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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

frá 21. desember 1998 

um niðurfellingu á ákvörðun 96/276/EB um tilteknar verndarráðstafanir vegna samloka 
(tvískelja lindýra) frá Túnis(*) 

(tilkynnt með númeri K(1998) 4340) 

 (1999/40/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/675/EBE frá 
10. desember 1990 um meginreglur um skipulag 
dýraheilbrigðiseftirlits með afurðum sem fluttar eru inn til 
bandalagsins frá þriðju löndum (1), eins og henni var síðast 
breytt með tilskipun 96/43/EB (2), einkum 19. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Í kjölfar þess að eiturefni sem veldur niðurgangi hefur 
greinst í samlokum (tvískelja lindýrum), sem eru fluttar inn 
til bandalagsins frá Túnis, samþykkti framkvæmdastjórnin 
ákvörðun 96/276/EB um tilteknar verndarráðstafanir vegna 
samloka (tvískelja lindýra) frá Túnis (3). 

Hópur sérfræðinga á vegum framkvæmdastjórnarinnar 
heimsótti Túnis til að meta þær verndarráðstafanir sem 
túnisísk yfirvöld höfðu gripið til. 

Verndarráðstafanir og heilbrigðisábyrgðir túnisískra 
yfirvalda eru fullnægjandi þannig að nú er aftur hægt að 
heimila innflutning á samlokum (tvískelja lindýrum) frá 
Túnis. 

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/569/EB (4) eru sett 
sérstök skilyrði fyrir innflutningi á lifandi samlokum 
(tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og 
sæsniglum upprunnum í Túnis. 

                                                
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 11, 16.1.1999, bls. 48, var nefnd 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 130/1999 frá 5. 
nóvember 1999 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

 
(1) Stjtíð. EB L 373, 31. 12. 1990, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 162, 1. 7. 1996, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 103, 26. 4. 1996, bls. 56. 
(4) Stjtíð. EB L 277, 14. 10. 1998, bls. 31. 

Ákvörðun 96/276/EB ber því að fella úr gildi. 
 
Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í 
samræmi við álit fastanefndarinnar um dýraheilbrigði. 
 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 

Ákvörðun 96/276/EB falli úr gildi. 
 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu breyta ráðstöfunum sínum að því er 
varðar innflutning til samræmis við þessa ákvörðun. Þau 
skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um ráðstafanir sínar. 
 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 21. desember 1998.  

 
 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Franz FISCHLER 

 framkvæmdastjóri. 
 
 
 
  
 


