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                           ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                   2007/EES/16/02 

frá 29. ágúst 2003 

um bráðabirgðaráðstafanir sem gera skal í Ungverjalandi með tilliti til heilbrigðiseftirlits 
 með afurðum úr dýraríkinu frá Rúmeníu (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 3074) 

(2003/630/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 
1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits 
með afurðum sem fluttar eru inn til Bandalagsins frá þriðju 
löndum (1), eins og henni var breytt með b-lið 53. liðar 
1. liðar B-hluta 6. kafla í II. viðauka við lögin um aðild 
Tékklands, Eistlands, Kýpur, Lettlands, Litháens, Ungverja-
lands, Möltu, Póllands, Slóveníu og Slóvakíu, einkum 
21. gr., 

með hliðsjón af lögum um aðildarskilmála Tékklands, Eist-
lands, Kýpur, Lettlands, Litháens, Ungverjalands, Möltu, 
Póllands, Slóveníu og Slóvakíu að Evrópusambandinu og 
aðlögun á sáttmálunum sem Evrópusambandið er grund-
vallað á, einkum 42. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ungverjalandi hefur verið veitt þriggja ára aðlögunar-
tímabil í tengslum við tiltekna þætti heilbrigðiseftirlits 
dýralæknis sem varða staðla fyrir nauðsynlega 
aðstöðu á landamærunum að Rúmeníu fyrir eftirlit 
með afurðum úr dýraríkinu. 

2) Þetta ákvæði takmarkast eingöngu við kröfur um 
aðstöðu og skulu aðrir þættir heilbrigðiseftirlits 
dýralæknis framkvæmdir í samræmi við kröfur ESB. 

3) Því skal tilgreina þær skoðunarstöðvar á landamærum 
Ungverjalands þar sem eftirlit með afurðum úr dýra-
ríkinu frá Rúmeníu fer fram og veita viðeigandi 
undanþágu frá kröfum um skoðunaraðstöðu fyrir 
afurðir úr dýraríkinu á viðkomandi skoðunarstöð á 
landamærum. 

4) Undanþágan frá reglunni um aðskilnað á skoðunar-
stöðvum á landamærum með lítið gegnumstreymi, 
sem kveðið er á um í 5. mgr. 4. gr. ákvörðunar fram-
kvæmdastjórnarinnar 2001/812/EB (2), gildir óháð 
þeim hámarksfjölda sendinga sem undanþágan kveður 
á um. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörð-
un, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mat-
vælaferli og heilbrigði dýra. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Flytja verður afurðir úr dýraríkinu, sem eru fluttar land-
leiðina frá Rúmeníu inn á yfirráðasvæði Ungverjalands, í 
gegnum skoðunarstöðina sem er skráð í viðaukanum. 
 

2. gr. 
 
Ákvæði 5. mgr. 4. gr. ákvörðunar 2001/812/EB gilda um 
skoðunarstöðina á landamærunum, sem er skráð í viðauk-
anum, óháð fjölda sendinga sem fer um skoðunarstöðina. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi við gildistöku aðildarlaganna. 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi gildir til 30. apríl 2007. 
 

5. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 29. ágúst 2003. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 218, 30.8.2003, bls. 55. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 65, 23.12.2004, bls. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9. 
(2) Stjtíð. EB L 306, 23.11.2001, bls. 28. 
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VIÐAUKI 
 
Skoðunarstöðvar á landamærum Ungverjalands og Rúmeníu 
 
Nagylak 
 

 
 
 
 

 


