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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 150/2007 

frá 7. desember 2007 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka 
(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

139/2007 frá 26. október 2007 (2). 
 
3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/23/EB frá 22. 

desember 2006 um breytingu á viðbæti B við VII. viðauka við aðildarlögin frá 2005 að 
því er varðar tilteknar kjöt-, mjólkur- og fiskvinnslustöðvar í Rúmeníu (3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/26/EB frá 22. 

desember 2006 um breytingu á viðbætinum við VI. viðauka laganna um aðild Búlgaríu 
og Rúmeníu að því er varðar tilteknar mjólkurvinnslustöðvar í Búlgaríu (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/27/EB frá 22. 

desember 2006 um innleiðingu tiltekinna bráðabirgðaráðstafana varðandi afgreiðslu á 
hrámjólk til vinnslustöðva, svo og vinnslu á þessari hrámjólk í Rúmeníu, með tilliti til 
krafna í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og nr. 853/2004 (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/29/EB frá 22. 

desember 2006 um bráðabirgðaráðstafanir vegna tiltekinna afurða úr dýraríkinu sem falla 
undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og eru fluttar frá þriðju 
löndum til Búlgaríu og Rúmeníu fyrir 1. janúar 2007 ( 6). 

 
7) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/30/EB frá 22. 

desember 2006 um bráðabirgðaráðstafanir við markaðssetningu á tilteknum afurðum úr 
dýraríkinu frá Búlgaríu og Rúmeníu (7). 

 
8) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/31/EB frá 22. 

desember 2006 um bráðabirgðaráðstafanir varðandi sendingu tiltekinna afurða úr kjöt- 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 53, og EES-viðbætir nr. 19, 10.4.2008, bls. 58. 
(2) Stjtíð. ESB L 100, 10.4.2008, bls. 64, og EES-viðbætir nr. 19, 10.4.2008, bls. 67. 
(3) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2007, bls. 9. 
(4) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2007, bls. 35. 
(5) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2007, bls. 45. 
(6) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2007, bls. 57. 
(7) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2007, bls. 59. 
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og mjólkurgeiranum, sem falla undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
853/2004, frá Búlgaríu til annarra aðildarríkja (8). 

 
9) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/213/EB frá 2. apríl 

2007 um breytingu á ákvörðun 2007/31/EB um bráðabirgðaráðstafanir að því er varðar 
sendingu tiltekinna afurða úr kjöt- og mjólkurgeirunum, sem falla undir reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, frá Búlgaríu til annarra aðildarríkja (9). 

 
10) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/264/EB frá 25. apríl 

2007 um breytingu á ákvörðun 2007/30/EB að því er varðar bráðabirgðaráðstafanir 
vegna tiltekinna mjólkurafurða frá Búlgaríu (10). 

 
11) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/398/EB frá 11. júní 

2007 um breytingu á ákvörðun 2007/31/EB um bráðabirgðaráðstafanir að því er varðar 
sendingu tiltekinna afurða úr kjöt- og mjólkurgeirunum, sem falla undir reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, frá Búlgaríu til annarra aðildarríkja (11). 

 
12) Að því er varðar I. kafla I. viðauka taka ákvæði þessarar ákvörðunar til Íslands með að-

lögunarfrestinum sem mælt er fyrir um í 2. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka á 
þeim sviðum sem vörðuðu ekki Ísland áður en kaflinn var endurskoðaður samkvæmt 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2007 frá 26. október 2007. 

 
13) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins. 
 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
I. og II. viðauki við samninginn breytist sem segir í viðauka við ákvörðun þessa. 
 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2007/23/EB, 2007/26/EB, 2007/27/EB, 2007/29/EB, 
2007/30/EB, 2007/31/EB, 2007/213/EB, 2007/264/EB og 2007/398/EB, sem verður birtur í 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samn-
ingsins berst sameiginlegu EES-nefndinni (∗ ) eða daginn sem samningurinn um stækkun EES 
öðlast gildi, hvort sem er síðar. 
 
Meðan beðið er gildistöku samningsins um stækkun EES kemur ákvörðunin til framkvæmda til 
bráðabirgða frá og með gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
137/2007 frá 26. október 2007. 
 

                                                 
(8) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2007, bls. 61. 
(9) Stjtíð. ESB L 94, 4.4.2007, bls. 53. 
(10) Stjtíð. ESB L 114, 1.5.2007, bls. 16. 
(11) Stjtíð. ESB L 150, 12.6.2007, bls. 8. 
(∗) 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 7. desember 2007. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 150/2007 
 
I. og II. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi bætist við í 16. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004) 

og á undan aðlögunarákvæðunum í 17. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
853/2004) í hluta 6.1 í I. kafla I. viðauka og í lið 54zzzh (reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 852/2004) í XII. kafla II. viðauka: 

„Beita skal bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í eftirtöldum gerðum: 

– 32007 D 0027: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/27/EB frá 22. desember 
2006 um innleiðingu tiltekinna bráðabirgðaráðstafana varðandi afgreiðslu á 
hrámjólk til vinnslustöðva, svo og vinnslu á þessari hrámjólk í Rúmeníu, með tillit i 
til krafna í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og nr. 
853/2004 (8, 13.1.2007, bls. 45). 

– 32007 D 0030: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/30/EB frá 22. desember 
2006 um bráðabirgðaráðstafanir við markaðssetningu á tilteknum afurðum úr 
dýraríkinu frá Búlgaríu og Rúmeníu (8, 13.1.2007, bls. 59), eins og henni var breytt 
með: 

– 32007 D 0264: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/264/EB frá 25. apríl 
2007 (114, 1.5.2007, bls. 16). 

– 32007 D 0031: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/31/EB frá 22. desember 
2006 um bráðabirgðaráðstafanir varðandi sendingu tiltekinna afurða úr kjöt- og 
mjólkurgeiranum, sem falla undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
853/2004, frá Búlgaríu til annarra aðildarríkja (8, 13.1.2007, bls. 61), eins og henni 
var breytt með: 

– 32007 D 0213: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/213/EB frá 2. apríl 
2007 (94, 4.4.2007, bls. 53), 

– 32007 D 0398: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/398/EB frá 11. júní 
2007 (150, 12.6.2007, bls. 8).“ 

 
2. Eftirfarandi bætist við á eftir ákvæðum um bráðabirgðaráðstafanir í 17. lið (reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004) í hluta 6.1 í I. kafla I. viðauka: 

„– 32007 D 0029: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/29/EB frá 22. desember 
2006 um bráðabirgðaráðstafanir vegna tiltekinna afurða úr dýraríkinu sem falla 
undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og eru fluttar frá 
þriðju löndum til Búlgaríu og Rúmeníu fyrir 1. janúar 2007 (8, 13.1.2007, bls. 57).“ 

 
3. Eftirfarandi bætist við í 16. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004) 

og á undan aðlögunarákvæðunum í 17. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
853/2004) í hluta 6.1 í I. kafla I. viðauka og í lið 54zzzh (reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 852/2004) í XII. kafla II. viðauka: 

„Beita skal bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í viðaukum við lög um aðild 
Rúmeníu frá 25. apríl 2005 (sjá I. hluta B-þáttar 5. kafla VII. viðauka), eins og þeim var 
breytt með: 

– 32007 D 0023: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/23/EB frá 22. desember 
2006 (8, 13.1.2007, bls. 9).“ 
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4. Eftirfarandi bætist við á undan aðlögunarákvæðunum í 17. lið (reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 853/2004) í hluta 6.1 í I. kafla I. viðauka og í lið 54zzzh (reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004) í XII. kafla II. viðauka: 

„Beita skal bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í viðaukum við lög um aðild 
Búlgaríu frá 25. apríl 2005 (sjá B-þátt 4. kafla VI. viðauka), eins og þeim var breytt með: 

– 32007 D 0026: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/26/EB frá 22. desember 
2006 (8, 13.1.2007, bls. 35).“ 

 


