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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 82/894/EBE frá  
21. desember 1982 um tilkynningu dýrasjúkdóma innan Banda-
lagsins (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) 
nr. 807/2003(2), einkum 2. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 82/894/EBE er mælt fyrir um tilkynningu 
um uppkomu tiltekinna dýrasjúkdóma, þ.m.t. kúariða, í 
Bandalaginu. Með þessari tilskipun er kveðið á um að 
aðildarríkin skuli tilkynna bæði framkvæmdastjórninni 
og aðildarríkjunum innan sólarhrings um frumuppkomu 
kúariðu. Í tilskipun 82/894/EBE er einnig kveðið á um 
að seinni uppkoma kúariðu skuli tilkynnt framkvæmda-
stjórninni vikulega.

2) Í ýmsum ákvörðunum framkvæmdastjórnar, sú síðasta 
er ákvörðun 98/12/EB (3), er aðildarríkjunum veitt tíma-
bundin undanþága frá kröfum tilskipunar 82/894/EBE 
um að tilkynna frumuppkomu kúariðu innan sólar-
hrings. Í tímabundnu undanþágunni, sem er veitt með 
ákvörðun 98/12/EB, er kveðið á um að tilkynna skuli 
framkvæmdastjórninni vikulega um alla uppkomu 
kúariðu.

3) Uppkoma kúariðu á sér enn stað í Bandalaginu. Í ljósi 
fenginnar reynslu virðist vikuleg tilkynning um uppkomu 
kúariðu nægja vegna seinni uppkomu. Því er viðeigandi 
að viðhalda tímabundinni undanþágu sem gerir aðildar-
ríkjunum kleift að tilkynna framkvæmdastjórninni 
vikulega um frumuppkomu kúariðu.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru 
í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og 
heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 3. gr tilskipunar 82/894/EBE skal til-
kynna um alla uppkomu kúariðu fram til 31. desember 2007 í 
samræmi við 4. grein þeirrar tilskipunar.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 10. október 2003.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

David BYRNE

framkvæmdastjóri.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 260, 11.10.2003, bls. 36. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2/2007 frá  
27. apríl 2007 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 38, 9.8.2007, bls. 3. 
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EES-STOFNANIR
SAmEIgINLEgA EES-NEFNDIN

ÁKVÖRÐUN FRAmKVÆmDASTJÓRNARINNAR

frá 10. október 2003

um að veita tímabundna undanþágu frá tilskipun 82/894/EBE að því er varðar tíðni tilkynninga um frum-
uppkomu kúariðu (*)

(tilkynnt með númeri C(2003) 3561)

(2003/724/EB)


