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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 136/2007 

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 ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/322/EB frá 12. maí 

2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því 
er varðar fóðrun tiltekinna hræfugla á tilteknum efnum úr 1. flokki (2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/324/EB frá 12. maí 

2003 um undanþágu frá banni við endurvinnslu, þegar um er að ræða eina og sömu 
loðdýrategundina, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 
(3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/407/EB frá 26. apríl 

2004 um bráðabirgðareglur varðandi hreinlæti og vottun samkvæmt reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar innflutning á gelatíni til 
ljósmyndunar frá tilteknum þriðju löndum ( 4), ásamt leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. 
ESB L 208, 10.6.2004, bls. 9, og Stjtíð. ESB L 396, 31.12.2004, bls. 63. 

 
5) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/434/EB frá 29. apríl 

2004 um aðlögun á ákvörðun 2003/324/EB að því er varðar undanþágu frá banni við 
endurvinnslu, þegar um er að ræða eina og sömu loðdýrategundina, samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 vegna aðildar Eistlands (5), ásamt 
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 189, 27.5.2004, bls. 43. 

 
6) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/455/EB frá 29. apríl 

2004 um aðlögun á ákvörðun 2003/322/EB um framkvæmd á reglugerð (EB) nr. 
1774/2002, að því er varðar fóðrun tiltekinna hræfugla með tilteknum efnum í 1. flokki, 
vegna aðildar Kýpur (6), ásamt leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 202, 7.6.2004, 
bls. 31. 

 
7) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 79/2005 frá 19. 

janúar 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 47, 21.2.2008, bls. 10, og EES-viðbætir nr. 9, 21.2.2008, bls. 8. 
(2) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 32. 
(3) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 37. 
(4) Stjtíð. ESB L 151, 30.4.2004, bls. 11. 
(5) Stjtíð. ESB L 154, 30.4.2004, bls. 54. 
(6) Stjtíð. ESB L 156, 30.4.2004, bls. 41. 
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að því er varðar notkun mjólkur, afurða að stofni til úr mjólk, og mjólkurafurða sem eru 
skilgreindar sem efni í 3. flokki þeirrar reglugerðar (7). 

 
8) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 416/2005 frá 11. 

mars 2005 um breytingu á XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1774/2002 að því er varðar innflutning frá Japan á tilteknum aukaafurðum úr dýrum til 
tæknilegra nota (8). 

 
9) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/830/EB frá 25. 

nóvember 2005 um breytingu á ákvörðun 2003/322/EB að því er varðar fóðrun tiltekinna 
hræfugla á tilteknu efni í 1. flokki ( 9). 

 
10) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 181/2006 frá 1. 

febrúar 2006 um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar lífrænan 
áburð og jarðvegsbæti, annan en húsdýraáburð, og um breytingu á þeirri reglugerð (10). 

 
11) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 197/2006 frá 3. 

febrúar 2006 um bráðabirgðaráðstafanir samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1774/2002 að því 
er varðar söfnun, flutning, meðferð, notkun og förgun á matvælum sem eru ekki lengur 
ætluð til neyslu ( 11). 

 
12) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 208/2006 frá 7. 

febrúar 2006 um breytingu á VI. og VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðs-
ins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar vinnslukröfur fyrir lífgas- og myltingarstöðvar 
og kröfur varðandi húsdýraáburð (12). 

 
13) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/311/EB frá 21. apríl 

2006 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/407/EB að því er varðar 
innflutning á gelatíni til ljósmyndunar (13). 

 
14) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins. 
 
15) 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. 79/2005, 416/2005, 181/2006, 197/2006 og 
208/2006 og ákvarðana 2003/322/EB, 2003/324/EB, 2004/407/EB, með leiðréttingum sem birt-

                                                 
(7) Stjtíð. ESB L 16, 20.1.2005, bls. 46. 
(8) Stjtíð. ESB L 66, 12.3.2005, bls. 10. 
(9) Stjtíð. ESB L 311, 26.11.2005, bls. 40. 
(10) Stjtíð. ESB L  29, 2.2.2006, bls. 31. 
(11) Stjtíð. ESB L 32, 4.2.2006, bls. 13. 
(12) Stjtíð. ESB L 36, 8.2.2006, bls. 25. 
(13) Stjtíð. ESB L 115, 28.4.2006, bls. 40. 
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ust í Stjtíð. ESB L 208, 10.6.2004, bls. 9 og Stjtíð. ESB L 396, 31.12.2004, bls. 63, 
2004/434/EB, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 189, 27.5.2004, bls. 43, 
2004/455/EB, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 202, 7.6.2004, bls. 31, 
2005/830/EB og 2006/311/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. 
 

Gjört í Brussel 26. október 2007. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 
 

                                                 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 136/2007 
 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 9b (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

1774/2002) í hluta 7.1: 

„– 32005 R 0416: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 416/2005 frá 11. mars 
2005 (Stjtíð. ESB L 66, 12.3.2005, bls. 10), 

– 32006 R 0181: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 181/2006 frá 1. 
febrúar 2006 (Stjtíð. ESB L 29, 2.2.2006, bls. 31), 

– 32006 R 0208: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 208/2006 frá 7. 
febrúar 2006 (Stjtíð. ESB L 36, 8.2.2006, bls. 25).“ 

 
2. Eftirfarandi bætist við á eftir 41. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

2007/2006) í hluta 7.2: 

„42. 32004 D 0407: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/407/EB frá 26. apríl 
2004 um bráðabirgðareglur varðandi hreinlæti og vottun samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar innflutning á 
gelatíni til ljósmyndunar frá tilteknum þriðju löndum (Stjtíð. ESB L 151, 
30.4.2004, bls. 11), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 208, 10.6.2004, 
bls. 9, og Stjtíð. ESB L 396, 31.12.2004, bls. 63, eins og henni var breytt með: 

– 32006 D 0311: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/311/EB frá 21. apríl 
2006 (Stjtíð. ESB L 115, 28.4.2006, bls. 40).  

43. 32005 R 0079: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 79/2005 frá 19. 
janúar 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1774/2002 að því er varðar notkun mjólkur, afurða að stofni til úr mjólk, og 
mjólkurafurða sem eru skilgreindar sem efni í 3. flokki þeirrar reglugerðar (Stjtíð. 
ESB L 16, 20.1.2005, bls. 46). 

44. 32006 R 0181: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 181/2006 frá 1. 
febrúar 2006 um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar 
lífrænan áburð og jarðvegsbæti, annan en húsdýraáburð, og um breytingu á þeirri 
reglugerð (Stjtíð. ESB L 29, 2.2.2006, bls. 31). 

45. 32006 R 0197: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 197/2006 frá 3. 
febrúar 2006 um bráðabirgðaráðstafanir samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1774/2002 
að því er varðar söfnun, flutning, meðferð, notkun og förgun á matvælum sem eru 
ekki lengur ætluð til neyslu (Stjtíð. ESB L 32, 4.2.2006, bls. 13).“ 

 
3. Eftirfarandi bætist við á eftir 41. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/598/EB) 

undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 
SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 7.2: 

„Aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis 

42. 32003 D 0322: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/322/EB frá 12. maí 2003 
um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því 
er varðar fóðrun tiltekinna hræfugla á tilteknum efnum úr 1. flokki (Stjtíð. ESB L 
117, 13.5.2003, bls. 32), eins og henni var breytt með: 
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– 32004 D 0455: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/455/EB frá 29. apríl 
2004 (Stjtíð. ESB L 156, 30.4.2004, bls. 41), með leiðréttingum sem birtust í 
Stjtíð. ESB L 202, 7.6.2004, bls. 31, 

– 32005 D 0830: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/830/EB frá 25. 
nóvember 2005 (Stjtíð. ESB L 311, 26.11.2005, bls. 40). 

43. 32003 D 0324: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/324/EB frá 12. maí 2003 
um undanþágu frá banni við endurvinnslu, þegar um er að ræða eina og sömu 
loðdýrategundina, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1774/2002 (Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 37), eins og henni var breytt með: 

– 32004 D 0434: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/434/EB frá 29. apríl 
2004 (Stjtíð. ESB L 154, 30.4.2004, bls. 54), með leiðréttingum sem birtust í 
Stjtíð. ESB L 189, 27.5.2004, bls. 43.“ 


