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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 120/2004 

frá 24. september 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. 

95/2004 frá 9. júlí 2004 (1). 
 
2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/774/EB frá 30. október 2003 um 

viðurkenningu á ákveðnum aðferðum til að hindra myndun sýkla í samlokum (tvískelja 
lindýrum) og sæsniglum ( 2) skal felld inn í samninginn. 

 
3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/831/EB frá 20. nóvember 2003 um breytingu 

á ákvörðunum 2001/881/EB og 2002/459/EB að því er varðar breytingar og frekari 
viðbætur við skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (3) skal felld inn í samninginn. 

 
4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/839/EB frá 21. nóvember 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 iðradreps (4) 
skal felld inn í samninginn. 

 
5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/904/EB frá 15. desember 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 og um breytingu á I. 
og II. viðauka við ákvörðun 2003/634/EB (5) skal felld inn í samninginn. 

 
6) Ákvörðun ráðsins 2003/912/EB frá 17. desember 2003 um breytingu á ákvörðun 

95/408/EB um skilyrði fyrir gerð bráðabirgðaskráa, á tilteknu aðlögunartímabili, yfir 
starfsstöðvar þriðju landa sem aðildarríkjunum er heimilt að flytja inn tilteknar afurðir úr 
dýraríkinu, fiskafurðir og lifandi samlokur (tvískelja lindýr) frá, að því er varðar 
framlengingu gildistíma hennar (6) skal felld inn í samninginn. 

 
7) Með ákvörðun 2003/774/EB er felld úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

93/25/EBE (7), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana 
brott. 

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

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 376, 23.12.2004, bls. 14 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 65, 23.12.2004, bls. 11. 
(2) Stjtíð. ESB L 283, 31.10.2003, bls. 78. 
(3) Stjtíð. ESB L 313, 28.11.2003, bls. 61. 
(4) Stjtíð. ESB L 319, 4.12.2003, bls. 21. 
(5) Stjtíð. ESB L 340, 24.12.2003, bls. 69. 
(6) Stjtíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 112. 
(7) Stjtíð. EB L 16, 25.1.1993, bls. 22. 



 

 2 

 

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

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2003/774/EB, 2003/831/EB, 2003/839/EB, 2003/904/EB 
og 2003/912/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 
fullgiltur.  

 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 25. september 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 24. september 2004. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
Formaður 
 
 
 
 
Kjartan Jóhannsson 
 
 
Ritarar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
 
 
Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 

                                                 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2004 
 

I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2001/881/EB) og 46. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/459/EB) í hluta 1.2: 

„- 32003 D 0831: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/831/EB frá 20. nóvember 
2003 (Stjtíð. ESB L 313, 28.11.2003, bls. 61).“ 

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

2002/308/EB) í hluta 4.2: 

„- 32003 D 0839: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/839/EB frá 21. nóvember 
2003 (Stjtíð. ESB L 319, 4.12.2003, bls. 21).“ 

 
3. Eftirfarandi bætist við í 55. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/634/EB) undir 

fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU 
TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 4.2: 

„ , eins og henni var breytt með: 

- 32003 D 0904: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/904/EB frá 15. desember 
2003 (Stjtíð. ESB L 340, 24.12.2003, bls. 69).“ 

 
4. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 55. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2003/634/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 4.2: 

„56. 32003 D 0904: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/904/EB frá 15. desember 
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 og um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2003/634/EB 
(Stjtíð. ESB L 340, 24.12.2003, bls. 69). 
 
Þessi gerð gildir einnig á Íslandi.“ 

 
5. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 46. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2003/470/EB) í hluta 6.2: 

„47. 32003 D 0774: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/774/EB frá 30. október 
2003 um viðurkenningu á ákveðnum aðferðum til að hindra myndun sýkla í 
samlokum (tvískelja lindýrum) og sæsniglum (Stjtíð. ESB L 283, 31.10.2003, bls. 
78). 
 
Þessi gerð gildir einnig á Íslandi.“ 

 
6. Texti 12. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/25/EBE) í hluta 6.2 falli brott. 

 
7. Eftirfarandi undirliður bætist við í 18. lið (ákvörðun ráðsins 95/408/EB) í hluta 8.1: 

„- 32003 D 0912: Ákvörðun ráðsins 2003/912/EB frá 17. desember 2003 (Stjtíð. ESB 
L 345, 31.12.2003, bls. 112).“ 

 


	Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

