjtíð. ESB L 262, 14.10.2003, bls. 37).“ 

 
3. Eftirfarandi undirliður bætist við í 66. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2002/308/EB) í hluta 4.2: 

„- 32003 D 0458: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/458/EB frá 12. júní 2003 
(Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 93).“ 

 
4. Eftirfarandi undirliðir bætist við á eftir 71. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2003/644/EB) í hluta 4.2: 

„72. 32003 D 0390: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/390/EB frá 23. maí 2003 
um að setja sérstök skilyrði fyrir markaðssetningu á dýrategundum, sem eru aldar 
og ræktaðar í sjó eða vatni og eru ekki taldar næmar fyrir tilteknum sjúkdómum, og 
afurðum úr þeim dýrum (Stjtíð. ESB L 135, 3.6.2003, bls. 19). 

Þessi gerð gildir einnig á Íslandi. 

73. 32003 D 0466: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/466/EB frá 13. júní 2003 
um viðmiðanir við afmörkun svæða og opinbert eftirlit ef upp kemur grunur um 
blóðþorra eða tilvist hans er staðfest (Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 61). 

Þessi gerð gildir einnig á Íslandi.“ 
 
5. Texti 8. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/22/EBE) og 15. liðar (ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 93/55/EBE) í hluta 4.2 falli brott. 
 
6. Undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ bætist eftirfarandi liður við á eftir 54. lið 
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/907/EB) í hluta 4.2: 

„55. 32003 D 0634: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/634/EB frá 28. ágúst 
2003 um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra 
eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og 
iðradreps í fiski (Stjtíð. ESB L 220, 3.9.2003, bls. 8). 
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Þessi gerð gildir einnig á Íslandi.“ 
 
7. Undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ falli brott texti 52. liðar (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/304/EB) í hluta 4.2. 

 


	Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

