ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 132/2007
frá 26. október 2007
um breytingu á ýmsum viðaukum og bókunum 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)

Í 128. gr. samningsins er kveðið á um að Evrópuríki, sem gengur í bandalagið, sé skylt
að sækja um að gerast aðili að samningnum, og að samningsaðilar og ríki, sem sækir um,
skuli gera með sér samkomulag um skilmála og skilyrði fyrir slíkri aðild.

2)

Eftir að samningum um stækkun Evrópubandalaganna lauk sóttu Lýðveldið Búlgaría og
Rúmenía („nýju samningsaðilarnir“) um að gerast aðilar að samningnum.

3)

Samningurinn um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu („samningurinn um stækkun EES“) var undirritaður í Brussel 25. júlí 2007.

4)

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. samningsins um stækkun EES verða ákvæði samningsins, með
áorðnum breytingum samkvæmt þeim ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar sem
samþykktar voru fyrir 1. október 2004, bindandi fyrir nýju samningsaðilana um leið og
samningurinn um stækkun EES öðlast gildi, með sömu skilyrðum og fyrir núverandi
samningsaðila, sbr. samninginn um stækkun EES, og með þeim skilmálum og skilyrðum
sem mælt er fyrir um í samningnum um stækkun EES.

5)

Frá 1. október 2004 hafa allmargar EB-gerðir verið felldar inn í EES-samninginn
samkvæmt ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar.

6)

Til þess að tryggja einsleitni samningsins og réttaröryggi einstaklinga og atvinnurekenda
skulu þessar EB-gerðir vera bindandi fyrir nýju samningsaðilana frá gildistökudegi
samningsins um stækkun EES.

7)

Í 6. mgr. 3. gr. samningsins um stækkun EES er kveðið á um að reynist nauðsynlegt
vegna þátttöku nýju samningsaðilanna að aðlaga gerðir sem felldar hafa verið inn í EESsamninginn fyrir gildistökudag samningsins um stækkun EES og sé þann aðlögunartexta
ekki að finna í þeim samningi verði staðið að þeirri aðlögun í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í EES-samningnum.

8)

Í 3. mgr. 4. gr. samningsins um stækkun EES er kveðið á um að staðið verði að hverju
því fyrirkomulagi, sem varði samninginn og um geti í lögum um aðildarskilmála Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu og aðlögun sáttmálanna sem mynda grundvöll Evrópusambandsins („aðildarlögunum frá 25. apríl 2005“ ( 1 )), en ekki sé fjallað um í
samningnum um stækkun EES, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í
EES-samningnum.

(1) Stjtíð. ESB L 157, 21.6.2005, bls. 203.
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9)

Samkvæmt ákvæðum bókunar 44 við samninginn, um verndarráðstafanir í tengslum við
stækkanir Evrópska efnahagssvæðisins, gildir almenn tilhögun ákvarðanatöku, sem
kveðið er á um í samningnum, einnig um ákvarðanir sem framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna tekur við beitingu 37. gr. aðildarlaganna frá 25. apríl 2005.

10)

Af þessum sökum er nauðsynlegt að breyta ýmsum bókunum og viðaukum við samninginn.

11)

Fella ber inn í samninginn breytingar á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1493/1999 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðarins ( 2 ) sem kveðið er á um í aðildarlögunum frá 25.
apríl 2005.

12)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1792/2006 frá
23. október 2006 um aðlögun tiltekinna reglugerða og ákvarðana á sviði frjálsra
vöruflutninga, frjálsrar farar fólks, stefnu í samkeppnismálum, landbúnaðar (heilbrigðislöggjafar á sviði dýra og dýraafurða og löggjafar á sviði plöntuheilbrigðis), fiskveiða,
stefnu í flutningamálum, skattlagningar, hagskýrslna, félagsmálastefnu og atvinnumála,
umhverfismála, tollabandalags og samskipta við önnur ríki, vegna aðildar Búlgaríu og
Rúmeníu ( 3 ).

13)

Fella ber inn í samninginn reglugerð ráðsins (EB) nr. 1791/2006 frá 20. nóvember 2006
um aðlögun tiltekinna reglugerða og ákvarðana á sviði frjálsra vöruflutninga, frjálsrar
farar fólks, félagaréttar, stefnu í samkeppnismálum, landbúnaðar (þ.m.t. heilbrigðislöggjöf á sviði dýra og dýraafurða og löggjöf á sviði plöntuheilbrigðis), stefnu í
flutningamálum, skattlagningar, hagskýrslna, orkumála, umhverfismála, samvinnu á
sviði dóms- og innanríkismála, tollabandalags, samskipta við önnur ríki, sameiginlegrar
stefnu í utanríkis- og öryggismálum og stofnana, vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu ( 4 ).

14)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2016/2006 frá
19. desember 2006 um aðlögun nokkurra reglugerða um sameiginlega skipulagningu
vínmarkaðarins vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu ( 5 ).

15)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1962/2006 frá
21. desember 2006 um beitingu 37. gr. laganna um aðild Búlgaríu að Evrópusambandinu
( 6 ), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 47, 16.2.2007, bls. 8.

16)

Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/80/EB frá 23.
október 2006 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði orkumála vegna aðildar Búlgaríu
og Rúmeníu ( 7 ).

17)

Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/81/EB frá 23.
október 2006 um aðlögun á tilskipun 95/17/EB, að því er varðar undanþágu frá því að
skrá innihaldsefni, eitt eða fleiri, í innihaldslýsingu sem notuð er við merkingu á
snyrtivörum, og á tilskipun 2005/78/EB, að því er varðar ráðstafanir til að stemma stigu
við losun mengandi lofttegunda og efnisagna frá hreyflum til notkunar í ökutæki, vegna
aðildar Búlgaríu og Rúmeníu ( 8 ).

18)

Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/82/EB frá 23.
október 2006 um aðlögun á tilskipun 91/321/EBE um ungbarnablöndur og stoðblöndur

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Stjtíð. EB L 179, 14.7.1999, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 384, 29.12.2006, bls. 38.
Stjtíð. ESB L 408, 30.12.2006, bls. 8.
Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 67.
Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 92.
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og á tilskipun 1999/21/EB um sérfæði sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum
tilgangi, vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu ( 9 ).
19)

Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/83/EB frá 23.
október 2006 um aðlögun á tilskipun 2002/4/EB um skráningu starfsstöðva þar sem
haldnar eru varphænur, og sem falla undir tilskipun ráðsins 1999/74/EB, vegna aðildar
Búlgaríu og Rúmeníu ( 10 ).

20)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/96/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði frjálsra vöruflutninga vegna aðildar Búlgaríu og
Rúmeníu ( 11 ).

21)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/97/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði frjálsra vöruflutninga vegna aðildar Búlgaríu og
Rúmeníu ( 12 ).

22)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/99/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði félagaréttar vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu ( 13 ).

23)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/100/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði frjálsrar farar fólks vegna aðildar Búlgaríu og
Rúmeníu ( 14 ).

24)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/101/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun tilskipana 73/239/EBE, 74/557/EBE og 2002/83/EB á sviði frjálsrar
þjónustustarfsemi vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu ( 15 ).

25)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/102/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun á tilskipun 67/548/EBE um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna,
vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu ( 16 ).

26)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/103/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði stefnu í flutningamálum vegna aðildar Búlgaríu og
Rúmeníu ( 17 ).

27)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/104/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun á tilteknum tilskipunum á sviði landbúnaðar (heilbrigðislöggjafar á sviði dýra og
dýraafurða og löggjafar á sviði plöntuheilbrigðis) vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu
( 18 ).

28)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/105/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun á tilskipunum 73/239/EBE, 74/557/EBE og 2002/83/EB á sviði umhverfismála
vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu ( 19 ).

29)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/107/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun á tilskipun 89/108/EBE umhraðfryst matvæli og á tilskipun Evrópuþingsins og

(9) Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 94.
(10) Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 97.
(11) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 81.
(12) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 107.
(13) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 137.
(14) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 141.
(15) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 238.
(16) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 241.
(17) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 344.
(18) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 352.
(19) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 368.
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ráðsins 2000/13/EB um merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla, vegna aðildar
Búlgaríu og Rúmeníu ( 20 ).
30)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/108/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun á tilskipunum 90/377/EBE og 2001/77/EB á sviði orkumála vegna aðildar
Búlgaríu og Rúmeníu ( 21 ).

31)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/109/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun á tilskipun 94/45/EB um stofnun evrópsks samstarfsráðs eða samþykkt reglna í
fyrirtækjum og fyrirtækjahópum, er starfa á Bandalagsvísu, varðandi upplýsingamiðlun
og samráð við starfsmenn, vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu ( 22 ).

32)

Fella ber inn í samninginn tilskipun ráðsins 2006/110/EB frá 20. nóvember 2006 um
aðlögun á tilskipunum 95/57/EB og 2001/109/EB á sviði hagskýrslna vegna aðildar
Búlgaríu og Rúmaníu ( 23 ).

33)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/800/EB frá 23.
nóvember 2006 um samþykkt áætlana um að útrýma svínapest í villtum svínum og um
neyðarbólusetningu þessara svína gegn þessum sjúkdómi í Búlgaríu ( 24 ).

34)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/802/EB frá 23.
nóvember 2006 um samþykkt áætlana um að útrýma svínapest í villtum svínum og um
neyðarbólusetningu þessara svína, svo og svína á bújörðum, gegn þessum sjúkdómi í
Rúmeníu ( 25 ).

35)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/924/EB frá 13.
desember 2006 um breytingu á ákvörðun 2005/176/EB um kerfisbundið eyðublað og
kóða fyrir tilkynningu um dýrasjúkdóma samkvæmt tilskipun ráðsins 82/894/EBE ( 26 ).

36)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/926/EB frá 13.
desember 2006 um breytingu á ákvörðun 2001/881/EB að því er varðar skrána yfir
skoðunarstöðvar á landamærum, vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu ( 27 ).

37)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/13/EB frá 22.
desember 2006 um aðlögun á ákvörðun 2002/459/EB að því er varðar viðbætur við
skrána yfir einingar í Traces-tölvukerfinu, vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu ( 28 ).

38)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/16/EB frá 22.
desember 2006 um bráðabirgðaráðstafanir vegna viðskipta innan Bandalagsins með
sæði, egg og fósturvísa sem tekin eru úr nautgripum, svínum, sauðfé, geitum og dýrum af
hestaætt í Búlgaríu og Rúmeníu ( 29 ).

39)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/17/EB frá 22.
desember 2006 um samþykkt áætlana um að samþykkja starfsstöðvar vegna viðskipta
innan Bandalagsins með alifugla og útungunaregg samkvæmt tilskipun ráðsins
90/539/EBE ( 30 ).

(20) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 411.
(21) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 414.
(22) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 416.
(23) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 418.
(24) Stjtíð. ESB L 325, 24.11.2006, bls. 35.
(25) Stjtíð. ESB L 329, 25.11.2006, bls. 34.
(26) Stjtíð. ESB L 354, 14.12.2006, bls. 48.
(27) Stjtíð. ESB L 354, 14.12.2006, bls. 52.
(28) Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 23.
(29) Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 31.
(30) Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 33.
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40)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/18/EB frá 22.
desember 2006 um samþykkt viðbragðsáætlana um varnir gegn gin- og klaufaveiki
samkvæmt tilskipun ráðsins 2003/85/EB ( 31 ).

41)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/19/EB frá 22.
desember 2006 um samþykkt viðbragðsáætlana um varnir gegn svínapest samkvæmt tilskipun ráðsins 2001/89/EB ( 32 ).

42)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/24/EB frá 22.
desember 2006 um samþykkt viðbragðsáætlana um varnir gegn fuglainflúensu og
Newcastle-veiki ( 33 ).

43)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/69/EB frá 18.
desember 2006 þar sem Rúmeníu er heimilað að fresta beitingu tiltekinna ákvæða tilskipunar ráðsins 2002/53/EB því er varðar setningu fræs af tilteknum yrkjum nytjaplantna í
landbúnaði á markað (34 ).

44)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/136/EB frá 23.
febrúar 2007 um bráðabirgðaráðstafanir að því er varðar kerfið fyrir auðkenningu og
skráningu sauðfjár og geita í Búlgaríu eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr.
21/2004 ( 35 ).

45)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/228/EB frá 11. apríl
2007 um bráðabirgðaráðstafanir að því er varðar kerfið fyrir auðkenningu og skráningu
sauðfjár og geita í Rúmeníu eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004
( 36 ).

46)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/329/EB frá 2. maí
2007 um bráðabirgðaráðstafanir, sem víkja frá tilskipun ráðsins 2002/53/EB að því er
varðar setningu fræs á markað, sem er af yrkjum Helianthus annuus og ekki er staðfest
að þoli Orobanche spp., vegna aðildar Búlgaríu ( 37 ).

47)

EFTA-ríkin tilheyra innra markaðnum samkvæmt ákvæðum samningsins og til þess að
innri markaðurinn geti starfað snurðulaust ber því að láta ákvörðun þessa koma til framkvæmda og öðlast gildi án ónauðsynlegra tafa.

48)

Þótt samningurinn um stækkun EES hafi ekki öðlast gildi er hann kominn til framkvæmda til bráðabirgða, og verður þessi ákvörðun því einnig látin koma til framkvæmda
til bráðabirgða uns samningurinn um stækkun EES öðlast gildi.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Allar ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar, sem samþykktar hafa verið eftir 1. október
2004, teljast hér með bindandi fyrir nýju samningsaðilana.

(31) Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 36.
(32) Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 38.
(33) Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2007, bls. 26.
(34) Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2007, bls. 167.
(35) Stjtíð. ESB L 57, 24.2.2007, bls. 23.
(36) Stjtíð. ESB L 98, 13.4.2007, bls. 27.
(37) Stjtíð. ESB L 122, 11.5.2007, bls. 59.
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2. gr.
Texti þeirra ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar, sem um getur í 1. gr., skal þýddur á
búlgörsku og rúmensku og fullgiltur af hálfu samningsaðilanna á þeim tungumálum.
3. gr.
Eftirfarandi undirliður bætist við í 2. lið (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1493/1999) 1. viðbætis
bókunar 47 um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín:
„–

1 2005 SA: Lög um aðildarskilmála Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu og aðlögun
sáttmálanna sem mynda grundvöll Evrópusambandsins, samþykkt 25. apríl 2005 (Stjtíð.
ESB L 157, 21.6.2005, bls. 203).“
4. gr.

1.

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka og bókana við samninginn sem
tilgreindir eru í I. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

2.

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka og bókana við samninginn sem
tilgreindir eru í II. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

3.

32006 R 1792: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1792/2006 frá 23.
október 2006 (Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 1).“

32006 R 1791: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1791/2006 frá 20. nóvember 2006
(Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim lið bókunar við samninginn sem tilgreindur er í
III. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

32006 R 2016: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2016/2006 (Stjtíð.
ESB L 384, 29.12.2006, bls. 38).“

4.

Ef einhver undirliðanna, sem um getur í undanfarandi málsgreinum, er fyrsti undirliður
við komandi liðar bætist við á undan honum orðin „ , eins og henni var breytt með:“.

5.

Aðlögun af öðru tagi, sem er nauðsynleg vegna gerðanna sem felldar eru inn í samninginn samkvæmt undanfarandi málsgreinum, er tilgreind í II. hluta viðkomandi viðauka við
ákvörðun þessa.
5. gr.

1.

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í IV. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

2.

32006 L 0080: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/80/EB frá 23. október
2006 (Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 67).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í V. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

32006 L 0081: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/81/EB frá 23. október
2006 (Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 92).“
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3.

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í VI. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

4.

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim lið viðauka við samninginn sem tilgreindur er í
VII. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

5.

32006 L 0102: Tilskipun ráðsins 2006/102/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB
L 363, 20.12.2006, bls. 241).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í XIV. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

12.

32006 L 0101: Tilskipun ráðsins 2006/101/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB
L 363, 20.12.2006, bls. 238).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim lið viðauka við samninginn sem tilgreindur er í
XIII. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

11.

32006 L 0100: Tilskipun ráðsins 2006/100/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB
L 363, 20.12.2006, bls. 141).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í XII. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

10.

32006 L 0099: Tilskipun ráðsins 2006/99/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L
363, 20.12.2006, bls. 137).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í XI. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

9.

32006 L 0097: Tilskipun ráðsins 2006/97/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L
363, 20.12.2006, bls. 107).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í X. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

8.

32006 L 0096: Tilskipun ráðsins 2006/96/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L
363, 20.12.2006, bls. 81).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í IX. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

7.

32006 L 0083: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/83/EB frá 23. október
2006 (Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 97).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í VIII. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

6.

32006 L 0082: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/82/EB frá 23. október
2006 (Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 94).“

32006 L 0103: Tilskipun ráðsins 2006/103/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB
L 363, 20.12.2006, bls. 344).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í XV. viðauka við ákvörðun þessa:
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„–
13.

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í XVI. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

14.

32006 L 0108: Tilskipun ráðsins 2006/108/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB
L 363, 20.12.2006, bls. 414).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim lið viðauka við samninginn sem tilgreindur er í
XIX. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

17.

32006 L 0107: Tilskipun ráðsins 2006/107/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB
L 363, 20.12.2006, bls. 411).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í XVIII. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

16.

32006 L 0105: Tilskipun ráðsins 2006/105/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB
L 363, 20.12.2006, bls. 368).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim liðum viðauka við samninginn sem tilgreindir
eru í XVII. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

15.

32006 L 0104: Tilskipun ráðsins 2006/104/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB
L 363, 20.12.2006, bls. 352).“

32006 L 0109: Tilskipun ráðsins 2006/109/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB
L 363, 20.12.2006, bls. 416).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim lið viðauka við samninginn sem tilgreindur er í
XX. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

32006 L 0110: Tilskipun ráðsins 2006/110/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB
L 363, 20.12.2006, bls. 418).“

18.

Ef einhver undirliðanna, sem um getur í undanfarandi málsgreinum, er fyrsti undirliður
við komandi liðar bætist við á undan honum orðin „ , eins og henni var breytt með:“.

19.

Aðlögun af öðru tagi, sem er nauðsynleg vegna gerðanna sem felldar eru inn í samninginn samkvæmt undanfarandi málsgreinum, er tilgreind í II. hluta viðkomandi viðauka við
ákvörðun þessa.
6. gr.

1.

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim lið viðauka við samninginn sem tilgreindur er í
XXI. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

2.

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim lið viðauka við samninginn sem tilgreindur er í
XXII. viðauka við ákvörðun þessa:
„–

3.

32006 D 0924: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/924/EB frá 13. desember
2006 (Stjtíð. ESB L 354, 14.12.2006, bls. 48).“

32006 D 0926: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/926/EB frá 13. desember
2006 (Stjtíð. ESB L 354, 14.12.2006, bls. 52).“

Eftirfarandi undirliður bætist við í þeim lið viðauka við samninginn sem tilgreindur er í
XXIII. viðauka við ákvörðun þessa:
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„–

32007 D 0013: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/13/EB frá 22. desember
2006 (Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 23).“
7. gr.

I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:
1.

Eftirfarandi bætist við í lið 7b (reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004) í hluta 1.1:
„Beita skal bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í eftirtöldum gerðum:

2.

–

32007 D 0136: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/136/EB frá 23. febrúar
2007 um bráðabirgðaráðstafanir að því er varðar kerfið fyrir auðkenningu og
skráningu sauðfjár og geita í Búlgaríu eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins
(EB) nr. 21/2004 (Stjtíð. ESB L 57, 24.2.2007, bls. 23).

–

32007 D 0228: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/228/EB frá 11. apríl 2007
um bráðabirgðaráðstafanir að því er varðar kerfið fyrir auðkenningu og skráningu
sauðfjár og geita í Rúmeníu eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr.
21/2004 (Stjtíð. ESB L 98, 13.4.2007, bls. 27).“

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 132. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2006/968/EB) í hluta 1.2:
„133.

3.

32007 D 0016: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/16/EB frá 22.
desember 2006 um bráðabirgðaráðstafanir vegna viðskipta innan Bandalagsins
með sæði, egg og fósturvísa sem tekin eru úr nautgripum, svínum, sauðfé,
geitum og dýrum af hestaætt í Búlgaríu og Rúmeníu (Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007,
bls. 31).“

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 35. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/123/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 3.2:
„36.

32006 D 0800: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/800/EB frá 23.
nóvember 2006 um samþykkt áætlana um að útrýma svínapest í villtum svínum og
um neyðarbólusetningu þessara svína gegn þessum sjúkdómi í Búlgaríu (Stjtíð.
ESB L 325, 24.11.2006, bls. 35).

37.

32006 D 0802: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/802/EB frá 23.
nóvember 2006 um samþykkt áætlana um að útrýma svínapest í villtum svínum og
um neyðarbólusetningu þessara svína, svo og svína á bújörðum, gegn þessum
sjúkdómi í Rúmeníu (Stjtíð. ESB L 329, 25.11.2006, bls. 34).

38.

32007 D 0018: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/18/EB frá 22. desember
2006 um samþykkt viðbragðsáætlana um varnir gegn gin- og klaufaveiki
samkvæmt tilskipun ráðsins 2003/85/EB (Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 36).

39.

32007 D 0019: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/19/EB frá 22. desember
2006 um samþykkt viðbragðsáætlana um varnir gegn svínapest samkvæmt tilskipun ráðsins 2001/89/EB (Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 38).

40.

32007 D 0024: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/24/EB frá 22. desember
2006 um samþykkt viðbragðsáætlana um varnir gegn fuglainflúensu og
Newcastle-veiki (Stjtíð. ESB L 8, 13.1.2007, bls. 26).“
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4.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 57. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/835/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 4.2:
„58.

32007 D 0017: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/17/EB frá 22. desember
2006 um samþykkt áætlana um að samþykkja starfsstöðvar vegna viðskipta innan
Bandalagsins með alifugla og útungunaregg samkvæmt tilskipun ráðsins
90/539/EBE (Stjtíð. ESB L 7, 12.1.2007, bls. 33).“
8. gr.

Eftirfarandi bætist við í 10. lið (tilskipun ráðsins 2002/53/EB) hluta 1.1 í III. kafla I. viðauka
við samninginn, milli málsgreinarinnar um bráðabirgðaráðstafanir og aðlögunarákvæðanna:
„Beita skal bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í eftirtöldum gerðum:
–

32007 D 0069: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/69/EB frá 18. desember 2006
þar sem Rúmeníu er heimilað að fresta beitingu tiltekinna ákvæða tilskipunar ráðsins
2002/53/EB því er varðar setningu fræs af tilteknum yrkjum nytjaplantna í landbúnaði á
markað (Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2007, bls. 167).

–

32007 D 0329: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/329/EB frá 2. maí 2007 um
bráðabirgðaráðstafanir, sem víkja frá tilskipun ráðsins 2002/53/EB að því er varðar
setningu fræs á markað, sem er af yrkjum Helianthus annuus og ekki er staðfest að þoli
Orobanche spp., vegna aðildar Búlgaríu (Stjtíð. ESB L 122, 11.5.2007, bls. 59).“
9. gr.

Eftirfarandi bætist við á undan aðlögunarákvæðunum í lið 64a (reglugerð ráðsins (EBE) nr.
2408/92) og lið 66n (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1592/2002) í XIII. viðauka
við samninginn:
„Beita skal bráðabirgðaráðstöfunum sem mælt er fyrir um í eftirtalinni gerð:
–

32006 R 1962: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1962/2006 frá 21. desember
2006 um beitingu 37. gr. laganna um aðild Búlgaríu að Evrópusambandinu (Stjtíð. ESB L
408, 30.12.2006, bls. 8), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 47, 16.2.2007, bls.
8.“
10. gr.

Íslenskur og norskur texti 6. liðar 2. kafla III. viðauka við aðildarlögin frá 25. apríl 2005, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
11. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1791/2006, 1792/2006, 1962/2006, með
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 47, 16.2.2007, bls. 8, og 2016/2006, tilskipana
2006/80/EB, 2006/81/EB, 2006/82/EB, 2006/83/EB, 2006/96/EB, 2006/97/EB, 2006/99/EB,
2006/100/EB, 2006/101/EB, 2006/102/EB, 2006/103/EB, 2006/104/EB, 2006/105/EB,
2006/107/EB, 2006/108/EB, 2006/109/EB og 2006/110/EB og ákvarðana 2006/800/EB,
2006/802/EB, 2006/924/EB, 2006/926/EB, 2007/13/EB, 2007/16/EB, 2007/17/EB,
2007/18/EB, 2007/19/EB, 2007/24/EB, 2007/69/EB, 2007/136/EB, 2007/228/EB og
2007/329/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst
fullgiltur.
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12. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins berst sameiginlegu EES-nefndinni ( ∗ ), eða gildistökudag samningsins um stækkun EES,
hvort sem síðar er.
Meðan beðið er gildistöku samningsins um stækkun EES kemur ákvörðunin til framkvæmda til
bráðabirgða daginn sem hún er samþykkt.
Ákvörðun þessi er með fyrirvara um stjórnskipuleg skilyrði sem samningsaðilar kunna að gefa
til kynna vegna einhverra þeirra ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar sem um getur í 1.
gr.
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við
þau.

(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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I. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 1. MGR. 4. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 1. mgr. 4. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í viðaukum og
bókunum við samninginn:
Í I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna), I. kafla (Dýr):
–

Í 39. lið hluta 1.2 (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB),

–

Í 114. lið hluta 1.2 (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/630/EB),

–

Í 115. lið hluta 1.2 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004),

–

Í 116. lið hluta 1.2 (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/253/EB),

–

Í 76. lið hluta 4.2 (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/233/EB),

–

Í 39. lið hluta 6.2 (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/536/EB),

–

Í 14. lið hluta 7.2 (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/179/EB).

Í II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun), XV. kafla (Hættuleg efni):
–

Í lið 12l (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/657/EB).

Í XIII. viðauka (Flutningastarfsemi):
–

Í lið 33c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2121/98),

–

Í lið 49 (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 77/527/EBE).

Í XVI. viðauka (Opinber innkaup):
–

Í lið 6c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1564/2005).

Í XXI. við auka (Hagskýrslugerð):
–

Í lið 1c (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2702/98),

–

Í lið 1f (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1227/1999),

–

Í lið 1g (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1228/1999),

–

Í lið 1h (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1668/2003),

–

Í lið 4ca (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 772/2005),

–

Í lið 7i (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1358/2003),

–

Í lið 23a (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/115/EB),

–

Í lið 23b (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2139/2004).

Í bókun 21, um framkvæmd samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki:
–

Í 4. lið 1. mgr. 3. gr. (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 773/2004).
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II. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
I. HLUTI
LIÐIR SEM UM GETUR Í 2. MGR. 4. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 2. mgr. 4. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í viðaukum og
bókunum við samninginn:
Í I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna), I. kafla (Dýr):
–

Í lið 7b í hluta 1.1 (reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004/EB),

–

Í lið 8b í hluta 7.1 (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003),

–

Í 12. lið hluta 7.1 (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001).

Í II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun):
Í XII. kafla (Matvæli):
–
B.
–
C.
–

Í lið 54b (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91).
Í XIV. kafla (Áburður):
Í 1. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003).
Í XIX. kafla (Almenn ákvæði á sviði tæknilegra viðskiptahindrana):
Í lið 3b (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 339/93/EBE).

Í VI. viðauka (Félagslegt öryggi):
–

Í 1. lið (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1408/71),

–

Í 2. lið (reglugerð ráðsins (EB) nr. 574/72);

–

Í lið 3.18 (ákvörðun nr. 117),

–

Í lið 3.27 (ákvörðun nr. 136),

–

Í lið 3.37 (ákvörðun nr. 150),

–

Í lið 3.68 (ákvörðun nr. 192).

Í XIII. viðauka (Flutningastarfsemi):
–

Í 1. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1108/70),

–

Í 5. lið (ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1692/96/EB),

–

Í 21. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85),

–

Í lið 26a (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 881/92),

–

Í 32. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 684/92),

–

Í 39. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1192/69),
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–

Í lið 64a (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2408/92).

Í XX. viðauka (Umhverfismál):
–

Í lið 1ea (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 761/2001),

–

Í lið 21aa (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2037/2000).

Í XXI. viðauka (Hagskýrslugerð):
–

Í lið 7f (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/98),

–

Í lið 24 (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 837/90),

–

Í lið 24a (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 959/93).

Í XXII. viðauka (Félagaréttur):
–

Í lið 10a (reglugerð ráðsins (EB) nr. 2157/2001).

Í bókun 26, um valdsvið og störf eftirlitsstofnunar EFTA á sviði ríkisaðstoðar:
–

Í 1. lið 2. gr. (reglugerð ráðsins (EB) nr. 659/1999).

Í bókun 47, um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín:
–

Í 2. lið 1. viðbætis (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1493/1999).
II. HLUTI
AÐLÖGUN AF ÖÐRU TAGI SEM ER NAUÐSYNLEG VEGNA AÐILDARINNAR

Í VI. viðauka (Félagslegt öryggi):
1.

Aðlögunarákvæðin í 1. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71) breytist sem hér segir:
a)

Skrárnar í aðlögunarliðum n) og o) breytist sem hér segir:
i)

Liðir, sem nú eru tölusettir 374 (NOREGUR – SLÓVENÍA) til 378
(NOREGUR – BRESKA KONUNGSRÍKIÐ), verði endurtölusettir sem 431.
til 435. liður.

ii)

Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 431. lið (NOREGUR –
SLÓVENÍA):
„430.

NOREGUR – RÚMENÍA
Enginn samningur.“

iii) Liðir, sem nú eru tölusettir 355 (NOREGUR – TÉKKLAND) til 373
(NOREGUR – PORTÚGAL), verði endurtölusettir sem 411. til 429. liður.
iv) Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 411. lið (NOREGUR –
TÉKKLAND):
„410.

NOREGUR – BÚLGARÍA
Enginn samningur.“

v)

Liðir, sem nú eru tölusettir 348 (LIECHTENSTEIN – SLÓVENÍA) til 354
(NOREGUR – BELGÍA), verði endurtölusettir sem 403. til 409. liður.
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vi) Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 403. lið (LIECHTENSTEIN SLÓVENÍA):
„402.

LIECHTENSTEIN – RÚMENÍA
Enginn samningur.“

vii) Liðir, sem nú eru tölusettir 329 (LIECHTENSTEIN – TÉKKLAND) til 347
(LIECHTENSTEIN – PORTÚGAL), verði endurtölusettir sem 383. til 401.
liður.
viii) Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 383. lið (LIECHTENSTEIN –
TÉKKLAND):
„382.

LIECHTENSTEIN – BÚLGARÍA
Enginn samningur.“

ix) Liðir, sem nú eru tölusettir 321 (ÍSLAND – SLÓVENÍA) til 328
(LIECHTENSTEIN – BELGÍA), verði endurtölusettir sem 374. til 381. liður.
x)

Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 374. lið (ÍSLAND – SLÓVENÍA)
„373.

ÍSLAND - RÚMENÍA
Enginn samningur.“

xi) Liðir, sem nú eru tölusettir 302 (ÍSLAND – TÉKKLAND) til 320 (ÍSLAND –
PORTÚGAL), verði endurtölusettir sem 354. til 372. liður.
xii) Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 354. lið (ÍSLAND – TÉKKLAND):
„353.

ÍSLAND – BÚLGARÍA
Enginn samningur.“

xiii) 301. liður (ÍSLAND – BELGÍA) verði endurtölusettur sem 352. liður.
b)
2.

Núverandi 17. til 19. liður í aðlögunarlið u) verði endurtölusettir sem 19. til 21.
liður.

Aðlögunarákvæðin í 2. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72) breytist sem hér segir:
a)

Í stað tilvísunarinnar „D. Þýskaland“ undir A) í aðlögunarliðum b), c) og d) komi
tilvísunin „E. Þýskaland“ .

b)

Í stað tilvísunarinnar „R. Austurríki“ undir B) í aðlögunarlið d) og í aðlögunarlið e)
komi tilvísunin „S. Austurríki“.

c)

Skrárnar í aðlögunarlið g) breytist sem hér segir:
i)

Liðir, sem nú eru tölusettir 374 (NOREGUR – SLÓVENÍA) til 378
(NOREGUR – BRESKA KONUNGSRÍKIÐ), verði endurtölusettir sem 431.
til 435. liður.

ii)

Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 431. lið (NOREGUR –
SLÓVENÍA):
„430.

NOREGUR – RÚMENÍA
Enginn samningur.“
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iii) Liðir, sem nú eru tölusettir 355 (NOREGUR – TÉKKLAND) til 373
(NOREGUR – PORTÚGAL), verði endurtölusettir sem 411. til 429. liður.
iv) Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 411. lið (NOREGUR –
TÉKKLAND):
„410.

NOREGUR – BÚLGARÍA
Enginn samningur.“

v)

Liðir, sem nú eru tölusettir 348 (LIECHTENSTEIN – SLÓVENÍA) til 354
(NOREGUR – BELGÍA), verði endurtölusettir sem 403. til 409. liður.

vi) Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 403. lið (LIECHTENSTEIN SLÓVENÍA):
„402.

LIECHTENSTEIN – RÚMENÍA
Enginn samningur.“

vii) Liðir, sem nú eru tölusettir 329 (LIECHTENSTEIN – TÉKKLAND) til 347
(LIECHTENSTEIN – PORTÚGAL), verði endurtölusettir sem 383. til 401.
liður.
viii) Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 383. lið (LIECHTENSTEIN –
TÉKKLAND):
„382.

LIECHTENSTEIN – BÚLGARÍA
Enginn samningur.“

ix) Liðir, sem nú eru tölusettir 321 (ÍSLAND – SLÓVENÍA) til 328
(LIECHTENSTEIN – BELGÍA), verði endurtölusettir sem 374. til 381. liður.
x)

Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 374. lið (ÍSLAND – SLÓVENÍA)
„373.

ÍSLAND - RÚMENÍA
Enginn samningur.“

xi) Liðir, sem nú eru tölusettir 302 (ÍSLAND – TÉKKLAND) til 320 (ÍSLAND –
PORTÚGAL), verði endurtölusettir sem 354. til 372. liður.
xii) Eftirfarandi bætist við á undan hinum nýja 354. lið (ÍSLAND – TÉKKLAND):
„353.

ÍSLAND – BÚLGARÍA
Enginn samningur.“

xiii) 301. liður (ÍSLAND – BELGÍA) verði endurtölusettur sem 352. liður.
d)

Skrárnar í aðlögunarlið j) breytist sem hér segir:
i)

Orðin „Ísland og Búlgaría“ bætist við á undan orðunum „Ísland og Tékkland“.

ii)

Orðin „Ísland og Rúmenía“ bætist við á undan orðunum „Ísland og Slóvenía“.

iii) Orðin „Liechtenstein og Búlgaría“ bætist við á undan orðunum „Liechtenstein
og Tékkland“.
iv) Orðin „Liechtenstein og Rúmenía“ bætist við á undan orðunum „Liechtenstein
og Slóvenía“.
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v)

Orðin „Noregur og Búlgaría“ bætist við á undan orðunum „Noregur og
Tékkland“.

vi) Orðin „Noregur og Rúmenía“ bætist við á undan orðunum „Noregur og
Slóvenía“.
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III. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐUR SEM UM GETUR Í 3. MGR. 4. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 3. mgr. 4. gr., bætist við á eftirtöldum stað í bókun 47, um afnám
tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín:
–

Í 6. lið 1. viðbætis (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 753/2002).
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IV. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 1. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í viðaukum við
samninginn:
Í II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun), IV. kafla (Heimilistæki):
–

Í lið 4a (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/2/EB),

–

Í lið 4b (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/12/EB),

–

Í lið 4c (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/13/EB),

–

Í lið 4d (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/60/EB),

–

Í lið 4f (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/17/EB),

–

Í lið 4g (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/40/EB),

–

Í lið 4h (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB).

Í IV. viðauka (Orka):
–

Í lið 11a (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/2/EB),

–

Í lið 11b (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/12/EB),

–

Í lið 11c (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/13/EB),

–

Í lið 11d (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/60/EB),

–

Í lið 11f (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/17/EB),

–

Í lið 11g (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/40/EB),

–

Í lið 11h (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB).
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V. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 2. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 2. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í II. viðauka
(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við samninginn:
Í I. kafla (Vélknúin ökutæki):
–

Í lið 45zo (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/78/EB).

Í XVI. kafla (Snyrtivörur):
–

Í 9. lið (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/17/EB).
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VI. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 3. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 3. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í XII. kafla
(Matvæli) II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við samninginn:
–

Í lið 54a (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/321/EBE),

–

Í lið 54w (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/21/EB).
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VII. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐUR SEM UM GETUR Í 4. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 4. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stað í I. kafla (Dýr) I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við samninginn:
–

Í 2. lið hluta 9.2 (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/4/EB).
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VIII. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 5. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 5. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í II. viðauka
(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við samninginn:
A.

Í I. kafla (Vélknúin ökutæki):

–

Í 1. lið (tilskipun ráðsins 70/156/EBE),

–

Í 2. lið (tilskipun ráðsins 70/157/EBE),

–

Í 3. lið (tilskipun ráðsins 70/220/EBE),

–

Í 4. lið (tilskipun ráðsins 70/221/EBE),

–

Í 8. lið (tilskipun ráðsins 70/388/EBE),

–

Í 9. lið (tilskipun ráðsins 71/127/EBE),

–

Í 10. lið (tilskipun ráðsins 71/320/EBE),

–

Í 11. lið (tilskipun ráðsins 72/245/EBE),

–

Í 14. lið (tilskipun ráðsins 74/61/EBE),

–

Í 16. lið (tilskipun ráðsins 74/408/EBE),

–

Í 17. lið (tilskipun ráðsins 74/483/EBE),

–

Í 19. lið (tilskipun ráðsins 76/114/EBE),

–

Í 22. lið (tilskipun ráðsins 76/757/EBE),

–

Í 23. lið (tilskipun ráðsins 76/758/EBE),

–

Í 24. lið (tilskipun ráðsins 76/759/EBE),

–

Í 25. lið (tilskipun ráðsins 76/760/EBE),

–

Í 26. lið (tilskipun ráðsins 76/761/EBE),

–

Í 27. lið (tilskipun ráðsins 76/762/EBE),

–

Í 29. lið (tilskipun ráðsins 77/538/EBE),

–

Í 30. lið (tilskipun ráðsins 77/539/EBE),

–

Í 31. lið (tilskipun ráðsins 77/540/EBE),

–

Í 32. lið (tilskipun ráðsins 77/541/EBE),

–

Í 36. lið (tilskipun ráðsins 78/318/EBE),

–

Í 39. lið (tilskipun ráðsins 78/932/EBE),

–

Í lið 45a (tilskipun ráðsins 91/226/EBE),

–

Í lið 45r (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/20/EB),

–

Í lið 45t (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/28/EB),
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–

Í lið 45y (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/85/EB),

–

Í lið 45za (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/24/EB),

–

Í lið 45zc (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/97/EB).

A.

Í II. kafla (Landbúnaðardráttarvélar):

–

Í 7. lið (tilskipun ráðsins 75/322/EBE),

–

Í 11. lið (tilskipun ráðsins 77/536/EBE),

–

Í 13. lið (tilskipun ráðsins 78/764/EBE),

–

Í 17. lið (tilskipun ráðsins 79/622/EBE),

–

Í 20. lið (tilskipun ráðsins 86/298/EBE),

–

Í 22. lið (tilskipun ráðsins 87/402/EBE),

–

Í 23. lið (tilskipun ráðsins 89/173/EBE),

–

Í 28. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/37/EB),

–

Í 29. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/25/EB).

B.
–

Í VIII. kafla (Þrýstihylki):
Í 2. lið (tilskipun ráðsins 76/767/EBE).

Í IX. kafla (Mælitæki):
–

Í 1. lið (tilskipun ráðsins 71/316/EBE),

–

Í 5. lið (tilskipun ráðsins 71/347/EBE),

–

Í lið 27b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/22/EB).

C.
–
G.
–
H.

Í XI. kafla (Textílefni):
Í lið 4b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/74/EB).
Í XV. kafla (Hættuleg efni):
Í lið 12r (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB).
Í XIX. kafla (Almenn ákvæði á sviði tæknilegra viðskiptahindrana):

–

Í 1. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB),

–

Í lið 3e (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/11/EB),

–

Í lið 3g (tilskipun ráðsins 69/493/EBE).

I.
–

Í XXIV. kafla (Vélar):
Í lið 1a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB).
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IX. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 6. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 6. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í XVI. viðauka
(Opinber innkaup) við samninginn:
–

Í 2. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB),

–

Í 4. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB),

–

Í lið 5a (tilskipun ráðsins 92/13/EBE).
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X. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 7. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 7. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í XXII. viðauka
(Félagaréttur) við samninginn:
–

Í 1. lið (fyrsta tilskipun ráðsins 68/151/EBE),

–

Í 2. lið (önnur tilskipun ráðsins 77/91/EBE),

–

Í 3. lið (þriðja tilskipun ráðsins 78/855/EBE),

–

Í 4. lið (fjórða tilskipun ráðsins 78/660/EBE),

–

Í 6. lið (sjöunda tilskipun ráðsins 83/349/EBE),

–

Í 9. lið (tólfta tilskipun ráðsins 89/667/EBE um einkahlutafélög eins aðila).
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XI. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
I. HLUTI
LIÐIR SEM UM GETUR Í 8. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 8. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í VII. viðauka
(Gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi) við samninginn:
–

Í lið 1a (tilskipun ráðsins 92/51/EBE),

–

Í 2. lið (tilskipun ráðsins 77/249/EBE),

–

Í lið 2a (tilskipun ráðsins 98/5/EB),

–

Í 4. lið (tilskipun ráðsins 93/16/EBE),

–

Í 8. lið (tilskipun ráðsins 77/452/EBE),

–

Í 10. lið (tilskipun ráðsins 78/686/EBE),

–

Í 11. lið (tilskipun ráðsins 78/687/EBE),

–

Í 12. lið (tilskipun ráðsins 78/1026/EBE),

–

Í 14. lið (tilskipun ráðsins 80/154/EBE),

–

Í 17. lið (tilskipun ráðsins 85/433/EBE),

–

Í 18. lið (tilskipun ráðsins 85/384/EBE).
II. HLUTI
AÐLÖGUN AF ÖÐRU TAGI SEM ER NAUÐSYNLEG VEGNA AÐILDARINNAR

Í stað orðanna „19. gr., 19. gr. a, 19. gr. b, 19. gr. c og 19. gr. d“ í fyrstu málsgrein
aðlögunarákvæðanna í 11. lið (tilskipun ráðsins 78/687/EBE) VII. viðauka (Gagnkvæm
viðurkenning á starfsmenntun og hæfi) komi orðin „19. gr., 19. gr. a, 19. gr. b, 19. gr. c, 19. gr.
d og 19. gr. e“).
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XII. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 9. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 9. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í viðaukum við
samninginn:
Í VII. viðauka (Gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi):
–

Í 28. lið (tilskipun ráðsins 74/557/EBE).

Í IX. viðauka (Fjármálaþjónusta):
–

Í 2. lið (fyrsta tilskipun ráðsins 73/239/EBE),

–

Í 11. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/83/EB).
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XIII. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐUR SEM UM GETUR Í 10. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 10. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stað í XV. kafla
(Hættuleg efni) II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við samninginn:
–

Í 1. lið (tilskipun ráðsins 67/548/EBE).

29

XIV. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 11. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 11. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við samninginn:
–

Í 13. lið (tilskipun ráðsins 92/106/EBE),

–

Í lið 18a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/62/EB),

–

Í lið 19 (tilskipun ráðsins 96/26/EB),

–

Í lið 24a (tilskipun ráðsins 91/439/EBE),

–

Í lið 24c (tilskipun ráðsins 1999/37/EB),

–

Í lið 36a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB),

–

Í 37. lið (tilskipun ráðsins 91/440/EBE),

–

Í lið 46a (tilskipun ráðsins 91/672/EBE),

–

Í 47. lið (tilskipun ráðsins 82/714/EBE).
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XV. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
I. HLUTI
LIÐIR SEM UM GETUR Í 12. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 12. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í viðaukum við
samninginn:
Í I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna), I. kafla (Dýr):
–

Í 4. lið hluta 1.1 (tilskipun ráðsins 97/78/EB),

–

Í 5. lið hluta 1.1 (tilskipun ráðsins 91/496/EB),

–

Í lið 1a í hluta 3.1 (tilskipun ráðsins 2003/85/EB),

–

Í 3. lið hluta 3.1 (tilskipun ráðsins 2001/89/EB),

–

Í 4. lið hluta 3.1 (tilskipun ráðsins 92/35/EBE),

–

Í 6. lið hluta 3.1 (tilskipun ráðsins 92/66/EBE),

–

Í 7. lið hluta 3.1 (tilskipun ráðsins 93/53/EBE),

–

Í 8. lið hluta 3.1 (tilskipun ráðsins 95/70/EB),

–

Í 9. lið hluta 3.1 (tilskipun ráðsins 92/119/EBE),

–

Í lið 9a í hluta 3.1 (tilskipun ráðsins 2000/75/EB),

–

Í lið 9b í hluta 3.1 (tilskipun ráðsins 2002/60/EB),

–

Í 1. lið hluta 4.1 (tilskipun ráðsins 64/432/EBE),

–

Í 2. lið hluta 4.1 (tilskipun ráðsins 91/68/EBE),

–

Í 3. lið hluta 4.1 (tilskipun ráðsins 90/426/EBE),

–

Í 4. lið hluta 4.1 (tilskipun ráðsins 90/539/EBE),

–

Í 2. lið hluta 7.1 (tilskipun ráðsins 96/23/EB),

–

Í lið 8a í hluta 7.1 (tilskipun ráðsins 2003/99/EB).

Í II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun), XV. kafla (Hættuleg efni):
–

Í lið 12a (tilskipun ráðsins 91/414/EBE).
II. HLUTI
AÐLÖGUN AF ÖÐRU TAGI SEM ER NAUÐSYNLEG VEGNA AÐILDARINNAR

Færslur fyrir Ísland og Noreg í aðlögunarlið b) í 4. lið (tilskipun ráðsins 97/78/EB) hluta 1.1 í I.
viðauka (Heilbrigði dýra og plantna), I. kafla (Dýr), verði endurtölusettar sem 28. og 29. liður.
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XVI. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 13. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 13. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í viðaukum við
samninginn:
Í II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun), XXIV. kafla (Vélar):
–

Í lið 1a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB).

Í XX. viðauka (Umhverfismál):
–

Í lið 19a (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/80/EB).
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XVII. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 14. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 14. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í XII. kafla
(Matvæli) II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við samninginn:
–

Í 18. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB),

–

Í 47. lið (tilskipun ráðsins 89/108/EBE).
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XVIII. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐIR SEM UM GETUR Í 15. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 15. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í IV. viðauka
(Orka) við samninginn:
–

Í 7. lið (tilskipun ráðsins 90/377/EBE),

–

Í 19. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB).
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XIX. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐUR SEM UM GETUR Í 16. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 16. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í XVIII. viðauka
(Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við samninginn:
–

Í 27. lið (tilskipun ráðsins 94/45/EB).
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XX. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐUR SEM UM GETUR Í 17. MGR. 5. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 17. mgr. 5. gr., bætist við á eftirtöldum stöðum í XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við samninginn:
–

Í lið 7c (tilskipun ráðsins 95/57/EB).
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XXI. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐUR SEM UM GETUR Í 1. MGR. 6. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 1. mgr. 6. gr., bætist við á eftirtöldum stað í I. kafla (Dýr) I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við samninginn:
–

Í 32. lið hluta 3.2 (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/176/EB).
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XXII. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐUR SEM UM GETUR Í 2. MGR. 6. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 2. mgr. 6. gr., bætist við á eftirtöldum stað í I. kafla (Dýr) I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við samninginn:
–

Í 39. lið hluta 1.2 (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB).
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XXIII. VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007
LIÐUR SEM UM GETUR Í 3. MGR. 6. GR. ÁKVÖRÐUNARINNAR
Undirliðurinn, sem um getur í 3. mgr. 6. gr., bætist við á eftirtöldum stað í I. kafla (Dýr) I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við samninginn:
–

Í 46. lið hluta 1.2 (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/459/EB).
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