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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 125/2007 

frá 28. september 2007 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) 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) XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 92/2007 frá 6. júlí 2007 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB frá 23. 

október 2000 um aðgerðaramma Bandalagsins um stefnu í vatnsmálum (2). 
 
3) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2000/60/EB falla úr gildi, hinn 22. desember 2007, til-

skipun 75/440/EBE ( 3), með áorðnum breytingum, og tilskipun 79/869/EBE ( 4), með 
áorðnum breytingum, en þær gerðir hafa verið felldar inn í samninginn og ber því að 
fella þær brott þannig að brottfellingin komi til framkvæmdar hinn 22. desember 2007. 

 
4) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2000/60/EB fellur úr gildi, hinn 22. desember 2013, til-

skipun 80/68/EBE ( 5), með áorðnum breytingum, en sú gerð hefur verið felld inn í samn-
inginn og ber því að fella hana brott þannig að brottfellingin komi til framkvæmdar 22. 
desember 2013. 

 
5) Ákvæði tilskipunar 2000/60/EB ber að túlka að teknu sérstöku tilliti til þess að markmið 

með aðgerðum samningsaðila á sviði umhverfismála eru skilgreind í 73. gr. samningsins, 
en önnur stefnumótun í EB-sáttmálanum fellur utan gildissviðs samningsins. 

 
6) Í tilskipun 2000/60/EB, sem varðar þróun bandalagsaðgerða á sviði stefnu í vatnsmálum, 

er vísað bæði til gerða sem hafa verið felldar inn í samninginn og gerða sem hafa ekki 
verið felldar inn í samninginn. 

 
7) Hafa ber hliðsjón af sameiginlegri yfirlýsingu sem fylgir ákvörðun þessari. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
XX. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 328, 13.12.2007, bls. 42, og EES-viðbætir nr. 60, 13.12.2007, bls. 29. 
(2) Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 194, 25.7.1975, bls. 26. 
(4) Stjtíð. EB L 271, 29.10.1979, bls. 44. 
(5) Stjtíð. EB L 20, 26.1.1980, bls. 43. 
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1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 13c (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
92/446/EBE): 

„13ca. 32000 L 0060: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB frá 23. október 
2000 um aðgerðaramma Bandalagsins um stefnu í vatnsmálum (Stjtíð. EB L 
327, 22.12.2000, bls. 1). 

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

a) Með fyrirvara um síðari umfjöllun sameiginlegu EES-nefndarinnar ber að 
hafa í huga að eftirtaldar bandalagsgerðir hafa ekki verið felldar inn í EES-
samninginn: 

i) Tilskipun ráðsins 76/160/EBE frá 8. desember 1975 um gæði vatna til 
baða (baðvatnatilskipunin). 

ii) Tilskipun ráðsins 79/409/EBE frá 2. apríl 1979 um verndun villtra 
fugla (fuglatilskipunin). 

iii) Tilskipun ráðsins 92/43/EBE frá 21. maí 1992 um vernd náttúrlegra 
búsvæða og villtra plantna og dýra (búsvæðatilskipunin), 

iv) Tilskipun ráðsins 79/923/EBE frá 30. október 1979 um tilskilin gæði 
vatns fyrir skeldýr. 

v) Tilskipun ráðsins 78/659/EBE frá 18. júlí 1978 um gæði fersks vatns 
sem þarf að vernda eða bæta til að fiskur geti þrifist þar. 

vi) Ákvörðun ráðsins 77/795/EBE frá 12. desember 1977 um að taka upp 
sameiginlega aðferð við skipti á upplýsingum um gæði fersks 
yfirborðsvatns í Bandalaginu. 

b) Frestir, sem settir eru í ii. og iii. lið a-liðar 1. mgr. 4. gr., ii. lið b-liðar 1. 
mgr. 4. gr., c-lið 1. mgr. 4. gr., 1. og 2. mgr. 5. gr., 1. mgr. 6. gr., 2. mgr. 8. 
gr., 2. mgr. 10. gr., 7. og 8. mgr. 11. gr., 6. og 7. mgr. 13. gr. og 4. mgr. 17. 
gr. tilskipunarinnar og taldir eru frá gildistökudegi tilskipunarinnar, skulu 
lesnir þannig að þeir séu taldir frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu 
EES-nefndarinnar nr. 125/2007 frá 28. september 2007 sem hefur að geyma 
ákvæði um að fella tilskipun þessa inn í samninginn. 

Í samræmi við 11. mgr. bókunar 1 um altæka aðlögun skulu allar tilvísanir 
til dagsins, sem um getur í 24. gr., lesnar sem tilvísanir til gildistökudags 
ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007 frá 28. september 
2007 sem hefur að geyma ákvæði um að fella tilskipun þessa inn í samning-
inn.“ 

 
2. Texti 3. liðar (tilskipun ráðsins 75/440/EBE) og 5. liðar (tilskipun ráðsins 79/869/EBE) 

falli brott hinn 22. desember 2007. 
 
3. Texti 6. liðar (tilskipun ráðsins 80/68/EBE) falli brott hinn 22. desember 2013. 
 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2000/60/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórn-
artíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
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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 (∗). 
 

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. 
 

                                                 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Sameiginleg yfirlýsing vegna ákvörðunar nr. 125/2007 sem felur í sér ákvæði um 
að fella tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB inn í samninginn 

 
„Samningsaðilum er ljóst að vötn um alla Evrópu verða fyrir fjölbreytilegu álagi og 
áhrifum af mannavöldum. Því getur verið mismunandi frá einu svæði til annars hvaða 
ráðstafana og aðgerða er þörf til að ná umhverfismarkmiðum tilskipunarinnar. Í 
rammatilskipuninni um vatn er tekið tillit til þessara fjölbreytilegu aðstæðna. Í henni er 
yfirvöldum, sem hafa framkvæmd tilskipunarinnar með höndum, látið eftir að ákveða 
hvaða ráðstafanir og aðgerðir henta best til að mæta ríkjandi álagi og áhrifum þannig að 
umhverfismarkmiðin náist.“ 
 


