
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 75, 16.3.2002, bls. 62.  
(3) Stjtíð. EB L 75, 16.3.2002, bls. 65.  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 
6. desember 2002 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/225/EB frá 
15. mars 2002 um nákvæmar reglur varðandi framkvæmd
tilskipunar ráðsins 91/492/EBE að því er varðar
hámarksmagn og greiningaraðferðir á tilteknu
sjávarlífeitri í samlokum (tvískelja lindýrum),
skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum (2) skal felld inn
í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/226/EB frá 
15. mars 2002 um að koma á sérstökum könnunum á
heilbrigðisástandi vegna uppskeru og vinnslu á tilteknum
samlokum (tvískelja lindýrum) með skelfiskseitrun sem
veldur minnisleysi (ASP) yfir þeim mörkum sem mælt er
fyrir um í tilskipun ráðsins 91/492/EBE (3) skal felld inn
í samninginn.

4) Ákvörðun þessi á ekki við um Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liðir komi aftan við 41. lið (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2001/182/EB) í hluta 6.2 í I. kafla I.
viðauka við samninginn: 

,,42. 32002 D 0225: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/225/EB frá 15. mars 2002 um nákvæmar reglur
varðandi framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/492/EBE að
því er varðar hámarksmagn og greiningaraðferðir á
tilteknu sjávarlífeitri í samlokum (tvískelja lindýrum),
skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum (Stjtíð. EB L
75, 16.3.2002, bls. 62).

Þessi gerð á einnig við um Ísland.

43. 32002 D 0226: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/226/EB frá 15. mars 2002 um að koma á
sérstökum könnunum á heilbrigðisástandi vegna
uppskeru og vinnslu á tilteknum samlokum (tvískelja
lindýrum) með skelfiskseitrun sem veldur minnisleysi
(ASP) yfir þeim mörkum sem mælt er fyrir um í
tilskipun ráðsins 91/492/EBE (Stjtíð. EB L 75,
16.3.2002, bls. 65).

Þessi gerð á einnig við um Ísland.“

2. gr.

Texti ákvarðana 2002/225/EB og 2002/226/EB á íslensku og
norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 31/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

2003/EES/29/11

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2003 frá 
31. janúar 2003 (1).

2) Bókun 37 við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 140/2002 frá 
8. nóvember 2002 (2).

3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16.
febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (3), eins og
hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 150, 8.6.2002, bls. 71,
skal felld inn í samninginn.

4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1896/2000
frá 7. september 2000 um fyrsta áfanga áætlunarinnar
sem um getur í 2. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins
og ráðsins 98/8/EB um sæfiefni (4) skal felld inn í
samninginn.

5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1687/2002
frá 25. september 2002 um viðbótarfrest til að tilkynna
tiltekin, virk efni sem eru þegar á markaði til notkunar
sem sæfiefni eins og fastsett er í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1896/2000 (5) skal felld inn í samninginn.

6) Nauðsynlegt er að aðlaga tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 98/8/EB og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1896/2000 með tilliti til samningsins.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liðir komi aftan við lið 12m (reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2592/2001) í XV. kafla II.
viðauka við samninginn:

,,12n. 398 L 0008: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu
sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1), eins og
hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 150, 8.6.2002, bls. 71.

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er þennan
samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Eftirfarandi málsgrein bætist við í lok 11. gr.:

,,Skráning, eða síðari breytingar á skráningu, virks
efnis í I. viðauka, í A-hluta I. viðauka eða B-hluta í
I. viðauka, skal einnig athuguð þegar umsækjandi
hefur komið tilskildum skjölum á framfæri við
lögbær yfirvöld í einu EFTA-ríkjanna og lögbær
yfirvöld sem taka á móti þeim í því ríki hafa sent
framkvæmdastjórninni tilskilið mat.“

b) Að því er EFTA-ríkin varðar skal aðlög-
unartímabilið sem vísað er til í 1. mgr. 16. gr. vera
fyrir tímabilið sem nær til 14. maí 2010.

c) Eftirfarandi málsgrein bætist við í lok 1. mgr. 28.
gr.: 

,,EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum
fastanefndarinnar en hafa ekki atkvæðisrétt. Innri
málsmeðferðarreglur nefndarinnar skulu aðlagaðar
þannig að EFTA-ríkin geti tekið virkan þátt í
henni.“

12o. 32000 R 1896: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1896/2000 frá 7. september 2000 um fyrsta
áfanga áætlunarinnar sem um getur í 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um
sæfiefni (Stjtíð. EB L 128, 8.9.2000, bls. 6).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan
samning varðar, aðlöguð sem hér segir, til viðbótar
aðlögunarliðunum við tilskipun 98/7/EB:

a) EFTA-ríkin og framleiðendur í þeim skulu taka þátt
í tíu-ára starfsáætluninni sem um getur í 2. mgr. 16.
gr. tilskipunar 98/8/EB. EFTA-ríkin geta verið
tilnefnd samkvæmt 5. mgr. 7. gr. til að bera ábyrgð
á endurskoðun virkra efna samkvæmt þessari
áætlun.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 32/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)  
og bókun 37 við EES-samninginn 
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(1) Stjtíð. EB L 94, 10.4.2003, bls. 55 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 19,
10.4.2003, bls. 10.  

(2) Stjtíð. EB L 19, 23.1.2003, bls. 5 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 4,
23.1.2003, bls. 5.

(3) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 228, 8.9.2000, bls. 6.
(5) Stjtíð. EB L 258, 26.9.2000, bls. 15.


