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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 42/2006

frá 28. apríl 2006

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

2006/EES/34/01

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. 1/2006 frá 27. janúar 
2006 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1053/2003 
frá 19. júní 2003 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar flýtipróf-
anir (2) skal felld inn í samninginn.

3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1128/2003 
frá 16. júní 2003 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 
999/2001 að því er varðar lengingu þess tímabils sem  
bráðabirgðaráðstafanir gilda (3) skal felld inn í samning-
inn.

4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1139/2003  
frá 27. júní 2003 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar vöktunar-
áætlanir og sérstakt áhættuefni (4) skal felld inn í samning-
inn.

5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1234/2003 
frá 10. júlí 2003 um breytingu á I., IV. og XI. viðauka við 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 
og reglugerð (EB) nr. 1326/2001 að því er varðar 
smitandi heilahrörnun og fóðrun dýra (5) skal felld inn í 
samninginn.

6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1809/2003 
frá 15. október 2003 um breytingu á reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar 
reglur um innflutning á lifandi nautgripum og nautgripa-, 
sauðfjár- og geitaafurðum frá Kostaríku og Nýju-Kale-
dóníu (6) skal felld inn í samninginn.

7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1915/2003 
frá 30. október 2003 um breytingu á VII., VIII. og IX. 
viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
999/2001 að því er varðar viðskipti með og innflutning á 
sauðfé og geitum og ráðstafanir í kjölfar þess að smitandi 
heilahrörnun hefur verið staðfest í nautgripum, sauðfé og 
geitum (7) skal felld inn í samninginn.

8) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2245/2003 
frá 19. desember 2003 um breytingu á III. viðauka við 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 
að því er varðar vöktun smitandi heilahrörnunar í sauðfé 
og geitum (8) skal felld inn í samninginn.

9) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 876/2004 
frá 29. apríl 2004 um breytingu á VIII. viðauka við reglu-
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því 
er varðar viðskipti með sauðfé og geitur til undaneldis (9) 
skal felld inn í samninginn.

10) Með reglugerð (EB) nr. 1234/2003 eru felldar úr gildi  
ákvörðun ráðsins 2000/766/EB (10) og ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2001/9/EB (11) en þær gerðir hafa 
verið felldar inn í samninginn og ber því að fella þær 
brott.

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

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

(1) Stjtíð. ESB L 92, 30.3.2006, bls. 17, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 17, 
30.3.2006, bls. 1.

(2) Stjtíð. ESB L 152, 20.6.2003, bls. 8.
(3) Stjtíð. ESB L 160, 28.6.2003, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 160, 28.6.2003, bls. 22.
(5) Stjtíð. ESB L 173, 11.7.2003, bls. 6.

(6) Stjtíð. ESB L 265, 16.10.2003, bls. 10.
(7) Stjtíð. ESB L 283, 31.10.2003, bls. 29.
(8) Stjtíð. ESB L 333, 20.12.2003, bls. 28.
(9) Stjtíð. ESB L 162, 30.4.2004, bls. 52.
(10) Stjtíð. EB L 306, 7.12.2000, bls. 32.
(11) Stjtíð. EB L 2, 5.1.2001, bls. 32.
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1. gr.

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

1. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 12. lið (reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í hluta 7.1:

„– 32003 R 1053: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1053/2003 frá 19. júní 2003 (Stjtíð. ESB  
L 152, 20.6.2003, bls. 8),

– 32003 R 1128: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1128/2003 frá 16. júní 2003 (Stjtíð. ESB  
L 160, 28.6.2003, bls. 1),

– 32003 R 1139: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1139/2003 frá 27. júní 2003 (Stjtíð. ESB  
L 160, 28.6.2003, bls. 22),

– 32003 R 1234: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1234/2003 frá 10. júlí 2003 (Stjtíð. ESB L 173, 
11.7.2003, bls. 6),

– 32003 R 1809: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1809/2003 (Stjtíð. ESB L 265, 16.10.2003,  
bls. 10),

– 32003 R 1915: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1915/2003 frá 30. október 2003 (Stjtíð. ESB  
L 283, 31.10.2003, bls. 29),

– 32003 R 2245: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 2245/2003 frá 19. desember 2003 (Stjtíð. ESB 
L 333, 20.12.2003, bls. 28),

– 32004 R 0876: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 876/2004 frá 29. apríl 2004 (Stjtíð. ESB L 162, 
30.4.2004, bls. 52).“

2. Texti aðlögunarliðanna í 12. lið (reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 999/2001) í hluta 7.1 breytist sem hér 
segir:

2.1 Aðlögunarliðir B og C falli brott.

2.2 Aðlögunarliður D verði aðlögunarliður B.

3. Texti 11. liðar (ákvörðun ráðsins 2000/766/EB) í hluta 
7.1 og texti 16. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2001/9/EB) í hluta 7.2 falli brott.

2. gr.

Norskur texti reglugerða (EB) nr. 1053/2003, 1128/2003, 
1139/2003, 1234/2003, 1809/2003, 1915/2003, 2245/2003 og 
876/2004, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. apríl 2006 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.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

Gjört í Brussel 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 43/2006

frá 28. apríl 2006

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. 19/2006 frá 10. mars 
2006 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1810/2005 
frá 4. nóvember 2005 um nýtt leyfi til 10 ára fyrir aukefni 
í fóðri, varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri 
og bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun tiltekinna aukefna 
sem þegar er leyft að nota í fóður (2) skal felld inn í 
samninginn.

3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1811/2005 
frá 4. nóvember 2005 um bráðabirgðaleyfi og varanlegt 
leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og bráðabirgðaleyfi 
fyrir nýrri notkun tiltekins aukefnis sem þegar er leyft 
að nota í fóður (3) skal felld inn í samninginn með 
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2006, 
bls. 72.

4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1812/2005 
frá 4. nóvember 2005 um breytingu á reglugerðum (EB) 
nr. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 og 833/2005 að því er 
varðar skilyrði fyrir leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri 
sem tilheyra flokkum ensíma og örvera (4) skal felld inn 
í samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftirfarandi bætist við í lið 1zm (reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 490/2004), lið 1zt (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1288/2004), 
lið 1zzi (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 521/2005) og lið 1zzk (reglugerð framkvæmdastjórnar-
innar (EB) nr. 833/2005):

„ , eins og henni var breytt með:

– 32005 R 1812: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1812/2005 frá 4. nóvember 2005 (Stjtíð. ESB 
L 291, 5.11.2005, bls. 18).“

2. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 1zzp (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1459/2005):

„1zzq. 32005 R 1810: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1810/2005 frá 4. nóvember 2005 um nýtt 
leyfi til 10 ára fyrir aukefni í fóðri, varanlegt leyfi 
fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og bráðabirgðaleyfi 
fyrir nýrri notkun tiltekinna aukefna sem þegar er 
leyft að nota í fóður (Stjtíð. ESB L 291, 5.11.2005, 
bls. 5).

1zzr. 32005 R 1811: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1811/2005 frá 4. nóvember 2005 um 
bráðabirgðaleyfi og varanlegt leyfi fyrir tilteknum 
aukefnum í fóðri og bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri 
notkun tiltekins aukefnis sem þegar er leyft að nota 
í fóður (Stjtíð. ESB L 291, 5.11.2005, bls. 12), 
með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 10, 
14.1.2006, bls. 72.“

2. gr.

Íslensku og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1810/2005, 
1811/2005, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB  
L 10, 14.1.2006, bls. 72, og 1812/2005, sem verður birtur í 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst 
fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. apríl 2006 að því tilskildu 
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins 
hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗).

2006/EES/34/02

(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2006, bls. 43, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 
1.6.2006, bls. 3.

(2) Stjtíð. ESB L 291, 5.11.2005, bls. 5.
(3) Stjtíð. ESB L 291, 5.11.2005, bls. 12.
(4) Stjtíð. ESB L 291, 5.11.2005, bls. 18. (∗) 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 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 44/2006

frá 28. apríl 2006

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2005 frá  
30. september 2005 (1).

2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/67/EB frá  
18. október 2005 um breytingu á I. og II. viðauka við 
tilskipun ráðsins 86/298/EBE, I. og II. viðauka við 
tilskipun ráðsins 87/402/EBE og I., II. og III. viðauka 
við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/37/EB, er 
varða gerðarviðurkenningu dráttarvéla fyrir landbúnað 
eða skógrækt, í því skyni að aðlaga þessa viðauka (2) skal 
felld inn í samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 20. lið (tilskipun ráðsins 
86/298/EBE), 22. lið (tilskipun ráðsins 87/402/EBE) og 28. lið 
(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/37/EB) í II. kafla  
II. viðauka við samninginn:

„– 32005 L 0067: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/67/EB frá 18. október 2005 (Stjtíð. ESB L 273, 
19.10.2005, bls. 17).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2005/67/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. apríl 2006 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/34/03

Gjört í Brussel 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 339, 22.12.2005, bls. 12, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB  
nr. 66, 22.12.2005, bls. 7.

(2) Stjtíð. ESB L 273, 19.10.2005, bls. 17. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 45/2006

frá 28. apríl 2006

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2006 frá 10. mars 
2006 (1).

2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/70/EB frá  
20. október 2005 um breytingu á tilskipunum ráðsins 
76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE 
að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir tiltekin varnarefni 
í og á kornvörum og tilteknum afurðum úr dýra- og 
jurtaríkinu (2) skal felld inn í samninginn.

3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/74/EB frá  
25. október 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins  
90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 
etófúmesat, lambda-sýhalótrín, metómýl, pýmetrósín 
og þíabendasól sem þar eru sett (3) skal felld inn í 
samninginn.

4) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/76/EB frá  
8. nóvember 2005 um breytingu á tilskipunum ráðsins 
90/642/EBE og 86/362/EBE að því er varðar hámarksgildi 
leifa fyrir kresoxím-metýl, sýrómasín, bífentrín, metalaxýl 
og asoxýstróbín sem þar eru sett (4) skal felld inn í 
samninginn.

5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1895/2005 
frá 18. nóvember 2005 um takmörkun á notkun tiltekinna 
epoxýafleiðna í efni og hluti sem ætlað er að komast í 
snertingu við matvæli (5) skal felld inn í samninginn.

6) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/79/EB frá  
18. nóvember 2005 um breytingu á tilskipun 2002/72/EB 
um plastefni og -hluti sem ætlað er að komast í snertingu 
við matvæli (6) skal felld inn í samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 13. lið (tilskipun ráðsins 
76/895/EBE), 38. lið (tilskipun ráðsins 86/362/EBE),  
39. lið (tilskipun ráðsins 86/363/EBE) og 54. lið (tilskipun 
ráðsins 90/642/EBE):

„– 32005 L 0070: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/70/EB frá 20. október 2005 (Stjtíð. ESB L 276, 
21.10.2005, bls. 35).“

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 38. lið (tilskipun ráðsins 
86/362/EBE) og 54. lið (tilskipun ráðsins 90/642/EBE):

„– 32005 L 0076: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/76/EB frá 8. nóvember 2005 (Stjtíð. ESB L 293, 
9.11.2005, bls. 14).“

3. Eftirfarandi undirliður bætist við í 54. lið (tilskipun ráðsins 
90/642/EBE):

„– 32005 L 0074: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/74/EB frá 25. október 2005 (Stjtíð. ESB L 282, 
26.10.2005, bls. 9).“

4. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54zzb (tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/72/EB):

„– 32005 L 0079: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/79/EB frá 18. nóvember 2005 (Stjtíð. ESB  
L 302, 19.11.2005, bls. 35).“

5. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 54zzv (tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2005/38/EB):

„54zzw. 32005 R 1895: Reglugerð framkvæmdastjórnar-
innar (EB) nr. 1895/2005 frá 18. nóvember 2005 
um takmörkun á notkun tiltekinna epoxýafleiðna 
í efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu 
við matvæli (Stjtíð. ESB L 302, 19.11.2005,  
bls. 28).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 1895/2005 
og tilskipana 2005/70/EB, 2005/74/EB, 2005/76/EB og  
2005/79/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

2006/EES/34/04

(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2006, bls. 36, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 
1.6.2006, bls. 8.

(2) Stjtíð. ESB L 276, 21.10.2005, bls. 35.
(3) Stjtíð. ESB L 282, 26.10.2005, bls. 9.
(4) Stjtíð. ESB L 293, 9.11.2005, bls. 14.
(5) Stjtíð. ESB L 302, 19.11.2005, bls. 28.
(6) Stjtíð. ESB L 302, 19.11.2005, bls. 35.
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3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. apríl 2006 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 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 46/2006

frá 28. apríl 2006

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

2006/EES/34/05

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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2006 frá 10. mars 
2006 (1).

2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/63/EB frá  
3. október 2005 um leiðréttingu á tilskipun 2005/26/EB  
sem varðar skrá yfir innihaldsefni í matvælum og efni 
sem er sleppt til bráðabirgða úr III. viðauka a við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB (2) skal 
felld inn í samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi bætist við í lið 54zzu (tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 2005/26/EB) í XII. kafla II. viðauka við 
samninginn:

„ , eins og henni var breytt með:

– 32005 L 0063: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/63/EB frá 3. október 2005 (Stjtíð. ESB L 258, 
4.10.2005, bls. 3).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2005/63/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. apríl 2006 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 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2006, bls. 36, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 
1.6.2006, bls. 8.

(2) Stjtíð. ESB L 258, 4.10.2005, bls. 3. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 47/2006

frá 28. apríl 2006

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 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) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 28/2006 frá 10. mars 
2006 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/747/EB frá 
21. október 2005 um breytingu á viðauka við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB um takmarkanir 
á notkun tiltekinna, hættulegra efna í rafbúnaði og raf-
eindabúnaði í því skyni að aðlaga hann að tæknifram-
förum (2) skal felld inn í samninginn.

3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/59/EB frá  
26. október 2005 um 28. breytingu á tilskipun ráðsins 
76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórn- 
sýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun 
á sölu og notkun tiltekinna, skaðlegra efna og 
efnablandna (tólúens og tríklórbensens) (3) skal felld inn 
í samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 4. lið (tilskipun ráðsins 
76/769/EBE):

„– 32005 L 0059: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/59/EB frá 26. október 2005 (Stjtíð. ESB L 309, 
25.11.2005, bls. 13).“

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 12q (tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB):

„– 32005 D 0747: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/747/EB frá 21. október 2005 (Stjtíð. ESB L 280, 
25.10.2005, bls. 18).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2005/59/EB og 
ákvörðunar 2005/747/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. apríl 2006 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/34/06

(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2006, bls. 42, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 
1.6.2006, bls. 13.

(2) Stjtíð. ESB L 280, 25.10.2005, bls. 18.
(3) Stjtíð. ESB L 309, 25.11.2005, bls. 13.

Gjört í Brussel 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ 
NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, 
með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um breytingu á 
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir „samningurinn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2006 frá 10. mars 
2006 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/739/EB frá 
3. september 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar 
viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
innanhússmálningu og -lökk og um breytingu á ákvörðun 
1999/10/EB (2) skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/740/EB frá 
3. september 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar 
viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
rúmdýnur og um breytingu á ákvörðun 98/634/EB (3) 
skal felld inn í samninginn.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/741/EB frá 
4. september 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar 
viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
afritunarpappír og grafískan pappír og um breytingu á 
ákvörðun 1999/554/EB (4) skal felld inn í samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 2u (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2005/360/EB) í XX. viðauka við samning- 
inn:

„2v. 32002 D 0739: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/739/EB frá 3. september 2002 um endurskoðaðar, 
vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki 
Bandalagsins fyrir innanhússmálningu og -lökk og um 
breytingu á ákvörðun 1999/10/EB (Stjtíð. ESB L 236, 
4.9.2002, bls. 4).

2w. 32002 D 0740: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/740/EB frá 3. september 2002 um endurskoðaðar, 
vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki 
Bandalagsins fyrir rúmdýnur og um breytingu á ákvörðun 
98/634/EB (Stjtíð. ESB L 236, 4.9.2002, bls. 10).

2x. 32002 D 0741: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/741/EB frá 4. september 2002 um endurskoðaðar, 
vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki 
Bandalagsins fyrir afritunarpappír og grafískan pappír 
og um breytingu á ákvörðun 1999/554/EB (Stjtíð. ESB  
L 237, 5.9.2002, bls. 6).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2002/739/EB, 2002/740/
EB og 2002/741/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. apríl 2006 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 147, 1.6.2006, bls. 55, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 
1.6.2006, bls. 22.

(2) Stjtíð. ESB L 236, 4.9.2002, bls. 4.
(3) Stjtíð. ESB L 236, 4.9.2002, bls. 10.
(4) Stjtíð. ESB L 237, 5.9.2002, bls. 6. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 48/2006

frá 28. apríl 2006

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn

2006/EES/34/07

Gjört í Brussel 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

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

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ 
NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, 
með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um breytingu á 
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir „samningurinn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2006 frá 10. mars 
2006 (1).

2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/33/EB frá  
6. júlí 2005 um breytingu á tilskipun 1999/32/EB að því 
er varðar brennisteinsinnihald skipaeldsneytis (2) skal 
felld inn í samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XX. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi bætist við í lið 21ad (tilskipun ráðsins  
1999/32/EB):

„ , eins og henni var breytt með:

– 32005 L 0033: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/33/EB frá 6. júlí 2005 (Stjtíð. ESB L 191, 22.7.2005, 
bls. 59).“

2. Eftirfarandi bætist við aðlögunartextann í lið 21ad (tilskipun 
ráðsins 1999/32/EB):

 „Á eftir orðinu „sáttmálans“ í mgr. 3l í 2. gr. bætist við 
orðin „ , og Ísland, þ.e. allt yfirráðasvæði þess ríkis“.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2005/33/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. apríl 2006 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. 49/2006

frá 28. apríl 2006

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn

2006/EES/34/08

(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2006, bls. 55, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 
1.6.2006, bls. 22.

(2) Stjtíð. ESB L 191, 22.7.2005, bls. 59.

Gjört í Brussel 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.
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(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2006, bls. 55, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 
1.6.2006, bls. 22.

(2) Stjtíð. ESB L 254, 30.9.2005, bls. 69. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 50/2006

frá 28. apríl 2006

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn

2006/EES/34/09

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ 
NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, 
með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um breytingu á 
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir „samningurinn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2006 frá 10. mars 
2006 (1).

2) Ákvörðun ráðsins 2005/673/EB frá 20. september 2005 
um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki (2) skal 
felld inn í samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 32e (tilskipun Evrópu- 
þingsins og ráðsins 2000/53/EB) í XX. viðauka við 
samninginn:

„– 32005 D 0673: Ákvörðun ráðsins 2005/673/EB frá  
20. september 2005 (Stjtíð. ESB L 254, 30.9.2005,  
bls. 69).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvörðunar 2005/673/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. apríl 2006 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 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 51/2006

frá 28. apríl 2006

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) 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) XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun  
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2006 frá 27. janúar  
2006 (1).

2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1158/2005 
frá 6. júlí 2005 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB)  
nr. 1165/98 varðandi hagskýrslur til skamms tíma (2) skal 
felld inn í samninginn.

3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1161/2005 
frá 6. júlí 2005 um ársfjórðungslega samantekt á ófjár-
hagslegum reikningum eftir haggeirum (3) skal felld inn í 
samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

XXI. viðauki við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi bætist við í 2. lið (reglugerð ráðsins (EB)  
nr. 1165/98):

„ , eins og henni var breytt með:

– 32005 R 1158: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1158/2005 frá 6. júlí 2005 (Stjtíð. ESB L 191, 
22.7.2005, bls. 1).“

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 19s (reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 184/2005):

„19t. 32005 R 1161: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1161/2005 frá 6. júlí 2005 (Stjtíð. ESB  
L 191, 22.7.2005, bls. 22).

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

Reglugerð þessi gildir ekki að því er varðar 
Liechtenstein.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerða (EB) nr. 1158/2005 og 
1161/2005, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. apríl 2006 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/34/10

Gjört í Brussel 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 92, 30.3.2006, bls. 45, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 17, 
30.3.2006, bls. 21.

(2) Stjtíð. ESB L 191, 22.7.2005, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 191, 22.7.2005, bls. 22. (∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 52/2006

frá 28. apríl 2006

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn

2006/EES/34/11

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) XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun  
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2006 frá 27. 
janúar 2006 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1445/2005 
frá 5. september 2005 um skilgreiningu viðeigandi 
viðmiðana fyrir gæðamat og innihald gæðaskýrslna 
varðandi hagskýrslur um úrgang samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2150/2002 (2) skal 
felld inn í samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 27a (reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 782/2005) í XXI. viðauka við 
samninginn:

„27b. 32005 R 1445: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1445/2005 frá 5. september 2005 um skil-
greiningu viðeigandi viðmiðana fyrir gæðamat og 
innihald gæðaskýrslna varðandi hagskýrslur um úrgang 
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 2150/2002 (Stjtíð. ESB L 229, 6.9.2005, bls. 6).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 1445/2005, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 29. apríl 2006 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 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 92, 30.3.2006, bls. 45, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 17, 
30.3.2006, bls. 21.

(2) Stjtíð. ESB L 229, 6.9.2005, bls. 6. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



29.6.2006 Nr. 34/15EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 53/2006

frá 28. apríl 2006

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) 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) XXII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 37/2006 frá 10. mars 
2006 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2106/2005 
frá 21. desember 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 
1725/2003 um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra reikn-
ingsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar IAS-staðal 
39 (2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

„– 32005 R 2106: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 2106/2005 frá 21. desember 2005 (Stjtíð. ESB 
L 337, 22.12.2005, bls. 16).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 2106/2005, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 20 dögum eftir að hún er tekin 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/34/12

Gjört í Brussel 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.

(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2006, bls. 56, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 
1.6.2006, bls. 23.

(2) Stjtíð. ESB L 337, 22.12.2005, bls. 16. (∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.



Nr. 34/16 29.6.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 54/2006

frá 28. apríl 2006

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) 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) XXII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 37/2006 frá 10. mars 
2006 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 108/2006 
frá 11. janúar 2006 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 IFRS-staðla 1, 4, 6 og 7, IAS-staðla 1, 14, 
17, 32, 33 og 39 og IFRIC-túlkun 6 (2) skal felld inn í 
samninginn.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

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

„– 32006 R 0108: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 108/2006 frá 11. janúar 2006 (Stjtíð. ESB L 24, 
27.1.2006, bls. 1).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 108/2006, sem 
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 20 dögum eftir að hún er tekin 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/34/13

(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

(1) Stjtíð. ESB L 147, 1.6.2006, bls. 56, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 28, 
1.6.2006, bls. 23.

(2) Stjtíð. ESB L 24, 27.1.2006, bls. 1.

Gjört í Brussel 28. apríl 2006.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.
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LEIÐRÉTTINGAR

LEIÐRÉTTINGAR Á ÁKVÖRÐUNUM SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

Leiðrétting á hinni íslensku gerð ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2003 um 
breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn

(EES-viðbætir nr. 64, 18.12.2003, bls. 37)

Í stað orðsins „vöruskráar“ í öðrum lið inngangsorða og 1. gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 
nr. 131/2003 komi orðið „vöruskrár“.

Leiðrétting á hinni íslensku gerð ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 169/2003 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn

(EES-viðbætir nr. 15, 25.3.2004, bls. 6)

Í stað orðanna „tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs“ í öðrum lið inngangsorða og 1. gr. ákvörðunar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 169/2003 komi orðin „tímabundin viðskipti með tiltekið fræ“.

Leiðrétting á hinni íslensku gerð ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2004 um 
breytingu á V. viðauka (Frelsi launþega til flutninga) við EES-samninginn

(EES-viðbætir nr. 20, 22.4.2004, bls. 10)

Í stað orðanna „atvinnuframboð og atvinnuumsóknir“ í þriðja lið inngangsorða og 1. gr. ákvörðunar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2004 komi orðin „atvinnutilboð og auglýsingar um atvinnu“. 

Leiðrétting á hinni íslensku gerð ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2004 um 
breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn

(EES-viðbætir nr. 65, 23.12.2004, bls. 20)

Í stað orðanna „koma á evrópsku sjúkratryggingakorti“ í öðrum lið inngangsorða og 1. gr. ákvörðunar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2004 komi orðin „taka upp evrópskt sjúkratryggingakort“, 
í stað orðsins „reglugerða“ komi orðið „reglugerðum“ og í stað orðsins „heilsugæslu“ komi orðið 
„heilbrigðisaðstoð“.

Leiðrétting á hinni íslensku gerð ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
181/2004 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum 

sviðum utan marka fjórþætta frelsisins

(EES-viðbætir nr. 26, 26.5.2005, bls. 31)

Í stað fyrirsagnarinnar „4. gr.“ í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 181/2004 komi fyrirsögnin 
„3. gr.“.

Leiðrétting á hinni íslensku og norsku gerð ákvörðunar 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 stað tölunnar „14“, sem vísar til neðanmálsgreinar í 11. lið inngangsorða ákvörðunar sameiginlegu EES-
nefndarinnar nr. 91/2005, komi táknið „*“ og 15.–27. neðanmálsgrein verði 14.–26. neðanmálsgrein.

2006/EES/34/14
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Leiðrétting á hinni íslensku gerð ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2005  
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn

(EES-viðbætir nr. 60, 24.11.2005, bls. 11)

Liðirnir, sem eru tölusettir 36, 36, 36 og 36 í 1. gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar  
nr. 95/2005, verði 36., 37., 38. og 39. liður.

LEIÐRÉTTINGAR Á BANDALAGSGERÐUM

Leiðrétting á hinni íslensku gerð reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1286/2000 frá 19. júní 2000 sem var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2/2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar 

reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn

(EES-viðbætir nr. 12, 8.3.2001, bls. 2)

Í stað orðanna „bætt við í I. viðauka“ í B-lið viðaukans komi orðin „bætt við í II. viðauka“.

Leiðrétting á hinni íslensku gerð reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
347/2003 frá 30. desember 2002 sem var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2003 frá 26. september 2003 um breytingu á 

XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn

(EES-viðbætir nr. 49, 29.9.2005, bls. 385)

Fyrirsögn reglugerðar (EB) nr. 347/2003 hljóði svo: „Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 347/2003 frá 30. desember 2002 um gerð vöruskrár EB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2003 sem kveðið 
er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91“.

Leiðrétting á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/93/EB frá 21. september 
2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE í því skyni að aðlaga II. og  
III. viðauka við hana að tækniframförum (Stjtíð. ESB L 300, 25.9.2004) – 
tilskipunin var felld inn í samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 63/2005

(Stjórnartíðindi Evrópusambandsins L 97, 15.4.2005, bls. 63)




