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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
b-lið 4. mgr. 152. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

að höfðu samráði við efnahags- og félagsmálanefnd 
Evrópubandalaganna,

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reglugerð (EB) nr. 999/2001 (2) er ætlað að mynda einn 
lagaramma utan um smitandi heilahrörnunarsjúkdóma í 
Bandalaginu.

2) Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1128/2003 frá 16. júní 2003 um breytingu á reglugerð 
(EB) nr. 999/2001 að því er varðar lengingu þess 
tímabils sem bráðabirgðaráðstafanir gilda (3) var 
gildistími umbreytingarráðstafananna, sem kveðið er á 
um í reglugerð (EB) nr. 999/2001, framlengdur, þó ekki 
lengur en til 1. júlí 2005.

3) Til að tryggja réttarvissu eftir að umbreytingar-
ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í reglugerð (EB) 
nr. 999/2001, falla úr gildi og fram að endurskoðun á 
varanlegu ráðstöfununum og tilkomu heildaráætlunar um 
smitandi heilahrörnunarsjúkdóma þykir rétt að framlengja 
þessar umbreytingarráðstafanir enn frekar til 1. júlí 2007.

4) Í þágu réttarvissu og til að vernda lögmætar væntingar 
atvinnurekenda fram að efnislegri endurskoðun á 
reglugerð (EB) nr. 999/2001, skal þessi reglugerð öðlast 
gildi 1. júlí 2005.

5) Breyta ber reglugerð (EB) nr. 999/2001 til samræmis við 
það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað annarrar málsgreinar 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 
999/2001 komi eftirfarandi:

„Í samræmi við þá málsmeðferð skal samþykkja 
umbreytingarráðstafanir fyrir tímabil sem lýkur eigi síðar 
en 1. júlí 2007 svo að unnt sé að skipta úr núverandi 
fyrirkomulagi yfir í það sem komið er á með þessari 
reglugerð.“

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 932/2005

frá 8. júní 2005

um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar, 
að því er varðar framlengingu á bráðabirgðaráðstöfunum (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 163, 23.6.2005, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2006 frá 22. 
september 2006 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 60, 30.11.2006, bls. 3.

(1) Álit Evrópuþingsins frá 10. maí 2005 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 30. maí 2005.

(2) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 260/2005 (Stjtíð. ESB L 46, 
17.2.2005, bls. 31).

(3) Stjtíð. ESB L 160, 28.6.2003, bls. 1.
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2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. júlí 2005.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 8. júní 2005.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 J. BORRELL FONTELLES N. SCHMIT

 forseti. forseti.

__________________


