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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 70/2017
της 5ης Μαΐου 2017
για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας
για τον ΕΟΧ [2019/182]
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η συμφωνία για τον ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εκτελεστική απόφαση (EE) 2016/1840 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2016, για την τροποποίηση του
παραρτήματος IV της οδηγίας 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους διάγνωσης της αφρικανικής
πανώλης των ιπποειδών (1) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(2)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/9 της Επιτροπής, της 4ης Ιανουαρίου 2017, με την οποία επιτρέπεται σε ορισμένα
εργαστήρια στο Μαρόκο και την Ταϊβάν να διενεργούν ορολογικές δοκιμασίες ελέγχου της αποτελεσματικότητας των
αντιλυσσικών εμβολίων σε σκύλους, γάτες και ικτίδες (2) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(3)

Η παρούσα απόφαση αφορά νομοθεσία σχετική με ζώντα ζώα, πλην των ιχθύων και των ζώων υδατοκαλλιέργειας. Η εν
λόγω νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στην Ισλανδία, όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο 2 του εισαγωγικού μέρους του
κεφαλαίου Ι του παραρτήματος I της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στην
Ισλανδία.

(4)

Η παρούσα απόφαση αφορά νομοθεσία σχετικά με κτηνιατρικά θέματα. Η εν λόγω νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στο
Λιχτενστάιν, ενόσω η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων επεκτείνεται στο Λιχτενστάιν, όπως διευκρινίζεται στις τομεακές
προσαρμογές του παραρτήματος I της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται
στο Λιχτενστάιν.

(5)

Το παράρτημα I της συμφωνίας για τον ΕΟΧ πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το κεφάλαιο I του παραρτήματος I της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:
1) Στο σημείο 3 (οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου) του μέρους 4.1 προστίθενται τα εξής:
«, όπως τροποποιήθηκε με:
— 32016 D 1840: Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1840 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2016 (ΕΕ L 280 της
18.10.2016, σ. 33).»
2) Στο σημείο 2 (οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου) του μέρους 8.1 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32016 D 1840: Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1840 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2016 (ΕΕ L 280 της
18.10.2016, σ. 33).»
3) Μετά το σημείο 102 [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1235 της Επιτροπής] του μέρους 4.2 παρεμβάλλεται το
ακόλουθο σημείο:
«103. 32017 D 0009: Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/9 της Επιτροπής, της 4ης Ιανουαρίου 2017, με την οποία
επιτρέπεται σε ορισμένα εργαστήρια στο Μαρόκο και την Ταϊβάν να διενεργούν ορολογικές δοκιμασίες ελέγχου της
αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων σε σκύλους, γάτες και ικτίδες (ΕΕ L 3 της 6.1.2017, σ. 32).
Η πράξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην Ισλανδία.»
Άρθρο 2
Τα κείμενα των εκτελεστικών αποφάσεων (ΕΕ) 2016/1840 και (ΕΕ) 2017/9 στη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο
συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
(1) ΕΕ L 280 της 18.10.2016, σ. 33.
(2) ΕΕ L 3 της 6.1.2017, σ. 32.
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Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2017, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι
κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
Claude MAERTEN

(*) Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.

