ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 26/2005
frá 11. mars 2005
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.
1/2005 frá 8. febrúar 2005 ( 1 ).

2)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/63/EB frá 23. desember 2003 um breytingu á
ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að tiltekin héruð á Ítalíu séu laus
við öldusótt í nautgripum og smitandi nautgripahvítblæði ( 2 ) skal felld inn í samninginn.

3)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/101/EB frá 6. janúar 2004 um breytingu á
viðauka D við tilskipun 88/407/EBE að því er varðar heilbrigðisvottorð vegna viðskipta
innan Bandalagsins með sæði húsdýra af nautgripakyni ( 3 ) skal felld inn í samninginn.

4)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/199/EB frá 27. febrúar 2004 um breytingu á
ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á því að tiltekin héruð á Ítalíu séu
opinberlega laus við öldusótt ( 4 ) skal felld inn í samninginn.

5)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/226/EB frá 4. mars 2004 um að samþykkja
prófanir til að greina mótefni gegn öldusótt í nautgripum innan ramma tilskipunar ráðsins
64/432/EBE ( 5 ) skal felld inn í samninginn.

6)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/230/EB frá 5. mars 2004 um breytingu á
ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að tiltekin héruð á Ítalíu séu laus
við berkla og öldusótt í nautgripum ( 6 ) skal felld inn í samninginn.

7)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/233/EB frá 4. mars 2004 um að heimila
rannsóknarstofum að kanna árangur þess að bólusetja tiltekin húsdýr, sem eru kjötætur,
gegn hundaæði (7 ) skal felld inn í samninginn.

8)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/235/EB frá 1. mars 2004 um
viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna varphæna sem senda á til Finnlands og
Svíþjóðar (8 ) skal felld inn í samninginn.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

Stjtíð. ESB L 161, 23.6.2005, bls. 1 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 32, 23.6.2005, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 13, 20.1.2004, bls. 32.
Stjtíð. ESB L 30, 4.2.2004, bls. 15.
Stjtíð. ESB L 64, 2.3.2004, bls. 41.
Stjtíð. ESB L 68, 6.3.2004, bls. 36.
Stjtíð. ESB L 70, 9.3.2004, bls. 41.
Stjtíð. ESB L 71, 10.3.2004, bls. 30.
Stjtíð. ESB L 72, 11.3.2004, bls. 86.
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9)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/252/EB frá 10. mars 2004 um breytingu á
ákvörðun 2001/106/EB að því er varðar geymslustöðvar fyrir sæði nautgripa ( 9 ) skal
felld inn í samninginn.

10)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/315/EB frá 26. mars 2004 um viðurkenningu
á kerfi eftirlitsneta fyrir nautgripabú sem komið er á fót í aðildarríkjum eða héruðum
aðildarríkja samkvæmt tilskipun 64/432/EBE ( 10 ) skal felld inn í samninginn.

11)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/320/EB frá 31. mars 2004 um breytingu á
ákvörðunum 93/52/EBE, 2001/618/EB og 2003/467/EB varðandi stöðu inngönguríkja að
því er varðar öldusótt (B. melitensis), Aujeszky-veiki (veirukláða í svínum), smitandi
nautgripahvítblæði og öldusótt og berkla í nautgripum og stöðu Frakklands að því er
varðar Aujeszky-veiki ( 11 ) skal felld inn í samninginn.

12)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/448/EB frá 29. apríl 2004 um breytingu á
ákvörðun 2004/233/EB að því er varðar skrá yfir rannsóknarstofur sem heimilt er að
kanna árangur þess að bólusetja tiltekin húsdýr, sem eru kjötætur, gegn hundaæði ( 12 )
skal felld inn í samninginn með breytingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 193, 1.6.2004,
bls. 64.

13)

Ákvörðun þessi varðar ekki Ísland og Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:
1. gr.
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem segir í viðauka við ákvörðun þessa.
2. gr.
Norskur texti ákvarðana 2004/63/EB, 2004/101/EB, 2004/199/EB, 2004/226/EB, 2004/230/EB,
2004/233/EB, 2004/235/EB, 2004/252/EB, 2004/315/EB, 2004/320/EB og 2004/448/EB, með
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 193, 1.6.2004, bls. 64, sem verður birtur í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 12. mars 2005 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 11. mars 2005.

( 9 ) Stjtíð. ESB L 79, 17.3.2004, bls. 45.
( 10 ) Stjtíð. ESB L 100, 6.4.2004, bls. 43.
( 11 ) Stjtíð. ESB L 102, 7.4.2004, bls. 75.
( 12 ) Stjtíð. ESB L 155, 30.4.2004, bls. 80.
( ∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
R. Wright
formaður.
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VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/2005
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:
1.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 7. lið (tilskipun ráðsins 88/407/EBE) í hluta 4.1 og 6. lið
(tilskipun ráðsins 88/407/EBE) í hluta 8.1:
„-

2.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE)
í hluta 4.2:
„-

3.

32004 D 0320: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/320/EB frá 31. mars 2004
(Stjtíð. ESB L 102, 7.4.2004, bls. 75).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í 61. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2001/106/EB) í hluta 4.2:
„-

5.

32004 D 0199: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/199/EB frá 27. febrúar
2004 (Stjtíð. ESB L 64, 2.3.2004, bls. 41).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE)
og 64. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/618/EBE) í hluta 4.2:
„-

4.

32004 D 0101: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/101/EB frá 6. janúar 2004
(Stjtíð. ESB L 30, 4.2.2004, bls. 15).“

32004 D 0252: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/252/EB frá 10. mars 2004
(Stjtíð. ESB L 79, 17.3.2004, bls. 45).“

Eftirfarandi bætist við í 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í hluta
4.2:
„ , eins og henni var breytt með:

6.

-

32004 D 0063: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/63/EB frá 23. desember
2003 (Stjtíð. ESB L 13, 20.1.2004, bls. 32),

-

32004 D 0230: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/230/EB frá 5. mars 2004
(Stjtíð. ESB L 70, 9.3.2004, bls. 41),

-

32004 D 0320: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/320/EB frá 31. mars 2004
(Stjtíð. ESB L 102, 7.4.2004, bls. 75).“

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 74. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2003/886/EB) í hluta 4.2:
75. 32004 D 0226: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/226/EB frá 4. mars 2004
um að samþykkja prófanir til að greina mótefni gegn öldusótt í nautgripum innan
ramma tilskipunar ráðsins 64/432/EBE (Stjtíð. ESB L 68, 6.3.2004, bls. 36).
76. 32004 D 0233: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/233/EB frá 4. mars 2004
um að heimila rannsóknarstofum að kanna árangur þess að bólusetja tiltekin húsdýr,
sem eru kjötætur, gegn hundaæði (Stjtíð. ESB L 71, 10.3.2004, bls. 30), eins og henni
var breytt með:
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-

32004 D 0448: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/448/EB frá 29. apríl
2004 (Stjtíð. ESB L 155, 30.4.2004, bls. 80), með leiðréttingum sem birtust í
Stjtíð. ESB L 193, 1.6.2004, bls. 64.

77. 32004 D 0235: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/235/EB frá 1. mars 2004
um viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna varphæna sem senda á til
Finnlands og Svíþjóðar (Stjtíð. ESB L 72, 11.3.2004, bls. 86).
Ákvæði þessarar ákvörðunar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem
hér segir:
Ákvæði þessarar ákvörðunar eiga við um sendingar til Noregs.
78. 32004 D 0315: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/315/EB frá 26. mars 2004
um viðurkenningu á kerfi eftirlitsneta fyrir nautgripabú sem komið er á fót í
aðildarríkjum eða héruðum aðildarríkja samkvæmt tilskipun 64/432/EBE (Stjtíð. ESB
L 100, 6.4.2004, bls. 43).“
7.

Texti 32. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/161/EB), 55. liðar (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2000/330/EB) og 62. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2001/296/EB) í hluta 4.2 falli brott.

8.

Texti 53. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/544/EB) og 54. liðar (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2002/907/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN
OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 4.2
falli brott.
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