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EES-STOFNANIR
Sameiginlega EES-nefndin
ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 55/2009

2009/EES/47/01

frá 29. maí 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. 41/2009 frá
24. apríl 2009 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 289/2008 frá 31. mars 2008
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1266/2007 um framkvæmdarreglur varðandi tilskipun ráðsins
2000/75/EB að því er varðar varnir, vöktun og eftirlit með tilliti til blátungu og takmarkanir á
flutningum á tilteknum dýrum af smitnæmum tegundum í tengslum við blátungu (2).

3)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 384/2008 frá 29. apríl 2008
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1266/2007 að því er varðar skilyrði fyrir því að dýr með fangi séu
undanþegin brottfararbanninu sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins 2000/75/EB (3).

4)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/185/EB frá 21. febrúar 2008 um
viðbótarábyrgðir í viðskiptum innan Bandalagsins með svín í tengslum við Aujeszky-veiki og um
viðmiðanir fyrir upplýsingar sem skal veita um sjúkdóminn (kerfisbundin útgáfa) (4).

5)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/220/EB frá 12. mars 2008
um breytingu á ákvörðun 2003/135/EB að því er varðar áætlun um útrýmingu svínapestar í
villtum svínum á tilteknum svæðum í sambandsríkjunum Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen
(Þýskalandi) og um neyðarbólusetningu þessara svína gegn svínapest (5).

6)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/233/EB frá 17. mars 2008 um
breytingu á ákvörðun 2004/558/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 64/432/EBE að því er varðar
viðbótarábyrgðir, í tengslum við smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum, vegna viðskipta innan
Bandalagsins með nautgripi og samþykkt áætlana um útrýmingu sjúkdómsins sem tiltekin aðildarríki
hafa lagt fram (6).

7)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/234/EB frá 18. mars 2008 um
breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að tiltekin stjórnsýslusvæði
í Póllandi séu opinberlega laus við smitandi nautgripahvítblæði (7).

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

Stjtíð. ESB L 162, 25.6.2009, bls. 16, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 33, 25.6.2009, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 89, 1.4.2008, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 116, 30.4.2008, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 59, 4.3.2008, bls. 19.
Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2008, bls. 9.
Stjtíð. ESB L 76, 19.3.2008, bls. 56.
Stjtíð. ESB L 76, 19.3.2008, bls. 58.
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8)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/339/EB frá 25. apríl 2008 um
breytingu á XI. viðauka við tilskipun ráðsins 2003/85/EB að því er varðar skrá yfir rannsóknarstofur
sem hafa leyfi til að meðhöndla lifandi gin- og klaufaveikiveiru (18).

9)

Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2008/185/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórn
arinnar 2001/618/EB (29), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr
samningnum.

10) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Íslands eða Liechtensteins.
ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
I. viðauki við samninginn breytist sem segir í viðauka við ákvörðun þessa.
2. gr.
Norskur texti reglugerða (EB) nr. 289/2008 og 384/2008 og ákvarðana 2008/185/EC, 2008/220/EB,
2008/233/EB, 2008/234/EB og 2008/339/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu
sambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 30. maí 2009 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (3*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 29. maí 2009.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Alan Seatter
formaður.

(8)
(9)
(*)

Stjtíð. ESB L 115, 29.4.2008, bls. 39.
Stjtíð. EB L 215, 9.8.2001, bls. 48.
Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2009
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:
1.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1a (tilskipun ráðsins 2003/85/EB) í hluta 3.1:
„– 32008 D 0339: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/339/EB frá 25. apríl 2008 (Stjtíð. ESB L 115,
29.4.2008, bls. 39).“

2.

Eftirfarandi bætist við í 40. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1266/2007) í hluta 3.2:
„eins og henni var breytt með:
–		 32008 R 0289: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 289/2008 frá 31. mars 2008 (Stjtíð. ESB L 89,
1.4.2008, bls. 3),
–		 32008 R 0384: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 384/2008 frá 29. apríl 2008 (Stjtíð. ESB L 116,
30.4.2008, bls. 3).“

3.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 20. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/135/EB) undir fyrirsögninni
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í
hluta 3.2:
„– 32008 D 0220: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/220/EB frá 12. mars 2008 (Stjtíð. ESB L 70,
14.3.2008, bls. 9).“

4.

Brott falli texti 64. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/618/EB) í hluta 4.2.

5.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í hluta 4.2:
„– 32008 D 0234: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/234/EB frá 18. mars 2008 (Stjtíð. ESB L 76,
19.3.2008, bls. 58).“

6.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 80. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/558/EB) í hluta 4.2:
„– 32008 D 0233: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/233/EB frá 17. mars 2008 (Stjtíð. ESB L 76,
19.3.2008, bls. 56).“

7.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 83. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/846/EB) í hluta 4.2:
„84. 32008 D 0185: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/185/EB frá 21. febrúar 2008 um viðbótarábyrgðir
í viðskiptum innan Bandalagsins með svín í tengslum við Aujeszky-veiki og um viðmiðanir fyrir upplýsingar
sem skal veita um sjúkdóminn (Stjtíð. ESB L 59, 4.3.2008, bls. 19).
		

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“
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