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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. juni 2013 

om godkjenning av planen framlagt av Kroatia for godkjenning av virksomheter med sikte på handel innenfor 

Unionen med fjørfe og rugeegg i henhold til rådsdirektiv 2009/158/EF 

[meddelt under nummer K(2013) 3988] 

(2013/346/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2009/158/EF av  

30. november 2009 om dyrehelsevilkår for handel innenfor 

Fellesskapet med og import fra tredjestater av fjørfe og 

rugeegg(1), særlig artikkel 3 nr. 1 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2009/158/EF skal 

medlemsstatene framlegge en plan for Kommisjonen 

som beskriver de nasjonale tiltak de har til hensikt å 

iverksette for å sikre overholdelse av reglene fastsatt i 

vedlegg II til nevnte direktiv for godkjenning av virk-

somheter med sikte på handel med nevnte varer 

innenfor Unionen. 

2) Med henblikk på sin tiltredelse til Unionen 1. juli 2013 

har Kroatia framlagt sin plan for Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2009/158/EF. 

Planen, endret etter forslag fra Kommisjonen i forbin-

delse med Kommisjonens gjennomgåelse, oppfyller 

kriteriene fastsatt i direktiv 2009/158/EF og gjør det 

mulig å nå målene i nevnte direktiv, forutsatt at planen 

gjennomføres på en effektiv måte og ajourføres 

regelmessig av Kroatia. Den bør derfor godkjennes. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 2.7.2013, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-

avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 5 av 

22.1.2015, s. 10. 

(1) EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74. 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Planen som beskriver de nasjonale tiltak som skal iverksettes 

for å sikre overholdelse av reglene fastsatt i vedlegg II til 

direktiv 2009/158/EF for godkjenning av virksomheter med 

sikte på handel med fjørfe og rugeegg innenfor Unionen fastsatt 

i artikkel 3 nr. 1 i nevnte direktiv, og framlagt for Kommisjonen 

av Kroatia 19. april 2013, godkjennes. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 28. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 
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