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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 149/2006 

 
av 8. desember 2006 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 

og sertifisering) 
 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 107/2005 av 8. juli 

2005(1). 
 
2) Kommisjonsvedtak 2006/347/EF av 3. januar 2006 om de nasjonale bestemmelser 

som Kongeriket Sverige har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 med 
hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel(2) skal innlemmes i avtalen. 

 
3) Kommisjonsvedtak 2006/348/EF av 3. januar 2006 om de nasjonale bestemmelser 

som Republikken Finland har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 med 
hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel(3) skal innlemmes i avtalen. 

 
4) Kommisjonsvedtak 2006/349/EF av 3. januar 2006 om de nasjonale bestemmelser 

som Republikken Østerrike har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 
med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel(4) skal innlemmes i 
avtalen. 

 
5) Kommisjonsvedtak 2006/390/EF av 24. mai 2006 om de nasjonale bestemmelser 

som Den tsjekkiske republikk har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 
omed hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel(5) skal innlemmes i 
avtalen –  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 

                                                                 
(1) EUT L 306 av 24.11.2005, s. 45, og EØS-tillegget til EUT nr. 60 av 24.11.2005, s. 28. 
(2) EUT L 129 av 17.5.2006, s. 19. 
(3) EUT L 129 av 17.5.2006, s. 25. 
(4) EUT L 129 av 17.5.2006, s. 31.  
(5) EUT L 150 av 3.6.2006, s. 17.  
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Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg II kapittel XIV etter nr. 1 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2003/2003) skal nye nr. 2–5 lyde: 
 
”2. 32006 D 0347: Kommisjonsvedtak 2006/347/EF av 3. januar 2006 om de 

nasjonale bestemmelser som Kongeriket Sverige har meldt i henhold til EF-
traktatens artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i 
gjødsel (EUT L 129 av 17.5.2006, s. 19). 

 
3. 32006 D 0348: Kommisjonsvedtak 2006/348/EF av 3. januar 2006 om de 

nasjonale bestemmelser som Republikken Finland har meldt i henhold til EF-
traktatens artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i 
gjødsel (EUT L 129 av 17.5.2006, s. 25). 
 

4. 32006 D 0349: Kommisjonsvedtak 2006/349/EF av 3. januar 2006 om de 
nasjonale bestemmelser som Republikken Østerrike har meldt i henhold til EF-
traktatens artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i 
gjødsel (EUT L 129 av 17.5.2006, s. 31). 
 

5. 32006 D 0390: Kommisjonsvedtak 2006/390/EF av 24. mai 2006 om de nasjonale 
bestemmelser som Den tsjekkiske republikk har meldt i henhold til EF-traktatens 
artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel (EUT L 
150 av 3.6.2006, s. 17).” 
 

Artikkel 2 
 
Teksten til vedtak 2006/347/EF, 2006/348/EF, 2006/349/EF og 2006/390/EF på islandsk 
og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis 
gyldighet. 

 
Artikkel 3 

 
Denne beslutning trer i kraft 9. desember 2006, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(∗). 
 

Artikkel 4 
 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende. 
 
 
                                                                 
(∗) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Utferdiget i Brussel, 8. desember 2006 
 

For EØS-komiteen 
 

Oda Helen Sletnes 
 

Formann 
 


