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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 8/2005

frá 8. febrúar 2005

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

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 samningnum um 
þátttöku Lýðveldisins Tékklands, Lýðveldisins Eistlands, 
Lýðveldisins Kýpur, Lýðveldisins Lettlands, Lýðveldisins 
Litháens, Lýðveldisins Ungverjalands, Lýðveldisins 
Möltu, Lýðveldisins Póllands, Lýðveldisins Slóveníu og 
Lýðveldisins Slóvakíu á Evrópska efnahagssvæðinu, sem 
undirritaður var 14. október 2003 í Lúxemborg (1).

2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003
frá 13. október 2003 um tilbúinn áburð (2) skal felld inn í
samninginn.

3) Með reglugerð (EB) nr. 2003/2003 eru felldar úr gildi
tilskipun ráðsins 76/116/EBE (3), tilskipun fram-
kvæmdastjórnarinnar 77/535/EBE (4), tilskipun ráðsins
80/876/EBE (5) og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
87/94/EBE (6).

4) Aðrar bandalagsgerðir, sem um getur í XIV. kafla
(Áburður) í II. viðauka við samninginn (tilskipun
ráðsins 89/284/EBE, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
89/519/EBE og tilskipun ráðsins 89/530/EBE) hafa misst
allan tilgang.

5) Af þessum sökum ber að láta tilvísun til reglugerðar (EB)
nr. 2003/2003 koma í stað alls efnis XIV. kafla (Áburður)
í II. viðauka við samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Í stað texta XIV. kafla (Áburður) í II. viðauka við samninginn 
komi eftirfarandi:

„1. 32003 R 2003: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2003/2003 frá 13. október 2003 um tilbúinn áburð 
(Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2003, bls. 1).

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

a) EFTA-ríkjunum skal frjálst að takmarka aðgang
að mörkuðum sínum með tilvísunar til kadmíums í
tilbúnum áburði í samræmi við þau ákvæði landslaga
sem eru í gildi daginn sem samningur þessi tekur
gildi. Samningsaðilar skulu endurskoða stöðuna
sameiginlega árið 2009.

b) Í lið A.2 í I. viðauka bætist eftirfarandi við textann sem
stendur í sviga í 1. tölulið, þriðju málsgrein í 6. dálki:

„Íslandi, Liechtenstein, Noregi“.

c) Í liðum B.1.1, B.2.1 og B.4 í I. viðauka bætist
eftirfarandi við textann sem stendur í sviga á eftir (6b) í
fyrsta undirlið annarrar málsgreinar 3. liðar í 5. dálki:

„Ísland, Liechtenstein, Noregur“.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar nr. 2003/2003, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 9. febrúar 2005 að því 
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗).
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4. gr.

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

Gjört í Brussel 8. febrúar 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.




