Samningur um Evrópska
efnahagssvæðið
Sameiginlega EES-nefndin

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 69/98
frá 17. júlí 1998
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:
I. viðauka við samninginn (Heilbrigði dýra og plantna) var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 40/96 frá 5. júlí 1996( 1).
Aðilar að EES-samningnum hafa endurskoðað I. kafla I. viðauka við samninginn í samræmi
við inngangsorð þess kafla.
Í kjölfar þessarar endurskoðunar hafa samningsaðilar ákveðið að fella inn í I. kafla ákvæði
um tengsl við þriðju lönd í gerðunum sem vísað er til í þeim kafla sem og ákvæði er varða
landamæraeftirlit og velferð dýra.
Samningsaðilar hafa ákveðið að fella inn í samninginn allar útistandandi EB-gerðir á sviði
dýraheilbrigðis sem varða EES.
Gerðirnar sem um getur í I. kafla gilda um Ísland þegar það er tekið fram.
Liechtenstein mun fyrir 1. janúar árið 2000 hrinda í framkvæmd þeirri útgáfu I. kafla sem gilti
áður en þessi ákvörðun var samþykkt.
Setja skal sérreglur sem taka tillit til sérkenna á sviði dýraheilbrigðis.
(1) Stjtíð. EB L 291, 14.11.1996, bls. 37 og EES-viðbætir nr. 51, 14.11.1996, bls. 7.
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Uppfæra skal II. kafla (Fóður) og III. kafla (Heilbrigði plantna) í I. viðauka í kjölfar
inngöngu Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins Svíþjóðar í
Evrópusambandið.
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:
1. gr.
Í stað I. viðauka við EES-samninginn komi viðauki við þessa ákvörðun.
2. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. janúar 1999, að því tilskildu að allar tilkynningar
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
3. gr.
Ákvörðun þessi skal
Evrópubandalagsins.
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og EES-viðbæti við

Stjórnartíðindi

Gjört í Brussel 17. júlí 1998.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formaður

N. v. Liechtenstein

Ritarar
sameiginlegu EES-nefndarinnar

G. Vik

E. Gerner
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