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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 127/2007 

frá 28. september 2007 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) 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) XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 92/2007 frá 6. júlí 2007 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB frá 12. mars 

2001 um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðs-
ins 90/220/EBE (2). 

 
3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/623/EB frá 24. júlí 

2002 um leiðbeiningar sem bætast við II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðs-
ins 2001/18/EB um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á til-
skipun ráðsins 90/220/EBE (3). 

 
4) Fella ber inn í samninginn ákvörðun ráðsins 2002/811/EB frá 3. október 2002 um leið-

beiningar sem bætast við VII. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/18/EB um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskip-
un ráðsins 90/220/EBE (4). 

 
5) Fella ber inn í samninginn ákvörðun ráðsins 2002/812/EB frá 3. október 2002 um snið 

samantektarskýrslu um tilkynningu í tengslum við að setja erfðabreyttar lífverur á 
markað sem vörur eða hluta af vörum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/18/EB (5). 

 
6) Fella ber inn í samninginn ákvörðun ráðsins 2002/813/EB frá 3. október 2002 um snið 

samantektarskýrslu um tilkynningu, að því er varðar tilkynningar um sleppingu 
erfðabreyttra lífvera út í umhverfið í öðrum tilgangi en að setja þær á markað, samkvæmt 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB (6). 

 
7) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/701/EB frá 29. 

september 2003 um eyðublað fyrir greinargerð um niðurstöður, er varða sleppingu 
erfðabreyttra háplantna út í umhverfið í öðrum tilgangi en að setja þær á markað, 
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB (7). 

 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 328, 13.12.2007, bls. 42, og EES-viðbætir nr. 60, 13.12.2007, bls. 29. 
(2) Stjtíð. EB L 106, 17.4.2001, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 200, 30.7.2002, bls. 22. 
(4) Stjtíð. EB L 280, 18.10.2002, bls. 27. 
(5) Stjtíð. EB L 280, 18.10.2002, bls. 37. 
(6) Stjtíð. EB L 280, 18.10.2002, bls. 62. 
(7) Stjtíð. ESB L 254, 8.10.2003, bls. 1. 
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8) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/204/EB frá 23. 
febrúar 2004 þar sem mælt er fyrir um nákvæma tilhögun við vinnslu skránna yfir upp-
lýsingar um erfðabreytingar á erfðabreyttum lífverum sem kveðið er á um í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB (8). 

 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
XX. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 25c (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

93/584/EBE): 

„25d. 32001 L 0018: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB frá 12. mars 
2001 um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskip-
un ráðsins 90/220/EBE (Stjtíð. EB L 106, 17.4.2001, bls. 1).“ 

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

a) Eftirfarandi málsliðir bætist við í lok 2. mgr. 30. gr.: 

„EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar án atkvæðisréttar. 
Gera skal breytingar á starfsreglum nefndarinnar til að EFTA-ríkin geti tekið 
fullan þátt í störfum hennar.“ 

b) Eftirfarandi komi í stað efnis 23. gr.: 

„1. Hafi samningsaðili rökstuddan grun um að vara, sem er að hluta eða 
öllu leyti úr erfðabreyttri lífveru og hefur verið réttilega tilkynnt og fyrir 
henni hefur fengist skriflegt leyfi samkvæmt þessari tilskipun, skapi 
hættu fyrir heilbrigði manna eða umhverfið er þeim samningsaðila 
heimilt að takmarka eða banna notkun og/eða sölu þessarar vöru, sem er 
að hluta eða öllu leyti úr erfðabreyttri lífveru, á yfirráðasvæði sínu. 
Samningsaðilinn skal tryggja að ef alvarleg hætta kemur upp verði 
gripið til neyðarráðstafana, svo sem tímabundinnar eða varanlegrar 
stöðvunar á markaðssetningu, og upplýsingum komið til almennings. 

Samningsaðilinn skal þegar í stað tilkynna öðrum samningsaðilum, með 
milligöngu sameiginlegu EES-nefndarinnar, hvers kyns aðgerðir sem 
gripið er til samkvæmt þessari grein, og færa rök fyrir ákvörðun 
sinni. 

2. Ræða skal á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar álitamál sem 
varða það hvort gerðar ráðstafanir séu viðeigandi, fari samningsaðili 
þess á leit. Beita skal ákvæðum VII. hluta samningsins.“ 

c) Samningsaðilar eru sammála um að tilskipunin taki aðeins til þátta sem 
varða hættu sem steðjað getur að mönnum, jurtum, dýrum og umhverfi.  
EFTA-ríkin áskilja sér þess vegna rétt til að beita ákvæðum landsréttar á 
þessu sviði í tengslum við önnur atriði en þau sem varða heilbrigði og 
umhverfismál, að því leyti sem slíkt er samrýmanlegt samningi þessum. 

                                                 
(8) Stjtíð. ESB L 65, 3.3.2004, bls. 20. 
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d) Stjórnvöldum í Liechtenstein skal hvorki skylt að veita viðtöku umsóknum 
um fyrstu markaðssetningu erfðabreyttra lífvera né að taka slíkar umsóknir 
til meðferðar. (12.–24. gr.). Stjórnvöld í Liechtenstein skulu þó fá í hendur 
allar upplýsingar frá öðrum aðildarríkjum í samræmi við ákvæði tilskip-
unarinnar um málsmeðferð við heimildarveitingu.“ 

 
2. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 25d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2001/18/EB): 

„25e. 32002 D 0623: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/623/EB frá 24. júlí 
2002 um leiðbeiningar sem bætast við II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2001/18/EB um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og 
niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/220/EBE (Stjtíð. EB L 200, 30.7.2002, bls. 
22). 

25f. 32002 D 0811: Ákvörðun ráðsins 2002/811/EB frá 3. október 2002 um leiðbein-
ingar sem bætast við VII. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/18/EB um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á 
tilskipun ráðsins 90/220/EBE (Stjtíð. EB L 280, 18.10.2002, bls. 27). 

25g. 32002 D 0812: Ákvörðun ráðsins 2002/812/EB frá 3. október 2002 um snið 
samantektarskýrslu um tilkynningu í tengslum við að setja erfðabreyttar lífverur á 
markað sem vörur eða hluta af vörum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2001/18/EB (Stjtíð. EB L 280, 18.10.2002, bls. 37). 

25h. 32002 D 0813: Ákvörðun ráðsins 2002/813/EB frá 3. október 2002 um snið 
samantektarskýrslu um tilkynningu, að því er varðar tilkynningar um sleppingu 
erfðabreyttra lífvera út í umhverfið í öðrum tilgangi en að setja þær á markað, 
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB (Stjtíð. EB L 280, 
18.10.2002, bls. 62). 

25i. 32003 D 0701: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/701/EB frá 29. 
september 2003 um eyðublað fyrir greinargerð um niðurstöður, er varða 
sleppingu erfðabreyttra háplantna út í umhverfið í öðrum tilgangi en að setja þær 
á markað, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB (Stjtíð. 
ESB L 254, 8.10.2003, bls. 1). 

25j. 32004 D 0204: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/204/EB frá 23. febrúar 
2004 þar sem mælt er fyrir um nákvæma tilhögun við vinnslu skránna yfir upp-
lýsingar um erfðabreytingar á erfðabreyttum lífverum sem kveðið er á um í til-
skipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB (Stjtíð. ESB L 65, 3.3.2004, bls. 
20).“ 

 
3. Textinn í 25. lið falli brott. 
 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2001/18/EB og ákvarðana 2002/623/EB, 2002/811/EB, 
2002/812/EB, 2002/813/EB, 2003/701/EB og 2004/204/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti 
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. september 2007 að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
                                                 
(∗) 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 28. september 2007. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 
 


