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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 98/2007 

frá 28. september 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. 

73/2007 frá 6. júlí 2007 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/858/EB frá 28. 

nóvember 2006 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar tak-
mörkunarsvæði með tilliti til blátungu ( 2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/883/EB frá 5. 

desember 2006 um breytingu á ákvörðun 2006/80/EB að því er varðar Slóveníu ( 3). 
 
4) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/968/EB frá 15. 

desember 2006 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því er varðar 
leiðbeiningar og aðferðir við rafræna auðkenningu sauðfjár og geita (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1923/2006 frá 

18. desember 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um 
forvarnir og varnir gegn tilteknum tegundum smitandi heilahrörnunarsjúkdóma og um 
útrýmingu þeirra (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/11/EB frá 20. 

desember 2006 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/362/EB frá 2. 
maí 2005 um samþykkt áætlunar um að útrýma afríkusvínapest í villtum svínum á 
Sardiníu, Ítalíu (6). 

 
7) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/15/EB frá 22. 

desember 2006 um samþykkt áætlana um eftirlit með greiningu efnaleifa eða efna í 
lifandi dýrum og dýraafurðum, sem eru lagðar fram af hálfu Búlgaríu og Rúmeníu, 
samkvæmt tilskipun ráðsins 96/23/EB (7). 

 
8) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/28/EB frá 22. 

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

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 328, 13.12.2007, bls. 17, og EES-viðbætir nr. 60, 13.12.2007, bls. 12. 
(2) Stjtíð. ESB L 332, 30.11.2006, bls. 26. 
(3) Stjtíð. ESB L 341, 7.12.2006, bls. 37. 
(4) Stjtíð. ESB L 401, 30.12.2006, bls. 41. 
(5) Stjtíð. ESB L 404, 30.12.2006, bls. 1. 
(6) Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 19. 
(7) Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 30. 
(8) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2007, bls. 51. 



 

 2 

 
9) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/101/EB frá 14. 

febrúar 2007 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar takmörkunarsvæði 
með tilliti til blátungu ( 9). 

 
10) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/118/EB frá 16. 

febrúar 2007 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur í tengslum við annars konar 
auðkennismerki samkvæmt tilskipun ráðsins 2002/99/EB (10). 

 
11) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/119/EB frá 16. 

febrúar 2007 um breytingu á ákvörðunum 2006/415/EB, 2006/416/EB og 2006/563/EB 
að því er varðar auðkennismerki fyrir nýtt alifuglakjöt ( 11). 

 
12) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/123/EB frá 20. 

febrúar 2007 um að veita Ítalíu undanþágu samkvæmt tilskipun ráðsins 92/119/EBE að 
því er varðar flutninga á svínum til slátrunar á almennum vegum og einkavegum til 
sláturhúss innan verndarsvæðis (12). 

 
13) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/135/EB frá 23. 

febrúar 2007 um breytingu á ákvörðun 2003/135/EB að því er varðar breytingu á 
áætlunum um að útrýma svínapest í villtum svínum og um neyðarbólusetningu þessara 
svína gegn svínapest á tilteknum svæðum sambandsríkisins Rheinland-Pfalz í Þýskalandi 
(13). 

 
14) Ákvörðun þessi á ekki að gilda að því er varðar Ísland 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 reglugerðar (EB) nr. 1923/2006 og ákvarðana 2006/858/EB, 2006/883/EB, 
2006/968/EB, 2007/11/EB, 2007/15/EB, 2007/28/EB, 2007/101/EB, 2007/118/EB, 
2007/119/EB, 2007/123/EB og 2007/135/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-
indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. september 2007 að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

                                                 
(9) Stjtíð. ESB L 43, 15.2.2006, bls. 40. 
(10) Stjtíð. ESB L 51, 20.2.2007, bls. 19. 
(11) Stjtíð. ESB L 51, 20.2.2007, bls. 22. 
(12) Stjtíð. ESB L 52, 21.2.2007, bls. 10. 
(13) Stjtíð. ESB L 57, 24.2.2007, bls. 20. 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 
 

Gjört í Brussel 28. september 2007. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 98/2007 
 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 131. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1505/2006) í hluta 1.2: 

„132. 32006 D 0968: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/968/EB frá 15. 
desember 2006 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því er 
varðar leiðbeiningar og aðferðir við rafræna auðkenningu sauðfjár og geita 
(Stjtíð. ESB L 401, 30.12.2006, bls. 41).“ 

 
2. Eftirfarandi bætist við í 22. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/80/EB) undir 

fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU 
TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 1.2: 

„ , eins og henni var breytt með: 

– 32006 D 0883: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/883/EB frá 5. desember 
2006 um breytingu á ákvörðun 2006/80/EB að því er varðar Slóveníu (Stjtíð. ESB L 
341, 7.12.2006, bls. 37).“ 

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

2005/393/EB) í hluta 3.2: 

„– 32006 D 0858: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/858/EB frá 28. nóvember 
2006 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar takmörkunarsvæði 
með tilliti til blátungu (Stjtíð. ESB L 332, 30.11.2006, bls. 26), 

– 32007 D 0028: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/28/EB frá 22. desember 
2006 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar takmörkunarsvæði 
með tilliti til blátungu (Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2007, bls. 51), 

– 32007 D 0101: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/101/EB frá 14. febrúar 
2007 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar takmörkunarsvæði 
með tilliti til blátungu (Stjtíð. ESB L 43, 15.2.2006, bls. 40).“ 

 
4. Eftirfarandi bætist við í 36. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/416/EB) í 

hluta 3.2: 

„ , eins og henni var breytt með: 

– 32007 D 0119: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/119/EB frá 16. febrúar 
2007 um breytingu á ákvörðunum 2006/415/EB, 2006/416/EB og 2006/563/EB að 
því er varðar auðkennismerki fyrir nýtt alifuglakjöt (Stjtíð. ESB L 51, 20.2.2007, 
bls. 22).“ 

 
5. Eftirfarandi undirliður bætist við í 20. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2003/135/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFN-
UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 3.2: 

„– 32007 D 0135: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/135/EB frá 23. febrúar 
2007 um breytingu á ákvörðun 2003/135/EB að því er varðar breytingu á áætlunum 
um að útrýma svínapest í villtum svínum og um neyðarbólusetningu þessara svína 
gegn svínapest á tilteknum svæðum sambandsríkisins Rheinland-Pfalz í Þýskalandi 
(Stjtíð. ESB L 57, 24.2.2007, bls. 20).“ 
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6. Eftirfarandi bætist við í 32. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/362/EB) undir 

fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU 
TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 3.2: 

„ , eins og henni var breytt með: 

– 32007 D 0011: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/11/EB frá 20. desember 
2006 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/362/EB frá 2. maí 
2005 um samþykkt áætlunar um að útrýma afríkusvínapest í villtum svínum á 
Sardiníu, Ítalíu (Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 19).“ 

 
7. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 34. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2006/705/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFN-
UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 3.2: 

„– 32007 D 0123: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/123/EB frá 20. febrúar 
2007 um að veita Ítalíu undanþágu samkvæmt tilskipun ráðsins 92/119/EBE að því 
er varðar flutninga á svínum til slátrunar á almennum vegum og einkavegum til 
sláturhúss innan verndarsvæðis (Stjtíð. ESB L 52, 21.2.2007, bls. 10).“ 

 
8. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 2. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2005/93/EB) í hluta 5.2: 

„3. 32007 D 0118: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/118/EB frá 16. febrúar 
2007 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur í tengslum við annars konar 
auðkennismerki samkvæmt tilskipun ráðsins 2002/99/EB (Stjtíð. ESB L 51, 
20.2.2007, bls. 19)“ 

 
9. Eftirfarandi undirliður bætist við í 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

999/2001) í hluta 7.1: 

„– 32006 R 1923: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1923/2006 frá 18. 
desember 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um 
forvarnir og varnir gegn tilteknum tegundum smitandi heilahrörnunarsjúkdóma og 
um útrýmingu þeirra (Stjtíð. ESB L 404, 30.12.2006, bls. 1).“ 

 
10. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 40. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2004/449/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFN-
UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 7.2: 

„40a. 32007 D 0015: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/15/EB frá 22. 
desember 2006 um samþykkt áætlana um eftirlit með greiningu efnaleifa eða 
efna í lifandi dýrum og dýraafurðum, sem eru lagðar fram af hálfu Búlgaríu og 
Rúmeníu, samkvæmt tilskipun ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 
30).“ 

 


