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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 133/2007 

frá 26. október 2007 

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

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

99/2007 frá 28. september 2007 (1). 
 
2) Ákvæði I. kafla I. viðauka taka sem stendur til Íslands aðeins að því er varðar eldisdýr, 

fiskeldisafurðir og sjávarafurðir. 
 
3) Í 2. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka kemur fram að gerðir, sem vísað sé til í I.  

kafla I. viðauka, taki til Íslands þegar þess sé sérstaklega getið í tengslum við tiltekna 
gerð. 

 
4) Í 2. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka er gert ráð fyrir að ákvæði I. kafla I. við-

auka verði endurskoðuð að því er varðar Ísland. 
 
5) Samningsaðilar hafa endurskoðað þau atriði sem lúta að Íslandi og ákveðið að 

Íslendingar skuli taka upp gerðir sem um getur í I. kafla I. viðauka, að frátöldum 
ákvæðum um lifandi dýr, önnur en fisk og eldisdýr, og dýraafurðir á borð við egg, 
fósturvísa og sæði. 

 
6) Gerðir, sem um getur í I. kafla I. viðauka, skulu taka til Íslands nema þess sé getið í 

tengslum við tiltekna gerð að hún skuli ekki taka til Íslands. Af þessum sökum verður að 
breyta ákvæðum 2. mgr. inngangsorðanna í I. kafla I. viðauka. 

 
7) Vegna sérstöðu Íslands að því er varðar veðurfar, hnattstöðu og hvaða hráefni eru tiltæk 

má una við að jórturdýrum sé gefið fiskimjöl þar. Heimild til þess er veitt með hliðsjón 
af því að kjötmjöl og beinamjöl er hvorki framleitt á Íslandi né flutt þangað frá öðrum 
löndum. 

 
8) Nauðsynlegt er að gefa Íslendingum 18 mánaða aðlögunarfrest til að fullnægja að öllu 

leyti ákvæðum á þeim sviðum sem varða Ísland hér eftir samkvæmt ákvörðun þessari. 
 
9) Ákvörðun þessi á ekki að taka til Liechtensteins. 
 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 47, 21.2.2008, bls. 10, og EES-viðbætir nr. 9, 21.2.2008, bls. 8. 
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ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

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

2. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 27. október 2007 að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

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

Gjört í Brussel 26. október 2007. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 
 

                                                 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2007 
 
I. kafli I. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Inngangsorðin breytist sem hér segir: 

a) Í stað texta 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„Ákvæði þessa kafla skulu taka til Íslands, að frátöldum ákvæðum um lifandi dýr, 
önnur en fisk og eldisdýr, og dýraafurðir á borð við egg, fósturvísa og sæði. Ef til-
tekin gerð á ekki að taka til Íslands eða aðeins að hluta til skal það tekið fram í 
tengslum við þá gerð. 

Þau ákvæði þessa kafla, sem lúta að sviðum sem vörðuðu ekki Ísland áður en 
kaflinn var endurskoðaður samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
133/2007, skulu koma til framkvæmda á Íslandi eigi síðar en 18 mánuðum eftir að 
sú ákvörðun öðlast gildi.  

Í viðskiptum við Ísland mega aðrir samningsaðilar áfram styðjast við eigin reglur 
um lönd utan EES þegar um ræðir svið sem varða ekki Ísland.“ 

b) Í stað texta c-liðar 3. mgr., D-liðar 4. mgr., c-liðar 6. mgr., c-liðar 7. mgr. og d-liðar 
8. mgr. komi eftirfarandi: 

„Ákvæði þessarar málsgreinar taka einnig til Íslands að því er varðar svið sem um 
getur í 2. mgr.“ 

 
2. Málsliðurinn „Þessi gerð á einnig við um Ísland að því er varðar þau svið sem tilteknu 

gerðirnar sem vísað er til í 2. mgr. í innganginum fjalla um.“ falli brott í 1. lið (tilskipun 
ráðsins 89/662/EBE), 4. lið (tilskipun ráðsins 97/78/EB) og 6. lið (ákvörðun ráðsins 
92/438/EBE) í hluta 1.1. 

 
3. Í stað málsliðarins „Þessi gerð á einnig við um Ísland að því er varðar þau svið sem til-

teknu gerðirnar sem vísað er til í 2. mgr. í innganginum fjalla um.“ í 2. lið (tilskipun 
ráðsins 90/425/EBE), 5. lið (tilskipun ráðsins 91/496/EBE) og 8. lið (tilskipun ráðsins 
85/73/EBE) í hluta 1.1 komi málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka til Íslands að því 
er varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangsorðanna.“ 

 
4. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka einnig til Íslands að því er varðar svið sem 

um getur í 2. mgr. inngangsorðanna.“ bætist við í 3. lið (tilskipun ráðsins 89/608/EBE) 
og 9. lið (tilskipun ráðsins 96/93/EB) í hluta 1.1. 

 
5. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ bætist við í 10. lið (reglu-

gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 998/2003) í hluta 1.1. 
 
6. Málsliðurinn „Þessi gerð á einnig við um Ísland.“ falli brott í 84. lið (ákvörðun fram-

kvæmdastjórnarinnar 98/470/EB), málsliðurinn „Þessi gerð gildir einnig um Ísland.“ í 
104. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/351/EB) og málsliðurinn „Þessi gerð 
gildir einnig á Íslandi.“ í 114. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/630/EB) i 
hluta 1.2. 

 
7. Málsliðurinn „Þessi gerð á einnig við um Ísland að því er varðar þau svið sem tilteknu 

gerðirnar sem vísað er til í 2. mgr. í innganginum fjalla um.“ falli brott í 21. lið (ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 93/352/EBE), 25. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
94/360/EB), 29. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/641/EB), 31. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 94/958/EB) og 33. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
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94/971/EB), málsliðurinn „Þessi gerð gildir einnig um Ísland á þeim sviðum sem falla 
undir sérstakar gerðir sem vísað er til í 2. mgr. í inngangshluta.“ í 87. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2000/25/EB) og 88. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2000/208/EB), málsliðurinn „Þessi gerð gildir einnig um Ísland að því er varðar þau svið 
sem tilteknu gerðirnar sem vísað er til í 2. mgr. í inngangsorðunum fjalla um.“ í 106. lið 
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/571/EB), málsliðurinn „Þessi gerð á einnig 
við um Ísland á þeim sviðum sem falla undir sérstakar gerðir sem vísað er til í 2. mgr. í 
inngangshluta.“ í 111. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/812/EB), 
málsliðurinn „Þessi gerð á einnig við um Ísland að því er varðar þau svið sem tilteknu 
gerðirnar sem vísað er til í 2. mgr. í innganginum fjalla um.“ í 113. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2002/349/EB) og málsliðurinn „Þessi gerð gildir einnig að því er 
varðar Ísland á sviðum sem fjallað er um í þeim tilteknu gerðum sem vísað er til í 2. mgr. 
inngangsorðanna.“ í 115. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004) í 
hluta 1.2. 

 
8. Í stað málsliðarins „Þessi gerð á einnig við um Ísland að því er varðar þau svið sem til-

teknu gerðirnar sem vísað er til í 2. mgr. í innganginum fjalla um.“ í 2. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 91/398/EBE), 3. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
91/585/EBE), 4. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 91/637/EBE), 5. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 91/638/EBE), 6. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
92/176/EBE), 8. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/341/EBE), 9. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 92/373/EBE), 11. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
92/432/EBE), 12. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/486/EBE), 15. lið (ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 92/563/EBE), 17. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
93/14/EBE), 18. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/70/EBE), 22. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 93/444/EBE), 23. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
94/338/EB), 24. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/339/EB), 30. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 94/957/EB), 32. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
94/970/EB), 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB), 42. lið (ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 96/105/EB) og 46. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/459/EB) og málsliðarins „Þessi gerð gildir einnig að því er varðar Ísland á sviðum 
sem fjallað er um í þeim tilteknu gerðum sem vísað er til í 2. mgr. inngangsorðanna.“ 
116. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/253/EB), 117. lið (reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 282/2004), 118. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/292/EB) og 119. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 599/2004) í 
hluta 1.2 komi málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka einnig til Íslands að því er 
varðar svið sem um getur í 2. mgr. inngangsorðanna.“ 

 
9. Málsliðurinn „Þessi gerð á einnig við um Ísland.“ falli brott í 1. lið (ákvörðun fram-

kvæmdastjórnarinnar 98/140/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 1.2. 

 
10. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka einnig til Íslands að því er varðar svið sem 

um getur í 2. mgr. inngangsorðanna.“ bætist við í 68. lið (ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 97/794/EB) og 74. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/139/EB) í hluta 
1.2. 

 
11. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ bætist við á undan 

aðlögunarákvæðunum í 121. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/803/EB), 
122. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/301/EB), 123. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2004/595/EB), 124. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/824/EB), 125. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/839/EB), 126. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/91/EB) og 129. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2005/64/EB) í hluta 1.2. 
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12. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ bætist við í 11. lið (ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 2000/62/EB) og 18. lið (ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2004/557/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITS-
STOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 1.2. 

 
13. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka einnig til Íslands að því er varðar svið sem 

um getur í 2. mgr. inngangsorðanna.“ bætist við í 57. lið (ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 97/152/EB) og 60. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/394/EB) í hluta 
1.2. 

 
14. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ bætist við í 1. lið (tilskipun 

ráðsins 77/504/EBE), 2. lið (tilskipun ráðsins 88/661/EBE), 3. lið (tilskipun ráðsins 
89/361/EBE), 4. lið (tilskipun ráðsins 90/427/EBE), 5. lið (tilskipun ráðsins 
90/428/EBE), 6. lið (tilskipun ráðsins 91/174/EBE) og 7. lið (ákvörðun ráðsins 
96/463/EB) í hluta 2.1 og 1. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 84/247/EBE), 2. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 84/419/EBE), 5. lið (tilskipun ráðsins 87/328/EBE), 
7. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 89/501/EBE), 8. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 89/502/EBE), 9. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 89/503/EBE), 10. 
lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 89/504/EBE), 11. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 89/505/EBE), 12. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 89/506/EBE), 
13. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 89/507/EBE), 14. lið (tilskipun ráðsins 
90/118/EBE), 15. lið (tilskipun ráðsins 90/119/EBE), 16. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 90/254/EBE), 17. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 90/255/EBE), 
18. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 90/256/EBE), 19. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 90/257/EBE), 20. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
90/258/EBE), 21. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/216/EBE), 22. lið (ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 92/353/EBE), 23. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
92/354/EBE), 24. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/623/EBE), 25. lið (ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 96/78/EB), 26. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
96/79/EB), 30. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/8/EB), 31. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2005/379/EB) og 32. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/427/EB) í hluta 2.2. 

 
15. Málsliðurinn „Þessi gerð á einnig við um Ísland.“ falli brott í 7. lið (tilskipun ráðsins 

93/53/EBE), 8. lið (tilskipun ráðsins 95/70/EB) og 10. lið (tilskipun ráðsins 82/894/EBE) 
í hluta 3.1 og málsliðurinn „Þessi gerð gildir einnig á Íslandi.“ í 29. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2003/466/EB) í hluta 3.2. 

 
16. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ bætist við í lið 1a (tilskipun 

ráðsins 2003/85/EB), 2. lið (tilskipun ráðsins 90/423/EBE), 3. lið (tilskipun ráðsins 
2001/89/EB), 4. lið (tilskipun ráðsins 92/35/EBE), 5. lið (tilskipun ráðsins 92/40/EBE), 
6. lið (tilskipun ráðsins 92/66/EBE), 9. lið (tilskipun ráðsins 92/119/EBE), lið 9a (tilskip-
un ráðsins 2000/75/EB) og lið 9b (tilskipun ráðsins 2002/60/EB) í hluta 3.1 og 2. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 88/397/EBE), 7. lið (ákvörðun ráðsins 
91/666/EBE), 8. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/455/EBE), 9. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 93/590/EB), 10. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
1999/128/EB), 11. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/502/EB), 12. lið (ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 2000/111/EB), 13. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2000/112/EB), 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/428/EB), 17. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/138/EB), 18. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2001/246/EB), 19. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/257/EB), 
20. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/295/EB), 21. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2001/303/EB), 23. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/106/EB), 24. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/551/EB), 25. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/552/EB), 28. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2003/422/EB), 31. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/288/EB), 
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32. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/176/EB), 33. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2005/393/EB), 35. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/393//EB), 36. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/416/EB) og 37. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/437/EB) í hluta 3.2. 

 
17. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ bætist við í 3. lið (ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 94/297/EB), 5. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
98/176/EB), 9. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/246/EB), 18. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/526/EB), 20. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2003/135/EB), 22. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/362/EB), 24. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/435/EB), 25. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2004/402/EB), 26. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/431/EB), 
27. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/435/EB), 28. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2004/832/EB), 29. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/59/EB), 30. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/66/EB), 31. lið (ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 2005/235/EB), 32. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/362/EB), 33. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/773/EB) og 34. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/705/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM 
EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT 
TIL“ í hluta 3.2. 

 
18. Málsliðurinn „Þessi gerð á einnig við um Ísland.“ falli brott í 5. lið (tilskipun ráðsins 

91/67/EBE) í hluta 4.1, málsliðurinn „Þessi gerð gildir einnig um Ísland.“ í 51. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/567/EB), málsliðurinn „Þessi gerð á einnig 
við um Ísland.“ í 63. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/183/EB), 65. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/300/EB), 66. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2002/308/EB) og 68. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/878/EB), málsliðurinn „Þessi gerð gildir einnig á Íslandi.“ í 72. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2003/390/EB) og 73. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2003/466/EB) og málsliðurinn „Þessi gerð varðar einnig Ísland.“ í 79. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2004/453/EB) í hluta 4.2. 

 
19. Málsliðurinn „Þessi gerð á einnig við um Ísland.“ falli brott í 21. lið (ákvörðun fram-

kvæmdastjórnarinnar 94/722/EB) og málsliðurinn „Þessi gerð gildir einnig á Íslandi.“ í 
55. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/634/EB) og 56. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2003/904/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN 
OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 
4.2. 

 
20. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ bætist við í 1. lið (tilskipun 

ráðsins 64/432/EBE), 2. lið (tilskipun ráðsins 91/68/EBE), 3. lið (tilskipun ráðsins 
90/426/EBE), 4. lið (tilskipun ráðsins 90/539/EBE), 6. lið (tilskipun ráðsins 
89/556/EBE), 7. lið (tilskipun ráðsins 88/407/EBE), 8. lið (tilskipun ráðsins 90/429/EBE) 
og 9. lið (tilskipun ráðsins 92/65/EBE) í hluta 4.1 og 1. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 90/208/EBE), 3. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/339/EBE), 4. 
lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/340/EBE), 5. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 92/381/EBE), 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE), 18. 
lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/152/EB), 21. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 94/274/EB), 22. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/275/EB), 24. 
lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/327/EB), 25. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 94/963/EB), 26. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/98/EB), 28. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/117/EB), 33. lið (ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 95/294/EB), 34. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/307/EB), 35. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/329/EB), 36. lið (ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 95/388/EB), 37. lið (ákvörðun ráðsins 95/410/EB), 40. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 95/483/EB), 41. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
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96/93/EB), 42. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/94/EB), 43. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 96/95/EB), 54. lið (ákvörðun ráðsins 2000/258/EB), 56. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/504/EB), 57. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2000/678/EB), 58. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/262/EB), 59. 
lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/263/EB), 61. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2001/106/EB), 64. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/618/EB), 
67. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/598/EB), 69. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2004/205/EB), 70. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2003/467/EB), 71. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/644/EB), 74. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/886/EB), 75. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2004/226/EB), 76. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/233/EB), 
77. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/235/EB), 78. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2004/315/EB), 80. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/558/EB), 81. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/65/EB) og 82. lið  
(reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1739/2005) í hluta 4.2. 

 
21. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ bætist við í 4. lið (ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 88/267/EBE), 27. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
94/968/EB), 28. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/50/EB), 29. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 95/59/EB), 32. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
95/70/EB), 33. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/71/EB), 37. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 95/210/EB), 40. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
96/283/EB), 51. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/905/EB) og 57. lið  
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/835/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM 
EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT 
TIL“ í hluta 4.2. 

 
22. Málsliðurinn „Ákvæði annars undirliðar A-liðar I. hluta 6. kafla I. viðauka skulu eiga við 

um Ísland.“ falli brott í 7. lið (tilskipun ráðsins 92/118/EBE) í hluta 5.1 og 16. lið (til-
skipun ráðsins 92/118/EBE) í hluta 8.1. 

 
23. Málsliðirnir „Ákvæði 6. kafla I. viðauka eiga við um Ísland að því er varðar unnin 

dýraprótín úr fiski sem ætlað er sem dýrafóður. Á árinu 2000 skal endurskoða málefni er 
varða unnin dýraprótín úr fiski sem ætlað er til manneldis.“ falli brott í 15. lið (tilskipun 
ráðsins 92/118/EBE) í hluta 6.1. 

 
24. Málsliðurinn „Þessi gerð á einnig við um Ísland.“ falli brott í 10. lið (ákvörðun fram-

kvæmdastjórnarinnar 92/92/EBE), 13. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
93/51/EBE), 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/140/EB), 17. lið (ákvörðun 
ráðsins 93/383/EBE), 19. lið (ákvörðun ráðsins 94/117/EB), 20. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 94/306), 21. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/356/EB), 
28. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/149/EB), 37. lið (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 97/757/EB), 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/536/EB), 42. 
lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/225/EB) og 43. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2002/226/EB) og málsliðurinn „Þessi gerð gildir einnig á Íslandi.“ í 
47. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/774/EB) í hluta 6.2. 

 
25. Aðlögunarákvæðin í 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins EB nr. 999/2001) í 

hluta 7.1 breytist sem hér segir: 
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1. Eftirfarandi bætist við í aðlögunarlið B: 
 

„Ísland Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði 
Keldum 
112 Reykjavík 
Iceland“ 

 
2. Eftirfarandi aðlögunarliðir bætist við:  

 
„D. Í 2. lið IV. viðauka bætist við eftirfarandi ákvæði: 
 

„Áfram skal heimilt að gefa jórturdýrum á Íslandi fiskmjöl. Fiskmjölið skal 
framleitt í vinnslustöðvum sem notaðar eru eingöngu til framleiðslu á 
fiskafurðum.“ 

 
E. Ákvæði mgr. 2.3 og 3., 4., 5. og 6. mgr. kafla A í VII. viðauka um útrýmingu 

smitandi heilahrörnunar í sauðfé og geitum taka ekki til Íslands. Þó er aðeins 
heimilt að taka aftur upp búskap með sauðfé á bæjum þar sem öllu búfé hefur 
verið lógað, og mega dýrin ekki bera í sér VRQ-samsætuna. 

 
F. Þau ákvæði kafla A, B og D í VIII. viðauka, sem varða viðskipti bandalags-

ríkjanna með lifandi dýr og útflutning á lifandi dýrum til annarra landa, og þau 
ákvæði kafla A, B, D, E og H í IX. viðauka, sem varða innflutning til banda-
lagsríkjanna á lifandi dýrum, taka ekki til Íslands. 

 
G. Á Íslandi verður eftir sem áður óheimilt að flytja inn kjötmjöl og beinamjöl og 

afurðir, sem hafa að geyma kjötmjöl og beinamjöl, frá bandalagsríkjunum, 
EFTA-ríkjunum og öðrum ríkjum.“ “ 

 
26. Málsliðurinn „Þessi gerð á einnig við um Ísland, en aðeins með tilliti til förgunar og 

vinnslu fiskúrgangs, markaðssetningar hans og ráðstafana til að koma í veg fyrir lifandi 
smitefni í fóðri úr fiskafurðum.“ falli brott í 7. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
92/562/EBE) í hluta 7.2. 

 
27. Málsliðurinn „Þessi gerð á einnig við um Ísland.“ falli brott í 4. lið (tilskipun ráðsins 

91/67/EBE) í hluta 8.1. 
 
28. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ bætist við í 2. lið (tilskipun 

ráðsins 90/426/EBE), 3. lið (tilskipun ráðsins 90/539/EBE), 5. lið (tilskipun ráðsins 
89/556/EBE), 6. lið (tilskipun ráðsins 88/407/EBE), 7. lið (tilskipun ráðsins 
90/429/EBE), 15. lið (tilskipun ráðsins 92/65/EBE) og lið 16a (tilskipun ráðsins 
2004/68/EB) í hluta 8.1. 

 
29. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ bætist við í 1. lið (tilskipun 

ráðsins 91/628/EBE), 3. lið (tilskipun ráðsins 88/166/EBE), 4. lið (tilskipun ráðsins 
91/629/EBE), 5. lið (tilskipun ráðsins 91/630/EBE), 6. lið (tilskipun ráðsins 98/58/EB), 
7. lið (reglugerð ráðsins (EB) nr. 411/98), 8. lið (tilskipun ráðsins 1999/74/EB) og 10. lið  
(reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005) í hluta 9.1 og 1. lið (ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 94/96/EB), 2. lið (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/4/EB), 3. lið (ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 2004/433/EB) og 4. lið (ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2006/778/EB) í hluta 9.2. 

 
30. Málsliðurinn „Ákvæði þessarar gerðar taka ekki til Íslands.“ bætist við í 1. lið (ákvörðun 

ráðsins 78/923/EBE) og 3. lið (tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 89/214/EBE) undir 
fyrirsögninni „GERÐIR SEM SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT 
TILLIT TIL“ í hluta 9.2. 


