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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 22/2009 

frá 17. mars 2009 

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í 
því sem hér fer á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

111/2008 frá 7. nóvember 2008 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/594/EB frá 29. 

ágúst 2007 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun ráðsins 90/539/EBE að því er varðar 
fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir fyrir viðskipti með alifugla 
og útungunaregg innan Bandalagsins til að taka tillit til tiltekinna krafna um lýðheilsu (2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/683/EB frá 18. 

október 2007 um samþykkt áætlunar um að útrýma svínapest í villtum svínum á til-
teknum svæðum í Ungverjalandi (3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/729/EB frá 7. 

nóvember 2007 um breytingu á tilskipunum ráðsins 64/432/EBE, 90/539/EBE, 
92/35/EBE, 92/119/EBE, 93/53/EBE, 95/70/EB, 2000/75/EB, 2001/89/EB og 
2002/60/EB og ákvörðunum 2001/618/EB og 2004/233/EB að því er varðar skrá yfir 
landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur og ríkisstofnanir (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/846/EB frá 6. 

desember 2007 um fyrirmynd að skrám yfir stofnanir sem aðildarríki hafa samþykkt í 
samræmi við ýmis ákvæði heilbrigðislöggjafar um dýr og dýraafurðir í Bandalaginu og 
reglur sem gilda um sendingu þessara skráa til framkvæmdastjórnarinnar (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/870/EB frá 21. 

desember 2007 um samþykki áætlana fyrir árið 2008 um að útrýma svínapest í villtum 
svínum og um neyðarbólusetningu gegn sjúkdómnum í þessum svínum og svínum á 
bújörðum í Rúmeníu ( 6). 

 
7) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2007/846/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2001/106/EB (7), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að 
fella hana úr samningnum. 

 
8) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Íslands eða Liechtensteins. 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 339, 18.12.2008, bls. 98, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 79, 18.12.2008, bls. 6. 
(2) Stjtíð. ESB L 227, 31.8.2007, bls. 33. 
(3) Stjtíð. ESB L 281, 25.10.2007, bls. 27. 
(4) Stjtíð. ESB L 294, 13.11.2007, bls. 26. 
(5) Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls. 72. 
(6) Stjtíð. ESB L 340, 22.12.2007, bls. 105. 
(7) Stjtíð. EB L 39, 9.2.2001, bls. 39. 
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ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

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

2. gr. 
 
Norskur texti ákvarðana 2007/594/EB, 2007/683/EB, 2007/729/EB, 2007/846/EB og 
2007/870/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 
fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi 18. mars 2009 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 17. mars 2009. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Alan Seatter 

formaður. 
 

                                                 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2009 
 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 3. lið (tilskipun ráðsins 2001/89/EB), 4. lið (tilskipun 

ráðsins 92/35/EBE), 9. lið (tilskipun ráðsins 92/119/EBE), lið 9a (tilskipun ráðsins 
2000/75/EB) og lið 9b (tilskipun ráðsins 2002/60/EB) í hluta 3.1, 1. lið (tilskipun ráðsins 
64/432/EB) og 4. lið (tilskipun ráðsins 90/539/EBE) í hluta 4.1, 64. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2001/618/EB) og 76. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/233/EB) í hluta 4.2 og 3. lið (tilskipun ráðsins 90/539/EB) í hluta 8.1: 

„– 32007 D 0729: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/729/EB frá 7. nóvember 
2007 (Stjtíð. ESB L 294, 13.11.2007, bls. 26).“ 

 
2. Eftirfarandi komi í stað orðanna „Noregur: Statens Veterinære Institut for 

Virusforskning, Lindholm, Kalvehave, Danmörku“ í aðlögunarlið a) í 4. lið (tilskipun 
ráðsins 92/35/EBE) í hluta 3.1 og aðlögunarákvæðum í 9. lið (tilskipun ráðsins 
92/119/EBE) í hluta 3.1: 

„NO Veterinærinstituttet 
Postboks 750 Sentrum 
0106 Oslo 
Norway  
Sími: +47 23216000 
Bréfasími: +47 23216001“ 

 
3. Eftirfarandi bætist við í lið 9a (tilskipun ráðsins 2000/75/EB) í hluta 3.1: 

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

Eftirfarandi bætist við í lið A í I. viðauka: 

NO Veterinærinstituttet 
Postboks 750 Sentrum 
0106 Oslo 
Norway  
Sími: +47 23216000 
Bréfasími: +47 23216001“ 

 
4. Eftirfarandi komi í stað orðanna „Noregur Danmarks Veterinære Institut – Avdeling for 

Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave“ í aðlögunarákvæðum í lið 9b (tilskipun ráðsins 
2002/60/EB) í hluta 3.1: 

„NO Veterinærinstituttet 
Postboks 750 Sentrum 
0106 Oslo 
Norway  
Sími: +47 23216000 
Bréfasími: +47 23216001“ 

 
5. Eftirfarandi komi í stað aðlögunarliðar f) í 1. lið (tilskipun ráðsins 64/432/EBE) í hluta 

4.1: 

„f) Eftirfarandi bætist við skrá um opinberar stofnanir í II. kafla viðauka D, 2. lið A-
hluta: 

NO Veterinærinstituttet 
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Postboks 750 Sentrum 
0106 Oslo 
Norway  
Sími: +47 23216000 
Bréfasími: +47 23216001“ 

 
6. Eftirfarandi bætist við í 64. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/618/EB) í 

hluta 4.2: 

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

Eftirfarandi bætist við í staflið d) í 2. mgr. III. viðauka: 

 
NO Veterinærinstituttet 

Postboks 750 Sentrum 
0106 Oslo 
Norway  
Sími: +47 23216000 
Bréfasími: +47 23216001“ 

 
7. Eftirfarandi bætist við í 76. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/233/EB) í 

hluta 4.2: 

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

Eftirfarandi bætist við í I. viðauka: 

Noregur 

Veterinærinstituttet 
Postboks 750 Sentrum 
0106 Oslo 
Sími: +47 23216000 
Bréfasími: +47 23216001“ 

 
8. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 41. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2007/590/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFN-
UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 3.2:  

„42. 32007 D 0683: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/683/EB frá 18. október 
2007 um samþykkt áætlunar um að útrýma svínapest í villtum svínum á tilteknum 
svæðum í Ungverjalandi (Stjtíð. ESB L 281, 25.10.2007, bls. 27). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands. 

43. 32007 D 0870: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/870/EB frá 21. desem-
ber 2007 um samþykki áætlana fyrir árið 2008 um að útrýma svínapest í villtum 
svínum og um neyðarbólusetningu gegn sjúkdómnum í þessum svínum og svínum 
á bújörðum í Rúmeníu (Stjtíð. ESB L 340, 22.12.2007, bls. 105). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 
 
9. Eftirfarandi undirliður bætist við í 4. lið (tilskipun ráðsins 90/539/EBE) í hluta 4.1 og 3. 

lið (tilskipun ráðsins 90/539/EBE) í hluta 8.1:  

„– 32007 D 0594: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/594/EB frá 29. ágúst 
2007 (Stjtíð. ESB L 227, 31.8.2007, bls. 33).“ 
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10. Eftirfarandi bætist við aðlögunarákvæðin í 4. lið (tilskipun ráðsins 90/539/EBE) í hluta 

4.1:  

„h) Í IV. viðauka bætist orðið „Noregur“ við á eftir orðinu „Finnland“ í 3. neðanmáls-
grein við fyrirmynd 1, 4. neðanmálsgrein við fyrirmynd 2, 1. neðanmálsgrein við 
fyrirmynd 3, 3. neðanmálsgrein við fyrirmynd 4, 3. neðanmálsgrein við fyrirmynd 5 
og 1. neðanmálsgrein við fyrirmynd 6.“ 

 
11. Eftirfarandi bætist við í 3. lið (tilskipun ráðsins 90/539/EBE) í hluta 8.1: 

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

Í IV. viðauka bætist orðið „Noregur“ við á eftir orðinu „Finnland“ í 3. neðanmálsgrein 
við fyrirmynd 1, 4. neðanmálsgrein við fyrirmynd 2, 1. neðanmálsgrein við fyrirmynd 3, 
3. neðanmálsgrein við fyrirmynd 4, 3. neðanmálsgrein við fyrirmynd 5 og 1. neðanmáls-
grein við fyrirmynd 6.“ 

 
12. Brott falli texti 61. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/106/EB) í hluta 4.2. 
 
13. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 82. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1739/2005) í hluta 4.2:  

„83. 32007 D 0846: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/846/EB frá 6. desember 
2007 um fyrirmynd að skrám yfir stofnanir sem aðildarríki hafa samþykkt í sam-
ræmi við ýmis ákvæði heilbrigðislöggjafar um dýr og dýraafurðir í Bandalaginu 
og reglur sem gilda um sendingu þessara skráa til framkvæmdastjórnarinnar 
(Stjtíð. ESB L 333, 19.12.2007, bls. 72). 

Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ 
 


