ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 137/2007
frá 26. október 2007
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (I. 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
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.
100/2007 frá 28. september 2007 ( 1 ).

2)

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
104/2007 frá 28. september 2007 ( 2 ).

3)

Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá
29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli ( 3 ), ásamt leiðréttingum sem birtust í
Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls. 3.

4)

Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá
29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu ( 4 ),
ásamt leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls. 22.

5)

Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 frá
29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr
dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis ( 5 ), ásamt leiðréttingum sem birtust í Stjtíð.
ESB L 226, 25.6.2004, bls. 83.

6)

Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/41/EB frá 21. apríl
2004 um niðurfellingu tiltekinna tilskipana sem varða hollustuhætti í tengslum við
matvæli og heilbrigðisskilyrði við framleiðslu og markaðssetningu tiltekinna afurða úr
dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis og um breytingu á tilskipunum ráðsins
89/662/EBE og 92/118/EBE og ákvörðun ráðsins 95/408/EB ( 6 ), ásamt leiðréttingum
sem birtust í Stjtíð. ESB L 195, 2.6.2004, bls. 12.

7)

Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá
29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að tryggja sannprófun þess að lög um fóður og
matvæli og reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu virtar ( 7 ), ásamt leiðréttingum
sem birtust í Stjtíð. ESB L 191, 28.5.2004, bls. 1.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Stjtíð. ESB L 47, 21.2.2008, bls. 12, og EES-viðbætir nr. 9, 21.2.2008, bls. 10.
Stjtíð. ESB L 47, 21.2.2008, bls. 21, og EES-viðbætir nr. 9, 21.2.2008, bls. 18.
Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206.
Stjtíð. ESB L 157, 30.4.2004, bls. 33.
Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1.
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8)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005 frá
14. október 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar (8 ).

9)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá
15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli ( 9 ), ásamt
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 278, 10.10.2006, bls. 32, og Stjtíð. ESB L 283,
14.10.2006, bls. 62.

10)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 frá 5.
desember 2005 um framkvæmdarráðstafanir, er varða tilteknar afurðir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og er varða skipulag opinbers eftirlits
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004, um undanþágu frá reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 852/2004 og breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr.
854/2004 ( 10 ).

11)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2075/2005 frá 5.
desember 2005 um sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti ( 11 ).

12)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2076/2005 frá 5.
desember 2005 um bráðabirgðafyrirkomulag við framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004 og um breytingu á
reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 ( 12 ).

13)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 401/2006 frá 23.
febrúar 2006 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með
innihaldi sveppaeiturs í matvælum ( 13 ).

14)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 776/2006 frá 23.
maí 2006 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins ( 14 ).

15)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/677/EB frá 29.
september 2006 um viðmiðunarreglur þar sem mælt er fyrir um viðmiðanir við úttektir
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til
að tryggja sannprófun þess að lög um fóður og matvæli og reglur um dýraheilbrigði og
velferð dýra séu virtar (15 ).

16)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1662/2006 frá 6.
nóvember 2006 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004
um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu ( 16 ).

17)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1663/2006 frá 6.
nóvember 2006 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004

(8) Stjtíð. ESB L 271, 15.10.2005, bls. 17.
(9) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1.
(10) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 27.
(11) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 60.
(12) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 83.
(13) Stjtíð. ESB L 70, 9.3.2006, bls. 12.
(14) Stjtíð. ESB L 136, 24.5.2006, bls. 3.
(15) Stjtíð. ESB L 278, 10.10.2006, bls. 15.
(16) Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 1.
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um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru
ætlaðar til manneldis ( 17 ).
18)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1664/2006 frá 6.
nóvember 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar framkvæmdarráðstafanir vegna tiltekinna afurða úr dýraríkinu, sem ætlaðar eru til manneldis,
og um niðurfellingu tiltekinna framkvæmdarráðstafana (18 ).

19)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1665/2006 frá 6.
nóvember 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2075/2005 um sértækar reglur um
opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti ( 19 ).

20)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1666/2006 frá 6.
nóvember 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2076/2005 um bráðabirgðafyrirkomulag við framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004,
(EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004 ( 20 ).

21)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/765/EB frá 6.
nóvember 2006 um niðurfellingu tiltekinna framkvæmdargerða varðandi hollustuhætti í
tengslum við matvæli og heilbrigðisskilyrði við framleiðslu tiltekinna afurða úr
dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, og setningu þeirra á markað (21 ).

22)

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 852/2004 fellur úr gildi tilskipun ráðsins
93/43/EBE ( 22 ), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana úr
samningnum.

23)

Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2004/41/EB falla úr gildi ýmsar gerðir sem hafa verið
felldar inn í samninginn og ber því að fella þær gerðir úr samningnum.

24)

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 882/2004 falla úr gildi tilskipanir ráðsins
70/373/EBE ( 23 ), 85/73/EBE ( 24 ), 85/591/EBE ( 25 ), 89/397/EBE ( 26 ), 93/99/EBE ( 27 ) og
95/53/EB ( 28 ) og ákvarðanir ráðsins 93/383/EBE ( 29 ), 98/728/EB ( 30 ) og 1999/313/EB
( 31 ), en þær gerðir hafa verið felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr
samningnum.

25)

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1688/2005 falla úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/168/EB ( 32 ), ákvarðanir ráðsins 95/409/EB ( 33 ) og 95/411/EB
( 34 ) og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/470/EB ( 35 ), en þær gerðir hafa verið
felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum.

(17) Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 11.
(18) Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 13.
(19) Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 46.
(20) Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 47.
(21) Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 50.
(22) Stjtíð. EB L 175, 19.7.1993, bls. 1.
(23) Stjtíð. EB L 170, 3.8.1970, bls. 2.
(24) Stjtíð. EB L 32, 5.2.1985, bls. 14.
(25) Stjtíð. EB L 372, 31.12.1985, bls. 50.
(26) Stjtíð. EB L 186, 30.6.1989, bls. 23.
(27) Stjtíð. EB L 290, 24.11, 1993, bls. 14.
(28) Stjtíð. EB L 265, 8.11.1995, bls. 17.
(29) Stjtíð. EB L 166, 8.7.1993, bls. 31.
(30) Stjtíð. EB L 346, 22.12.1998, bls. 51.
(31) Stjtíð. EB L 120, 8.5.1999, bls. 40.
(32) Stjtíð. EB L 109, 16.5.1995, bls. 44.
(33) Stjtíð. EB L 243, 11.10.1995, bls. 21.
(34) Stjtíð. EB L 243, 11.10.1995, bls. 29.
(35) Stjtíð. EB L 157, 26.6.2003, bls. 66.
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26)

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 2073/2005 fellur úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/51/EBE ( 36 ), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og
ber því að fella hana úr samningnum.

27)

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 401/2006 falla úr gildi tilskipanir framkvæmdastjórnarinnar 98/53/EB ( 37 ), 2002/26/EB ( 38 ), 2003/78/EB ( 39 ) og 2005/38/EB
( 40 ), en þær gerðir hafa verið felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr
samningnum.

28)

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1664/2006 fellur úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 91/180/EBE ( 41 ), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og
ber því að fella hana úr samningnum.

29)

Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2006/765/EB falla úr gildi ýmsar gerðir sem hafa verið
felldar inn í samninginn og ber því að fella þær gerðir úr samningnum.

30)

Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins.

31)

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 sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2007 frá 26. október 2007.

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 reglugerða (EB) nr. 852/2004, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð.
ESB L 226, 25.6.2004, bls. 3, 853/2004, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 226,
25.6.2004, bls. 22, 854/2004, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls.
83, 882/2004, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 191, 28.5.2004, bls. 1, 1688/2005,
2073/2005, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 278, 10.10.2006, bls. 32, og Stjtíð.
ESB L 283, 14.10.2006, bls. 62, 2074/2005, 2075/2005, 2076/2005, 401/2006, 776/2006,
1662/2006, 1663/2006, 1664/2006, 1665/2006 og 1666/2006, tilskipunar 2004/41/EB, með
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 195, 2.6.2004, bls. 12, og ákvarðana 2006/677/EB og
2006/765/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 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(36) Stjtíð. EB L 13, 21.1.1993, bls. 11.
(37) Stjtíð. EB L 201, 17.7.1998, bls. 93.
(38) Stjtíð. EB L 75, 16.3.2002, bls. 38.
(39) Stjtíð. ESB L 203, 12.8.2003, bls. 40.
(40) Stjtíð. ESB L 143, 7.6.2005, bls. 18.
(41) Stjtíð. EB L 93, 13.4.1991, bls. 1.
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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tökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2007 frá 26. október 2007, hvort
sem síðar er.
4. 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.
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VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2007
I. og II. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:
1.

Eftirfarandi bætist við á eftir 10. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
998/2003) í hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka:
„Opinbert eftirlit með matvælum og fóðri
11. 32004 R 0882: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl
2004 um opinbert eftirlit til að tryggja sannprófun þess að lög um fóður og matvæli
og reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu virtar (Stjtíð. ESB L 165,
30.4.2004, bls. 1), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 191, 28.5.2004, bls.
1, eins og henni var breytt með:
32006 R 0776: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 776/2006 frá 23.
maí 2006 (Stjtíð. ESB L 136, 24.5.2006, bls. 3).

–

Opinbert eftirlit með matvælum úr dýraríkinu
12. 32004 R 0854: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 frá 29. apríl
2004 (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206), með leiðréttingum sem birtust í
Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls. 83, eins og henni var breytt með:
–

32005 R 2074: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 frá 5.
desember 2005 (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 27),

–

32005 R 2076: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2076/2005 frá 5.
desember 2005 (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 83),

–

32006 R 1663: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1663/2006 frá 6.
nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 11).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér
segir:
a)

Eftirfarandi bætist við í a-lið 3. mgr. í III. kafla I. þáttar I. viðauka: „NO“ og
„IS“.

b)

Eftirfarandi bætist við í c-lið 3. mgr. í III. kafla I. þáttar I. viðauka: „EFTA“.

2.

Texti 8. liðar (tilskipun ráðsins 85/73/EBE) í hluta 1.1 í I. kafla I. viðauka falli brott frá
1. janúar 2008 að telja.

3.

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 133. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/16/EB) í hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka:
„134. 32005 R 2074: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 frá 5.
desember 2005 (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 27), eins og henni var breytt
með:
–
135.

32006 R 1664: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1664/2006 frá
6. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 13).

32005 R 2076: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2076/2005 frá 5.
desember 2005 (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 83), eins og henni var breytt
með:
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–

32006 D 0677: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/677/EB frá 29.
september 2006 um viðmiðunarreglur þar sem mælt er fyrir um viðmiðanir við
úttektir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 um
opinbert eftirlit til að tryggja sannprófun þess að lög um fóður og matvæli og
reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu virtar (Stjtíð. ESB L 278,
10.10.2006, bls. 15).“

136.

4.

32006 R 1666: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1666/2006 frá
6. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 47).

Eftirfarandi bætist við á eftir 15. lið (tilskipun ráðsins 92/118/EBE) í hluta 6.1 í I. kafla I.
viðauka:
„Hollustuhættir sem varða matvæli og matvæli úr dýraríkinu
16. 32004 R 0852: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl
2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1),
með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls. 3.
17. 32004 R 0853: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl
2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu (Stjtíð.
ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 226,
25.6.2004, bls. 22, eins og henni var breytt með:
–

32005 R 2074: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 frá 5.
desember 2005 (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 27),

–

32005 R 2076: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2076/2005 frá 5.
desember 2005 (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 83),

–

32006 R 1662: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1662/2006 frá 6.
nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 1).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér
segir:
a)

Orðið „Noregur“ bætist við á eftir orðinu „Svíþjóð“ í 8. gr.

b)

Eftirfarandi bætist við í öðrum undirlið 6. mgr. í B-lið I. þáttar II. viðauka:
„NO“ og „IS“.

c)

Eftirfarandi bætist við í 8. mgr. í B-lið I. þáttar II. viðauka: „EFTA“.

18. 32004 L 0041: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/41/EB frá 21. apríl 2004
um niðurfellingu tiltekinna tilskipana sem varða hollustuhætti í tengslum við
matvæli og heilbrigðisskilyrði við framleiðslu og markaðssetningu tiltekinna afurða
úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis og um breytingu á tilskipunum ráðsins
89/662/EBE og 92/118/EBE og ákvörðun ráðsins 95/408/EB (Stjtíð. ESB L 157,
30.4.2004, bls. 33), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 195, 2.6.2004, bls.
12.“
5.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins 89/662/EBE) í hluta 1.1, 7. lið
(tilskipun ráðsins 92/118/EBE) í hluta 5.1, 15. lið (tilskipun ráðsins 92/118/EBE) í hluta
6.1, 16. lið (tilskipun ráðsins 92/118/EBE) í hluta 8.1 og 18. lið (ákvörðun ráðsins
95/408/EB) í hluta 8.1 í I. kafla I. viðauka:
„–

32004 L 0041: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/41/EB frá 21. apríl 2004
(Stjtíð. ESB L 157, 30.4.2004, bls. 33), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB
L 195, 2.6.2004, bls. 12.“
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6.

Brott falli texti liðar 10a (ákvörðun ráðsins 1999/313/EB) í hluta 6.1 og 9. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 91/180/EBE) og 17. liðar (ákvörðun ráðsins 93/383/EBE) í
hluta 6.2 í I. kafla I. viðauka.

7.

Brott falli texti 1. liðar (tilskipun ráðsins 72/461/EBE), 2. liðar (tilskipun ráðsins
91/494/EBE), 3. liðar (tilskipun ráðsins 80/215/EBE), 4. liðar (tilskipun ráðsins
92/46/EBE), 5. liðar (tilskipun ráðsins 91/495/EBE) og 6. liðar (tilskipun ráðsins
92/45/EBE) í hluta 5.1, 1. liðar (tilskipun ráðsins 64/433/EBE), 2. liðar (tilskipun ráðsins
71/118/EBE), 4. liðar (tilskipun ráðsins 77/99/EBE), 6. liðar (tilskipun ráðsins
94/65/EB), 7. liðar (tilskipun ráðsins 89/437/EBE), 8. liðar (tilskipun ráðsins
91/493/EBE), 9. liðar (tilskipun ráðsins 92/48/EBE), 10. liðar (tilskipun ráðsins
91/492/EBE), 11. liðar (tilskipun ráðsins 92/46/EBE), 13. liðar (tilskipun ráðsins
91/495/EBE) og 14. liðar (tilskipun ráðsins 92/45/EBE) í hluta 6.1, 5. liðar (tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 89/362/EBE) í hluta 6.2 og 8. liðar (tilskipun ráðsins
71/118/EBE), 9. liðar (tilskipun ráðsins 91/494/EBE), 10. liðar (tilskipun ráðsins
94/65/EB), 11. liðar (tilskipun ráðsins 91/493/EBE), 12. liðar (tilskipun ráðsins
91/492/EBE), 13. liðar (tilskipun ráðsins 92/46/EBE), 14. liðar (tilskipun ráðsins
92/45/EBE) og 17. liðar (tilskipun ráðsins 77/96/EBE) í hluta 8.1 í I. kafla I. viðauka.

8.

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 50. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/440/EB) í hluta 6.2 í I. kafla I. viðauka:
„51. 32005 R 1688: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005 frá 14.
október 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga
af tilteknum tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar (Stjtíð. ESB L
271, 15.10.2005, bls. 17).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér
segir:
Ákvæði þessarar reglugerðar taka einnig til sendinga til Noregs.
52.

32005 R 2073: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15.
nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli (Stjtíð. ESB L 338,
22.12.2005, bls. 1), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 278, 10.10.2006,
bls. 32, og Stjtíð. ESB L 283, 14.10.2006, bls. 62.

53.

32005 R 2074: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 frá 5.
desember 2005 um framkvæmdarráðstafanir, er varða tilteknar afurðir samkvæmt
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og er varða skipulag
opinbers eftirlits samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
854/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004, um
undanþágu frá reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (Stjtíð. ESB L 338,
22.12.2005, bls. 27).

54.

32005 R 2075: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2075/2005 frá 5.
desember 2005 um sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti (Stjtíð.
ESB L 338, 22.12.2005, bls. 60), eins og henni var breytt með:
–

55.

32006 R 1665: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1665/2006 frá 6.
nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 46).

32005 R 2076: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2076/2005 frá 5.
desember 2005 um bráðabirgðafyrirkomulag við framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004 og
um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (Stjtíð. ESB
L 338, 22.12.2005, bls. 83), eins og henni var breytt með:
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–
56.

32006 R 1666: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1666/2006 frá 6.
nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 47).

32006 D 0765: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/765/EB frá 6. nóvember
2006 um niðurfellingu tiltekinna framkvæmdargerða varðandi hollustuhætti í
tengslum við matvæli og heilbrigðisskilyrði við framleiðslu tiltekinna afurða úr
dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, og setningu þeirra á markað (Stjtíð. ESB
L 320, 18.11.2006, bls. 50).“

9.

Brott falli texti 84. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/470/EB) í hluta 1.2 og
1. liðar (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 83/201/EBE), 2. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 84/371/EBE), 4. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
87/266/EBE), 7. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 90/514/EBE, 10. liðar
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/92/EBE), 14. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/140/EBE), 18. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/14/EB), 21.
liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/356/EB), 22. liðar (ákvörðun ráðsins
94/371/EB), 23. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/383/EB), 25. liðar
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/837/EB), 28. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/149/EB), 29. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/165/EB), 34.
liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/536/EB), 40. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/471/EB), 42. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/225/EB), 45. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/380/EB) og 47. liðar
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/774/EB) í hluta 6.2 í I. kafla I. viðauka.

10.

Brott falli texti 30. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/168/EB), 31. liðar
(ákvörðun ráðsins 95/409/EB), 32. liðar (ákvörðun ráðsins 95/411/EB) og 46. liðar
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/470/EB) í hluta 6.2 í I. kafla I. viðauka.

11.

Brott falli texti 13. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/51/EBE) í hluta 6.2 í I.
kafla I. viðauka.

12.

Eftirfarandi bætist við á eftir lið 31i (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/126/EB) í
II. kafla I. viðauka:
32004 R 0882: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29.
apríl 2004 um opinbert eftirlit til að tryggja sannprófun þess að lög um fóður og
matvæli og reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu virtar (Stjtíð. ESB L 165,
30.4.2004, bls. 1), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 191, 28.5.2004,
bls. 1, eins og henni var breytt með:

„31j.

–

32006 R 0776: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 776/2006 frá 23.
maí 2006 (Stjtíð. ESB L 136, 24.5.2006, bls. 3).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem
hér segir:
Ákvæði þessarar reglugerðar, svo og ákvæði gerða sem samþykktar eru á
grundvelli hennar, skulu taka til Íslands með aðlögunarfrestinum sem mælt er
fyrir um í 2. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka.

31k.

32005 R 2074: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 frá 5.
desember 2005 um framkvæmdarráðstafanir, er varða tilteknar afurðir samkvæmt
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og er varða skipulag
opinbers eftirlits samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
854/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004, um
undanþágu frá reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (Stjtíð. ESB L 338,
22.12.2005, bls. 27), eins og henni var breytt með:
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32006 R 1664: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1664/2006 frá
6. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 13).

–
31l.

32006 D 0677: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/677/EB frá 29.
september 2006 um viðmiðunarreglur þar sem mælt er fyrir um viðmiðanir við
úttektir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 um
opinbert eftirlit til að tryggja sannprófun þess að lög um fóður og matvæli og
reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu virtar (Stjtíð. ESB L 278,
10.10.2006, bls. 15).“

13.

Brott falli texti 18. liðar (tilskipun ráðsins 70/373/EBE), liðar 31a (tilskipun ráðsins
95/53/EB) og liðar 31e (ákvörðun ráðsins 98/728/EB) í II. kafla I. viðauka.

14.

Eftirfarandi bætist við á eftir lið 54zzzg (ákvörðun ráðsins 2006/478/EB) í XII. kafla II.
viðauka:
„54zzzh. 32004 R 0852: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29.
apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004,
bls. 1), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls. 3.
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem
hér segir:
Ákvæði þessarar reglugerðar, svo og ákvæði gerða sem samþykktar eru á
grundvelli hennar, skulu taka til Íslands með aðlögunarfrestinum sem mælt er
fyrir um í 2. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka.
54zzzi.

32004 R 0882: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29.
apríl 2004 um opinbert eftirlit til að tryggja sannprófun þess að lög um fóður
og matvæli og reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu virtar (Stjtíð. ESB
L 165, 30.4.2004, bls. 1), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 191,
28.5.2004, bls. 1, eins og henni var breytt með:
–

32006 R 0776: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 776/2006
frá 23. maí 2006 (Stjtíð. ESB L 136, 24.5.2006, bls. 3).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem
hér segir:
Ákvæði þessarar reglugerðar, svo og ákvæði gerða sem samþykktar eru á
grundvelli hennar, skulu taka til Íslands með aðlögunarfrestinum sem mælt er
fyrir um í 2. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka.
54zzzj.

32005 R 2073: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá
15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli (Stjtíð. ESB
L 338, 22.12.2005, bls. 1), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 278,
10.10.2006, bls. 32, og Stjtíð. ESB L 283, 14.10.2006, bls. 62.

54zzzk. 32005 R 2074: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 frá 5.
desember 2005 um framkvæmdarráðstafanir, er varða tilteknar afurðir
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og er varða
skipulag opinbers eftirlits samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 854/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004,
um undanþágu frá reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og
breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (Stjtíð. ESB
L 338, 22.12.2005, bls. 27), eins og henni var breytt með:
–

32006 R 1664: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1664/2006
frá 6. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 13).
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54zzzl.

32006 R 0401: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 401/2006 frá 23.
febrúar 2006 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits
með innihaldi sveppaeiturs í matvælum (Stjtíð. ESB L 70, 9.3.2006, bls. 12).

54zzzm. 32006 D 0677: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/677/EB frá 29.
september 2006 um viðmiðunarreglur þar sem mælt er fyrir um viðmiðanir við
úttektir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 um
opinbert eftirlit til að tryggja sannprófun þess að lög um fóður og matvæli og
reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu virtar (Stjtíð. ESB L 278,
10.10.2006, bls. 15).“
15.

Brott falli texti 37. liðar (tilskipun ráðsins 85/591/EBE), 50. liðar (tilskipun ráðsins
89/397/EBE), liðar 54n (tilskipun ráðsins 93/99/EBE), liðar 54j (tilskipun ráðsins
93/43/EBE), liðar 54s (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/53/EB), liðar 54zx (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/26/EB), liðar 54zzj (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/78/EB) og liðar 54zzv (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/38/EB) í
XII. kafla II. viðauka.
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YFIRLÝSING
STJÓRNVALDA Á ÍSLANDI
UM ÁBYRGÐIR VARÐANDI SALMONELLU
Stjórnvöld á Íslandi lýsa því yfir að þau hyggjast koma upp eftirlitskerfi fyrir matvæli úr
dýraríkinu sem verði sambærilegt við kerfi sem samþykkt hefur verið fyrir Svíþjóð, Finnland
og Noreg, og fá það samþykkt í samræmi við ákvæði reglugerðar (EB) nr. 2160/2003 áður en
aðlögunarfresturinn rennur út.
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