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                          TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2006/83/EB                              2010/EES/6/08 

frá 23. október 2006 

um aðlögun á tilskipun 2002/4/EB um skráningu starfsstöðva þar sem haldnar eru varphænur, 
sem fellur undir tilskipun ráðsins 1999/74/EB, vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

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

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 56. gr. aðildarlaganna er kveðið á um að ef nauðsynlegt 
er vegna aðildarinnar að aðlaga gerðir, sem gilda fram 
yfir 1. janúar 2007, og ekki er kveðið á um nauðsynlega 
aðlögun í aðildarlögunum eða í viðaukunum við þau 
skuli framkvæmdastjórnin samþykkja nauðsynlegar 
aðlaganir ef hún hefur samþykkt upphaflegu gerðina. 

2) Í lokagerð ráðstefnunnar, þar sem aðildarsáttmálinn var 
saminn, er tilgreint að hinir háu samningsaðilar hafi náð 
pólitísku samkomulagi um röð aðlagana á gerðum 
stofnananna, sem eru nauðsynlegar vegna aðildarinnar, 
og í henni eru ráðið og framkvæmdastjórnin hvött til að 
samþykkja aðlaganirnar áður en til aðildar kemur, 
fullgera þær og uppfæra, ef þörf krefur, með tilliti til 
þróunar á lögum Sambandsins. 

3) Því ber að breyta ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/4/EB frá 30. janúar 2002 um skráningu starfsstöðva 
þar sem haldnar eru varphænur sem fellur undir tilskipun 
ráðsins 1999/74/EB (1) til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 2002/4/EB er breytt í samræmi við viðaukann. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
frá þeim degi er Búlgaría og Rúmenía fá aðild að 
Evrópusambandinu. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og 
samsvörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar 
tilskipunar. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með aðildardegi 
Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi með fyrirvara um aðildarsáttmála 
Búlgaríu og Rúmeníu og á gildistökudegi hans. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 23. október 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Olli REHN 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 97. 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 Evrópu-
sambandsins nr. 19, 10.4.2008, p. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 30, 31.1.2002, bls. 44. 
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VIÐAUKI 

LANDBÚNAÐUR 

LÖGGJÖF UM DÝR OG DÝRAAFURÐIR OG LÖGGJÖF UM HEILBRIGÐI PLANTNA 

LÖGGJÖF UM DÝR OG DÝRAAFURÐIR 

32002 L 0004: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/4/EB frá 30. janúar 2002 um skráningu starfsstöðva þar sem 
haldnar eru varphænur sem fellur undir tilskipun ráðsins 1999/74/EB (Stjtíð. EB L 30, 31.1.2002, bls. 44), eins og henni er 
breytt með: 

— 12003 T: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum — aðild Lýðveldisins Tékklands, Lýðveldisins 
Eistlands, Lýðveldisins Kýpur, Lýðveldisins Lettlands, Lýðveldisins Litháens, Lýðveldisins Ungverjalands, 
Lýðveldisins Möltu, Lýðveldisins Póllands, Lýðveldisins Slóveníu og Lýðveldisins Slóvakíu, (Stjtíð. ESB L 236, 
23.9.2003, bls. 33). 

Í stað skrárinnar í hluta 2.2 í viðaukanum komi eftirfarandi: 

„AT Austurríki 

BE Belgía 

BG Búlgaría 

CY Kýpur 

CZ Tékkland 

DE Þýskaland 

DK Danmörk 

EE Eistland 

EL Grikkland 

ES Spánn 

FI Finnland 

FR Frakkland 

HU Ungverjaland 

IE Írland 

IT Ítalía 

LT Litháen 

LU Lúxemborg 

LV Lettland 

MT Malta 

NL Holland 

PL Pólland 

PT Portúgal 

RO Rúmenía 

SE Svíþjóð 

SI Slóvenía 

SK Slóvakía 

UK Breska konungsríkið.“ 

 
 


