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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 72/2007

frá 6. júlí 2007

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

2007/EES/60/01

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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 sam-
eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2007 frá 8. júní 2007 (1). 

2) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/393/EB frá 31. maí 2006 um tilnefningu 
tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir gin- og 
klaufaveiki (2).

3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/416/EB frá 14. júní 2006 um tilteknar bráða- 
birgðaráðstafanir vegna alvarlegrar fuglainflúensu í ali-
fuglum eða öðrum fuglum sem eru í haldi í Bandalaginu (3). 

4) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/427/EB frá 20. júní 2006 um aðferðir við ein- 
staklingsskráningu eiginleika og aðferðir við að meta kyn-
bótagildi hreinræktaðra kynbótadýra af nautgripakyni (4). 

5) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/552/EB frá 3. ágúst 2006 um breytingu á  
XI. viðauka við tilskipun ráðsins 2003/85/EB að því er 
varðar skrá yfir rannsóknarstofur sem hafa leyfi til að 
meðhöndla lifandi gin- og klaufaveikiveiru til framleiðslu 
bóluefnis (5).

6) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/572/EB frá 18. ágúst 2006 um breytingu á 
ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar takmörkunarsvæði 
með tilliti til blátungu á Spáni og í Portúgal (6).

7) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/437/EB frá 4. ágúst 2006 um samþykkt 
greiningarhandbókar um fuglainflúensu eins og kveðið er 
á um í tilskipun ráðsins 2005/94/EB (7).

8) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/591/EB frá 1. september 2006 um breyt-
ingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar tak-
mörkunarsvæði með tilliti til blátungu (8).

9) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/633/EB frá 15. september 2006 um breyt-
ingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar tak-
mörkunarsvæði með tilliti til blátungu (9).

10) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/650/EB frá 25. september 2006 um breyt-
ingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar tak-
mörkunarsvæði með tilliti til blátungu (10).

11) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/693/EB frá 13. október 2006 um breytingu 
á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar skilyrði fyrir 
flutningi frá og um takmörkunarsvæði með tilliti til 
blátungu (11).

12) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/705/EB frá 20. október 2006 um samþykkt 
áætlunar um forvarnabólusetningu gegn fuglainflúensu 
af undirgerð H5 á tilteknum bújörðum í Nordrhein-
Westfalen sem Þýskaland lagði fram samkvæmt tilskipun 
ráðsins 2005/94/EB (12).

13) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/761/EB frá 9. nóvember 2006 um breyt-
ingu á ákvörðun 2005/393/EB að því er varðar tak-
mörkunarsvæði með tilliti til blátungu (13).

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 48,  
11.10.2007, bls. 1.

(2) Stjtíð. ESB L 152, 7.6.2006, bls. 31.
(3) Stjtíð. ESB L 164, 16.6.2006, bls. 61.
(4) Stjtíð. ESB L 169, 22.6.2006, bls. 56.
(5) Stjtíð. ESB L 217, 8.8.2006, bls. 29.
(6) Stjtíð. ESB L 227, 19.8.2006, bls. 60.

(7) Stjtíð. ESB L 237, 31.8.2006, bls. 1.
(8) Stjtíð. ESB L 240, 2.9.2006, bls. 15.
(9) Stjtíð. ESB L 258, 21.9.2006, bls. 7.
(10) Stjtíð. ESB L 267, 27.9.2006, bls. 45.
(11) Stjtíð. ESB L 283, 14.10.2006, bls. 52.
(12) Stjtíð. ESB L 291, 21.10.2006, bls. 38.
(13) Stjtíð. ESB L 311, 10.11.2006, bls. 51.
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Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

14) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2006/778/EB frá 14. nóvember 2006 um 
lágmarkskröfur varðandi söfnun upplýsinga við skoðanir 
á framleiðslustöðum þar sem tiltekin dýr eru notuð í land-
búnaði (14).

15) Samkvæmt ákvörðun 2006/427/EB fellur úr gildi ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 86/130/EBE (15), en sú gerð 
hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana 
úr samningnum.

16) Samkvæmt ákvörðun 2006/778/EB fellur úr gildi ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 2000/50/EB (16), en sú gerð 
hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana 
úr samningnum.

17) Ákvörðun þessi á ekki að gilda gagnvart Íslandi og 
Liechtenstein.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

2. gr.

Norskur texti ákvarðana 2006/393/EB, 2006/416/EB, 2006/427/
EB, 2006/552/EB, 2006/572/EB, 2006/437/EB, 2006/591/
EB, 2006/633/EB, 2006/650/EB, 2006/693/EB, 2006/705/EB, 
2006/761/EB og 2006/778/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti 
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

(14) Stjtíð. ESB L 314, 15.11.2006, bls. 39.
(15) Stjtíð. EB L 101, 17.4.1986, bls. 37.
(16) Stjtíð. EB L 19, 25.1.2000, bls. 51.
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VIÐAUKI

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2007

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 31. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/379/EB) í hluta 2.2:

„32. 32006 D 0427: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/427/EB frá 20. júní 2006 um aðferðir við 
einstaklingsskráningu eiginleika og aðferðir við að meta kynbótagildi hreinræktaðra kynbótadýra af 
nautgripakyni (Stjtíð. ESB L 169, 22.6.2006, bls. 56).“

2. Texti 3. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 86/130/EBE) í hluta 2.2 falli brott.

3. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 1a (tilskipun ráðsins 2003/85/EB) í hluta 3.1:

„– 32006 D 0552: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/552/EB frá 3. ágúst 2006 (Stjtíð. ESB L 217, 
8.8.2006, bls. 29).“

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

„– 32006 D 0572: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/572/EB frá 18. ágúst 2006 (Stjtíð. ESB L 227, 
19.8.2006, bls. 60),

– 32006 D 0591: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/591/EB frá 1. september 2006 (Stjtíð. ESB L 240, 
2.9.2006, bls. 15),

– 32006 D 0633: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/633/EB frá 15. september 2006 (Stjtíð. ESB  
L 258, 21.9.2006, bls. 7),

– 32006 D 0650: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/650/EB frá 25. september 2006 (Stjtíð. ESB  
L 267, 27.9.2006, bls. 45),

– 32006 D 0693: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/693/EB frá 13. október 2006 (Stjtíð. ESB L 283, 
14.10.2006, bls. 52),

– 32006 D 0761: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/761/EB frá 9. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L 311, 
10.11.2006, bls. 51).“

5. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 34. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/724/EB) í hluta 3.2:

„35. 32006 D 0393: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/393/EB frá 31. maí 2006 um tilnefningu 
tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir gin- og klaufaveiki (Stjtíð. ESB L 152, 7.6.2006, bls. 31).

36. 32006 D 0416: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/416/EB frá 14. júní 2006 um tilteknar 
bráðabirgðaráðstafanir vegna alvarlegrar fuglainflúensu í alifuglum eða öðrum fuglum sem eru í haldi í 
Bandalaginu (Stjtíð. ESB L 164, 16.6.2006, bls. 61).

37. 32006 D 0437: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/437/EB frá 4. ágúst 2006 um samþykkt 
greiningarhandbókar um fuglainflúensu eins og kveðið er á um í tilskipun ráðsins 2005/94/EB (Stjtíð. ESB 
L 237, 31.8.2006, bls. 1).“

6. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 33. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/773/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ 
í hluta 3.2:

„34. 32006 D 0705: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/705/EB frá 20. október 2006 um samþykkt 
áætlunar um forvarnabólusetningu gegn fuglainflúensu af undirgerð H5 á tilteknum bújörðum í Nordrhein-
Westfalen sem Þýskaland lagði fram samkvæmt tilskipun ráðsins 2005/94/EB (Stjtíð. ESB L 291, 21.10.2006, 
bls. 38).“

7. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 3. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/433/EB) í hluta 9.2:

„4. 32006 D 0778: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/778/EB frá 14. nóvember 2006 um lágmarkskröfur 
varðandi söfnun upplýsinga við skoðanir á framleiðslustöðum þar sem tiltekin dýr eru notuð í landbúnaði 
(Stjtíð. ESB L 314, 15.11.2006, bls. 39).“

8. Texti 9. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/50/EB) í hluta 9.1 falli brott.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 73/2007

frá 6. júlí 2007

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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 sam-
eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2007 frá 8. júní 2007 (1). 

2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn- 
arinnar (EB) nr. 1168/2006 frá 31. júlí 2006 um fram-
kvæmd reglugerðar (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar 
markmið Bandalagsins sem sett eru til að draga úr 
algengi tiltekinna sermigerða salmonellu í varphænum 
af tegundinni Gallus gallus og um breytingu á reglugerð 
(EB) nr. 1003/2005 (2).

3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn- 
arinnar (EB) nr. 1177/2006 frá 1. ágúst 2006 um fram-
kvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 2160/2003 að því er varðar kröfur varðandi beitingu 
sértækra varnarráðstafana á grundvelli innlendra áætlana 
um varnir gegn salmonellu í alifuglum (3).

4) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/615/EB frá 13. september 2006 um að veita 
tímabundið samþykki fyrir kerfum fyrir auðkenningu og 
skráningu sauðfjár og geita í Breska konungsríkinu í sam-
ræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 (4).

5) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 1505/2006 frá 11. október 2006 um 
framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því 
er varðar lágmarkseftirlit sem skal fara fram í tengslum 
við auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita (5).

6) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/759/EB frá 8. nóvember 2006 um samþykkt 
tiltekinna innlendra áætlana um varnir gegn salmonellu í 
alifuglahópum af tegundinni Gallus gallus (6).

7) Ákvörðun þessi á ekki að gilda gagnvart Íslandi og 
Liechtenstein.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 130. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2005/92/EB) í hluta 1.2:

„131. 32006 R 1505: Reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 1505/2006 frá 11. október 2006 um 
framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 21/2004 að 
því er varðar lágmarkseftirlit sem skal fara fram í 
tengslum við auðkenningu og skráningu sauðfjár og 
geita (Stjtíð. ESB L 280, 12.10.2006, bls. 3).“

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 22. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2006/80/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFN-
UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ 
í hluta 1.2:

„23. 32006 D 0615: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/615/EB frá 13. september 2006 um að veita 
tímabundið samþykki fyrir kerfum fyrir auðkenningu 
og skráningu sauðfjár og geita í Breska konungsríkinu 
í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 
(Stjtíð. ESB L 252, 15.9.2006, bls. 28).“

3. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 27. lið (reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 546/2006) í hluta 7.2:

„28. 32006 R 1168: Reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 1168/2006 frá 31. júlí 2006 um 
framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 2160/2003 að því 
er varðar markmið Bandalagsins sem sett eru til að 
draga úr algengi tiltekinna sermigerða salmonellu í 
varphænum af tegundinni Gallus gallus og um breyt-
ingu á reglugerð (EB) nr. 1003/2005 (Stjtíð. ESB  
L 211, 1.8.2006, bls. 4).

29. 32006 R 1177: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1177/2006 frá 1. ágúst 2006 um framkvæmd 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 2160/2003 að því er varðar kröfur varðandi 
beitingu sértækra varnarráðstafana á grundvelli 
innlendra áætlana um varnir gegn salmonellu í 
alifuglum (Stjtíð. ESB L 212, 2.8.2006, bls. 3).“

4. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 4c (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2001/738/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFN-
UN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ 
í hluta 7.2:

2007/EES/60/02

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 48,  
11.10.2007, bls. 1.

(2) Stjtíð. ESB L 211, 1.8.2006, bls. 4.
(3) Stjtíð. ESB L 212, 2.8.2006, bls. 3.
(4) Stjtíð. ESB L 252, 15.9.2006, bls. 28.
(5) Stjtíð. ESB L 280, 12.10.2006, bls. 3.
(6) Stjtíð. ESB L 311, 10.11.2006, bls. 46.
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„4d. 32006 D 0759: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/759/EB frá 8. nóvember 2006 um samþykkt til-
tekinna innlendra áætlana um varnir gegn salmonellu 
í alifuglahópum af tegundinni Gallus gallus (Stjtíð. 
ESB L 311, 10.11.2006, bls. 46).“

5. Eftirfarandi bætist við í 25. lið (reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1003/2005) í hluta 7.2:

„ , eins og henni var breytt með:

– 32006 R 1168: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1168/2006 frá 31. júlí 2006 (Stjtíð. ESB L 211, 
1.8.2006, bls. 4).“

2. gr.

Norskur texti reglugerða (EB) nr. 1168/2006, 1177/2006 og 
1505/2006 og ákvarðana 2006/615/EB og 2006/759/EB, sem 

verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 74/2007

frá 6. júlí 2007

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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. 39/2007 frá 27. apríl 
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 2028/2006 frá 18. desember 2006 um 
breytingu á reglugerð (EB) nr. 600/2005 að því er varðar 
leyfi til að nota í fóðri aukefnablöndu með Bacillus 
licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 
sem eru í flokknum örverur (2).

3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 108/2007 frá 5. febrúar 2007 um breyt-
ingu á reglugerð (EB) nr. 1356/2004 að því er varðar 
skilyrði vegna leyfis fyrir aukefninu Elancoban, sem er í 
flokknum hníslalyf og önnur lyf, í fóðri (3).

4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 109/2007 frá 5. febrúar 2007 um að leyfa 
natríummónensín (Coxidin) sem aukefni í fóðri (4), með 
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 37, 9.2.2007, 
bls. 10.

5) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn- 
arinnar (EB) nr. 141/2007 frá 14. febrúar 2007 um kröfu 
varðandi samþykki, í samræmi við reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005, fyrir starfsstöðvum 
fóðurfyrirtækja sem framleiða eða setja á markað aukefni 
í fóðri sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf (5).

6) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 188/2007 frá 23. febrúar 2007 um leyfi 
fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 
47) sem aukefni í fóðri (6).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftirfarandi bætist við í lið 1zzj (reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 600/2005):

„ , eins og henni var breytt með:

– 32006 R 2028: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 2028/2006 frá 18. desember 2006 (Stjtíð. ESB 
L 414, 30.12.2006, bls. 26).“

2. Eftirfarandi bætist við í lið 1zz (reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1356/2004):

„ , eins og henni var breytt með:

– 32007 R 0108: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 108/2007 frá 5. febrúar 2007 (Stjtíð. ESB  
L 31, 6.2.2007, bls. 4).“

3. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 1zzzf (reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1876/2006):

„1zzzg. 32007 R 0109: Reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 109/2007 frá 5. febrúar 2007 um 
að leyfa natríummónensín (Coxidin) sem aukefni 
í fóðri (Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2007, bls. 6), með 
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 37, 
9.2.2007, bls. 10.

1zzzh. 32007 R 0141: Reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 141/2007 frá 14. febrúar 2007 um 
kröfu varðandi samþykki, í samræmi við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005, fyrir 
starfsstöðvum fóðurfyrirtækja sem framleiða eða 
setja á markað aukefni í fóðri sem er í flokknum 
hníslalyf og önnur lyf (Stjtíð. ESB L 43, 15.2.2007, 
bls. 9).

1zzzi. 32007 R 0188: Reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 188/2007 frá 23. febrúar 2007 um 
leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae 
(Biosaf SC 47) sem aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB  
L 57, 24.2.2007, bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 2028/2006, 
108/2007, 109/2007, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. 
ESB L 37, 9.2.2007, bls. 10, 141/2007 og 188/2007, sem 
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur.

2007/EES/60/03

(1) Stjtíð. ESB L 209, 9.8.2007, bls. 70, og EES-viðbætir nr. 38, 9.8.2007,  
bls. 44.

(2) Stjtíð. ESB L 414, 30.12.2006, bls. 26.
(3) Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2007, bls. 4.
(4) Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2007, bls. 6.
(5) Stjtíð. ESB L 43, 15.2.2007, bls. 9.
(6) Stjtíð. ESB L 57, 24.2.2007, bls. 3.
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3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-

sambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 75/2007

frá 6. júlí 2007

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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 sam-
eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 143/2006 frá 8. desember 
2006 (1).

2) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/335/EB frá 8. maí 2006 um að veita Lýð-
veldinu Póllandi leyfi til að banna á yfirráðasvæði sínu 
notkun sextán erfðabreyttra maísyrkja, með erfðabreyt-
ingunni MON 810, sem eru í sameiginlegri skrá yfir yrki 
nytjaplantna í landbúnaði samkvæmt tilskipun ráðsins 
2002/53/EB (2).

3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/338/EB frá 8. maí 2006 um að veita Lýð-
veldinu Póllandi leyfi til að banna á yfirráðasvæði sínu 
notkun tiltekinna maísyrkja sem eru í sameiginlegri skrá 
yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði samkvæmt tilskipun 
ráðsins 2002/53/EB (3).

4) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/124/EB frá 5. desember 2006 um breytingu 
á tilskipun ráðsins 92/33/EBE um markaðssetningu á 
fjölgunarefni og sáðplöntum matjurta, að undanskildu 
fræi, og tilskipun ráðsins 2002/55/EB um markaðssetn-
ingu grænmetisfræs (4).

5) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/127/EB frá 7. desember 2006 um breytingu 
á tilskipun 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með 
tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB að því er 
varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til 
og lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum 
grænmetistegunda (5).

6) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/934/EB frá 14. desember 2006 um að halda 
áfram á árinu 2007 samanburðartilraunum og -prófunum 
á vegum Bandalagsins, sem hófust árið 2005, á fræi og 
fjölgunarefni Asparagus officinalis L. samkvæmt tilskip-
un ráðsins 2002/55/EB (6).

7) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2007/66/EB frá 18. desember 2006 um 
tímabundna tilraun varðandi aukningu á hámarksþyngd 
vörueiningar fræs tiltekinna fóðurjurta samkvæmt tilskip-
un ráðsins 66/401/EBE (7).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 12. lið (tilskipun ráðsins 
2002/55/EB) í 1. hluta:

„– 32006 L 0124: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/124/EB frá 5. desember 2006 (Stjtíð. ESB L 339, 
6.12.2006, bls. 12).“

2. Eftirfarandi bætist við í 15. lið (tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 2003/91/EB) í 1. hluta:

„ , eins og henni var breytt með:

– 32006 L 0127: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/127/EB frá 7. desember 2006 (Stjtíð. ESB L 343, 
8.12.2006, bls. 82).“

3. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 46. lið (tilskipun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2006/47/EB) í 2. hluta:

„47. 32006 D 0335: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/335/EB frá 8. maí 2006 um að veita Lýðveldinu 
Póllandi leyfi til að banna á yfirráðasvæði sínu notkun 
sextán erfðabreyttra maísyrkja, með erfðabreyt-
ingunni MON 810, sem eru í sameiginlegri skrá yfir 
yrki nytjaplantna í landbúnaði samkvæmt tilskipun 
ráðsins 2002/53/EB (Stjtíð. ESB L 124, 11.5.2006, 
bls. 26).

48. 32006 D 0338: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/338/EB frá 8. maí 2006 um að veita Lýðveldinu 
Póllandi leyfi til að banna á yfirráðasvæði sínu 
notkun tiltekinna maísyrkja sem eru í sameiginlegri 
skrá yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði samkvæmt 
tilskipun ráðsins 2002/53/EB (Stjtíð. ESB L 125, 
12.5.2006, bls. 31).

49. 32006 D 0934: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/934/EB frá 14. desember 2006 um að halda 
áfram á árinu 2007 samanburðartilraunum og -prófun- 
um á vegum Bandalagsins, sem hófust árið 2005, 
á fræi og fjölgunarefni Asparagus officinalis L.  
samkvæmt tilskipun ráðsins 2002/55/EB (Stjtíð. ESB 
L 355, 15.12.2006, bls. 104).

2007/EES/60/04

(1) Stjtíð. ESB L 89, 29.3.2007, bls. 9, og EES-viðbætir nr. 15, 29.3.2007, bls. 
7.

(2) Stjtíð. ESB L 124, 11.5.2006, bls. 26.
(3) Stjtíð. ESB L 125, 12.5.2006, bls. 31.
(4) Stjtíð. ESB L 339, 6.12.2006, bls. 12.
(5) Stjtíð. ESB L 343, 8.12.2006, bls. 82.
(6) Stjtíð. ESB L 355, 15.12.2006, bls. 104. (7) Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2007, bls. 161.
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Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

50. 32007 D 0066: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2007/66/EB frá 18. desember 2006 um tímabundna til-

raun varðandi aukningu á hámarksþyngd vörueiningar 

fræs tiltekinna fóðurjurta samkvæmt tilskipun ráðsins 

66/401/EBE (Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2007, bls. 161).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipana 2006/124/EB og 2006/127/

EB og ákvarðana 2006/335/EB, 2006/338/EB, 2006/934/EB og 

2007/66/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-

indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 76/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn

2007/EES/60/05

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2006 frá 27. janúar 
2006 (1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2006/95/EB frá 12. desember 2006 um samhæf-
ingu laga aðildarríkjanna um rafföng sem notuð eru innan 
ákveðinna spennumarka (2).

3) Samkvæmt tilskipun 2006/95/EB fellur úr gildi tilskip-
un ráðsins 73/23/EBE (3), en sú gerð hefur verið felld 
inn í EES-samninginn og ber því að fella hana úr 
samningnum.

4) Ýmsar orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar um 
beitingu tilskipunar 73/23/EBE eru einnig úreltar og ber 
því að fella þær úr samningnum.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

X. kafli II. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 7c (tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 2004/108/EB):

„7d. 32006 L 0095: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/95/EB frá 12. desember 2006 um samhæfingu 
laga aðildarríkjanna um rafföng sem notuð eru 
innan ákveðinna spennumarka (Stjtíð. ESB L 374, 
27.12.2006, bls. 10).“

2. Texti 1. liðar (tilskipun ráðsins 73/23/EBE), 8. liðar 
(C/184/79/bls. 1: Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar), 
9. liðar (C/107/80/bls. 2: Orðsending framkvæmdastjórn-
arinnar), 10. liðar (C/199/80/bls. 2: Þriðja orðsending 
framkvæmdastjórnarinnar), 11. liðar (C/59/82/bls. 2: 
Orðsending framkvæmdastjórnarinnar), 12. liðar (C/235/84/
bls. 2: Fjórða orðsending framkvæmdastjórnarinnar),  
13. liðar (C/166/85/bls. 7: Fimmta orðsending framkvæmda-
stjórnarinnar), 14. liðar (C/168/88/bls. 5: Orðsending 
framkvæmdastjórnarinnar), 24. liðar (C/210/92/bls. 1: 
Orðsending framkvæmdastjórnarinnar) og 25. liðar 
(C/18/93/bls. 4: Orðsending framkvæmdastjórnarinnar) 
falli brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2006/95/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

(1) Stjtíð. ESB L 92, 30.3.2006, bls. 22, og EES-viðbætir nr. 17, 30.3.2006,  
bls. 4.

(2) Stjtíð. ESB L 374, 27.12.2006, bls. 10.
(3) Stjtíð. EB L 77, 26.3.1973, bls. 29. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 77/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sam-
eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 145/2006 frá 8. desember 
2006 (1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórn-
arinnar 2007/3/EB frá 2. febrúar 2007 um breytingu á 
I. og II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðs-
ins 96/74/EB um textílheiti í því skyni að laga þá að 
tækniframförum (2).

3) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórn-
arinnar 2007/4/EB frá 2. febrúar 2007 um breytingu 
á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðs-
ins 96/73/EB um tilteknar aðferðir við magngreiningu 
textíltrefjablandna úr tveimur efnum í því skyni að laga 
viðaukann að tækniframförum (3).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XI. kafli II. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 4a (tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 96/73/EB):

„– 32007 L 0004: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2007/4/EB frá 2. febrúar 2007 (Stjtíð. ESB L 28, 
3.2.2007, bls. 14).“

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 4b (tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 96/74/EB):

„– 32007 L 0003: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2007/3/EB frá 2. febrúar 2007 (Stjtíð. ESB L 28, 
3.2.2007, bls. 12).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipana 2007/3/EB og 2007/4/EB, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/06

(1) Stjtíð. ESB L 89, 29.3.2007, bls. 13, og EES-viðbætir nr. 15, 29.3.2007,  
bls. 11.

(2) Stjtíð. ESB L 28, 3.2.2007, bls. 12.
(3) Stjtíð. ESB L 28, 3.2.2007, bls. 14.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sam-
eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/2007 frá 8. júní 2007 (1). 

2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 1851/2006 frá 14. desember 2006 um 
breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 
2092/91 að því er varðar notkun hefðbundins fóðurs á 
tímabilum þegar farið er milli bithaga (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54b (reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 2092/91) í XII. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 32006 R 1851: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1851/2006 (Stjtíð. ESB L 355, 15.12.2006, bls. 88).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 1851/2006, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 78/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn

2007/EES/60/07

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 4, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 3.

(2) Stjtíð. ESB L 355, 15.12.2006, bls. 88.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.
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(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun  
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/2007 frá 8. júní 
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn reglugerð ráðsins (EB) 
nr. 1991/2006 frá 21. desember 2006 um breytingu á 
reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu 
landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbún-
aðarafurðum og matvælum (2), með leiðréttingum sem 
birtust í Stjtíð. ESB L 27, 2.2.2007, bls. 11.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54b (reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 2092/91) í XII. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 32006 R 1991: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1991/2006 
frá 21. desember 2006 (Stjtíð. ESB L 411, 30.12.2006,  
bls. 18), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 27, 
2.2.2007, bls. 11.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 1991/2006, með 
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 27, 2.2.2007, bls. 11, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 79/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn

2007/EES/60/08

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 4, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 3.

(2) Stjtíð. ESB L 411, 30.12.2006, bls. 18.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



Nr. 60/14 13.12.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 80/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn

2007/EES/60/09

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 12/2007 frá 27. apríl 
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 1729/2006 frá 23. nóvember 2006 um 
breytingu á I. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð 
til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum 
úr dýraríkinu að því er varðar fírókoxíb og tríklabendasól 
(2).

3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 1805/2006 frá 7. desember 2006 um 
breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 
2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð 
til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum 
úr dýraríkinu að því er varðar þíamfeníkól, fenvalerat og 
meloxíkam (3).

4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 1831/2006 frá 13. desember 2006 um 
breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE)  
nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð 
til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum 
úr dýraríkinu að því er varðar Doramectin (4).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliðir bætist við í 14. lið (reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 2377/90) í XIII. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 32006 R 1729: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1729/2006 frá 23. nóvember 2006 (Stjtíð. ESB L 325, 
24.11.2006, bls. 6),

– 32006 R 1805: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1805/2006 frá 7. desember 2006 (Stjtíð. ESB L 343, 
8.12.2006, bls. 66),

– 32006 R 1831: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1831/2006 frá 13. desember 2006 (Stjtíð. ESB L 354, 
14.12.2006, bls. 5).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1729/2006, 
1805/2006 og 1831/2006, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

(1) Stjtíð. ESB L 209, 9.8.2007, bls. 20, og EES-viðbætir nr. 38, 9.8.2007,  
bls. 16.

(2) Stjtíð. ESB L 325, 24.11.2006, bls. 6.
(3) Stjtíð. ESB L 343, 8.12.2006, bls. 66.
(4) Stjtíð. ESB L 354, 14.12.2006, bls. 5.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



13.12.2007 Nr. 60/15EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 81/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 12/2007 frá 27. apríl 
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/17/EB frá 8. febrúar 2006 um framkvæmd 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/23/EB að því 
er varðar tilteknar, tæknilegar kröfur varðandi gjöf, öflun 
og prófun vefja og frumna úr mönnum (2).

3) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/86/EB frá 24. október 2006 um framkvæmd 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/23/EB að 
því er varðar kröfur varðandi rekjanleika, tilkynningar 
um alvarlegar aukaverkanir og meintilvik og tilteknar, 
tæknilegar kröfur varðandi kóðun, vinnslu, varðveislu, 
geymslu og dreifingu vefja og frumna úr mönnum (3).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 15x (reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 273/2004) í XIII. kafla II. viðauka 
við samninginn:

„15y. 32006 L 0017: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/17/EB frá 8. febrúar 2006 um framkvæmd tilskip-
unar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/23/EB að því er 
varðar tilteknar, tæknilegar kröfur varðandi gjöf, öflun 
og prófun vefja og frumna úr mönnum (Stjtíð. ESB L 38, 
9.2.2006, bls. 40).

15z. 32006 L 0086: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/86/EB frá 24. október 2006 um framkvæmd tilskip- 
unar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/23/EB að því er 
varðar kröfur varðandi rekjanleika, tilkynningar um 
alvarlegar aukaverkanir og meintilvik og tilteknar, tækni- 
legar kröfur varðandi kóðun, vinnslu, varðveislu, 
geymslu og dreifingu vefja og frumna úr mönnum 
(Stjtíð. ESB L 294, 25.10.2006, bls. 32).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipana 2006/17/EB og 2006/86/
EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/10

(1) Stjtíð. ESB L 209, 9.8.2007, bls. 20, og EES-viðbætir nr. 38, 9.8.2007,  
bls. 16.

(2) Stjtíð. ESB L 38, 9.2.2006, bls. 40.
(3) Stjtíð. ESB L 294, 25.10.2006, bls. 32. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



Nr. 60/16 13.12.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 82/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn

2007/EES/60/11

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2007 frá 8. júní  
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/10/EB frá 27. janúar 2006 um breytingu 
á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við 
virku efnunum forklórfenúroni og indoxakarbi (2).

3) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2005/90/EB frá 18. janúar 2006 um tuttugustu 
og níundu breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE um 
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun 
tiltekinna, skaðlegra efna og efnablandna (efna sem eru 
flokkuð sem krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða 
skaðleg fyrir æxlun) (3).

4) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/16/EB frá 7. febrúar 2006 um breytingu 
á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við 
virka efninu oxamýli (4).

5) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/19/EB frá 14. febrúar 2006 um breytingu 
á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við 
virka efninu 1-metýlsýklóprópeni (5).

6) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/39/EB frá 12. apríl 2006 um breytingu á 
tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við 
virku efnunum klódínafópi, pírimíkarbi, rímsúlfúroni, 
tólklófosmetýli og trítíkonasóli (6).

7) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/310/EB frá 21. apríl 2006 um breytingu 
á viðaukanum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/95/EB, að því er varðar undanþágur varðandi notkun 
blýs, í því skyni að laga hann að tækniframförum (7). 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XV. kafli II. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 4. lið (tilskipun ráðsins 
76/769/EBE):

„– 32005 L 0090: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/90/EB frá 18. janúar 2006 (Stjtíð. ESB L 33, 
4.2.2006, bls. 28).“

2. Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 12a (tilskipun ráðsins 
91/414/EBE):

„– 32006 L 0010: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/10/EB frá 27. janúar 2006 (Stjtíð. ESB L 25, 
28.1.2006, bls. 24),

– 32006 L 0016: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/16/EB frá 7. febrúar 2006 (Stjtíð. ESB L 36, 
8.2.2006, bls. 37),

– 32006 L 0019: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/19/EB frá 14. febrúar 2006 (Stjtíð. ESB L 44, 
15.2.2006, bls. 15),

– 32006 L 0039: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/39/EB frá 12. apríl 2006 (Stjtíð. ESB L 104, 
13.4.2006, bls. 30).“

3. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12q (tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB):

„– 32006 D 0310: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/310/EB frá 21. apríl 2006 (Stjtíð. ESB L 115, 
28.4.2006, bls. 38).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipana 2006/10/EB, 2005/90/
EB, 2006/16/EB, 2006/19/EB og 2006/39/EB og ákvörðunar 
2006/310/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíð-
indi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 að því tilskildu að 
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi 
borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗).

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 6, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 4.

(2) Stjtíð. ESB L 25, 28.1.2006, bls. 24.
(3) Stjtíð. ESB L 33, 4.2.2006, bls. 28.
(4) Stjtíð. ESB L 36, 8.2.2006, bls. 37.
(5) Stjtíð. ESB L 44, 15.2.2006, bls. 15.
(6) Stjtíð. ESB L 104, 13.4.2006, bls. 30.
(7) Stjtíð. ESB L 115, 28.4.2006, bls. 38. (∗) Engin 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 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



Nr. 60/18 13.12.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 83/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun  
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2007 frá 8. júní 
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/140/EB frá 20. desember 2006 um breyt-
ingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því 
skyni að bæta virka efninu súlfúrýlflúoríði í I. viðauka 
við hana (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12n (tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 98/8/EB) í XV. kafla II. viðauka við samn-
inginn:

„– 32006 L 0140: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/140/EB frá 20. desember 2006 (Stjtíð. ESB L 414, 
30.12.2006, bls. 78).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2006/140/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/12

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 6, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 4.

(2) Stjtíð. ESB L 414, 30.12.2006, bls. 78. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



13.12.2007 Nr. 60/19EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 84/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) VI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörð-
un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 118/2006 frá  
22. september 2006 (1).

2) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 frá 21. mars 1972 
sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 
1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart 
launþegum og fjölskyldum þeirra sem flytjast milli aðild-
arríkja (2) hefur verið felld inn í samninginn.

3) Með reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3795/81 (3) breyttist 
heiti reglugerðar (EBE) nr. 574/72 og var hún látin taka 
til sjálfstætt starfandi einstaklinga og fjölskyldna þeirra.

4) Breyta ber 2., 3., 4. og 10. viðauka við reglugerð 
(EBE) nr. 574/72 að því er varðar Liechtenstein vegna 
skipulagsbreytinga í stjórnsýslu landsins.

5) Breyta ber 5. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 574/72 að 
því er varðar Noreg vegna nýs samnings um endurgreiðslu 
kostnaðar, sem gerður hefur verið milli stjórnvalda í 
Noregi og Hollandi og öðlaðist gildi 1. janúar 2007, og 
samnings um niðurfellingu á endurgreiðslu kostnaðar, 
sem gerður hefur verið milli stjórnvalda í Noregi og 
Portúgal og öðlaðist gildi 1. júní 2006.

6) [Varðar ekki íslensku útgáfuna.]

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

VI. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Ákvæði 2. liðar (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72) 
breytist sem hér segir:

i) Í stað orðanna „Amt für Volkswirtschaft 
(Þjóðhagsstofnun)“ í 1. hluta (bætur vegna veikinda 
og meðgöngu og fæðingar) og 4. hluta (bætur vegna 
vinnuslysa og atvinnusjúkdóma) þáttarins „ZB. 
LIECHTENSTEIN“ í aðlögunarlið b) komi orðin 
„Amt für Gesundheit (Heilbrigðismálastofnun)“.

ii) [Varðar ekki íslensku útgáfuna.]

iii) Orðið „ , atvinnuleysis“ í 1. hluta (Bætur vegna 
veikinda, meðgöngu og fæðingar, örorku, elli, 
andláts, vinnuslysa og atvinnusjúkdóma) þáttarins 
„ZB. LIECHTENSTEIN“ í aðlögunarliðum c) og f) 
falli brott.

iv) Í stað orðanna „Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhags-
stofnun)“ í 1. hluta (bætur vegna veikinda, meðgöngu 
og fæðingar, örorku, elli, andláts, vinnuslysa og 
atvinnusjúkdóma) þáttarins „ZB. LIECHTEN-
STEIN“ í aðlögunarliðum c) og f) og b-lið 1. hluta, 
b-lið 2. hluta og 5., 6. og 7. hluta þáttarins „ZB. 
LIECHTENSTEIN“ í aðlögunarlið m) komi orðin 
„Amt für Gesundheit (Heilbrigðismálastofnun)“.

v) Í stað orðanna „Amt für Volkswirtschaft“ í 3. hluta 
þáttarins „ZB. LIECHTENSTEIN“ í aðlögunarlið m) 
komi orðin „Amt für Gesundheit“ og í stað orðsins 
„Þjóðhagsstofnun“ komi orðið „Heilbrigðismála-
stofnun“.

vi) Í stað orðanna „Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhags-
stofnun)“ í b-lið 2. hluta og b-lið 3. hluta þáttarins 
„ZB. LIECHTENSTEIN“ í aðlögunarliðum c) og f) 
komi orðin „FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 
(Fjármálaeftirlit Liechtenstein)“.

vii) Eftirfarandi bætist við í lok þáttarins „ZB. 
LIECHTENSTEIN“ í aðlögunarliðum c) og f):

„5. Atvinnuleysi:

Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun)“

viii) Í stað textans í 370. lið (NOREGUR – HOLLAND) í 
aðlögunarlið g) komi eftirfarandi:

 „Samningur frá 23. janúar 2007 um endurgreiðslu 
kostnaðar af bótum sem kveðið er á um í reglugerð-
um (EBE) nr. 1408/71 og 574/72.“

2007/EES/60/13

(1) Stjtíð. ESB L 333, 30.11.2006, bls. 42, og EES-viðbætir nr. 60, 30.11.2006, 
bls. 32.

(2) Stjtíð. EB L 74, 27.3.1972, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 378, 31.12.1981, bls. 1.
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ix) Í stað textans í 373. lið (NOREGUR – PORTÚGAL) 
í aðlögunarlið g) komi eftirfarandi:

 „Samkomulag frá 24. nóvember 2000 samkvæmt 
3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) 
nr. 1408/71 og 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) 
nr. 574/72 um gagnkvæmt afsal endurgreiðslna 
á kostnaði af bótum vegna veikinda, meðgöngu 
og fæðingar, vinnuslysa og atvinnusjúkdóma og á 
útgjöldum við eftirlit stjórnsýslu- og læknisfræðilegs 
eðlis sem kveðið er á um í þessum reglugerðum.“

2. Í stað orðanna „Amt für Volkswirtschaft (Þjóðhagsstofnun)“ 
í þættinum „15. Liechtenstein“ í lið 3.38 (ákvörðun 
nr. 151) komi orðin „Amt für Gesundheit (Heilbrigðis-
málastofnun)“.

3. [Varðar ekki íslensku útgáfuna.]

2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 að því tilskildu að 
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi 
borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗).

3. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 85/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) VI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörð-
un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 118/2006 frá  
22. september 2006 (1).

2) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdaráðs 
Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega 
nr. 204 frá 6. október 2005 um fyrirmyndir að eyðublöðum 
sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðs-
ins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 200- 
röðin) (2).

3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdaráðs 
Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega 
nr. 206 frá 15. desember 2005 um starfshætti og sam-
setningu endurskoðunarnefndar framkvæmdaráðs um 
félagslegt öryggi farandlaunþega (3).

4) Ákvörðun nr. 204 kemur í staða ákvarðana framkvæmda-
ráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farand-
launþega nr. 184 og 188, sem hafa verið felldar inn í 
samninginn.

5) Ákvörðun nr. 206 kemur í staða ákvarðana framkvæmda-
ráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farand-
launþega nr. 86 og 159, sem hafa verið felldar inn í samn-
inginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

VI. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Texti liðar 3.43 (ákvörðun nr. 158), liðar 3.64 (ákvörðun nr. 
188) og liðar 3.8 (ákvörðun nr. 86) falli brott.

2. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 3.78 (ákvörðun  
nr. 202):

„3.79. 32006 D 0613: Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópu-
bandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega 
nr. 204 frá 6. október 2005 um fyrirmyndir að eyðu- 
blöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglu- 
gerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE)  
nr. 574/72 (E 200-röðin) (Stjtíð. ESB L 254, 
16.9.2006, bls. 1).

3.80. 32006 D 0352: Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópu- 
bandalaganna um félagslegt öryggi farandlaun-
þega nr. 206 frá 15. desember 2005 um starfs- 
hætti og samsetningu endurskoðunarnefndar 
framkvæmdaráðs um félagslegt öryggi 
farandlaunþega (Stjtíð. ESB L 130, 18.5.2006,  
bls. 39).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana nr. 204 og 206, sem 
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/14

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 333, 30.11.2006, bls. 42, og EES-viðbætir nr. 60, 30.11.2006, 
bls. 32.

(2) Stjtíð. ESB L 254, 16.9.2006, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 130, 18.5.2006, bls. 39. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 86/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) VI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörð-
un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 118/2006 frá  
22. september 2006 (1).

2) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdaráðs 
Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega 
nr. 205 frá 17. október 2005 um inntak hugtaksins 
„atvinnuleysi að hluta“ að því er varðar launþega sem 
sækja vinnu yfir landamæri (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 3.80 (ákvörðun nr. 206) 
í VI. viðauka við samninginn:

„3.81. 32006 D 0351: Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópu-
bandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega 
nr. 205 frá 17. október 2005 um inntak hugtaksins 
„atvinnuleysi að hluta“ að því er varðar launþega 
sem sækja vinnu yfir landamæri (Stjtíð. ESB L 130, 
18.5.2006, bls. 37).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar nr. 205, sem verður birt-
ur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 
fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/15

(1) Stjtíð. ESB L 333, 30.11.2006, bls. 42, og EES-viðbætir nr. 60, 30.11.2006, 
bls. 32.

(2) Stjtíð. ESB L 130, 18.5.2006, bls. 37.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



13.12.2007 Nr. 60/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 87/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) IX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 51/2007 frá 8. júní  
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 1781/2006 frá 15. nóvember 2006 um 
upplýsingar um greiðanda sem fylgja skulu við milli-
færslu fjármuna (2).

3) Í 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1781/2006 er vísað til 
gerða sem hafa ekki verið felldar inn í samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 23c (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2006/891/EB) í IX. viðauka við samn-
inginn:

„23d. 32006 R 1781: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1781/2006 frá 15. nóvember 2006 um upplýs-
ingar um greiðanda sem fylgja skulu við millifærslu 
fjármuna (Stjtíð. ESB L 345, 8.12.2006, bls. 1).

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

 Að því er EFTA-ríkin varðar falli eftirfarandi brott í 
öðrum málslið 1. mgr. 9. gr.:

 „ , reglugerðir (EB) nr. 2580/2001 og (EB) nr. 
881/2002,“ “

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 1781/2006, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/16

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 9, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 7.

(2) Stjtíð. ESB L 345, 8.12.2006, bls. 1.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



Nr. 60/24 13.12.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 88/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2007 frá 8. júní 
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2006/94/EB frá 12. desember 2006 um setningu 
sameiginlegra reglna um tiltekna vöruflutninga á vegum 
(kerfisbundin útgáfa) (2).

3) Samkvæmt tilskipun 2006/94/EB fellur úr gildi fyrsta 
tilskipun ráðsins frá 23. júlí 1962 um setningu sameigin-
legra reglna um tiltekna vöruflutninga á vegum milli 
aðildarríkja, en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn 
og ber því að fella hana úr samningnum (3).

4) Tilskipun 2006/94/EB er kerfisbundin útgáfa gerðarinnar 
sem fallin er úr gildi og ákvæði um EES-aðlögun hinnar 
síðarnefndu skal því standa.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Í stað texta 25. liðar (fyrsta tilskipun ráðsins frá 23. júlí 1962) 
í XIII. viðauka við samninginn komi eftirfarandi:

„32006 L 0094: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/94/
EB frá 12. desember 2006 um setningu sameiginlegra reglna 
um tiltekna vöruflutninga á vegum (kerfisbundin útgáfa) (ESB 
L 374, 27.12.2006, bls. 5).

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

Ákvæði tilskipunarinnar skulu eingöngu gilda um flutninga 
fyrir eigin reikning.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2006/94/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/17

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 14, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 11.

(2) Stjtíð. ESB L 374, 27.12.2006, bls. 5.
(3) Stjtíð. EB L 70, 6.8.1962, bls. 2005/62.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



13.12.2007 Nr. 60/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 89/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2007 frá 8. júní 
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2006/87/EB frá 12. desember 2006 um tæknilegar 
kröfur vegna skipa á skipgengum vatnaleiðum og um 
niðurfellingu á tilskipun ráðsins 82/714/EBE (2).

3) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2006/137/EB frá 18. desember 2006 um breyt-
ingu á tilskipun 2006/87/EB um tæknilegar kröfur vegna 
skipa á skipgengum vatnaleiðum (3).

4) Samkvæmt tilskipun 2006/87/EB fellur úr gildi, hinn  
30. desember 2008, tilskipun ráðsins 82/714/EBE (4), 
en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því 
að fella hana úr samningnum frá 30. desember 2008 að 
telja.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XIII. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 47. lið (tilskipun ráðsins 
82/714/EBE):

„47a. 32006 L 0087: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/87/EB frá 12. desember 2006 um tæknilegar 
kröfur vegna skipa á skipgengum vatnaleiðum og 
um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 82/714/EBE 
(Stjtíð. ESB L 389, 30.12.2006, bls. 1), eins og henni 
var breytt með:

– 32006 L 0087: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðs-
ins 2006/137/EB frá 18. desember 2006 (Stjtíð. 
ESB L 389, 30.12.2006, bls. 261).“

2. Texti 47. liðar (tilskipun ráðsins 82/714/EBE) falli brott frá 
30. desember 2008 að telja.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipana 2006/87/EB og 2006/137/
EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/18

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 14, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 11.

(2) Stjtíð. ESB L 389, 30.12.2006, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 389, 30.12.2006, bls. 261.
(4) Stjtíð. EB L 301, 28.10.1982, bls. 1.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



Nr. 60/26 13.12.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 90/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2007 frá 8. júní 
2007 (1).

2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1592/2002 frá 15. júlí 2002 um sameiginlegar reglur 
um almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar 
Evrópu (2) var felld inn í samninginn með ákvörð-
un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 179/2004 (3) frá  
9. desember 2004, með sértækum aðlögunarákvæðum.

3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 334/2007 frá 28. mars 2007 um 
breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1592/2002 um sameiginlegar reglur um almenningsflug 
og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu (4).

4) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 335/2007 frá 28. mars 2007 um 
breytingu á reglugerð (EB) nr. 1702/2003 að því er 
varðar framkvæmdarreglur um umhverfisvottun loftfara 
og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar (5).

5) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 375/2007 frá 30. mars 2007 um breytingu 
á reglugerð (EB) nr. 1702/2003 um framkvæmdarreglur 
varðandi lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og 
tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og varðandi 
vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja (6).

6) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 376/2007 frá 30. mars 2007 um breyt-
ingu á reglugerð (EB) nr. 2042/2003 um áframhaldandi 
lofthæfi loftfara og annarra framleiðsluvara, hluta og 
búnaðar til flugs og um samþykki fyrir fyrirtækjum og 
starfsfólki á þessu sviði (7).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XIII. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 66n (reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1592/2002):

„– 32007 R 0334: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 334/2007 frá 28. mars 2007 (Stjtíð. ESB L 88, 
29.3.2007, bls. 39).“

2. Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 66p (reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1702/2003):

„– 32007 R 0335: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 335/2007 frá 28. mars 2007 (Stjtíð. ESB L 88, 
29.3.2007, bls. 40),

– 32007 R 0375: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 375/2007 frá 30. mars 2007 (Stjtíð. ESB L 94, 
4.4.2007, bls. 3).“

3. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 66q (reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003):

„– 32007 R 0376: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 376/2007 frá 30. mars 2007 (Stjtíð. ESB L 94, 
4.4.2007, bls. 18).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 334/2007, 
335/2007, 375/2007 og 376/2007, sem verður birtur í 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 
fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 að því tilskildu að 
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi 
borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗).

2007/EES/60/19

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 14, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 11.

(2) Stjtíð. EB L 240, 7.9.2002, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 133, 26.5.2005, bls. 37, og EES-viðbætir nr. 26, 26.5.2005, 

bls. 27.
(4) Stjtíð. ESB L 88, 29.3.2007, bls. 39.
(5) Stjtíð. ESB L 88, 29.3.2007, bls. 40.
(6) Stjtíð. ESB L 94, 4.4.2007, bls. 3.
(7) Stjtíð. ESB L 94, 4.4.2007, bls. 18. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



13.12.2007 Nr. 60/27EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



Nr. 60/28 13.12.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 91/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2007 frá 8. júní 
2007 (1).

2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 549/2004 
frá 10. mars 2004 um setningu rammaákvæða um að koma 
á sameiginlegu, evrópsku flugumferðarsvæði (2), reglu-
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 550/2004 frá 
10. mars 2004 um að veita þjónustu á sviði flugleiðsögu 
á sameiginlega, evrópska flugumferðarsvæðinu (3), reglu-
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 551/2004 frá 10. 
mars 2004 um skipulag og notkun loftrýmis á sameigin-
lega, evrópska flugumferðarsvæðinu (4) og reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 552/2004 frá 10. mars 
2004 um rekstrarsamhæfi evrópska flugumferðarstjórnar
kerfisins (5) voru felldar inn í samninginn með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2006 (6) frá 2. júní 
2006, með sértækum aðlögunarákvæðum fyrir tiltekin 
lönd.

3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 1794/2006 frá 6. desember 2006 um sam-
eiginlegt innheimtukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu (7).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 66wc (reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1033/2006) í XIII. viðauka við 
samninginn:

„66wd. 32006 R 1794: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1794/2006 frá 6. desember 2006 um sameigin-
legt innheimtukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu (Stjtíð. 
ESB L 341, 7.12.2006, bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 1794/2006, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/20

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 14, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 11.

(2) Stjtíð. EB L 96, 31.3.2004, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 96, 31.3.2004, bls. 10.
(4) Stjtíð. EB L 96, 31.3.2004, bls. 20.
(5) Stjtíð. EB L 96, 31.3.2004, bls. 26.
(6) Stjtíð. ESB L 245, 7.9.2006, bls. 18, og EES-viðbætir nr. 44, 7.9.2006,  

bls. 15.
(7) Stjtíð. ESB L 341, 7.12.2006, bls. 3. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



13.12.2007 Nr. 60/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 92/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2007 frá 8. júní 
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/402/EB frá 9. febrúar 2006 um vinnuáætlun 
í tengslum við umhverfismerki Bandalagsins (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 2ae (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2000/731/EB) í XX. viðauka við samn-
inginn:

„2af. 32006 D 0402: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/402/EB frá 9. febrúar 2006 um vinnuáætlun í 
tengslum við umhverfismerki Bandalagsins (Stjtíð. ESB 
L 162, 14.6.2006, bls. 78).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar 2006/402/EB, sem 
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/21

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 21, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 15.

(2) Stjtíð. ESB L 162, 14.6.2006, bls. 78. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.



Nr. 60/30 13.12.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 93/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2007 frá 8. júní 
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 158/2007 frá 16. febrúar 2007 um 
breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 1358/2003 að því er varðar skrána yfir flugvelli  
Bandalagsins (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Liður 7i (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 1358/2003) í XXI. viðauka við samninginn breytist sem 
hér segir:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við:

„– 32007 R 0158: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 158/2007 frá 16. febrúar 2007 (Stjtíð. ESB  
L 49, 17.2.2007, bls. 9).“

2. Aðlögunarliðurinn, sem fyrir er, verði aðlögunarliður a).

3. Eftirfarandi aðlögunarliður bætist við á eftir aðlögunarlið 
a):

„b) Eftirfarandi bætist við í viðauka við reglugerðina að 
því er varðar Ísland og Noreg:

 Ísland: Skrá yfir flugvelli Bandalagsins

ICAO-kóði 

flugvallar
Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar 
2007

BIFK Keflavíkurflugvöllur 3

BIRK Reykjavíkurflugvöllur 2

BIAR Akureyri 2

BIEG Egilsstaðir 1

BIVM Vestmannaeyjar 1

BIIS Ísafjörður 1

BIBA Bakki 1

 Noregur: Skrá yfir flugvelli Bandalagsins

ICAO-kóði 

flugvallar
Heiti flugvallar

Flokkun flugvallar 
2007

ENAL Ålesund Vigra 2

ENAN Andenes Andøya 1

ENAT Alta 2

ENBL Førde Bringeland 1

ENBN Brønnøysund Brønnøy 1

ENBO Bodø 2

ENBR Bergen Flesland 3

ENBS Båtsfjord 0

ENCN Kristiansand Kjevik 2

ENDU Bardufoss 2

ENEV Harstad/Narvik Evenes 2

ENFL Florø 1

ENGM Oslo Gardermoen 3

ENHD Haugesund Karmøy 2

ENHF Hammerfest 1

ENHV Honningsvåg 0

ENKB Kristiansund Kvernberget 2

ENKR Kirkenes Høybuktmoen 2

ENLK Leknes 1

ENMH Mehamn 0

ENML Molde Årø 2

ENMS Mosjøen Kjærstad 1

ENNA Lakselv Banak 1

ENNK Narvik Framnes 1

ENNM Namsos 1

ENRA Mo i Rana Røssvold 1

ENRM Rørvik Ryum 1

ENSB Svalbard Longyear 1

ENSD Sandane Anda 1

ENSG Sogndal Haukåsen 1

ENSH Svolvær Helle 1

ENSK Stokmarknes Skagen 1

2007/EES/60/22

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 27, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 20.

(2) Stjtíð. ESB L 49, 17.2.2007, bls. 9.
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ENSN Skien Geitryggen 1

ENSO Stord Sørstokken 1

ENSR Sørkjosen 0

ENSS Vardø Svartnes 0

ENST Sandnessjøen 1

ENTC Tromsø Langnes 2

ENTO Sandefjord Torp 2

ENVA Trondheim Værnes 3

ENVD Vadsø 1

ENZV Stavanger Sola 3

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 158/2007, sem 
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



Nr. 60/32 13.12.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 94/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2007 frá 8. júní 
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 224/2007 frá 1. mars 2007 um breyt-
ingu á reglugerð (EB) nr. 1216/2003 að því er varðar 
atvinnustarfsemi sem vísitala launakostnaðar tekur til (2). 

3) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórn-
arinnar (EB) nr. 294/2007 frá 20. febrúar 2007 um gerð 
vöruskrár EB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2006 sem 
kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91 (3). 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XXI. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi bætist við í lið 18h (reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1216/2003):

„ , eins og henni var breytt með:

– 32007 R 0224: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 224/2007 frá 1. mars 2007 (Stjtíð. ESB L 64, 
2.3.2007, bls. 23).“

2. Aðlögunarliðurinn, sem fyrir er í lið 18h (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1216/2003), verði 
aðlögunarliður a).

3. Eftirfarandi aðlögunarliður bætist við á eftir aðlögunarlið 
a) í lið 18h (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 1216/2003):

„b) Í stað orðanna „Pólland og Svíþjóð“ í 2. mgr. 4. gr. 
komi orðin „Pólland, Svíþjóð og Noregur“.“

4. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 4ad (reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 317/2006):

„4ae. 32007 R 0294: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 294/2007 frá 20. febrúar 2007 um gerð 
vöruskrár EB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2006 sem 
kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91 
(Stjtíð. ESB L 83, 23.3.2007, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 224/2007 og 
294/2007, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/23

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 266, 11.10.2007, bls. 27, og EES-viðbætir nr. 48, 11.10.2007, 
bls. 20.

(2) Stjtíð. ESB L 64, 2.3.2007, bls. 23.
(3) Stjtíð. ESB L 83, 23.3.2007, bls. 1.



13.12.2007 Nr. 60/33EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 95/2007

frá 6. júlí 2007

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN-
GREINDA 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) XXII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2007 frá 27. apríl 
2007 (1).

2) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2006/68/EB frá 6. september 2006 um breytingu 
á tilskipun ráðsins 77/91/EBE að því er varðar stofnun 
hlutafélaga og um tilskilið hlutafé og heimilaðar breyt-
ingar á hlutafé þeirra (2).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 2. lið (önnur tilskipun ráðs-
ins 77/91/EBE) í XXII. viðauka við samninginn:

„– 32006 L 0068: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/68/EB frá 6. september 2006 (Stjtíð. ESB L 264, 
25.9.2006, bls. 32).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2006/68/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. júlí 2007 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 Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

2007/EES/60/24

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 6. júlí 2007.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Stefán Haukur Jóhannesson

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 209, 9.8.2007, bls. 82, og EES-viðbætir nr. 38, 9.8.2007,  
bls. 52.

(2) Stjtíð. ESB L 264, 25.9.2006, bls. 32.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 60/34 13.12.2007

LEIÐRÉTTINGAR Á ÁKVÖRÐUNUM SAMEIGINLEGU  
EES-NEFNDARINNAR

Leiðrétting á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2006 um breytingu á 
XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn

Ákvæði 7. gr. viðauka við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2006 breytist sem hér segir:

1. Í stað orðanna „Aðrar stofnanir sem annast framleiðslu, flutning eða dreifingu á raforku í samræmi 
við orkulög nr. 58/1967“ undir fyrirsögninni „ÍSLAND“ í 4. viðbæti komi orðin „Aðrar stofnanir 
sem annast framleiðslu, flutning, dreifingu eða sölu á heitu vatni eða gufu í samræmi við orkulög  
nr. 58/1967“.

2. Í stað orðanna „orkulög nr. 58/1967“ undir fyrirsögninni „ÍSLAND“ í 5. viðbæti komi orðin 
„raforkulög nr. 65/2003“.

3. Í stað orðanna „hafnalög nr. 23/1994“ undir fyrirsögninni „ÍSLAND“ í 12. viðbæti komi orðin 
„hafnalög nr. 61/2003“.

Leiðrétting á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2007 um breytingu á 
IX. viðauka (fjármálaþjónusta) við EES-samninginn

Í stað orðanna „bls. 21“ í 1. neðanmálsgrein ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2007 komi 
orðin „bls. 38“.

2007/EES/60/24




