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                                   ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                        2010/EES/6/13 

frá 13. desember 2006 

um breytingu á ákvörðun 2005/176/EB um kerfisbundið eyðublað og kóða fyrir tilkynningu um 
dýrasjúkdóma samkvæmt tilskipun ráðsins 82/894/EBE (*) 

(tilkynnt með númeri C(2006) 6437) 

 (2006/924/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af aðildarsáttmála Búlgaríu og Rúmeníu, einkum 
3. mgr. 4. gr., 

með hliðsjón af lögum um aðild Búlgaríu og Rúmeníu, einkum 
56. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 82/894/EBE frá 21. desember 
1982 um tilkynningu dýrasjúkdóma innan Bandalagsins°(1), 
einkum 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/176/EB er 
mælt fyrir um kerfisbundið eyðublað og kóða fyrir 
tilkynningu um dýrasjúkdóma samkvæmt tilskipun 
82/894/EBE (2). 

2) Með tilliti til aðildar Búlgaríu og Rúmeníu er rétt að 
fram fari aðlögun á ákvörðun 2005/176/EB. 

3) Í ákvörðun sameiginlegrar nefndar Evrópubandalagsins 
og Færeyja nr. 1/2001 frá 31. janúar 2001, þar sem mælt 
er fyrir um ákvæði til að hrinda í framkvæmd bókun um 
heilbrigði dýra og dýraafurða sem fylgir með samningi 
milli Evrópubandalagsins annars vegar og ríkisstjórnar 
Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins vegar°(3), 
kemur fram að Færeyjar skuli taka þátt í tilkynningakerfi 
fyrir dýrasjúkdóma (ADNS-kerfi). 

4) Færeyjar hafa sent framkvæmdastjórninni skrá yfir héruð 
þar sem Færeyjar koma til með að nota tilkynningakerfið 
fyrir dýrasjúkdóma. Því er rétt að bæta þessum svæðum 
við ákvörðun 2005/176/EB. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 354, 14.12.2006, bls. 48. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007 frá 26. 
október 2007 um breytingu á  um breytingu á ýmsum viðaukum og 
bókunum við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 19, 10.4.2008, p. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 378, 31.12.1982, bls. 58. Tilskipuninni var síðast breytt með 
ákvörðun 2004/216/EB (Stjtíð. ESB L 67, 5.3.2004, bls. 27). 

(2) Stjtíð. ESB L 59, 5.3.2005, bls. 40. 
(3) Stjtíð. EB L 46, 16.2.2001, bls. 24. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 

nr. 2/2005 (Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2006, bls. 46). 

5) Spánn hefur breytt heitum og mörkum 
dýralæknaumdæma sinna. Aðlögun svæðanna á Spáni 
hefur áhrif á tilkynningakerfið fyrir dýrasjúkdóma sem 
sett var fram í ákvörðun 2005/176/EB. Því skulu nýju 
svæðin koma í stað þeirra svæða sem nú eru í 
tilkynningakerfinu fyrir dýrasjúkdóma. 

6) Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin (OIE) samþykkti á 
allsherjarþingi sínu í maí 2005 endurskoðaðan kafla um 
fuglainflúensu og þar með varð skyldubundið frá og með 
1. janúar 2006 að tilkynna Alþjóðadýraheilbrigðis-
stofnuninni bæði um alvarlega fuglainflúensu og væga 
fuglainflúensu. Til þess að geta greint tilkynningar um 
uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu til tilkynningakerfis 
fyrir dýrasjúkdóma frá tilkynningum um uppkomu 
vægrar fuglainflúensu skal gefa upp mismunandi 
sjúkdómskóða fyrir þessa sjúkdóma. 

7) Til þess að geta greint uppkomu alvarlegrar 
fuglainflúensu í villtum fuglum frá uppkomu í alifuglum 
skal ennfremur gefa upp mismunandi kóða fyrir þessi 
aðgreindu tilvik. 

8) Því ber að breyta ákvörðun 2005/176/EB til samræmis 
við það. 

9) Með tilliti til trúnaðarkvaðar á þeim upplýsingum, sem 
eru sendar, skal ekki birta viðaukana við þessa ákvörðun. 

10) 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. 

Ákvörðun 2005/176/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað IV., V. og X/11. viðauka komi texti I. viðauka við 
þessa ákvörðun. 

2. Texta II. viðauka við þessa ákvörðun er bætt við í 
X. viðauka 
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2. gr. 

Ákvörðun þessi gildir frá 1. janúar 2007. 

Búlgaría og Rúmenía bætast við í IV. og X. viðauka við ákvörðun 2005/176/EB með fyrirvara um og frá og 
með gildistökudegi laga um aðild Búlgaríu og Rúmeníu. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 13. desember 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 


