ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 41/2009
frá 24. apríl 2009
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í
því sem hér fer á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
22/2009 frá 17. mars 2009 ( 1 ).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1237/2007 frá
23. október 2007 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
2160/2003 og ákvörðun 2006/696/EB að því er varðar setningu eggja úr hópum
varphæna, sem eru smitaðir af salmonellu, á markað (2 ).

3)

Fella ber inn í samninginn reglugerð ráðsins (EB) nr. 1560/2007 frá 17. desember 2007
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 21/2004 að því er varðar dagsetningu innleiðingar á
rafrænni auðkenningu sauðfjár og geita ( 3 ).

4)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/616/EB frá 5.
september 2007 um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB og 2002/459/EB að því er
varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum ( 4 ).

5)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/843/EB frá 11.
desember 2007 um að samþykkja áætlanir um varnir gegn salmonellu í hópum
undaneldisfugla af tegundinni Gallus gallus í tilteknum þriðju löndum í samræmi við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 og um breytingu á ákvörðun
2006/696/EB að því er varðar tilteknar kröfur á sviði lýðheilsu við innflutning á
alifuglum og útungunareggjum ( 5 ).

6)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/848/EB frá 11.
desember 2007 um samþykkt tiltekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í hópum
varphæna af tegundinni Gallus gallus (6 ).

7)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/849/EB frá 12.
desember 2007 um samþykki fyrir breytingum á landsáætlun, sem Finnland hefur lagt
fram, um varnir gegn salmonellu í undaneldishópum af tegundinni Gallus gallus (7 ).

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

Stjtíð. ESB L 130, 28.5.2009, bls. 6, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 28.5.2009, bls. 5.
Stjtíð. ESB L 280, 24.10.2007, bls. 5.
Stjtíð. ESB L 340, 22.12.2007, bls. 25.
Stjtíð. ESB L 254, 28.9.2007, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2007, bls. 81.
Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls. 83.
Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls. 85.
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8)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/873/EB frá 18.
desember 2007 um samþykki fyrir landsáætlun, sem Búlgaría hefur lagt fram, um varnir
gegn salmonellu í undaneldishópum af tegundinni Gallus gallus (8 ).

9)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/874/EB frá 18.
desember 2007 um samþykki fyrir landsáætlun, sem Rúmenía hefur lagt fram, um varnir
gegn salmonellu í undaneldishópum af tegundinni Gallus gallus (9 ).

10)

Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins.
Ákvörðun þessi tekur til Íslands með aðlögunarfrestinum sem mælt er fyrir um í 2. mgr.
inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka á þeim sviðum sem vörðuðu ekki Ísland áður en
kaflinn var endurskoðaður samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
133/2007 frá 26. október 2007.

11)

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem segir í viðauka við ákvörðun þessa.
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1237/2007 og 1560/2007 og ákvarðana
2007/616/EB, 2007/843/EB, 2007/848/EB, 2007/849/EB, 2007/873/EB og 2007/874/EB, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 25. apríl 2009 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. apríl 2009.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Alan Seatter
formaður.

(8) Stjtíð. ESB L 344, 28.12.2007, bls. 45.
(9) Stjtíð. ESB L 344, 28.12.2007, bls. 46.
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2009
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:
1.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 7b (reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004) í hluta 1.1:
„–

2.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2001/881/EB) og 46. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/459/EB) í hluta 1.2:
„–

3.

32007 D 0616: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/616/EB frá 5. september
2007 (Stjtíð. ESB L 254, 28.9.2007, bls. 1).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 8b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
2160/2003) í hluta 7.1:
„–

4.

32007 R 1560: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1560/2007 frá 17. desember 2007 (Stjtíð.
ESB L 340, 22.12.2007, bls. 25).“

32007 R 1237: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1237/2007 frá 23.
október 2007 (Stjtíð. ESB L 280, 24.10.2007, bls. 5).“

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 4d (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2006/759/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 7.2:
„4e.

32007 D 0843: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/843/EB frá 11. desember 2007 um að samþykkja áætlanir um varnir gegn salmonellu í hópum
undaneldisfugla af tegundinni Gallus gallus í tilteknum þriðju löndum í samræmi
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 og um breytingu á
ákvörðun 2006/696/EB að því er varðar tilteknar kröfur á sviði lýðheilsu við innflutning á alifuglum og útungunareggjum (Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2007, bls. 81).

4f.

32007 D 0848: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/848/EB frá 11. desember 2007 um samþykkt tiltekinna landsáætlana um varnir gegn salmonellu í
hópum varphæna af tegundinni Gallus gallus (Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls.
83).

4g.

32007 D 0849: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/849/EB frá 12. desember 2007 um samþykki fyrir breytingum á landsáætlun, sem Finnland hefur lagt
fram, um varnir gegn salmonellu í undaneldishópum af tegundinni Gallus gallus
(Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls. 85).

4h.

32007 D 0873: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/873/EB frá 18. desember 2007 um samþykki fyrir landsáætlun, sem Búlgaría hefur lagt fram, um varnir
gegn salmonellu í undaneldishópum af tegundinni Gallus gallus (Stjtíð. ESB L
344, 28.12.2007, bls. 45).

4i.

32007 D 0874: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/874/EB frá 18. desember 2007 um samþykki fyrir landsáætlun, sem Rúmenía hefur lagt fram, um varnir
gegn salmonellu í undaneldishópum af tegundinni Gallus gallus (Stjtíð. ESB L
344, 28.12.2007, bls. 46).“
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