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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 137/2005

frá 2. desember 2005

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

2006/EES/10/01

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) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2005 frá 8. júlí 
2005 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/13/EB frá 3. 
janúar 2005 um breytingu á ákvörðun 2001/881/EB 
um skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru 
viðurkenndar fyrir dýraheilbrigðiseftirlit með dýrum og 
dýraafurðum frá þriðju löndum og um uppfærslu ítarlegra 
reglna um eftirlit sérfræðinga framkvæmdastjórnarinnar 
(2) skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/67/EB frá 
28. janúar 2005 um breytingu á I. og II. viðauka við 
ákvörðun 2003/634/EB um samþykkt áætlana um að ná 
stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva 
á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til 
veirublæðingar og iðradreps í fiski (3) skal felld inn í 
samninginn.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/102/EB frá  
26. janúar 2005 um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB 
og 2002/459/EB að því er varðar skrá yfir skoðunarstöðvar 
á landamærum (4) skal felld inn í samninginn.

5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/104/EB frá 
3. febrúar 2005 um breytingu á ákvörðun 2002/300/EB  
um skrá yfir svæði sem eru viðurkennd með tilliti 
til bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða marteilíósis 
(Marteilia refringens) (5) skal felld inn í samninginn.

6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/107/EB frá 
2. febrúar 2005 um breytingu á I. og II. viðauka við 
ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og 
viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna 
veirublæðingar og/eða iðradreps (6) skal felld inn í 
samninginn.

7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/123/EB frá 9. 
febrúar 2005 um breytingu á ákvörðun 2004/292/EB um 
að taka upp Traces-kerfið og um breytingu á ákvörðun 
92/486/EBE (7) skal felld inn í samninginn.

8) Ákvörðun þessi gildir ekki að því er varðar Liechten-
stein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

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

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2005/13/EB, 2005/67/EB,  
2005/102/EB, 2005/104/EB, 2005/107/EB og 2005/123/EB,  
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 að því 
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗).

(1)  Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2005, bls. 14 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 60, 24.11.2005, bls. 9.

(2)  Stjtíð. ESB L 6, 8.1.2005, bls. 8.
(3)  Stjtíð. ESB L 27, 29.1.2005, bls. 55.
(4)  Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2005, bls. 30.
(5)  Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2005, bls. 71.

(6)  Stjtíð. ESB L 34, 8.2.2005, bls. 21.
(7)  Stjtíð. ESB L 39, 11.2.2005, bls. 53.
(∗)  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 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2005

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 12. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/486/EBE) í hluta 1.2:

„– 32005 D 0123: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/123/EB frá 9. febrúar 2005 (Stjtíð. ESB L 39, 
11.2.2005, bls. 53).“

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB) í hluta 1.2:

„– 32005 D 0013: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/13/EB frá 3. janúar 2005 (Stjtíð. ESB L 6, 8.1.2005, 
bls. 8).“

3. Eftirfarandi undirliður bætist við í 39. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB) og 46. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/459/EB) í hluta 1.2:

„– 32005 D 0102: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/102/EB frá 26. janúar 2005 (Stjtíð. ESB L 33, 
5.2.2005, bls. 30).“

4. Eftirfarandi bætist við í 118. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/292/EB) í hluta 1.2:

„ , eins og henni var breytt með:

– 32005 D 0123: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/123/EB frá 9. febrúar 2005 (Stjtíð. ESB L 39, 
11.2.2005, bls. 53).“

5. Eftirfarandi undirliður bætist við í 65. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/300/EB) í hluta 4.2:

„– 32005 D 0104: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/104/EB frá 3. febrúar 2005 (Stjtíð. ESB L 33, 
5.2.2005, bls. 71).“

6. Eftirfarandi undirliður bætist við í 66. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/308/EB) í hluta 4.2:

„– 32005 D 0107: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/107/EB frá 2. febrúar 2005 (Stjtíð. ESB L 34, 
8.2.2005, bls. 21).“

7. Eftirfarandi undirliður bætist við í 55. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/634/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 
4.2:

„– 32005 D 0067: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/67/EB frá 28. janúar 2005 (Stjtíð. ESB L 27, 
29.1.2005, bls. 55).“
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 138/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2005 frá 8. júlí 
2005 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/28/EB frá  
12. janúar 2005 um breytingu á ákvörðun 93/52/EBE að 
því er varðar yfirlýsingu þess efnis að tiltekin héruð á 
Ítalíu séu laus við öldusótt (B. melitensis) og á ákvörðun 
2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að 
tiltekin héruð á Ítalíu séu laus við berkla og öldusótt í 
nautgripum og smitandi nautgripahvítblæði (2) skal felld 
inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/34/EB frá  
11. janúar 2005 um samhæfða staðla fyrir ákvörðun á 
tilteknum leifum í afurðum úr dýraríkinu sem eru fluttar 
inn frá þriðju löndum (3) skal felld inn í samninginn.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/43/EB frá  
30. desember 2004 um breytingu á ákvörðun 95/388/EB 
að því er varðar uppfærslu á fyrirmynd að heilbrigðis-
vottorði fyrir viðskipti innan Bandalagsins með sæði, 
egg og fósturvísa sauðfjár og geita (4) skal felld inn í 
samninginn.

5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/58/EB frá  
26. janúar 2005 um breytingu á ákvörðun 2003/135/EB að 
því er varðar lok áætlana um útrýmingu og bólusetningu 
í sambandsríkjunum Neðra-Saxlandi og Nordrhein-
Westfalen og áætlun um útrýmingu í sambandsríkinu 
Saarlandi (Þýskalandi) (5) skal felld inn í samninginn.

6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/59/EB frá 
26. janúar 2005 um samþykkt áætlana um útrýmingu 
svínapestar í villtum svínum og um neyðarbólusetningu 
gegn svínapest í þessum svínum í Slóvakíu (6) skal felld 
inn í samninginn.

7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/64/EB frá 
26. janúar 2005 um framkvæmd tilskipunar ráðsins  
92/65/EBE að því er varðar skilyrði fyrir innflutningi 
katta, hunda og frettna fyrir samþykkta aðila, stofnanir 
eða stöðvar (7) skal felld inn í samninginn.

8) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/65/EB frá  
28. janúar 2005 að því er varðar tilteknar tímabundnar 
viðbótarábyrgðir fyrir Danmörku í tengslum við breytingu 
á stöðu hennar sem aðildarlands þar sem ekki er bólusett 
gegn Newcastle-veiki (8) skal felld inn í samninginn.

9) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/66/EB frá  
28. janúar 2005 um niðurfellingu á ákvörðun  
2003/363/EB um samþykkt áætlunar um að útrýma 
svínapest í villtum svínum á tilteknum svæðum í Belgíu 
(9) skal felld inn í samninginn.

10) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/92/EB frá  
2. febrúar 2005 að því er varðar skilyrði á sviði heilbrigðis 
dýra, vottun og bráðabirgðaákvæði um aðflutning og 
geymslutíma sendinga tiltekinna afurða úr dýraríkinu 
á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og aðstöðu 
rekstraraðila sem sjá millilandaskipum í Bandalaginu 
fyrir vistum (10) skal felld inn í samninginn.

11) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/138/EB frá 
16. febrúar 2005 um breytingu á ákvörðun 2003/828/EB 
að því er varðar flutninga dýra innan takmörkunarsvæðis 
í Portúgal og frá því í tengslum við uppkomu blátungu í 
því aðildarríki (11) skal felld inn í samninginn.

12) Með ákvörðun 2005/65/EB er felld úr gildi ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 91/552/EBE (12), en sú gerð 
hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana 
brott.

13) Ákvörðun þessi gildir ekki að því er varðar Ísland og 
Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

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

2006/EES/10/02

(7)  Stjtíð. ESB L 27, 29.1.2005, bls. 48.
(8)  Stjtíð. ESB L 27, 29.1.2005, bls. 52.
(9)  Stjtíð. ESB L 27, 29.1.2005, bls. 54.
(10)  Stjtíð. ESB L 31, 4.2.2005, bls. 62.
(11)  Stjtíð. ESB L 47, 18.2.2005, bls. 38.
(12)  Stjtíð. EB L 298, 29.10.1991, bls. 21.

(1)  Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2005, bls. 14 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 60, 24.11.2005, bls. 9.

(2)  Stjtíð. ESB L 15, 19.1.2005, bls. 30.
(3)  Stjtíð. ESB L 16, 20.1.2005, bls. 61.
(4)  Stjtíð. ESB L 20, 22.1.2005, bls. 34.
(5)  Stjtíð. ESB L 24, 27.1.2005, bls. 45.
(6)  Stjtíð. ESB L 24, 27.1.2005, bls. 46.
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2. gr.

Norskur texti ákvarðana 2005/28/EB, 2005/34/EB,  
2005/43/EB, 2005/58/EB, 2005/59/EB, 2005/64/EB,  
2005/65/EB, 2005/66/EB, 2005/92/EB og  
2005/138/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-
tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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VIÐAUKI

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 138/2005

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

1. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 127. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 745/2004) í hluta 1.2:

„128. 32005 D 0034: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/34/EB frá 11. janúar 2005 um samhæfða staðla 
fyrir ákvörðun á tilteknum leifum í afurðum úr dýraríkinu sem eru fluttar inn frá þriðju löndum (Stjtíð. ESB 
L 16, 20.1.2005, bls. 61).

129. 32005 D 0064: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/64/EB frá 26. janúar 2005 um framkvæmd 
tilskipunar ráðsins 92/65/EBE að því er varðar skilyrði fyrir innflutningi katta, hunda og frettna fyrir 
samþykkta aðila, stofnanir eða stöðvar (Stjtíð. ESB L 27, 29.1.2005, bls. 48).

130. 32005 D 0092: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/92/EB frá 2. febrúar 2005 að því er varðar 
skilyrði á sviði heilbrigðis dýra, vottun og bráðabirgðaákvæði um aðflutning og geymslutíma sendinga 
tiltekinna afurða úr dýraríkinu á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og aðstöðu rekstraraðila sem sjá 
millilandaskipum í Bandalaginu fyrir vistum (Stjtíð. ESB L 31, 4.2.2005, bls. 62).“

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 30. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/828/EB) í hluta 3.2:

„– 32005 D 0138: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/138/EB frá 16. febrúar 2005 (Stjtíð. ESB L 47, 
18.2.2005, bls. 38).“

3. Eftirfarandi undirliður bætist við í 20. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/135/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í 
hluta 3.2:

„– 32005 D 0058: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/58/EB frá 26. janúar 2005 (Stjtíð. ESB L 24, 
27.1.2005, bls. 45).“

4. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 28. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/832/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í 
hluta 3.2:

„29. 32005 D 0059: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/59/EB frá 26. janúar 2005 um samþykkt áætlana 
um útrýmingu svínapestar í villtum svínum og um neyðarbólusetningu gegn svínapest í þessum svínum í 
Slóvakíu (Stjtíð. ESB L 24, 27.1.2005, bls. 46).

30. 32005 D 0066: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/66/EB frá 28. janúar 2005 um niðurfellingu á 
ákvörðun 2003/363/EB um samþykkt áætlunar um að útrýma svínapest í villtum svínum á tilteknum svæðum 
í Belgíu (Stjtíð. ESB L 27, 29.1.2005, bls. 54).“

5. Undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT 
TILLIT TIL“ í hluta 3.2 falli brott texti 23. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/363/EB).

6. Eftirfarandi undirliður bætist við í 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE) og 70. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB)  í hluta 4.2:

„– 32005 D 0028: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/28/EB frá 12. janúar 2005 (Stjtíð. ESB L 15, 
19.1.2005, bls. 30).“

7. Eftirfarandi bætist við í 36. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/388/EB) í hluta 4.2:

„ , eins og henni var breytt með:

-  32005 D 0043: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/43/EB frá 30. desember 2004 (Stjtíð. ESB L 20, 
22.1.2005, bls. 34).“

8. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 80. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/558/EB) í hluta 4.2:

„81. 32005 D 0065: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/65/EB frá 28. janúar 2005 að því er varðar 
tilteknar tímabundnar viðbótarábyrgðir fyrir Danmörku í tengslum við breytingu á stöðu hennar sem 
aðildarlands þar sem ekki er bólusett gegn Newcastle-veiki (Stjtíð. ESB L 27, 29.1.2005, bls. 52).“

9. Texti 2. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 91/552/EBE) í hluta 4.2 falli brott.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 139/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2005 frá 8. júlí 
2005 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/176/EB frá 
1. mars 2005 um kerfisbundið eyðublað og kóða fyrir 
tilkynningu um dýrasjúkdóma samkvæmt tilskipun 
ráðsins 82/894/EBE (2) skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/209/EB frá 
11. mars 2005 um breytingu á ákvörðun 2004/288/EB 
að því er varðar framlengingu tímabundins aðgangs 
Ástralíu og Nýja-Sjálands, sem veittur var samkvæmt 
þeirri ákvörðun, að varaforða Bandalagsins af gin- og 
klaufaveikibóluefni (3) skal felld inn í samninginn.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/216/EB frá 9. 
mars 2005 um breytingu á ákvörðun 2003/828/EB að því 
er varðar undanþágu frá banni við flutningi út af svæði 
þegar um er að ræða flutninga dýra innanlands (4) skal 
felld inn í samninginn.

5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/224/EB frá 
14. mars 2005 um breytingu á ákvörðun 2003/136/EB að 
því er varðar lok áætlunar um neyðarbólusetningu villtra 
svína gegn svínapest í Lúxemborg (5) skal felld inn í 
samninginn.

6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/226/EB frá 14. 
mars 2005 um breytingu á ákvörðun 2005/59/EB að því 
er varðar svæði í Slóvakíu þar sem hrinda á í framkvæmd 
áætlunum um útrýmingu svínapestar í villtum svínum og 
um neyðarbólusetningu þessara svína gegn svínapest (6) 
skal felld inn í samninginn.

7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/235/EB frá 
15. mars 2005 um niðurfellingu á ákvörðun 2002/626/EB 
um samþykkt áætlunar, sem Frakkland hefur lagt fram, 
um að útrýma svínapest í villtum svínum í Moselle og 
Meurthe-et-Moselle (7) skal felld inn í samninginn.

8) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/236/EB frá 
15. mars 2005 um breytingu á ákvörðun 2003/135/EB 
að því er varðar lok áætlana um útrýmingu svínapestar í 
villtum svínum og um neyðarbólusetningu þessara svína 
gegn svínapest á tilteknum svæðum sambandsríkisins 
Rheinland-Pfalz (8) skal felld inn í samninginn.

9) Tilskipun ráðsins 2005/24/EB frá 14. mars 2005 um 
breytingu á tilskipun 87/328/EBE að því er varðar 
geymslustöðvar fyrir sæði og notkun eggja og fósturvísa 
úr hreinræktuðum kynbótanautgripum (9) skal felld inn í 
samninginn.

10) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/264/EB frá 
23. mars 2005 um breytingu á ákvörðun 2004/832/EB að 
því er varðar áætlun um útrýmingu svínapestar í villtum 
svínum í Norður-Vogesafjöllum í Frakklandi og um 
neyðarbólusetningu þessara svína gegn svínapest (10) skal 
felld inn í samninginn.

11) Með ákvörðun 2005/176/EB er felld úr gildi ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/807/EB (11) en sú gerð 
hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana 
brott.

12) Ákvörðun þessi gildir ekki að því er varðar Ísland og 
Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

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

2. gr.

Norskur texti tilskipunar 2005/24/EB og ákvarðana  
2005/176/EB, 2005/209/EB, 2005/216/EB, 2005/224/EB, 
2005/226/EB, 2005/235/EB, 2005/236/EB og 2005/264/
EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 að því 
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗).

2006/EES/10/03

(1)  Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2005, bls. 14 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 
60, 24.11.2005, bls. 9.

(2)  Stjtíð. ESB L 59, 5.3.2005, bls. 40.
(3)  Stjtíð. ESB L 68, 15.3.2005, bls. 42.
(4)  Stjtíð. ESB L 69, 16.3.2005, bls. 39.
(5)  Stjtíð. ESB L 71, 17.3.2005, bls. 69.
(6)  Stjtíð. ESB L 71, 17.3.2005, bls. 72.

(7)  Stjtíð. ESB L 72, 18.3.2005, bls. 43.
(8)  Stjtíð. ESB L 72, 18.3.2005, bls. 44.
(9)  Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2005, bls. 43.
(10)  Stjtíð. ESB L 81, 30.3.2005, bls. 48.
(11)  Stjtíð. EB L 326, 22.12.2000, bls. 80. 
(∗)  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 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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VIÐAUKI

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 139/2005

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

1. Eftirfarandi bætist við í 5. lið (tilskipun ráðsins 87/328/EBE) í hluta 2.2:

„ , eins og henni var breytt með:

– 32005 L 0024: Tilskipun ráðsins 2005/24/EB frá 14. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2005, bls. 43).“

2. Texti 16. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/807/EB) í hluta 3.2 falli brott.

3. Eftirfarandi undirliður bætist við í 30. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/828/EB) í hluta 3.2:

„– 32005 D 0216: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/216/EB frá 9. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 69, 
16.3.2005, bls. 39).“

4. Eftirfarandi bætist við í 31. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/288/EB) í hluta 3.2:

„ , eins og henni var breytt með:

– 32005 D 0209: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/209/EB frá 11. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 68, 
15.3.2005, bls. 42).“

5. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 31. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/288/EB) í hluta 3.2:

„32. 32005 D 0176: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/176/EB frá 1. mars 2005 um kerfisbundið 
eyðublað og kóða fyrir tilkynningu um dýrasjúkdóma samkvæmt tilskipun ráðsins 82/894/EBE (Stjtíð. ESB 
L 59, 5.3.2005, bls. 40).“

6. Eftirfarandi undirliður bætist við í 20. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/135/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í 
hluta 3.2:

„– 32005 D 0236: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/236/EB frá 15. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 72, 
18.3.2005, bls. 44).“

7. Eftirfarandi bætist við í 21. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/136/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR 
SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 3.2:

„ , eins og henni var breytt með:

– 32005 D 0224: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/224/EB frá 14. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 71, 
17.3.2005, bls. 69).“

8. Eftirfarandi bætist við í 28. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/832/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR 
SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 3.2:

„ , eins og henni var breytt með:

– 32005 D 0264: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/264/EB frá 23. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 81, 
30.3.2005, bls. 48).“

9. Eftirfarandi bætist við í 29. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/59/EB) undir fyrirsögninni „GERÐIR 
SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 3.2:

„ , eins og henni var breytt með:

– 32005 D 0226: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/226/EB frá 14. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 71, 
17.3.2005, bls. 72).“

10. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 30. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/66/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í 
hluta 3.2:

„31. 32005 D 235: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/235/EB frá 15. mars 2005 um niðurfellingu á 
ákvörðun 2002/626/EB um samþykkt áætlunar, sem Frakkland hefur lagt fram, um að útrýma svínapest í 
villtum svínum í Moselle og Meurthe-et-Moselle (Stjtíð. ESB L 72, 18.3.2005, bls. 43).“

11. Undir fyrirsögninni „GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT 
TILLIT TIL“ í hluta 3.2 falli brott texti 19. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/626/EB).
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 140/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2005 frá 8. júlí 
2005 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/177/EB frá  
7. mars 2005 að því er varðar umflutning lifandi nautgripa 
um Breska konungsríkið (2) skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/179/EB frá  
4. mars 2005 um breytingu á ákvörðunum 93/52/EBE og 
2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að 
Slóvenía sé laus við öldusótt (B. melitensis) og smitandi 
nautgripahvítblæði og að Slóvakía sé laus við berkla í 
nautgripum og öldusótt í nautgripum (3) skal felld inn í 
samninginn.

4) Ákvörðun þessi gildir ekki að því er varðar Ísland og 
Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 14. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE) og 70. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB) í hluta 4.2:

„– 32005 D 0179: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/179/EB frá 4. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 61, 
8.3.2005, bls. 37).“

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 23. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2004/564/EB) í hluta 7.2:

„24. 32005 D 0177: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/177/EB frá 7. mars 2005 að því er varðar 
umflutning lifandi nautgripa um Breska konungsríkið 
(Stjtíð. ESB L 61, 8.3.2005, bls. 28).“

2. gr.

Norskur texti ákvarðana 2005/177/EB og 2005/179/EB,  
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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.

2006/EES/10/04

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1)  Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2005, bls. 14 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 60, 24.11.2005, bls. 9.

(2)  Stjtíð. ESB L 61, 8.3.2005, bls. 28.
(3)  Stjtíð. ESB L 61, 8.3.2005, bls. 37. (∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 141/2005

frá 2. desember 2005

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

2006/EES/10/05

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) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2005 frá  
30. september 2005 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/200/EB frá  
2. mars 2005 um að heimila Eistlandi, Lettlandi, Litháen 
og Möltu að samþykkja strangari kröfur að því er varðar 
flughafra, Avena fatua, í sáðkorni (2) skal felld inn í 
samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/310/EB frá 
15. apríl 2005 um tímabundin viðskipti með tiltekið fræ 
af tegund sojabauna, Glycine max, sem uppfyllir ekki 
kröfur í tilskipun ráðsins 2002/57/EB (3) skal felld inn í 
samninginn.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/325/EB 
frá 8. mars 2005 um að leysa Tékkland, Eistland, 
Kýpur, Lettland, Litháen, Möltu og Pólland undan þeirri 
skyldu að beita, að því er varðar tilteknar tegundir, 
tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE,  
68/193/EBE, 1999/105/EB og 2002/57/EB um 
markaðssetningu fóðurjurtafræs, sáðkorns, efnis fyrir 
kynlausa fjölgun vínviðar, fjölgunarefnis í skógrækt og 
olíu- og trefjajurtafræs (4) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Ákvæði 2. hluta III. kafla I. viðauka við samninginn breytist 
sem hér segir:

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 40. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2005/114/EB):

„41. 32005 D 0310: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/310/EB frá 15. apríl 2005 um tímabundin 
viðskipti með tiltekið fræ af tegund sojabauna, 
Glycine max, sem uppfyllir ekki kröfur í tilskipun 
ráðsins 2002/57/EB (Stjtíð. ESB L 99, 19.4.2005,  
bls. 13).“

2. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 73. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 1999/416/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN 
EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“:

„74. 32005 D 0200: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/200/EB frá 2. mars 2005 um að heimila 
Eistlandi, Lettlandi, Litháen og Möltu að samþykkja 
strangari kröfur að því er varðar flughafra, Avena 
fatua, í sáðkorni (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 
19).

75. 32005 D 0325: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/325/EB frá 8. mars 2005 um að leysa 
Tékkland, Eistland, Kýpur, Lettland, Litháen, Möltu 
og Pólland undan þeirri skyldu að beita, að því 
er varðar tilteknar tegundir, tilskipunum ráðsins  
66/401/EBE, 66/402/EBE, 68/193/EBE, 1999/105/EB 
og 2002/57/EB um markaðssetningu fóðurjurtafræs, 
sáðkorns, efnis fyrir kynlausa fjölgun vínviðar, 
fjölgunarefnis í skógrækt og olíu- og trefjajurtafræs 
(Stjtíð. ESB L 109, 29.4.2005, bls. 1).

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

  Vísanir í aðrar gerðir í ákvörðuninni teljast gildar að 
svo miklu leyti og í þeirri mynd sem slíkar gerðir hafa 
verið felldar inn í samninginn.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2005/200/EB,  
2005/310/EB og 2005/325/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti 
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 að því 
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗).(1)  Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2005, bls. 6 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  

nr. 66, 22.12.2005, bls. 4.
(2)  Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 19.
(3)  Stjtíð. ESB L 99, 19.4.2005, bls. 13.
(4)  Stjtíð. ESB L 109, 29.4.2005, bls. 1. (∗)  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 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 142/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 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) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2005 frá  
30. september 2005 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/435/EB frá 
9. júní 2005 um tímabundna markaðssetningu tiltekins 
fræs af ertu, Pisum sativa, hestabaunum, Vicia faba, og 
líni, Linum usitatissimum, sem uppfyllir ekki kröfur í 
tilskipunum ráðsins 66/401/EBE eða 2002/57/EB (2) skal 
felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir 41. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2005/310/EB) í 2. hluta III. kafla  
I. viðauka við samninginn:

„42. 32005 D 0435: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/435/EB frá 9. júní 2005 um tímabundna 
markaðssetningu tiltekins fræs af ertu, Pisum sativa, 
hestabaunum, Vicia faba, og líni, Linum usitatissimum, 
sem uppfyllir ekki kröfur í tilskipunum ráðsins  
66/401/EBE eða 2002/57/EB (Stjtíð. ESB L 151, 
14.6.2005, bls. 23).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar 2005/435/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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.

2006/EES/10/06

(1)  Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2005, bls. 6 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 66, 22.12.2005, bls. 4.

(2)  Stjtíð. ESB L 151, 14.6.2005, bls. 23.

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



Nr. 10/14 23.2.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2005 frá  
21. október 2005 (1).

2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/34/EB frá  
17. maí 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins  
91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum 
etoxasóli og tepraloxýdími (2) skal felld inn í 
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12a (tilskipun ráðsins 
91/414/EBE) í XV. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 32005 L 0034: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/34/EB frá 17. maí 2005 (Stjtíð. ESB L 125, 
18.5.2005, bls. 5).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2005/34/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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 14, 19.1.2006, bls. 21 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 4, 
19.1.2006, bls. 4.

(2)  Stjtíð. ESB L 125, 18.5.2005, bls. 5. (∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 143/2005

frá 2. desember 2005

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

2006/EES/10/07

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

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

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 ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2005 frá  
21. október 2005 (1).

2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2004 
frá 31. mars 2004 um þvotta- og hreinsiefni (2) skal felld 
inn í samninginn.

3) Með reglugerð (EB) nr. 648/2004 eru felldar úr gildi 
tilskipanir ráðsins 73/404/EBE (3), 73/405/EBE (4), 
82/242/EBE (5), 82/243/EBE (6) og 86/94/EBE (7) og 
tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 89/542/EBE (8), en 
þær gerðir hafa verið felldar inn í samninginn og ber því 
að fella þær brott.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

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

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 12t (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 642/2005) :

„12u. 32004 R 0648: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 648/2004 frá 31. mars 2004 um þvotta- og 
hreinsiefni (Stjtíð. ESB L 104, 8.4.2004, bls. 1).“

2. Texti 2. liðar (reglugerð ráðsins 73/404/EBE), 3. liðar 
(reglugerð ráðsins 73/405/EBE), 7. liðar (reglugerð ráðsins 
82/242/EBE) og 13. liðar (tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 
89/542/EBE) falli brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 648/2004, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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. 144/2005

frá 2. desember 2005

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

2006/EES/10/08

(1)  Stjtíð. ESB L 14, 19.1.2006, bls. 21 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 4, 
19.1.2006, bls. 4.

(2)  Stjtíð. ESB L 104, 8.4.2004, bls. 1.
(3)  Stjtíð. EB L 347, 17.12.1973, 51.
(4)  Stjtíð. EB L 347, 17.12.1973, bls. 53.
(5)  Stjtíð. EB L 109, 22.4.1982, bls. 1.
(6)  Stjtíð. EB L 109, 22.4.1982, bls. 18.
(7)  Stjtíð. EB L 80, 25.3.1986, bls. 51.
(8)  Stjtíð. EB L 291, 10.10.1989, bls. 55.

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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(1)  Stjtíð. ESB L 268, 13.10.2005, bls. 10 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 52, 13.10.2005, bls. 5.

(2)  Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 17. (∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 145/2005

frá 2. desember 2005

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

2006/EES/10/09

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 ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2005 frá 10. júní 
2005 (1).

2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/20/EB frá  
9. mars 2005 um breytingu á tilskipun 94/62/EB um  
umbúðir og umbúðaúrgang (2) skal felld inn í samning-
inn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 7. lið (tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 94/62/EB) í XVII. kafla II. viðauka við 
samninginn:

„– 32005 L 0020: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/20/EB frá 9. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 70, 
16.3.2005, bls. 17).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2005/20/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 146/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á IV. viðauka (Orka) 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) IV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2005 frá 8. júlí 
2005 (1).

2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1228/2003 
frá 26. júní 2003 um skilyrði fyrir aðgangi að neti 
fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri (2) skal felld inn í 
samninginn.

3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/54/EB frá  
26. júní 2003 um sameiginlegar reglur um innri markaðinn 
fyrir raforku og um niðurfellingu á tilskipun 96/92/EB (3) 
skal felld inn í samninginn.

4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/55/EB frá  
26. júní 2003 um sameiginlegar reglur um innri markaðinn 
fyrir jarðgas og um niðurfellingu á tilskipun 98/30/EB (4) 
skal felld inn í samninginn með leiðréttingum sem birtust 
í Stjtíð. ESB L 16, 23.1.2004, bls. 74.

5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/796/EB frá 
11. nóvember 2003 um að koma á fót evrópskum hópi 
eftirlitsaðila með rafmagni og gasi (5) skal felld inn í 
samninginn.

6) Með tilskipun 2003/54/EB er felld úr gildi tilskipun 
90/547/EBE (6) og með tilskipun 2003/55/EB er felld úr 
gildi tilskipun 91/296/EBE (7), en þær gerðir hafa verið 
felldar inn í samninginn og ber því að fella þær brott.

7) Með ákvörðun 2003/796/EB er felld úr gildi ákvörðun 
92/167/EBE (8), en sú gerð myndar lagagrundvöll 
núverandi 4. viðbætis við IV. viðauka og ber því að fella 
hana brott.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.
IV. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi bætist við í lið 11h (tilskipun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB):

„ , eins og henni var breytt með:

– 1 03 T: Lög um aðildarskilmála Lýðveldisins Tékk-
lands, Lýðveldisins Eistlands, Lýðveldisins Kýpur, 
Lýðveldisins Lettlands, Lýðveldisins Litháens, 
Lýðveldisins Ungverjalands, Lýðveldisins Möltu, 
Lýðveldisins Póllands, Lýðveldisins Slóveníu og 
Lýðveldisins Slóvakíu og aðlögun sáttmálanna sem 
mynda grundvöll Evrópusambandsins, samþykkt  
16. apríl 2003 (Stjtíð. ESB L 236, 23.9.2003, bls. 
33).“

2. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 19. lið (tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB):

„20. 32003 R 1228: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1228/2003 frá 26. júní 2003 um skilyrði fyrir 
aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri 
(Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 1).

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

a) Að því er EFTA-ríkin varðar skal fela stjórn-
sýsluverkefnin, sem um getur í 2. mgr. 12. gr., 
eftirlitsyfirvöldum í EFTA-ríkjunum.

b) Hlutaðeigandi EFTA-ríkjum skal heimilt að senda 
áheyrnarfulltrúa á fundi nefndarinnar sem komið 
er á fót með 13. gr. Fulltrúar EFTA-ríkjanna 
skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar, en 
hafa þó ekki atkvæðarétt.

21. 32003 D 0796: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2003/796/EB frá 11. nóvember 2003 um að koma 
á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafmagni og 
gasi (Stjtíð. ESB L 296, 14.11.2003, bls. 34).

22. 32003 L 0054: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/54/EB frá 26. júní 2003 um sameiginlegar 
reglur um innri markaðinn fyrir raforku og um 
niðurfellingu á tilskipun 96/92/EB (Stjtíð. ESB  
L 176, 15.7.2003, bls. 37).

2006/EES/10/10

(1)  Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2005, bls. 34 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 60, 24.11.2005, bls. 21.

(2)  Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 1.
(3)  Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 37.
(4)  Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, bls. 57.
(5)  Stjtíð. ESB L 296, 14.11.2003, bls. 34.
(6)  Stjtíð. EB L 313, 13.11.1990, bls. 30.
(7)  Stjtíð. EB L 147, 12.6.1991, bls. 37.
(8)  Stjtíð. EB L 74, 20.3.1992, bls. 43.
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 Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning 
þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Í stað orðanna „sáttmálans, einkum 86. gr.“ í 
2. mgr. 3. gr. komi orðin „EES-samningsins, 
einkum 59. gr.“.

b) Í stað orðanna „hagsmuni Bandalagsins“ í  
8. mgr. 3. gr. komi orðin „hagsmuni 
samningsaðilanna“.

c) Í stað orðanna „86. gr. sáttmálans“ í 8. mgr. 3. gr. 
komi orðin „59. gr. EES-samningsins“.

d) Eftirfarandi bætist við í lok 10. gr.: „Þetta ákvæði 
gildir ekki að því er varðar Liechtenstein.“.

e) Í stað orðanna „sáttmálans, einkum 82. gr.“ í 
8. mgr. 23. gr. komi orðin „EES-samningsins, 
einkum 54. gr.“.

f) Eftirfarandi bætist við í lok síðasta málsliðar 1. 
mgr. 26. gr.: „og Ísland“.

g) Texti 2. mgr. 26. gr. hljóði svo: „Ef EFTA-
ríki reynist af tæknilegum ástæðum mjög 
torvelt að opna markað landsins fyrir tilteknum 
takmörkuðum hópum kaupenda annarra en 
heimila, sem um getur í b-lið 1. mgr. 21. gr., eftir 
að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  
nr. 146/2005 frá 2. desember 2005 öðlast gildi 
skal því heimilt að sækja um undanþágu frá 
þessu ákvæði og getur Eftirlitsstofnun EFTA 
látið undanþágu af því tagi gilda í 18 mánuði 
hið lengsta eftir að ákvörðun sameiginlegu EES-
nefndarinnar nr. 146/2005 frá 2. desember 2005 
öðlast gildi.“

h) Ísland telst lítið einangrað kerfi í skilningi 26. 
mgr. 2. gr. Af þeim sökum gildir undanþágan  
sem mælt er fyrir um í 15. gr.

23. 32003 L 0055: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/55/EB frá 26. júní 2003 um sameiginlegar reglur 
um innri markaðinn fyrir jarðgas og um niðurfellingu 
á tilskipun 98/30/EB (Stjtíð. ESB L 176, 15.7.2003, 
bls. 57), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB 
L 16, 23.1.2004, bls. 74.

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

a) Í stað orðanna „sáttmálans, einkum 86. gr.“ í 
2. mgr. 3. gr. komi orðin „EES-samningsins, 
einkum 59. gr.“.

b) Í stað orðanna „hagsmuni Bandalagsins“ í  
5. mgr. 3. gr. komi orðin „hagsmuni 
samningsaðilanna“.

c) Í stað orðanna „86. gr. sáttmálans“ í 5. mgr. 3. gr. 
komi orðin „59. gr. EES-samningsins“.

d) Eftirfarandi bætist við í lok 9. gr.: „Þetta ákvæði 
gildir ekki að því er varðar Liechtenstein.“.

e) Eftirfarandi bætist við í lok fyrsta málsliðar 
2. mgr. 17. gr.: „ , eins og hún stendur í EES-
samningnum og með áorðnum breytingum 
samkvæmt ákvæðum til aðlögunar að þeim 
samningi“.

f) Í stað orðanna „sáttmálans, einkum 82. gr.“ í 
8. mgr. 25. gr. komi orðin „EES-samningsins, 
einkum 54. gr.“.

g) Noregur telst nýmarkaður í skilningi 31. mgr. 
2. gr. frá 10. apríl 2004 að telja. Af þeim sökum 
gildir undanþágan sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
28. gr.

h) Hlutaðeigandi EFTA-ríkjum skal heimilt að senda 
áheyrnarfulltrúa á fundi nefndarinnar sem komið 
er á fót með 30. gr. Fulltrúar EFTA-ríkjanna 
skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar, en 
hafa þó ekki atkvæðarétt.“

3. Texti 8. liðar (tilskipun ráðsins 90/547/EBE), 9. liðar 
(tilskipun ráðsins 91/296/EBE), 14. liðar (tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 96/92/EB), og 16. liðar (tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/30/EB), falli brott.

4. Texti 2., 3. og 4. viðbætis falli brott.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 1228/2003, 
tilskipunar 2003/54/EB, tilskipunar 2003/55/EB, með 
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 16, 23.1.2004, bls. 74, 
og ákvörðunar 2003/796/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti 
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 148/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn

2006/EES/10/11

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) XI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 105/2005 frá 8. júlí 
2005 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/545/EB frá 
8. júlí 2004 um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar 
sendingar á tíðnisviðinu 79 Ghz til notkunar fyrir 
skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum í 
Bandalaginu (2) skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/50/EB frá  
17. janúar 2005 um samhæfingu á tíðnisviðinu 24 GHz 
fyrir þráðlausar sendingar til tímabundinnar notkunar 
fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum 
í Bandalaginu (3) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 5cp (reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 460/2004) í XI. viðauka 
við samninginn:

„5cq. 32004 D 0545: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/545/EB frá 8. júlí 2004 um samhæfingu tíðnirófsins 
fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 79 Ghz til 
notkunar fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum 
ökutækjum í Bandalaginu (Stjtíð. ESB L 241, 13.7.2004, 
bls. 66).

5cr. 32005 D 0050: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/50/EB frá 17. janúar 2005 um samhæfingu á 
tíðnisviðinu 24 GHz fyrir þráðlausar sendingar til 
tímabundinnar notkunar fyrir skammdrægan ratsjárbúnað 
í vélknúnum ökutækjum í Bandalaginu (Stjtíð. ESB  
L 21, 25.1.2005, bls. 15).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2004/545/EB og  
2005/50/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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 306, 24.11.2005, bls. 41 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 60, 24.11.2005, bls. 26.

(2)  Stjtíð. ESB L 241, 13.7.2004, bls. 66.
(3)  Stjtíð. ESB L 21, 25.1.2005, bls. 15. (∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 149/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 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) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 122/2005 frá  
30. september 2005 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 13/2004 frá 
8. desember 2003 um samsetningu skrár yfir skipgengar 
vatnaleiðir sem liggja að sjó sem kveðið er á um í d-lið 
3. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1108/70 (2) skal felld 
inn í samninginn.

3) Með reglugerð (EB) nr. 13/2004 er felld úr gildi reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 281/71 (3), en sú 
gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella 
hana brott.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

XIII. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Texti 3. liðar (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) 
nr. 281/71) falli brott.

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 3. lið (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 281/71, sem er fallin 
brott):

„3a. 32004 R 0013: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 13/2004 frá 8. desember 2003 um samsetningu 
skrár yfir skipgengar vatnaleiðir sem liggja að sjó 
sem kveðið er á um í d-lið 3. gr. reglugerðar 
ráðsins (EBE) nr. 1108/70 (Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2004,  
bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 13/2004, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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.

2006/EES/10/12

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1)  Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2005, bls. 30 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 66, 22.12.2005, bls. 17.

(2)  Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2004, bls. 3.
(3)  Stjtíð. EB L 33, 10.2.1971, bls. 11. (∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 150/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 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) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 122/2005 frá  
30. september 2005 (1).

2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/23/EB frá  
8. mars 2005 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2001/25/EB um lágmarksþjálfun sjómanna (2) 
skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 56j (tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/25/EB) í XIII. viðauka við 
samninginn:

„– 32005 L 0023: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/23/EB frá 8. mars 2005 (Stjtíð. ESB 62, 9.3.2005, 
bls. 14).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2005/23/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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.

2006/EES/10/13

(∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

(1)  Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2005, bls. 30 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 66, 22.12.2005, bls. 17.

(2)  Stjtíð. ESB L 62, 9.3.2005, bls. 14.

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 151/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 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) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 122/2005 frá  
30. september 2005 (1).

2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2320/2002 
frá 16. desember 2002 um sameiginlegar reglur um 
flugvernd í almenningsflugi (2) var felld inn í samninginn, 
ásamt aðlögunarákvæðum fyrir einstök lönd, með 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2004 
frá 26. apríl 2004.

3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 781/2005  
frá 24. maí 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 
622/2003 um ráðstafanir til framkvæmdar sameiginlegum 
grunnkröfum um flugvernd (3) skal felld inn í samn-
inginn.

4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 857/2005  
frá 6. júní 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 
622/2003 um ráðstafanir til framkvæmdar sameiginlegum 
grunnkröfum um flugvernd (4) skal felld inn í samn-
inginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 66i (reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 622/2003) í XIII. viðauka við 
samninginn:

„– 32005 R 0781: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 781/2005 frá 24. maí 2005 (Stjtíð. ESB 131, 25.5.2005, 
bls. 24),

– 32005 R 0857: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 857/2005 frá 6. júní 2005 (Stjtíð. ESB 143, 7.6.2005, 
bls. 9).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 781/2005 og 
857/2005, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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.

2006/EES/10/14

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1)  Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2005, bls. 30 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 66, 22.12.2005, bls. 17.

(2)  Stjtíð. EB L 355, 30.12.2002, bls. 1.
(3)  Stjtíð. ESB L 131, 25.5.2005, bls. 24.
(4)  Stjtíð. ESB L 143, 7.6.2005, bls. 9. (∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 152/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 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) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 122/2005 frá  
30. september 2005 (1).

2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/36/EB frá  
21. apríl 2004 um öryggi loftfara frá þriðju löndum 
sem nota flugvelli Bandalagsins (2) skal felld inn í 
samninginn.

3) Taka ber tillit til þess að Liechtenstein er mjög landlítið 
og landshættir þar sérstakir og að flugumferð er mjög lítil 
í landinu og þá einnig umferð loftfara frá löndum utan 
Evrópska efnahagssvæðisins.

4) Hafa ber hliðsjón af heildarflugumferð í Liechtenstein 
og þeirri staðreynd að ekkert reglulegt millilandaflug 
er í boði frá landinu og að þar er ekki önnur aðstaða til 
almenningsflugs en einn þyrluvöllur.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 66q (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003) í XIII. viðauka 
við samninginn:

„66r. 32005 L 0036: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/36/EB frá 21. apríl 2004 um öryggi loftfara frá 
þriðju löndum sem nota flugvelli Bandalagsins (Stjtíð. 
ESB 143, 30.4.2004, bls. 76).

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

 Ákvæði þessarar tilskipunar skulu ekki gilda um aðstöðu 
til almenningsflugs sem nú er fyrir hendi á yfirráðasvæði 
Liechtensteins.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2004/36/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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.

2006/EES/10/15

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(1)  Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2005, bls. 30 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 
66, 22.12.2005, bls. 17.

(2)  Stjtíð. ESB L 143, 30.4.2004, bls. 76. (∗)  Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



23.2.2006 Nr. 10/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 153/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 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) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 122/2005 frá  
30. september 2005 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
488/2005 frá 21. mars 2005 um þóknanir og gjöld sem 
Flugöryggisstofnun Evrópu innheimtir (2) skal felld inn í 
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 66r (tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/36/EB) í XIII. viðauka við 
samninginn:

„66s. 32005 R 0488: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 488/2005 frá 21. mars 2005 um þóknanir og 
gjöld sem Flugöryggisstofnun Evrópu innheimtir (Stjtíð. 
ESB 81, 30.3.2005, bls. 7).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 488/2005, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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.

2006/EES/10/16

(1)  Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2005, bls. 30 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 66, 22.12.2005, bls. 17.

(2)  Stjtíð. ESB L 81, 30.3.2005, bls. 7. (∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 154/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) 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) XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2005 frá  
30. september 2005 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/366/EB 
frá 4. mars 2005 til framkvæmdar á tilskipun ráðsins  
95/64/EB um gerð hagskýrslna í tengslum við vöru- og 
farþegaflutninga á sjó og um breytingu á viðaukum við 
hana (2) skal felld inn í samninginn.

3) Með ákvörðun 2005/366/EB er felld úr gildi ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/363/EB (3), en sú gerð 
hefur verið felld inn í samninginn og ber því að fella hana 
brott.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

XXI. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Texti annars undirliðar (ákvörðun framkvæmdastjórnar-
innar 2000/363/EB) liðar 7b (tilskipun ráðsins 95/64/EB) 
falli brott.

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 7b (tilskipun ráðsins 
95/64/EB):

„7ba. 32005 D 0366: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/366/EB frá 4. mars 2005 til framkvæmdar á 
tilskipun ráðsins 95/64/EB um gerð hagskýrslna í 
tengslum við vöru- og farþegaflutninga á sjó og um 
breytingu á viðaukum við hana (Stjtíð. ESB 123, 
17.5.2005, bls. 1).“

3. Eftirfarandi bætist við í fyrsta undirlið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 98/385/EB) liðar 7b (tilskipun 
ráðsins 95/64/EB):

„ , eins og henni var breytt með:

– 32005 D 0366: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/366/EB frá 4. mars 2005 (Stjtíð. ESB 123, 
17.5.2005, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar 2005/366/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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.

2006/EES/10/17

(1)  Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2005, bls. 53 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 66, 22.12.2005, bls. 32.

(2)  Stjtíð. ESB L 123, 17.5.2005, bls. 1.
(3)  Stjtíð. EB L 132, 5.6.2000, bls. 1. (∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.



23.2.2006 Nr. 10/27EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 155/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) 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) XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2005 frá  
30. september 2005 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 750/2005 
frá 18. maí 2005 um landa- og svæðaflokkunarkerfi 
í hagskýrslum um utanríkisverslun Bandalagsins og 
viðskipti milli aðildarríkja þess (2) skal felld inn í 
samninginn.

3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 772/2005 
frá 20. maí 2005 um lýsingu á umfangi einkenna og 
skilgreiningu tæknilega sniðsins fyrir árlega hagskýrslu-
gerð Bandalagsins um stáliðnað fyrir viðmiðunarárin 
2003–2009 (3) skal felld inn í samninginn.

4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 782/2005 
frá 24. maí 2005 um snið fyrir afhendingu niðurstaðna í 
hagskýrslum um úrgang (4) skal felld inn í samninginn.

5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 783/2005 
frá 24. maí 2005 um breytingu á II. viðauka við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2150/2002 um 
hagskýrslur um úrgang (5) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

XXI. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 9b (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2081/2003):

„9c. 32005 R 0750: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 750/2005 frá 18. maí 2005 um landa- og 
svæðaflokkunarkerfi í hagskýrslum um utanríkis- 
verslun Bandalagsins og viðskipti milli 
aðildarríkja þess (Stjtíð. ESB 126, 19.5.2005,  
bls. 12).“

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 4c (reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 48/2004):

„4ca. 32005 R 0772: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 772/2005 frá 20. maí 2005 um lýsingu 
á umfangi einkenna og skilgreiningu tæknilega 
sniðsins fyrir árlega hagskýrslugerð Bandalagsins 
um stáliðnað fyrir viðmiðunarárin 2003–2009 (Stjtíð. 
ESB 128, 21.5.2005, bls. 51).“

3. Eftirfarandi liður bætist við á eftir 27. lið (reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2150/2002):

„27a. 32005 R 0782: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 782/2005 frá 24. maí 2005 um snið fyrir 
afhendingu niðurstaðna í hagskýrslum um úrgang 
(Stjtíð. ESB 131, 25.5.2005, bls. 26).“

4. Eftirfarandi undirliður bætist við í 27. lið (reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2150/2002):

„– 32005 R 0783: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 783/2005 frá 24. maí 2005 (Stjtíð. ESB 131, 
25.5.2005, bls. 38).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 750/2005, 
772/2005, 782/2005 og 783/2005, sem verður birtur í 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 
fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 að því 
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗).

2006/EES/10/18

(1)  Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2005, bls. 53 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 66, 22.12.2005, bls. 32.

(2)  Stjtíð. ESB L 126, 19.5.2005, bls. 12.
(3)  Stjtíð. ESB L 128, 21.5.2005, bls. 51.
(4)  Stjtíð. ESB L 131, 25.5.2005, bls. 26.
(5)  Stjtíð. ESB L 131, 25.5.2005, 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 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.



23.2.2006 Nr. 10/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 156/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) 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) XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2005 frá  
30. september 2005 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 430/2005 
frá 15. mars 2005 um framkvæmd reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar 
í Bandalaginu að því er varðar kerfisskráningu fyrir 
gagnaflutninga frá og með árinu 2006 og notkun 
hlutúrtaks við gagnasöfnun um formgerðarbreytur (2) 
skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/288/EB frá 
18. mars 2005 um breytingu á ákvörðun 97/80/EB um 
framkvæmdarákvæði tilskipunar ráðsins 96/16/EB um 
tölfræðilegar kannanir vegna mjólkur og mjólkurafurða 
(3) skal felld inn í samninginn.

4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 448/2005 
frá 15. mars 2005 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 3880/91 um að aðildarríki sem stunda fiskveiðar á 
Norðaustur-Atlantshafi leggi fram aflaskýrslur (4) skal 
felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

XXI. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 18ah (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 388/2005):

„18ai. 32005 R 0430: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 430/2005 frá 15. mars 2005 um framkvæmd 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag 
vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu að því 
er varðar kerfisskráningu fyrir gagnaflutninga 
frá og með árinu 2006 og notkun hlutúrtaks við 
gagnasöfnun um formgerðarbreytur (Stjtíð. ESB  
L 71, 17.3.2005, bls. 36).“

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 22. lið (ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 97/80/EB):

„– 32005 D 0288: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/288/EB frá 18. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 88, 
7.4.2005, bls. 10).“

3. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 25a (reglugerð 
ráðsins (EBE) nr. 3880/91):

„– 32005 R 0448: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 448/2005 frá 15. mars 2005 (Stjtíð. ESB L 74, 
19.3.2005, bls. 5).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 430/2005 og 
448/2005 og ákvörðunar 2005/288/EB, sem verður birtur í 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 
fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 að því 
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗).

2006/EES/10/19

(1)  Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2005, bls. 53 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 66, 22.12.2005, bls. 32.

(2)  Stjtíð. ESB L 71, 17.3.2005, bls. 36.
(3)  Stjtíð. ESB L 88, 7.4.2005, bls. 10.
(4)  Stjtíð. ESB L 74, 19.3.2005, bls. 5. (∗)  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 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.



23.2.2006 Nr. 10/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 157/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) 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) XXII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2005 frá 8. júlí 
2005 (1).

2) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2004/913/EB frá  
14. desember 2004 um að stuðla að viðeigandi 
fyrirkomulagi að því er varðar starfskjör stjórnenda 
skráðra félaga (2) skal felld inn í samninginn.

3) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2005/162/EB 
frá 15. febrúar 2005 um hlutverk stjórnenda utan 
framkvæmdastjórnar eða stjórnenda sem annast eftirlit 
í skráðum félögum og um nefndir á vegum stjórnar eða 
eftirlitsstjórnar (3) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 13. lið (tilmæli 
framkvæmdastjórnarinnar 2001/453/EB) undir fyrirsögninni 
„GERÐIR SEM SAMNINGSAÐILAR SKULU TAKA MIÐ AF“ 
í XXII. viðauka við samninginn:

„14. 32004 H 0913: Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 
2004/913/EB frá 14. desember 2004 um að stuðla að 
viðeigandi fyrirkomulagi að því er varðar starfskjör 
stjórnenda skráðra félaga (Stjtíð. ESB L 385, 29.12.2004, 
bls. 55).

15. 32005 H 0162: Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 
2005/162/EB frá 15. febrúar 2005 um hlutverk stjórnenda 
utan framkvæmdastjórnar eða stjórnenda sem annast 
eftirlit í skráðum félögum og um nefndir á vegum 
stjórnar eða eftirlitsstjórnar (Stjtíð. ESB L 52, 25.2.2005,  
bls. 51).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilmæla 2004/913/EB og  
2005/162/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-
tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 3. desember 2005 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.

2006/EES/10/20

(1)  Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2005, bls. 45 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 60, 24.11.2005, bls. 28.

(2)  Stjtíð. ESB L 385, 29.12.2004, bls. 55.
(3)  Stjtíð. ESB L 52, 25.2.2005, bls. 51.

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.

(∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 158/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) 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) XXII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2005 frá 8. júlí 
2005 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1073/2005 
frá 7. júlí 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1725/2003 
um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra reikningsskilastaðla 
í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1606/2002 að því er varðar IFRIC-túlkun 2 (2) skal 
felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 10ba (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1725/2003) í XXII. viðauka 
við samninginn:

„– 32005 R 1073: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1073/2005 frá 7. júlí 2005 (Stjtíð. ESB L 175, 8.7.2005, 
bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 1073/2005, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 20 dögum eftir að hún er samþykkt 
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.

2006/EES/10/21

(1)  Stjtíð. ESB L 306, 24.11.2005, bls. 45 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 
60, 24.11.2005, bls. 28.

(2)  Stjtíð. ESB L 175, 8.7.2005, bls. 3. (∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 2. desember 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Nikulás prins af Liechtenstein

formaður.
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LEIÐRÉTTINGAR

Leiðrétting á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2005 um breytingu á  
bókun 31 við EES-samninginn

(EES-viðbætir nr. 52, 13.10.2005, bls. 15)

Í stað orðanna „þriðja undirlið“ í 1. gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2005 komi orðin 
„öðrum undirlið“ og í stað orðanna „b-lið 8. mgr. 10. gr.“ komi orðin „a-lið 8. mgr. 10. gr.“.

Leiðrétting á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2005 um breytingu á I. viðauka 
(Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn

(EES-viðbætir nr. 60, 24.11.2005, bls. 2)

Í 11. lið inngangsorða í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2005 bætist við tilvísun til 
neðanmálsgreinar þannig að tilvísunarmerkið „*“ bætist við á eftir orðunum „ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefndarinnar nr. 51/2005“. Neðanmálsgreinin, sem bætist við, lesist þannig: „(*) Stjtíð. ESB L 239, 
15.9.2005, bls. 22.“.

TIL LESENDA

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 147/2005 var afturkölluð áður en hún var samþykkt og því 
er eyða í númeraröðinni.

2006/EES/10/22




