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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 72/2007 

frá 6. júlí 2007 

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum 
samkvæmt 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. 

46/2007 frá 8. júní 2007 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/393/EB frá 31. maí 

2006 um tilnefningu tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir gin- og klaufaveiki ( 2). 
 
3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/416/EB frá 14. júní 

2006 um tilteknar bráðabirgðaráðstafanir vegna alvarlegrar fuglainflúensu í alifuglum 
eða öðrum fuglum sem eru í haldi í Bandalaginu ( 3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/427/EB frá 20. júní 

2006 um aðferðir við eftirlit með hæfni og aðferðir við að meta erfðafræðilegt gildi 
hreinræktaðra kynbótadýra af nautgripakyni (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/552/EB frá 3. ágúst 

2006 um breytingu á XI. viðauka við tilskipun ráðsins 2003/85/EB að því er varðar skrá 
yfir rannsóknarstofur sem hafa leyfi til að meðhöndla lifandi gin- og klaufaveikiveiru til 
framleiðslu bóluefnis (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/572/EB frá 18. 

ágúst 2006 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar takmörkunarsvæði 
með tilliti til blátungu á Spáni og í Portúgal (6). 

 
7) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/437/EB frá 4. ágúst 

2006 um samþykkt greiningarhandbókar um fuglainflúensu eins og kveðið er á um í til-
skipun ráðsins 2005/94/EB (7). 

 
8) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/591/EB frá 1. 

september 2006 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar tak-
mörkunarsvæði með tilliti til blátungu ( 8). 

 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 152, 7.6.2006, bls. 31. 
(3) Stjtíð. ESB L 164, 16.6.2006, bls. 61. 
(4) Stjtíð. ESB L 169, 22.6.2006, bls. 56. 
(5) Stjtíð. ESB L 217, 8.8.2006, bls. 29. 
(6) Stjtíð. ESB L 227, 19.8.2006, bls. 60. 
(7) Stjtíð. ESB L 237, 31.8.2006, bls. 1. 
(8) Stjtíð. ESB L 240, 2.9.2006, bls. 15. 
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9) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/633/EB frá 15. 
september 2006 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar tak-
mörkunarsvæði með tilliti til blátungu ( 9). 

 
10) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/650/EB frá 25. 

september 2006 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar tak-
mörkunarsvæði með tilliti til blátungu ( 10). 

 
11) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/693/EB frá 13. 

október 2006 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar skilyrði fyrir 
flutningi frá og um takmörkunarsvæði með tilliti til blátungu (11). 

 
12) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/705/EB frá 20. 

október 2006 um samþykkt áætlunar um forvarnarbólusetningu gegn fuglainflúensu af 
undirgerð H5 á tilteknum bújörðum í Nordrhein-Westfalen sem Þýskaland lagði fram 
samkvæmt tilskipun ráðsins 2005/94/EB (12). 

 
13) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/761/EB frá 9. 

nóvember 2006 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar tak-
mörkunarsvæði með tilliti til blátungu ( 13). 

 
14) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/778/EB frá 14. 

nóvember 2006 um lágmarkskröfur fyrir söfnun upplýsinga við skoðanir á 
framleiðslustöðum þar sem tiltekin dýr eru notuð í landbúnaði ( 14). 

 
15) Samkvæmt ákvörðun 2006/427/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

86/130/EBE (15), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana 
brott. 

 
16) Samkvæmt ákvörðun 2006/778/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2000/50/EB (16), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana 
brott. 

 
17) Ákvörðun þessi á ekki að gilda gagnvart Íslandi og Liechtenstein. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem segir í viðauka við ákvörðun þessa. 
 

2. gr. 
 
Norskur texti ákvarðana 2006/393/EB, 2006/416/EB, 2006/427/EB, 2006/552/EB, 
2006/572/EB, 2006/437/EB, 2006/591/EB, 2006/633/EB, 2006/650/EB, 2006/693/EB, 

                                                 
(9) Stjtíð. ESB L 258, 21.9.2006, bls. 7. 
(10) Stjtíð. ESB L 267, 27.9.2006, bls. 45. 
(11) Stjtíð. ESB L 283, 14.10.2006, bls. 52. 
(12) Stjtíð. ESB L 291, 21.10.2006, bls. 38. 
(13) Stjtíð. ESB L 311, 10.11.2006, bls. 51. 
(14) Stjtíð. ESB L 314, 15.11.2006, bls. 39. 
(15) Stjtíð. EB L 101, 17.4.1986, bls. 37. 
(16) Stjtíð. EB L 19, 25.1.2000, bls. 51. 
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2006/705/EB, 2006/761/EB og 2006/778/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-
indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. 
mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 
 

Gjört í Brussel 6. júlí 2007. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 

                                                 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2007 
 

I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 31. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2005/379/EB) í hluta 2.2: 

„32. 32006 D 0427: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/427/EB frá 20. júní 
2006 um aðferðir við eftirlit með hæfni og aðferðir við að meta erfðafræðilegt 
gildi hreinræktaðra kynbótadýra af nautgripakyni (Stjtíð. ESB L 169, 22.6.2006, 
bls. 56).“ 

 
2. Texti 3. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 86/130/EBE) í hluta 2.2 falli brott. 
 
3. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1a (tilskipun ráðsins 2003/85/EB) í hluta 3.1: 

„– 32006 D 0552: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/552/EB frá 3. ágúst 2006 
(Stjtíð. ESB L 217, 8.8.2006, bls. 29).“ 

 
4. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 33. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2005/393/EB) í hluta 3.2: 

„– 32006 D 0572: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/572/EB frá 18. ágúst 
2006 (Stjtíð. ESB L 227, 19.8.2006, bls. 60), 

– 32006 D 0591: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/591/EB frá 1. september 
2006 (Stjtíð. ESB L 240, 2.9.2006, bls. 15), 

– 32006 D 0633: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/633/EB frá 15. september 
2006 (Stjtíð. ESB L 258, 21.9.2006, bls. 7), 

– 32006 D 0650: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/650/EB frá 25. september 
2006 (Stjtíð. ESB L 267, 27.9.2006, bls. 45), 

– 32006 D 0693: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/693/EB frá 13. október 
2006 (Stjtíð. ESB L 283, 14.10.2006, bls. 52), 

– 32006 D 0761: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/761/EB frá 9. nóvember 
2006 (Stjtíð. ESB L 311, 10.11.2006, bls. 51).“ 

 
5. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 34. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2003/724/EB) í hluta 3.2: 

„35. 32006 D 0393: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/393/EB frá 31. maí 
2006 um tilnefningu tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir gin- og 
klaufaveiki (Stjtíð. ESB L 152, 7.6.2006, bls. 31). 

36. 32006 D 0416: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/416/EB frá 14. júní 
2006 um tilteknar bráðabirgðaráðstafanir vegna alvarlegrar fuglainflúensu í 
alifuglum eða öðrum fuglum sem eru í haldi í Bandalaginu (Stjtíð. ESB L 164, 
16.6.2006, bls. 61). 

37. 32006 D 0437: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/437/EB frá 4. ágúst 
2006 um samþykkt greiningarhandbókar um fuglainflúensu eins og kveðið er á 
um í tilskipun ráðsins 2005/94/EB (Stjtíð. ESB L 237, 31.8.2006, bls. 1).“ 
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6. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 33. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/773/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITS-
STOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 3.2: 

„34. 32006 D 0705: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/705/EB frá 20. október 
2006 um samþykkt áætlunar um forvarnarbólusetningu gegn fuglainflúensu af 
undirgerð H5 á tilteknum bújörðum í Nordrhein-Westfalen sem Þýskaland lagði 
fram samkvæmt tilskipun ráðsins 2005/94/EB (Stjtíð. ESB L 291, 21.10.2006, 
bls. 38).“ 

 
7. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 3. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2004/433/EB) í hluta 9.2: 

„4. 32006 D 0778: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/778/EB frá 14. 
nóvember 2006 um lágmarkskröfur fyrir söfnun upplýsinga við skoðanir á 
framleiðslustöðum þar sem tiltekin dýr eru notuð í landbúnaði (Stjtíð. ESB L 314, 
15.11.2006, bls. 39).“ 

 
8. Texti 9. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/50/EB) í hluta 9.1 falli brott.  
 


