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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 149/2007 

frá 7. desember 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 sam-
kvæmt 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. 

137/2007 frá 26. október 2007 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/142/EB frá 28. 

febrúar 2007 um að koma á fót neyðarliði í Bandalaginu á sviði heilbrigðis dýra og 
dýraafurða sem kemur framkvæmdastjórninni til aðstoðar er aðildarríkin og þriðju lönd 
þurfa stuðning á þessu sviði í tengslum við tiltekna dýrasjúkdóma (2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/10/EB frá 21. 

febrúar 2007 um breytingu á II. viðauka við tilskipun ráðsins 92/119/EBE að því er 
varðar ráðstafanir sem gera skal innan verndarsvæðis við uppkomu svínafárs (3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/146/EB frá 28. 

febrúar 2007 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar skilyrði fyrir 
undanþágu frá útflutningsbanni í tengslum við viðskipti innan Bandalagsins og að því er 
varðar afmörkun takmörkunarsvæða í Búlgaríu, Frakklandi, Þýskalandi og á Ítalíu (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/174/EB frá 20. mars 

2007 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að tilteknar 
sýslur eða héruð á Ítalíu séu opinberlega laus við berkla í nautgripum, öldusótt í 
nautgripum og smitandi nautgripahvítblæði og að tiltekið svæði í Póllandi sé opinberlega 
laust við smitandi nautgripahvítblæði (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/182/EB frá 19. mars 

2007 um könnun á riðuveiki í hjartardýrum ( 6). 
 
7) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/227/EB frá 11. apríl 

2007 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar takmörkunarsvæði með 
tilliti til blátungu ( 7). 

 
8) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/265/EB frá 26. apríl 

2007 um breytingu á viðauka E við tilskipun ráðsins 92/65/EBE í því skyni að bæta við 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 53, og EES-viðbætir nr. 19, 10.4.2008, bls. 58. 
(2) Stjtíð. ESB L 62, 1.3.2007, bls. 27. 
(3) Stjtíð. ESB L 63, 1.3.2007, bls. 24. 
(4) Stjtíð. ESB L 64, 2.3.2007, bls. 37. 
(5) Stjtíð. ESB L 80, 21.3.2007, bls. 11. 
(6) Stjtíð. ESB L 84, 24.3.2007, bls. 37. 
(7) Stjtíð. ESB L 98, 13.4.2007, bls. 23. 
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heilbrigðisráðstöfunum í tengslum við viðskipti með lifandi býflugur og til að uppfæra 
fyrirmyndir að heilbrigðisvottorði (8). 

 
9) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/268/EB frá 13. apríl 

2007 um framkvæmd eftirlitsáætlana í aðildarríkjunum að því er varðar fuglainflúensu í 
alifuglum og villtum fuglum og um breytingu á ákvörðun 2004/450/EB (9). 

 
10) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/354/EB frá 21. maí 

2007 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar takmörkunarsvæði með 
tilliti til blátungu ( 10). 

 
11) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/357/EB frá 22. maí 

2007 um breytingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar takmörkunarsvæði með 
tilliti til blátungu ( 11). 

 
12) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Íslands og Liechtensteins. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

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

2. gr. 
 
Norskur texti tilskipunar 2007/10/EB og ákvarðana 2007/142/EB, 2007/146/EB, 2007/174/EB, 
2007/182/EB, 2007/227/EB, 2007/265/EB, 2007/268/EB, 2007/354/EB og 2007/357/EB, sem 
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 8. desember 2007 að því tilskildu að allar tilkynningar sam-
kvæmt 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 7. desember 2007. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 

                                                 
(8) Stjtíð. ESB L 114, 1.5.2007, bls. 17. 
(9) Stjtíð. ESB L 115, 3.5.2007, bls. 3. 
(10) Stjtíð. ESB L 133, 25.5.2007, bls. 37. 
(11) Stjtíð. ESB L 133, 25.5.2007, bls. 44. 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2007 
 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 137. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2007/275/EB) í hluta 1.2: 

„138. 32007 D 0142: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/142/EB frá 28. febrúar 
2007 um að koma á fót neyðarliði í Bandalaginu á sviði heilbrigðis dýra og 
dýraafurða sem kemur framkvæmdastjórninni til aðstoðar er aðildarríkin og 
þriðju lönd þurfa stuðning á þessu sviði í tengslum við tiltekna dýrasjúkdóma 
(Stjtíð. ESB L 62, 1.3.2007, bls. 27). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 
 

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 9. lið (tilskipun ráðsins 92/119/EBE) í hluta 3.1: 

„– 32007 L 0010: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/10/EB frá 21. febrúar 
2007 (Stjtíð. ESB L 63, 1.3.2007, bls. 24).“ 

 

3. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 33. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/393/EB) í hluta 3.2: 

„– 32007 D 0146: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/146/EB frá 28. febrúar 
2007 (Stjtíð. ESB L 64, 2.3.2007, bls. 37), 

– 32007 D 0227: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/227/EB frá 11. apríl 2007 
(Stjtíð. ESB L 98, 13.4.2007, bls. 23), 

– 32007 D 0354: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/354/EB frá 21. maí 2007 
(Stjtíð. ESB L 133, 25.5.2007, bls. 37), 

– 32007 D 0357: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/357/EB frá 22. maí 2007 
(Stjtíð. ESB L 133, 25.5.2007, bls. 44).“ 

 

4. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 37. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/437/EB) í hluta 3.2: 

„38. 32007 D 0268: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/268/EB frá 13. apríl 
2007 um framkvæmd eftirlitsáætlana í aðildarríkjunum að því er varðar 
fuglainflúensu í alifuglum og villtum fuglum og um breytingu á ákvörðun 
2004/450/EB (Stjtíð. ESB L 115, 3.5.2007, bls. 3). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 
 

5. Eftirfarandi undirliður bætist við í 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2003/467/EB) í hluta 4.2: 

„– 32007 D 0174: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/174/EB frá 20. mars 2007 
(Stjtíð. ESB L 80, 21.3.2007, bls. 11).“ 
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6. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 45. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
197/2006) í hluta 7.2: 

„46. 32007 D 0182: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/182/EB frá 19. mars 
2007 um könnun á riðuveiki í hjartardýrum (Stjtíð. ESB L 84, 24.3.2007, bls. 37). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 
 
7. Eftirfarandi undirliður bætist við í 9. lið (tilskipun ráðsins 92/65/EBE) í hluta 4.1 og 15. 

lið (tilskipun ráðsins 92/65/EBE) í hluta 8.1: 

„– 32007 D 0265: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/265/EB frá 26. apríl 2007 
(Stjtíð. ESB L 114, 1.5.2007, bls. 17).“ 

 


