
22.5.2014 Nr. 29/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning til lesenda

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 227/2013 var afturkölluð áður en hún var sam þykkt og því 
er eyða í númeraröðinni.

ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 213/2013

frá 13. desember 2013

um breyt ingu á I. við auka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 415/2013 frá 
6. maí 2013 um frekari skyldur og verk efn i tilvísunarrann sóknarstofa ESB fyrir hundaæði, berkla í 
nautgripum og heilbrigði býflugna, um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 737/2008 og um nið ur fellingu 
reglu gerð ar (ESB) nr. 87/2011 (1).

2) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr. 415/2013 fellur úr gildi reglu gerð fram kvæmda stjórn-
arinnar (ESB) nr. 87/2011 (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella 
hana úr EES-samn ingnum.

3) Ákvörð un þessi varðar lög gjöf um heilbrigði dýra. Ákvæði lög gjafar um heilbrigði dýra skulu 
ekki gilda að því er varðar Liechtenstein meðan ákvæði samn ings Evrópu banda lags ins og 
Sambandsríkisins Sviss um verslun með land bún að arvörur taka einnig til Liechtensteins, eins og 
tilgreint er í að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í I. við auka við EES-samn ing inn. 
Ákvörð un þessi á því ekki að taka til Liechtensteins.

4) I. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði hluta 3.2 í I. kafla I. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi undirliður bætist við í 41. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (EB) nr. 737/2008):

„– 32013 R 0415: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 415/2013 frá 6. maí 2013 
(Stjtíð. ESB L 125, 7.5.2013, bls. 7).“

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir 46. lið (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 175/2010):

„47. 32013 R 0415: Reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 415/2013 frá 6. maí 2013 um 
frekari skyldur og verk efn i tilvísunarrann sóknarstofa ESB fyrir hundaæði, berkla í nautgripum 

(1) Stjtíð. ESB L 125, 7.5.2013, bls. 7.
(2) Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2011, bls. 1.
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(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

og heilbrigði býflugna, um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 737/2008 og um nið ur fellingu reglu-
gerð ar (ESB) nr. 87/2011 (Stjtíð. ESB L 125, 7.5.2013, bls. 7).

Ákvæði þessarar gerðar taka til Íslands að því er varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangsorðanna.“

2. gr.

Texti sjöunda undirliðar (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 87/2011 í 11. lið (reglu gerð 
Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 882/2004) í hluta 1.1 í I. kafla I. við auka falli brott. 

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 415/2013, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 14. desember 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 13. desember 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Þórir Ibsen

formaður.


