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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 135/2007 

frá 26. október 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. 

99/2007 frá 28. september 2007 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 frá 

3. október 2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til 
manneldis (2), ásamt leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 30, 3.2.2007, bls. 3. 

 
3) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/33/EB frá 21. 

október 2002 um breytingu á tilskipunum ráðsins 90/425/EBE og 92/118/EBE að því er 
varðar heilbrigðiskröfur fyrir aukaafurðir úr dýrum ( 3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 808/2003 frá 12. 

maí 2003 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 um 
heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2003 frá 12. 

maí 2003 um bráðabirgðaráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1774/2002 að því er varðar vinnslukröfur fyrir efni í 3. flokki og húsdýraáburð 
sem er notaður í myltingarstöðvar (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 810/2003 frá 12. 

maí 2003 um bráðabirgðaráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1774/2002 að því er varðar vinnslukröfur fyrir efni í 3. flokki og húsdýraáburð 
sem er notaður í lífgasstöðvum (6). 

 
7) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 811/2003 frá 12. 

maí 2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að 
því er varðar bann við endurvinnslu, þegar um er að ræða eina og sömu fisktegundina, 
gröft og brennslu aukaafurða úr dýrum svo og tilteknar bráðabirgðaráðstafanir (7). 

 
8) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 446/2004 frá 10. 

mars 2004 um niðurfellingu nokkurra ákvarðana varðandi aukaafurðir úr dýrum (8). 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 47, 21.2.2008, bls. 10, og EES-viðbætir nr. 9, 21.2.2008, bls. 8. 
(2) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 315, 19.11.2002, bls. 14. 
(4) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 1. 
(5) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 10. 
(6) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 12. 
(7) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 14. 
(8) Stjtíð. ESB L 72, 11.3.2004, bls. 62. 
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9) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 668/2004 frá 10. 

mars 2004 um breytingu á tilteknum viðaukum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1774/2004 að því er varðar innflutning á aukaafurðum úr dýrum frá þriðju 
löndum (9), ásamt leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 109, 22.4.2006, bls. 12. 

 
10) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 878/2004 frá 29. 

apríl 2004 um bráðabirgðaráðstafanir í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 að því 
er varðar tilteknar aukaafurðir úr dýrum sem flokkast sem efni í 1. og 2. flokki og 
ætlaðar eru til tæknilegra nota (10). 

 
11) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 92/2005 frá 19. 

janúar 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 
að því er varðar aðferðir við förgun eða notkun á aukaafurðum úr dýrum og um breyt-
ingu á VI. viðauka við hana að því er varðar umbreytingu lífgass og vinnslu bræddrar 
fitu ( 11). 

 
12) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 93/2005 frá 19. 

janúar 2005 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að 
því er varðar vinnslu aukaafurða úr fiski og viðskiptaskjöl fyrir flutninga á aukaafurðum 
úr dýrum (12). 

 
13) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2067/2005 frá 

16. desember 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 92/2005 að því er varðar annars 
konar ráðstafanir við förgun eða notkun á aukaafurðum úr dýrum (13). 

 
14) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 209/2006 frá 7. 

febrúar 2006 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 809/2003 og (EB) nr. 810/2003 að 
því er varðar framlengingu gildistíma bráðabirgðaráðstafana varðandi myltingar- og 
lífgasstöðvar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 (14). 

 
15) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1192/2006 frá 4. 

ágúst 2006 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 
að því er varðar skrár yfir samþykktar stöðvar í aðildarríkjunum ( 15). 

 
16) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1678/2006 frá 

14. nóvember 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 92/2005 að því er varðar annars 
konar ráðstafanir við förgun eða notkun á aukaafurðum úr dýrum (16). 

 
17) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1877/2006 frá 

18. desember 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 878/2004 um bráðabirgðaráð-
stafanir í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar tilteknar 
aukaafurðir úr dýrum sem flokkast sem efni í 1. og 2. flokki og ætlaðar eru til tæknilegra 
nota (17). 

 
18) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2007/2006 frá 

22. desember 2006 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1774/2002 að því er varðar innflutning og umflutning tiltekinna milliafurða, sem fást úr 

                                                 
(9) Stjtíð. ESB L 112, 19.4.2004, bls. 1. 
(10) Stjtíð. ESB L 162, 30.4.2004, bls. 62. 
(11) Stjtíð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 27. 
(12) Stjtíð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 34. 
(13) Stjtíð. ESB L 331, 17.12.2005, bls. 12. 
(14) Stjtíð. ESB L 36, 8.2.2006, bls. 32. 
(15) Stjtíð. ESB L 215, 5.8.2006, bls. 10. 
(16) Stjtíð. ESB L 314, 15.11.2006, bls. 4. 
(17) Stjtíð. ESB L 360, 19.12.2006, bls. 133. 
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efni úr 3. flokki og ætlaðar eru til tæknilegra nota í lækningatæki, við sjúkdómsgreiningu 
í glasi og í prófefni, og um breytingu á þeirri reglugerð (18). 

 
19) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1774/2002 falla úr gildi tilskipun 90/667/EBE 

(19), ákvörðun ráðsins 95/348/EB (20) og ákvörðun ráðsins 1999/534/EB (21), en þær 
gerðir hafa verið felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum. 

 
20) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 446/2004 falla úr gildi ákvarðanir fram-

kvæmdastjórnarinnar 92/562/EBE (22), 97/735/EB (23) og 2001/25/EB ( 24), en þær gerðir 
hafa verið felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum. 

 
21) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins. 
 
22) Rétt er að láta ákvörðun þessa taka til Íslands með aðlögunarfrestinum sem kveðið er á 

um í 2. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka við samninginn vegna sviða sem 
vörðuðu ekki Ísland áður en sá kafli var endurskoðaður samkvæmt ákvörðun sameigin-
legu EES-nefndarinnar nr. 133/2007 frá 26. október 2007. 

 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

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

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1774/2002, með leiðréttingum sem birtust í 
Stjtíð. ESB L 30, 3.2.2007, bls. 3, 808/2003, 809/2003, 810/2003, 811/2003, 446/2004, 
668/2004, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 109, 22.4.2006, bls. 12, 878/2004, 
92/2005, 93/2005, 2067/2005, 209/2006, 1192/2006, 1678/2006, 1877/2006 og 2007/2006 og 
tilskipunar 2002/33/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 27. október 2007 að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗) eða gildis-
tökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2007 frá 26. október 2007, hvort 
sem síðar er. 
 

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

                                                 
(18) Stjtíð. ESB L 379, 28.12.2006, bls. 98. 
(19) Stjtíð. EB L 363, 27.12.1990, bls. 51. 
(20) Stjtíð. EB L 202, 26.8.1995, bls. 8. 
(21) Stjtíð. EB L 204, 4.8.1999, bls. 37. 
(22) Stjtíð. EB L 359, 9.12.1992, bls. 23. 
(23) Stjtíð. EB L 294, 28.10.1997, bls. 7. 
(24) Stjtíð. EB L 6, 11.1.2001, bls. 16. 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Gjört í Brussel 26. október 2007. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2007 
 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 9a (ákvörðun ráðsins 1999/534/EB) í hluta 7.1: 

„9b. 32002 R 1774: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 frá 3. 
október 2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar 
til manneldis (Stjtíð. ESB L 273, 10.10.2002, bls. 1), með leiðréttingum sem birtust 
í Stjtíð. ESB L 30, 3.2.2007, bls. 3, eins og henni var breytt með: 

– 32003 R 0808: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 808/2003 frá 12. 
maí 2003 (Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 1), 

– 32004 R 0668: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 668/2004 frá 10. 
mars 2004 (Stjtíð. ESB L 112, 19.4.2004, bls. 1), með leiðréttingum sem birt-
ust í Stjtíð. ESB L 109, 22.4.2006, bls. 12, 

– 32005 R 0092: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 92/2005 frá 19. 
janúar 2005 (Stjtíð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 27), 

– 32005 R 0093: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 93/2005 frá 19. 
janúar 2005 (Stjtíð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 34).“ 

 
2. Í stað fyrirsagnarinnar „Skepnuúrgangur, lifandi smitefni“ í hluta 7.1 komi fyrirsögnin 

„Aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis“. 
 
3. Eftirfarandi undirliður bætist við í 2. lið (tilskipun ráðsins 90/425/EBE) í hluta 1.1, 7. lið  

(tilskipun ráðsins 92/118/EB) í hluta 5.1 og 16. lið (tilskipun ráðsins 92/118/EB) í hluta 
8.1: 

„– 32002 L 0033: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/33/EB frá 21. október 
2002 (Stjtíð. ESB L 315, 19.11.2002, bls. 14).“ 

 
4. Eftirfarandi undirliðir bætist við á eftir 33. lið (ákvörðun ráðsins 2006/478/EB) í hluta 

7.2: 

„34. 32003 R 0809: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2003 frá 12. maí 
2003 um bráðabirgðaráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1774/2002 að því er varðar vinnslukröfur fyrir efni í 3. flokki og 
húsdýraáburð sem er notaður í myltingarstöðvar (Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 
10), eins og henni var breytt með: 

– 32006 R 0209: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 209/2006 frá 7. 
febrúar 2006 (Stjtíð. ESB L 36, 8.2.2006, bls. 32). 

35. 32003 R 0810: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 810/2003 frá 12. maí 
2003 um bráðabirgðaráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1774/2002 að því er varðar vinnslukröfur fyrir efni í 3. flokki og 
húsdýraáburð sem er notaður í lífgasstöðvum (Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 
12), eins og henni var breytt með: 

– 32006 R 0209: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 209/2006 frá 7. 
febrúar 2006 (Stjtíð. ESB L 36, 8.2.2006, bls. 32). 

36. 32003 R 0811: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 811/2003 frá 12. maí 
2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 
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að því er varðar bann við endurvinnslu, þegar um er að ræða eina og sömu 
fisktegundina, gröft og brennslu aukaafurða úr dýrum svo og tilteknar bráðabirgða-
ráðstafanir (Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 14). 

37. 32004 R 0446: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 446/2004 frá 10. 
mars 2004 um niðurfellingu nokkurra ákvarðana varðandi aukaafurðir úr dýrum 
(Stjtíð. ESB L 72, 11.3.2004, bls. 62). 

38. 32004 R 0878: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 878/2004 frá 29. 
apríl 2004 um bráðabirgðaráðstafanir í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 
að því er varðar tilteknar aukaafurðir úr dýrum sem flokkast sem efni í 1. og 2. 
flokki og ætlaðar eru til tæknilegra nota (Stjtíð. ESB L 162, 30.4.2004, bls. 62), 
eins og henni var breytt með: 

– 32006 R 1877: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1877/2006 frá 
18. desember 2006 (Stjtíð. ESB L 360, 19.12.2006, bls. 133). 

39. 32005 R 0092: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 92/2005 frá 19. 
janúar 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1774/2002 að því er varðar aðferðir við förgun eða notkun á aukaafurðum úr 
dýrum og um breytingu á VI. viðauka við hana að því er varðar umbreytingu 
lífgass og vinnslu bræddrar fitu (Stjtíð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 27), eins og 
henni var breytt með: 

– 32005 R 2067: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2067/2005 frá 
16. desember 2005 (Stjtíð. ESB L 331, 17.12.2005, bls. 12). 

– 32006 R 1678: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1678/2006 frá 
14. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L 314, 15.11.2006, bls. 4). 

40. 32006 R 1192: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1192/2006 frá 4. 
ágúst 2006 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1774/2002 að því er varðar skrár yfir samþykktar stöðvar í aðildarríkjunum (Stjtíð. 
ESB L 215, 5.8.2006, bls. 10). 

41. 32006 R 2007: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2007/2006 frá 22. 
desember 2006 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1774/2002 að því er varðar innflutning og umflutning tiltekinna milliafurða, sem 
fást úr efni úr 3. flokki og ætlaðar eru til tæknilegra nota í lækningatæki, við sjúk-
dómsgreiningu í glasi og í prófefni, og um breytingu á þeirri reglugerð (Stjtíð. ESB 
L 379, 28.12.2006, bls. 98).“ 

 
5. Brott falli texti 9. liðar (tilskipun ráðsins 90/667/EBE) og liðar 9a (ákvörðun ráðsins 

1999/534/EB) í hluta 7.1 og 7. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/562/EBE) 
og 11. liðar (ákvörðun ráðsins 95/348/EB) í hluta 7.2. 


