Nr. 49

29. desember 2006

AUGLÝSING
um gildistöku ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar um
breytingar á EES-samningnum á árinu 2005.
Sameiginlega EES-nefndin tók 156 ákvarðanir á árinu 2005 um breytingar á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. auglýsingar í C-deild Stjórnartíðinda nr. 31/1993, þar sem
samningurinn er birtur, 29/1996, 37/1997, 42/1998, 36/1999, 37/1999, 46/2000, 47/2000, 48/2001,
49/2001, 57/2002, 62/2003, 63/2003, 73/2004 og 25/2005. Ákvarðanirnar og þær EB-gerðir sem
vísað er til í þeim hafa birst í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, en sú birting er jafngild birtingu
í Stjórnartíðindum, sbr. 4. gr. laga um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993, sbr. 1. gr. laga nr.
91/1994.
Gerð er grein fyrir efni ákvarðananna og gildistöku í fylgiskjali með auglýsingu þessari.
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt.
Utanríkisráðuneytinu, 29. desember 2006.
Geir H. Haarde.
Gunnar Snorri Gunnarsson.
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Fylgiskjal.
Nr.

Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

1/2005

8.2.2005

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

32. hefti, 2005,
bls. 1

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 2

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 4

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 5

9.2.2005

9.2.2005

(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2001/183/EB.)
2/2005

8.2.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Reglugerð ráðsins (EB) nr. 355/2003
frá 20. febrúar 2003 um leyfi fyrir
aukefninu avílamýsíni í fóðri.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1334/2003 frá 25. júlí 2003 um
breytingu á skilyrðum varðandi leyfi
fyrir nokkrum aukefnum úr flokki
snefilefna í fóðri.
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1831/2003 frá 22. september
2003 um aukefni í fóðri.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1852/2003 frá 21. október 2003
um að leyfa notkun hníslalyfja í fóðri
um tíu ára skeið.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2112/2003 frá 1. desember
2003 um leiðréttingu á reglugerð (EB)
nr. 1334/2003 um breytingu á skilyrðum
varðandi leyfi fyrir nokkrum aukefnum
úr flokki snefilefna.)

3/2005

8.2.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/78/EB frá 29. apríl 2004 um
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2001/56/EB um hitakerfi fyrir
vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og
tilskipun ráðsins 70/156/EBE með tilliti
til aðlögunar að tækniframförum.)

4/2005

8.2.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/11/EB frá 11. febrúar 2004 um
breytingu á tilskipun ráðsins 92/24/EBE
um hraðatakmörkunarbúnað eða svipuð
innbyggð hraðatakmörkunarkerfi í
ákveðnum flokkum vélknúinna
ökutækja.)
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Stjórnartíðindi
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Fyrirhuguð
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samkvæmt
ákvörðun
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5/2005

8.2.2005

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

32. hefti, 2005,
bls. 6

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 7

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 8

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 9

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 11

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 12

9.2.2005

9.2.2005

(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/86/EB frá 5. júlí 2004 um
breytingu, með tilliti til aðlögunar að
tækniframförum, á tilskipun ráðsins
93/93/EBE um massa og mál vélknúinna
ökutækja sem eru á tveimur eða þremur
hjólum.)
6/2005

8.2.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/61/EB frá 26. apríl 2004 um
breytingu á viðaukunum við tilskipanir
ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og
90/642/EBE að því er varðar
hámarksgildi leifa fyrir tiltekin
varnarefni sem bannað er að nota í
Evrópubandalaginu.)

7/2005

8.2.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/65/EB frá 22. júlí 2003 um
breytingu á tilskipun ráðsins
86/609/EBE um samræmingu á
ákvæðum í lögum og
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna
um verndun dýra sem notuð eru í
tilrauna- og vísindaskyni.)

8/2005

8.2.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 2003/2003 frá 13. október 2003
um tilbúinn áburð.)

9/2005

8.2.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/17/EB frá 3. mars 2003 um
breytingu á tilskipun 98/70/EB um gæði
bensíns og dísileldsneytis.)

10/2005

8.2.2005

Breyting á VI. viðauka (Félagslegt
öryggi) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
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Stjórnartíðindi
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Fyrirhuguð
gildistaka
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ákvörðun

Gildistaka

32. hefti, 2005,
bls. 15

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 16

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 17

9.2.2005

9.2.2005

(EB) nr. 1851/2003 frá 17. október 2003
um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 574/72 sem kveður á um framkvæmd
reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um
beitingu almannatryggingareglna
gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi
einstaklingum
og aðstandendum þeirra sem flytjast á
milli aðildarríkja.)
11/2005

8.2.2005

Breyting á VI. viðauka (Félagslegt
öryggi) við EES-samninginn.
(Ákvörðun nr. 197 frá 23. mars 2004 um
aðlögunartímabil við innleiðingu
evrópska sjúkratryggingakortsins í
samræmi við 5. gr. ákvörðunar nr. 191.
Ákvörðun nr. 198 frá 23. mars 2004 um
að skipta út og hætta notkun fyrirmynda
að eyðublöðum sem eru nauðsynleg
vegna beitingar reglugerða ráðsins
(EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72
(E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E
119, E 128 og E 128 B).)

12/2005

8.2.2005

Breyting á IX. viðauka
(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
(Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar
2004/383/EB frá 27. apríl 2004 um
notkun afleiddra fjármálaskjala hjá
verðbréfasjóðum (UCITS).
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar
2004/384/EB frá 27. apríl 2004 um hluta
af efni einfaldaðrar útboðslýsingar eins
og kveðið er á um í fylgiskjali C í I.
viðauka við tilskipun ráðsins
85/611/EBE.)

13/2005

8.2.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/446/EB frá 29. apríl 2004 um
grunnfæribreytur í tækniforskriftum um
rekstrarsamhæfi fyrir „hávaða“,
„vöruflutningavagna“ og
„fjarvirknibúnað fyrir vöruflutninga“
sem um getur í tilskipun 2001/16/EB.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/447/EB frá 29. apríl 2004 um
breytingu á viðauka A við ákvörðun
2002/731/EB frá 30. maí 2002 og um
ákvörðun megineiginleika í kerfum í Aflokki (ERTMS) að því er varðar stjórn-
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samkvæmt
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32. hefti, 2005,
bls. 19

9.2.2005

Beðið
tilkynningar
skv. 103.gr.
EES-samningsins frá
Íslandi.

32. hefti, 2005,
bls. 20

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 22

9.2.2005

9.2.2005

og merkjakerfi almenna, samevrópska
járnbrautakerfisins sem um getur í
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2001/16/EB.)
14/2005

8.2.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 725/2004 frá 31. mars 2004 um
aukið öryggi skipa og öruggari
hafnaraðstöðu.)

15/2005

8.2.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1643/2003 frá 22. júlí 2003 um
breytingu á reglugerð (EB) nr.
1592/2002 um sameiginlegar reglur um
almenningsflug og um stofnun
Flugöryggisstofnunar Evrópu.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1701/2003 frá 24. september
2003 um aðlögun 6. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1592/2002 um sameiginlegar reglur um
almenningsflug og um stofnun
Flugöryggisstofnunar Evrópu.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 104/2004 frá 22. janúar 2004
um setningu reglna um skipulag og
samsetningu kærunefndar
Flugöryggisstofnunar Evrópu.)

16/2005

8.2.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1702/2003 frá 24. september
2003 um framkvæmdarreglur varðandi
lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og
tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og
búnaðar og varðandi vottun hönnunarog framleiðslufyrirtækja.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2042/2003 frá 20. nóvember
2003 um áframhaldandi lofthæfi loftfara
og annarra framleiðsluvara, hluta og
búnaðar til flugs og
um samþykki fyrir fyrirtækjum og
starfsfólki á þessu sviði.)
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17/2005

8.2.2005

Breyting á XIV. viðauka (Samkeppni)
við EES-samninginn.

32. hefti, 2005,
bls. 23

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 24

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 25

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 27

9.2.2005

9.2.2005

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 463/2004 frá 12. mars 2004 um
breytingu á reglugerð (EB) nr. 823/2000
um beitingu 3. mgr. 81. gr. sáttmálans
gagnvart tilteknum flokkum samninga,
ákvarðana og samstilltra aðgerða milli
áætlunarskipafélaga
(skipafélagasamtaka).)
18/2005

8.2.2005

Breyting á XX. viðauka (Umhverfismál)
við EES-samninginn.
(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/669/EB frá 6. apríl 2004 um
endurskoðaðar, vistfræðilegar
viðmiðanir er veita á umhverfismerki
Bandalagsins fyrir kæliskápa og um
breytingu á ákvörðun 2000/40/EB.)

19/2005

8.2.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1267/2003 frá 16. júní 2003 um
breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr.
2223/96 að því er varðar frest til
afhendingar helstu samtalna
þjóðhagsreikninga, undanþágur varðandi
afhendingu helstu samtalna
þjóðhagsreikninga og afhendingu gagna
um störf í vinnustundum.
Reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr.
1287/2003 frá 15. júlí 2003 um
samræmingu vergra þjóðartekna á
markaðsvirði (reglugerð um vergar
þjóðartekjur.
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr.
1608/2003/EB frá 22. júlí 2003 um gerð
og þróun hagskýrslna Bandalagsins um
vísindi og tækni.)

20/2005

8.2.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 642/2004 frá 6. apríl 2004 um
kröfur um nákvæmni gagna sem er
safnað í samræmi við reglugerð ráðsins
(EB) nr. 1172/98 um hagskýrslur um
vöruflutninga á vegum.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 753/2004 frá 22. apríl 2004 um
framkvæmd ákvörðunar Evrópuþingsins
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Stjórnartíðindi
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ákvörðun

Gildistaka

32. hefti, 2005,
bls. 28

9.2.2005

9.2.2005

32. hefti, 2005,
bls. 29

9.2.2005

9.2.2005

og ráðsins nr. 1608/2003/EB að því er
varðar hagskýrslur um vísindi og tækni.)
21/2005

8.2.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1222/2004
frá 28. júní 2004 um samantekt og
afhendingu gagna um ársfjórðungslegar
skuldir ríkisins.)

22/2005

8.2.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1450/2004 frá 13. ágúst 2004
um framkvæmd ákvörðunar
Evrópuþingsins og ráðsins nr.
1608/2003/EB um gerð og þróun
hagskýrslna Bandalagsins um nýjungar.)

23/2005

8.2.2005

Breyting á bókun 31 við EESsamninginn, um samvinnu á sérstökum
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins.

32. hefti, 2005,
bls. 30

9.2.2005

19.5.2005

24/2005

8.2.2005

Breyting á starfsreglum sameiginlegu
EES nefndarinnar.

32. hefti, 2005,
bls. 32

9.2.2005

9.2.2005

25/2005

11.3.2005

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

Á ekki við um
Ísland

12.3.2005

12.3.2005

26/2005

11.3.2005

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

Á ekki við um
Ísland

12.3.2005

12.3.2005

27/2005

11.3.2005

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

38. hefti, 2005,
bls. 6

12.3.2005

12.3.2005

(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/328/EB frá 5. apríl 2004 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.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/373/EB frá 13. apríl 2004 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.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/453/EB frá 29. apríl 2004 um
framkvæmd tilskipunar ráðsins
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38. hefti, 2005,
bls. 8

12.3.2005

12.3.2005

38. hefti, 2005,
bls. 10

12.3.2005

12.3.2005

91/67/EBE að því er varðar ráðstafanir
gegn tilteknum sjúkdómum í
fiskeldistegundum.)
28/2005

11.3.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1259/2004 frá 8. júlí 2004 um
varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum
sem þegar er leyft að nota í fóður.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1288/2004 frá 14. júlí 2004 um
varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum
í fóðri og bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri
notkun aukefnis sem þegar er leyft að
nota í fóður.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1332/2004 frá 20. júlí 2004 um
varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum
í fóðri.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1333/2004 frá 20. júlí 2004 um
varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum
í fóðri.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1453/2004 frá 16. ágúst 2004
um varanlegt leyfi fyrir tilteknum
aukefnum í fóðri.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1465/2004 frá 17. ágúst 2004
um varanlegt leyfi fyrir tilteknum
aukefnum í fóðri.)

29/2005

11.3.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1289/2004 frá 14. júlí 2004 um
leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið
Deccox®, sem er í flokknum hníslalyf
og önnur lyf.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1356/2004 frá 26. júlí 2004 um
leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið
Elancoban, sem er í flokknum hníslalyf
og önnur lyf.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1455/2004 frá 16. ágúst 2004
um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri
aukefnið Avatec 15 %, sem er í
flokknum hníslalyf og önnur lyf.
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38. hefti, 2005,
bls. 12

12.3.2005

12.3.2005

38. hefti, 2005,
bls. 13

12.3.2005

1.9.2006

38. hefti, 2005,
bls. 14

12.3.2005

1.6.2005

38. hefti, 2005,
bls. 15

12.3.2005

12.3.2005

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1463/2004 frá 17. ágúst 2004
um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri
aukefnið Sacox 120 microGranulate,
sem er í flokknum hníslalyf og önnur
lyf.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1464/2004 frá 17. ágúst 2004
um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri
aukefnið Monteban, sem er í flokknum
hníslalyf og önnur lyf.)
30/2005

11.3.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/626/EB frá 26. ágúst 2004 um
breytingu á ákvörðun 98/320/EB um
tilhögun tímabundinnar tilraunar að því
er varðar sýnatöku og prófanir á fræi
samkvæmt tilskipunum ráðsins
66/400/EBE, 66/401/EBE, 66/402/EBE
og 69/208/EBE.)

31/2005

11.3.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/22/EB frá 31. mars 2004 um
mælitæki.)

32/2005

11.3.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/33/EB frá 22. mars 2004 um
framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins
og ráðsins 2002/98/EB með tilliti til
sérstakra tæknilegra krafna er varða blóð
og blóðhluta.)

33/2005

11.3.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/96/EB frá 27. september 2004 um
breytingu á tilskipun ráðsins
76/769/EBE að því er varðar takmörkun
á markaðssetningu og notkun nikkels í
byrjunarlokka og pinna fyrir húðgötun,
með tilliti til aðlögunar I. viðauka við
tilskipunina að tækniframförum.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

38. hefti, 2005,
bls. 16

12.3.2005

12.3.2005

38. hefti, 2005,
bls. 17

12.3.2005

12.3.2005

38. hefti, 2005,
bls. 18

12.3.2005

12.3.2005

38. hefti, 2005,
bls. 19

12.3.2005

12.3.2005

2004/98/EB frá 30. september 2004 um
breytingu á tilskipun
ráðsins 76/769/EBE að því er varðar
takmörkun á markaðssetningu og notkun
pentabrómdífenýletra í
neyðarrýmingarkerfi loftfara, með tilliti
til aðlögunar 1. viðauka við tilskipunina
að tækniframförum.)
34/2005

11.3.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/9/EB frá 11. febrúar 2004 um
skoðun og sannprófun á góðum
starfsvenjum við rannsóknir.
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/10/EB frá 11. febrúar 2004 um
samræmingu ákvæða í lögum og
stjórnsýslufyrirmælum um beitingu
meginreglna varðandi góðar starfsvenjur
við rannsóknir og sannprófun á beitingu
þeirra vegna prófana á íðefnum.)

35/2005

11.3.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar
2004/394/EB frá 29. apríl 2004 um
árangur af áhættumati og áætlanir sem
miða að því að draga úr áhættu vegna
efnanna asetónítríls, akrýlamíðs,
akrýlnítríls, akrýlsýru, bútadíens,
vetnisflúoríðs, vetnisperoxíðs,
metakrýlsýru, metýlmetakrýlats, tólúens
og tríklórbensens.)

36/2005

11.3.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/12/EB frá 11. febrúar 2004 um
breytingu á tilskipun 94/62/EB um
umbúðir og umbúðaúrgang.)

37/2005

11.3.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/44/EB frá 16. júní 2003 um
breytingu á tilskipun 94/25/EB um
samræmingu laga og
stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna um
skemmtibáta.)

Nr. 49

29. desember 2006

Nr.

Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

38/2005

11.3.2005

Breyting á XI. viðauka
(Fjarskiptaþjónusta) við EESsamninginn.

38. hefti, 2005,
bls. 20

12.3.2005

12.3.2005

38. hefti, 2005,
bls. 21

12.3.2005

12.3.2005

38. hefti, 2005,
bls. 22

12.3.2005

12.3.2005

38. hefti, 2005,
bls. 23

12.3.2005

12.3.2005

38. hefti, 2005,
bls. 24

12.3.2005

12.3.2005

(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/641/EB frá 14. september 2004 um
breytingu á ákvörðun 2002/627/EB um
að koma á fót evrópskum hópi
eftirlitsaðila með rafrænum
fjarskiptanetum og -þjónustu.)
39/2005

11.3.2005

Breyting á XI. viðauka
(Fjarskiptaþjónusta) við EESsamninginn.
(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/411/EB frá 28. apríl 2004 um
fullnægjandi vernd persónuupplýsinga á
Mön.)

40/2005

11.3.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) og bókun 21 (um
framkvæmd samkeppnisreglna sem gilda
um fyrirtæki) við EES-samninginn.
(Reglugerð ráðsins (EB) nr. 411/2004
frá 26. febrúar 2004 um að fella úr gildi
reglugerð (EBE) nr. 3975/87 og breyta
reglugerðum (EBE) nr. 3976/87 og (EB)
nr. 1/2003 með tilliti til flutninga í lofti
milli Bandalagsins og þriðju landa.)

41/2005

11.3.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar
2004/358/EB frá 7. apríl 2004 um
sameiginlegt, evrópskt eyðublað fyrir
leyfisskjöl sem eru gefin út í samræmi
við tilskipun ráðsins 95/18/EB um
veitingu leyfa til járnbrautarfyrirtækja.)

42/2005

11.3.2005

Breyting á XIV. viðauka (Samkeppni)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 772/2004 frá 27. apríl 2004 um
beitingu 3. mgr. 81. gr. sáttmálans
gagnvart flokkum samninga um
tæknilega yfirfærslu.)

43/2005

11.3.2005

Breyting á tilteknum viðaukum og
tveimur bókunum við EES-samninginn.

38. hefti, 2005,
bls. 26

12.3.2005

12.3.2005

44/2005

29.4.2005

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

46. hefti, 2005,
bls. 1

30.4.2005

30.4.2005

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

(EB) nr. 136/2004 frá 22. janúar 2004
um reglur um heilbrigðiseftirlit
dýralæknis á skoðunarstöðvum
Bandalagsins á landamærum með
afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju
löndum.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 282/2004 frá 18. febrúar 2004
um að taka upp skjal til að tilkynna um
komu dýra til Bandalagsins frá þriðju
löndum og um heilbrigðiseftirlit
dýralæknis með þeim.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/253/EB frá 10. mars 2004 um
bráðabirgðaráðstafanir sem gera skal í
Ungverjalandi með tilliti til
heilbrigðiseftirlits dýralæknis með
lifandi dýrum sem eru flutt inn til
Ungverjalands frá Rúmeníu.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/273/EB frá 18. mars 2004 um
aðlögun á ákvörðun 2001/881/EB að því
er varðar viðbætur við og brottfellingu
úr skrá yfir skoðunarstöðvar á
landamærum með tilliti til aðildar
Tékklands, Eistlands, Kýpur, Lettlands,
Litháens, Ungverjalands, Möltu,
Póllands, Slóveníu og Slóvakíu.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 585/2004 frá 26. mars 2004 um
breytingu á reglugerð (EB) nr. 282/2004
um að taka upp skjal til að tilkynna um
komu dýra til Bandalagsins frá þriðju
löndum og um heilbrigðiseftirlit
dýralæknis með þeim.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 599/2004 frá 30. mars 2004 um
að samþykkja samræmda fyrirmynd að
vottorði og skoðunarskýrslu í tengslum
við viðskipti innan Bandalagsins með
dýr og afurðir úr dýraríkinu.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/292/EB frá 30. mars 2004 um að
taka upp Traces-kerfið og um breytingu
á ákvörðun 92/486/EBE.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/408/EB frá 26. apríl 2004 um
breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB
og 2002/459/EB að því er varðar
breytingar og frekari viðbætur við
skrána yfir skoðunarstöðvar á

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

46. hefti, 2005,
bls. 4

30.4.2005

30.4.2005

landamærum.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/469/EB frá 29. apríl 2004 um
breytingu á ákvörðun 2001/881/EB að
því er varðar skrána yfir
skoðunarstöðvar á landamærum með
tilliti til aðildar Tékklands, Eistlands,
Kýpur, Lettlands, Litháens,
Ungverjalands, Möltu, Póllands,
Slóveníu og Slóvakíu.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/477/EB frá 29. apríl 2004 um
aðlögun ákvörðunar 2002/459/EB að því
er varðar viðbætur við skrána yfir
einingar í Tracestölvukerfinu vegna
aðildar Tékklands, Eistlands, Kýpur,
Lettlands, Litháens, Ungverjalands,
Möltu, Póllands, Slóveníu og Slóvakíu.)
45/2005

29.4.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/517/EB frá 21. júní 2004 um
breytingu á ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB
að því er varðar skrá yfir
skoðunarstöðvar á landamærum sem eru
viðurkenndar fyrir heilbrigðiseftirlit
dýralæknis með dýrum og dýraafurðum
frá þriðju löndum.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/608/EB frá 19. ágúst 2004 um
breytingu á ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB
að því er varðar skrá yfir
skoðunarstöðvar á landamærum sem eru
viðurkenndar fyrir heilbrigðiseftirlit
dýralæknis með dýrum og dýraafurðum
frá þriðju löndum.)

46/2005

29.4.2005

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

Á ekki við um
Ísland

30.4.2005

30.4.2005

47/2005

29.4.2005

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

Á ekki við um
Ísland

30.4.2005

30.4.2005

48/2005

29.4.2005

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

Á ekki við um
Ísland

30.4.2005

30.4.2005

49/2005

29.4.2005

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

Á ekki við um
Ísland

30.4.2005

30.4.2005

50/2005

29.4.2005

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

Á ekki við um
Ísland

30.4.2005

30.4.2005

Nr. 49

29. desember 2006
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Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
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gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

51/2005

29.4.2005

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

46. hefti, 2005,
bls. 15

30.4.2005

30.4.2005

52/2005

29.4.2005

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

46. hefti, 2005,
bls. 17

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 18

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 19

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 20

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 21

30.4.2005

30.4.2005

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1800/2004 frá 15. október 2004
um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri
aukefnið Cycostat 66G sem er í
flokknum hníslalyf og önnur lyf.)
53/2005

29.4.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2003/120/EB frá 5. desember 2003 um
breytingu á tilskipun 90/496/EBE um
merkingu næringarinnihalds matvæla.)

54/2005

29.4.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/95/EB frá 24. september 2004 um
breytingu á tilskipun ráðsins
90/642/EBE að því er varðar
hámarksgildi bífentrín og
famoxadonleifa sem þar eru sett.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/691 frá 7. október 2004 um
breytingu á ákvörðun 2002/840/EB um
samþykkt skrár yfir stöðvar í þriðju
löndum sem hafa hlotið viðurkenningu
til að geisla matvæli.)

55/2005

29.4.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 746/2004 frá 22. apríl 2004 um
aðlögun tiltekinna reglugerða um lífræna
framleiðslu landbúnaðarafurða og
merkingar þar að lútandi á
landbúnaðarafurðum og matvælum
vegna aðildar Tékklands, Eistlands,
Kýpur, Lettlands, Litháens,
Ungverjalands, Möltu, Póllands,
Slóveníu og Slóvakíu að
Evrópusambandinu.)

56/2005

29.4.2005

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

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

46. hefti, 2005,
bls. 22

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 23

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 24

30.4.2005

30.4.2005

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1481/2004 frá 19. ágúst 2004
um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu
landbúnaðarafurða og merkingar þar að
lútandi á landbúnaðarafurðum og
matvælum.)
57/2005

29.4.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 655/2004 frá 7. apríl 2004 um
breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001
að því er varðar nítrat í matvælum fyrir
ungbörn og smábörn.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 683/2004 frá 13. apríl 2004 um
breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001
að því er varðar aflatoxín og okratoxín A
í matvælum fyrir ungbörn og smábörn.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 684/2004 frá 13. apríl 2004 um
breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001
að því er varðar díoxín.
Tilskipun ráðsins 2004/84/EB frá 10.
júní 2004 um breytingu á tilskipun
2001/113/EB varðandi aldinsultu,
ávaxtahlaup og -mauk og kastaníuhnetumauk með sætuefni til manneldis.)

58/2005

29.4.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 2065/2003 frá 10. nóvember
2003 um reykbragðefni sem eru notuð
eða eru ætluð til notkunar í eða á
matvælum.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/19/EB frá 1. mars 2004 um
breytingu á tilskipun 2002/72/EB um
plastefni og -hluti sem ætlað er að
komast í snertingu við matvæli.)

59/2005

29.4.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1851/2004 frá 25. október 2004
um breytingu á I. viðauka við reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

46. hefti, 2005,
bls. 25

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 26

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 27

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 28

30.4.2005

30.4.2005

er fyrir um sameiginlega aðferð til að
ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í
matvælum úr dýraríkinu.)
60/2005

29.4.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1875/2004 frá 28. október 2004
um breytingu á II. og III. viðauka við
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar
sem mælt er fyrir um sameiginlega
aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa
dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu að
því er varðar natríumsalisýlat og
fenvalerat.)

61/2005

29.4.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2076/2004 frá 3. desember
2004 um fyrstu aðlögun á I. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 2003/2003 um tilbúinn áburð
(EDDHSA og þrígilt ofurfosfat).)

62/2005

29.4.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/99/EB frá 1. október 2004 um
breytingu á tilskipun ráðsins
91/414/EBE í því skyni að bæta við
virku efnunum asetamípríði og
þíaklópríði.)

63/2005

29.4.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/87/EB frá 7. september 2004 um
breytingu á tilskipun ráðsins
76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni
að aðlaga III. viðauka við hana að
tækniframförum.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/88/EB frá 7. september 2004 um
breytingu á tilskipun ráðsins
76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni
að aðlaga III. viðauka við hana að
tækniframförum.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

46. hefti, 2005,
bls. 30

30.4.2005

Beðið
tilkynningar
skv. 103.gr.
EES-samningsins frá
Íslandi.

46. hefti, 2005,
bls. 31

30.4.2005

Beðið
tilkynningar
skv. 103.gr.
EES-samningsins frá
Íslandi.

46. hefti, 2005,
bls. 33

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 34

30.4.2005

30.4.2005

2004/94/EB frá 15. september 2004 um
breytingu á tilskipun ráðsins
76/768/EBE að því er varðar IX.
viðauka.
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.)
64/2005

29.4.2005

Breyting á IX. viðauka
(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 809/2004 frá 29. apríl 2004 um
framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins
og ráðsins 2003/71/EB að því er varðar
upplýsingar í útboðslýsingum, svo og
snið þeirra, upplýsingar, felldar inn með
tilvísun, og birtingu útboðs-lýsinganna,
svo og dreifingu auglýsinga.)

65/2005

29.4.2005

Breyting á IX. viðauka
(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um
markaði fyrir fjármálagerninga og um
breytingu á tilskipunum ráðsins
85/611/EBE og 93/6/EBE og tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB
og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins
93/22/EBE.)

66/2005

29.4.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/89/EB frá 13. september 2004 um
fimmtu aðlögun að tækniframförum á
tilskipun ráðsins 96/49/EB um
samræmingu laga aðildarríkjanna að því
er varðar flutninga á hættulegum farmi
með járnbrautum.)

67/2005

29.4.2005

Breyting á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/110/EB frá 9. desember 2004 um
sjöttu aðlögun að tækniframförum á
tilskipun ráðsins 96/49/EB um
samræmingu laga aðildarríkjanna að því
er varðar flutninga á hættulegum
farmi með járnbrautum.)

Nr. 49

29. desember 2006

Nr.

Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

68/2005

29.4.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.

46. hefti, 2005,
bls. 35

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 36

30.4.2005

30.4.2005

46. hefti, 2005,
bls. 37

30.4.2005

Beðið
tilkynningar
skv. 103.gr.
EES-samningsins frá
Íslandi.

46. hefti, 2005,
bls. 38

30.4.2005

1.8.2005

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2172/2004 frá 17. desember
2004 um breytingu á reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
417/2002 um að flýta innleiðingu á
kröfum um tvöfaldan byrðing eða
sambærilega hönnun fyrir
olíuflutningaskip með einföldum
byrðingi.)
69/2005

29.4.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/883/EB frá 10. desember 2004 um
aðlögun á viðaukanum við tilskipun
ráðsins 95/57/EB um söfnun
tölfræðilegra upplýsinga á sviði
ferðaþjónustu að því er varðar
landaskrárnar.)

70/2005

29.4.2005

Breyting á XXII. viðauka (Félagaréttur)
við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/25/EB frá 21. apríl 2004 um
yfirtökutilboð.)

71/2005

29.4.2005

Breyting á XXII. viðauka (Félagaréttur)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr.
2086/2004 frá 19. nóvember 2004 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 að bæta við IAS-staðli 39.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2236/2004 frá 29. desember
2004 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
alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRSstaðla) nr. 1 og 3 til 5, alþjóðlega
reikningsskilastaðla (IAS-staðla) nr. 1,
10, 12, 14, 16 til 19, 22, 27, 28 og 31 til
41 og túlkanir fastanefndarinnar um
túlkanir (SIC-túlkanir) nr. 9, 22, 28 og

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

46. hefti, 2005,
bls. 40

30.4.2005

30.4.2005

32.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2237/2004 frá 29. desember
2004 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 IAS-staðal 32 og túlkun túlkunarnefndar um alþjóðlegu reikningsskilastaðlana, IFRIC-túlkun nr. 1.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2238/2004 frá 29. desember
2004 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 alþjóðlegan reikningsskilastaðal
IFRS 1, IAS-staðla nr. 1 til 10, 12 til 17,
19 til 24, 27 til 38, 40 og 41 og túlkanir
fastanefndarinnar um túlkanir (SICtúlkanir) nr. 1 til 7, 11 til 14, 18 til 27 og
30 til 33.)
72/2005

29.4.2005

Breyting á bókun 31 við EESsamninginn, um samvinnu á sérstökum
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins.
(Samningur um að bæta við undirbúningsaðgerðum vegna eflingar öryggisrannsókna í Evrópuríkjunum (2005).)

73/2005

29.4.2005

Breyting á bókun 31 við EESsamninginn, um samvinnu á sérstökum
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins.

46. hefti, 2005,
bls. 41

30.4.2005

30.4.2005

74/2005

29.4.2005

Breyting á bókun 31 við EESsamninginn, um samvinnu á sérstökum
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins.

46. hefti, 2005,
bls. 42

30.4.2005

30.4.2005

75/2005

29.4.2005

Breyting á bókun 31 við EESsamninginn, um samvinnu á sérstökum
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins.

46. hefti, 2005,
bls. 43

30.4.2005

20.12.2005

76/2005

10.6.2005

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

52. hefti, 2005,
bls. 1

11.6.2005

11.6.2005

(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/104/EB frá 14. október 2004 um
aðlögun að tækniframförum á tilskipun
ráðsins 72/245/EBE um rafsegultruflanir
(rafsegulsviðssamhæfi) í ökutækjum og
um breytingu á tilskipun 70/156/EBE
um samræmingu laga aðildarríkjanna
um gerðarviðurkenningu á vélknúnum

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

52. hefti, 2005,
bls. 3

11.6.2005

11.6.2005

52. hefti, 2005,
bls. 4

11.6.2005

11.6.2005

52. hefti, 2005,
bls. 5

11.6.2005

11.6.2005

52. hefti, 2005,
bls. 6

11.6.2005

11.6.2005

ökutækjum og eftirvögnum þeirra.)
77/2005

10.6.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1452/2003 frá 14. ágúst 2003
um að viðhalda undanþágunni, sem
kveðið er á um í a-lið 3. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2092/91,
að því er varðar tilteknar tegundir fræs
og plöntufjölgunarefnis, og að mæla
fyrir um reglur um málsmeðferð og
viðmiðanir varðandi þá undanþágu.)

78/2005

10.6.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/97/EB frá 27. september 2004 um
breytingu á tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar
2004/60/EB að því er varðar fresti.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/2/EB frá 19. janúar 2005 um
breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/
EBE í því skyni að bæta við virku
efnunum Ampelomyces quisqualis og
Gliocladium catenulatum.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/3/EB frá 19. janúar 2005 um
breytingu á tilskipun ráðsins
91/414/EBE í því skyni að bæta við
virku efnunum ímasósúlfúroni,
laminaríni, metoxýfenósíði og smetólaklóri.)

79/2005

10.6.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/42/EB frá 21. apríl 2004 um
takmörkun á losun rokgjarnra, lífrænna
efnasambanda vegna notkunar lífrænna
leysiefna í tiltekinni málningu og lakki
og efnum til lakkviðgerða á ökutækjum
og um breytingu á tilskipun
1999/13/EB.)

80/2005

10.6.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

52. hefti, 2005,
bls. 7

11.6.2005

1.2.2006

52. hefti, 2005,
bls. 9

11.6.2005

11.6.2005

52. hefti, 2005,
bls. 10

11.6.2005

11.6.2005

52. hefti, 2005,
bls. 11

11.6.2005

11.6.2005

2003/887/EB frá 11. desember 2003 um
framkvæmd og notkun evrópskra
þolhönnunar-staðla fyrir
byggingarmannvirki og byggingar-vörur
í burðarvirki.)
82/2005

10.6.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 881/2004 frá 29. apríl 2004 um
stofnun Járnbrautastofnunar Evrópu.)

83/2005

10.6.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/111/EB frá 9. desember 2004 um
fimmtu aðlögun að tækniframförum á
tilskipun ráðsins 94/55/EB um
samræmingu á lögum aðildarríkjanna
varðandi flutning á hættulegum farmi á
vegum.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/112/EB frá 13. desember 2004 um
aðlögun að tækniframförum á tilskipun
ráðsins 95/50/EB um samræmt eftirlit
með flutningi á hættulegum farmi á
vegum.)

84/2005

10.6.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 13/2005 frá 6. janúar 2005 um
framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um
hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og
lífskjör (EU-SILC) að því er varðar
skrána yfir aukamarkbreytur varðandi
félagslega
þátttöku.)

85/2005

10.6.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB, KBE) nr. 116/2005 frá 26. janúar
2005 um meðferð á endurgreiðslu
virðisaukaskatts til ógjaldskyldra
einstaklinga og til gjaldskyldra
einstaklinga vegna starfsemi sem nýtur
undanþágu að því er varðar reglugerð
ráðsins (EB, KBE) nr. 1287/2003 um
samræmingu vergra þjóðartekna á
markaðsvirði.)

Nr. 49

29. desember 2006

Nr.

Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

86/2005

10.6.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.

52. hefti, 2005,
bls. 12

11.6.2005

11.6.2005

52. hefti, 2005,
bls. 13

11.6.2005

11.6.2005

52. hefti, 2005,
bls. 14

11.6.2005

11.6.2005

52. hefti, 2005,
bls. 15

11.6.2005

11.6.2005

60. hefti, 2005,
bls. 1

8.7.2005

8.7.2005

Á ekki við um

8.7.2005

8.7.2005

(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 184/2005 frá 12. janúar 2005
um hagskýrslur Bandalagsins að því er
varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti
við útlönd og beina, erlenda
fjárfestingu.)
87/2005

10.6.2005

Breyting á XXII. viðauka (Félagaréttur)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 211/2005 frá 4. febrúar 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
alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRSstaðla) 1 og 2 og alþjóðlega
reikningsskilastaðla (IAS-staðla) 12, 16,
19, 32, 33, 38 og 39.)

88/2005

10.6.2005

Breyting á bókun 31 við EESsamninginn, um samvinnu á sérstökum
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins.
(Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
nr. 2241/2004/EB frá 15. desember 2004
um samræmdan lagaramma
Bandalagsins um gagnsæi menntunar og
hæfni (evrópskt starfsmenntavegabréf).)

89/2005

10.6.2005

Breyting á bókun 31 við EESsamninginn, um samvinnu á sérstökum
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins.
(Ákvörðun ráðsins 2005/12/EB frá 20.
desember 2004 um breytingu á ákvörðun
1999/847/EB að því er varðar
framlengingu á aðgerðaáætlun
Bandalagsins á sviði almannavarna.)

90/2005

8.7.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/850/EB frá 3. desember 2004 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.)

91/2005

8.7.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

plantna) við EES-samninginn.

Ísland

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

92/2005

8.7.2005

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

Á ekki við um
Ísland

8.7.2005

8.7.2005

93/2005

8.7.2005

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

Á ekki við um
Ísland

8.7.2005

8.7.2005

94/2005

8.7.2005

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

60. hefti, 2005,
bls. 10

8.7.2005

8.7.2005

60. hefti, 2005,
bls. 11

8.7.2005

8.7.2005

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2148/2004 frá 16. desember
2004 um varanleg leyfi og
bráðabirgðaleyfi fyrir tilteknum
aukefnum og leyfi fyrir nýrri notkun
aukefnis sem þegar er leyft að nota í
fóður.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/116/EB frá 23. desember 2004 um
breytingu á viðaukanum við tilskipun
ráðsins 82/471/EBE að því er varðar
skráningu Candida
guilliermondii.)
95/2005

8.7.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/842/EB frá 1. desember 2004 um
framkvæmdarreglur aðildarríkjanna við
veitingu leyfis fyrir markaðssetningu
fræs yrkja sem sótt hefur verið um
skráningu fyrir í innlendri skrá yfir yrki
nytjaplantna í landbúnaði eða
grænmetistegunda.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/893/EB frá 20. desember 2004 þar
sem kveðið er á um tímabundna
markaðssetningu tiltekins fræs af
tegundinni Secale cereale sem fullnægir
ekki kröfum tilskipunar ráðsins
66/402/EBE.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/894/EB frá 20. desember 2004 þar
sem kveðið er á um tímabundna
markaðssetningu tiltekins fræs af
tegundinni Triticum aestivum sem
fullnægir ekki kröfum tilskipunar
ráðsins
66/402/EBE.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2005/5/EB frá 27. desember 2004 um
tilhögun við samanburðartilraunir og -

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

60. hefti, 2005,
bls. 13

8.7.2005

8.7.2005

60. hefti, 2005,
bls. 15

8.7.2005

8.7.2005

prófanir Bandalagsins á fræi og
fjölgunarefni tiltekinna nytjaplantna í
landbúnaði og grænmetis og
vínviðartegunda samkvæmt tilskipunum
ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE,
68/193/EBE, 92/33/EBE, 2002/54/EB,
2002/55/EB, 2002/56/EB og
2002/57/EB fyrir árin 2005 til 2009.)
96/2005

8.7.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 37/2005 frá 12. janúar 2005 um
eftirlit með hitastigi í flutningatækjum,
geymslum og pakkhúsum fyrir hraðfryst
matvæli.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/5/EB frá 26. janúar 2005 um
breytingu á tilskipun 2002/26/EB að því
er varðar aðferðir við sýnatöku og
greiningu vegna opinbers eftirlits með
magni okratoxíns A í tilteknum
matvælum.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/10/EB frá 4. febrúar 2005 um
sýnatöku- og greiningaraðferðir vegna
opinbers eftirlits með magni
bensó(a)pýrens í matvælum.
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar
2005/108/EB frá 4. febrúar 2005 um
frekari rannsókn á magni fjölhringa,
arómatískra vetniskolefna í tilteknum
matvælum.)

97/2005

8.7.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1935/2004 frá 27. október 2004
um efni og hluti sem ætlað er að komast
í snertingu við matvæli og niðurfellingu
á tilskipunum 80/590/EBE og
89/109/EBE.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 78/2005 frá 19. janúar 2005 um
breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001
að því er varðar þungmálma.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/4/EB frá 19. janúar 2005 um
breytingu á tilskipun 2001/22/EB um
aðferðir við sýnatöku og greiningu

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

60. hefti, 2005,
bls. 17

8.7.2005

8.7.2005

60. hefti, 2005,
bls. 18

8.7.2005

8.7.2005

60. hefti, 2005,
bls. 19

8.7.2005

8.7.2005

60. hefti, 2005,
bls. 20

8.7.2005

8.7.2005

vegna opinbers eftirlits með magni blýs,
kadmíums, kvikasilfurs og 3-MCPD í
matvælum.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 123/2005 frá 26. janúar 2005
um breytingu á reglugerð (EB) nr.
466/2001 að því er varðar okratoxín A.)
98/2005

8.7.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2232/2004 frá 23. desember
2004 um breytingu á I., II. og III.
viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr.
2377/90 þar sem mælt er fyrir um
sameiginlega aðferð til að ákvarða
hámarksmagn leifa dýralyfja í
matvælum úr dýraríkinu að því er varðar
altrenógest, beklómetasondíprópíónat,
klóprostenól,
r-klóprostenól, sorbítanseskvíóleat og
toltrasúríl.)

99/2005

8.7.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 75/2005 frá 18. janúar 2005 um
breytingu á I., II. og III. viðauka við
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar
sem mælt er fyrir um sameiginlega
aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa
dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu að
því er varðar moxídektín, línulegar
alkýlbensensúlfonsýrur, þar sem lengd
alkýlkeðjanna er á bilinu C9 til C13
og innan við 2,5 % keðjanna eru lengri
en C13, og asetýlísóvalerýltýlósín.)

100/2005

8.7.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/9/EB frá 28. janúar 2005 um
breytingu á tilskipun ráðsins
76/768/EBE um snyrtivörur með tilliti til
aðlögunar VII. viðauka við hana að
tækniframförum.)

101/2005

8.7.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

60. hefti, 2005,
bls. 21

8.7.2005

1.9.2006

60. hefti, 2005,
bls. 23

8.7.2005

1.2.2006

60. hefti, 2005,
bls. 25

8.7.2005

8.7.2005

60. hefti, 2005,
bls. 26

8.7.2005

1.9.2006

60. hefti, 2005,
bls. 27

8.7.2005

8.7.2005

2005/53/EB frá 25. janúar 2005 um
beitingu e-liðar 3. mgr. 3. gr. tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB
gagnvart fjarskiptabúnaði sem ætlaður er
þátttöku í sjálfvirka auðkenniskerfinu
(AIS).)
102/2005

8.7.2005

Breyting á IV. viðauka (Orka) við EESsamninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2001/77/EB frá 27. september 2001 um
að auka framleiðslu rafmagns með
endurnýjanlegum orkugjöfum til
notkunar á innri raforkumarkaði.)

103/2005

8.7.2005

Breyting á XI. viðauka
(Fjarskiptaþjónusta) við EESsamninginn.
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr.
460/2004 frá 10. mars 2004 um að koma
á fót Net- og upplýsingaöryggisstofnun
Evrópu.)

104/2005

8.7.2005

Breyting á XI. viðauka
(Fjarskiptaþjónusta) við EESsamninginn.
(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/535/EB frá 14. maí 2004 um
fullnægjandi vernd persónuupplýsinga
sem koma fram í nafnalista yfir
flugfarþega sem sendur
er Tolla- og landamæraeftirliti
Bandaríkjanna (United States’ Bureau of
Customs and Border Protection).)

105/2005

8.7.2005

Breyting á XI. viðauka
(Fjarskiptaþjónusta) við EESsamninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/98/EB frá 17. nóvember 2003 um
endurnotkun upplýsinga frá hinu
opinbera.)

106/2005

8.7.2005

Breyting á XIV. viðauka (Samkeppni)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 611/2005 frá 20. apríl 2005 um
breytingu á reglugerð (EB) nr. 823/2000
um beitingu 3. mgr. 81. gr. sáttmálans
gagnvart tilteknum flokkum samninga,
ákvarðana og samstilltra aðgerða milli
áætlunarskipafélaga
(skipafélagasamtaka).)

Nr. 49

29. desember 2006

Nr.

Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

107/2005

8.7.2005

Breyting á ýmsum viðaukum og bókun
31 við EES-samninginn.

60. hefti, 2005,
bls. 28

8.7.2005

8.7.2005

66. hefti, 2005,
bls. 1

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 3

1.10.2005

1.10.2005

(Tímabundnar ráðstafanir sem gerðar
hafa verið á grundvelli 55. gr. laga um
aðildarskilmála
Lýðveldisins Tékklands, Lýðveldisins
Eistlands,
Lýðveldisins Kýpur, Lýðveldisins
Lettlands, Lýðveldisins Litháens,
Lýðveldisins Ungverja-lands,
Lýðveldisins Möltu, Lýðveldisins
Póllands, Lýðveldisins Slóveníu og
Lýðveldisins Slóvakíu vegna gerða sem
felldar hafa verið inn í samninginn.)
108/2005

30.9.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/6/EB frá 26. janúar 2005 um
breytingu á tilskipun 71/250/EBE að því
er varðar skýrslugjöf og túlkun
niðurstaðna greininga sem krafist er
samkvæmt tilskipun 2002/32/EB.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/7/EB frá 27. janúar 2005 um
breytingu á tilskipun 2002/70/EB um
kröfur við ákvörðun á magni díoxína og
PCB-efna, sem líkjast díoxíni, í fóðri.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 255/2005 frá 15. febrúar 2005
um varanlegt leyfi fyrir tilteknum
aukefnum í fóðri.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 358/2005 frá 2. mars 2005 um
ótímabundið leyfi fyrir tilteknum
aukefnum og leyfi fyrir nýrri notkun
aukefna sem þegar er leyft að nota í
fóður.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr.
378/2005 frá 4. mars 2005 um
nákvæmar reglur um framkvæmd
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1831/2003 að því er varðar
skyldur og starfsemi
tilvísunarrannsóknastofu Bandalagsins í
tengslum við umsóknir um leyfi fyrir
aukefnum í fóðri.)

109/2005

30.9.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

66. hefti, 2005,
bls. 4

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 5

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 6

1.10.2005

1.10.2005

2005/8/EB frá 27. janúar 2005 um
breytingu á I. viðauka við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB
um óæskileg efni í fóðri.)
110/2005

30.9.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Tilskipun ráðsins 2004/117/EB frá 22.
desember 2004 um breytingu á
tilskipunum 66/401/EBE, 66/402/EBE,
2002/54/EB, 2002/55/EB og
2002/57/EB að því er varðar
prófanir sem fara fram undir opinberu
eftirliti og að því er varðar jafngildi fræs
sem er framleitt í þriðju löndum.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/114/EB frá 7. febrúar 2005 um að
halda áfram á árinu 2005
samanburðartilraunum
og -prófunum á vegum Bandalagsins,
sem hófust árið 2004, á fræi og
fjölgunarefni plantna
af grasætt, Medicago sativa L. og Beta
samkvæmt tilskipunum ráðsins
66/401/EBE og 2002/54/EB.)

111/2005

30.9.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/21/EB frá 7. mars 2005 um
aðlögun að tækniframförum á tilskipun
ráðsins 72/306/EBE um samræmingu
laga aðildarríkjanna varðandi aðgerðir
gegn mengandi efnum í útblæstri
dísilhreyfla til notkunar í ökutækjum.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/27/EB frá 29. mars 2005 um
breytingu, að því er varðar aðlögun að
tækniframförum, á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/97/EB
um samræmingu laga aðildarríkjanna
um
gerðarviðurkenningu á búnaði til að
auka sjónsvið og ökutækjum með slíkum
búnaði.)

112/2005

30.9.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/11/EB frá 16. febrúar 2005 um
breytingu, að því er varðar aðlögun að

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

66. hefti, 2005,
bls. 7

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 8

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 9

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 10

1.10.2005

1.4.2006

tækniframförum, á tilskipun ráðsins
92/23/EBE varðandi hjólbarða á
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum
þeirra
og ásetningu þeirra.)
113/2005

30.9.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/13/EB frá 21. febrúar 2005 um
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2000/25/EB varðandi losun
mengandi lofttegunda og agna frá
hreyflum dráttarvéla fyrir landbúnað eða
skógrækt, og um breytingu á I. viðauka
við
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/37/EB varðandi
gerðarviðurkenningu á dráttarvélum
fyrir landbúnað eða skógrækt.)

114/2005

30.9.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2004/115/EB frá 15. desember 2004 um
breytingu á tilskipun ráðsins
90/642/EBE að því er varðar
hámarksgildi fyrir tilteknar
varnarefnaleifar sem þar eru sett.)

115/2005

30.9.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2254/2004 frá 27. desember
2004 um breytingu á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 2092/91 um lífræna
framleiðslu landbúnaðarafurða og
merkingar þar að lútandi á
landbúnaðarafurðum
og matvælum.)

116/2005

30.9.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/23/EB frá 31. mars 2004 um
setningu gæða- og öryggisstaðla um
gjöf, öflun, prófun, vinnslu, varðveislu,
geymslu og dreifingu vefja og frumna úr
mönnum.)

Nr. 49

29. desember 2006

Nr.

Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

117/2005

30.9.2005

Breyting á VI. viðauka (Félagslegt
öryggi) við EES-samninginn.

66. hefti, 2005,
bls. 11

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 12

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 14

1.10.2005

1.4.2006

66. hefti, 2005,
bls. 15

1.10.2005

Beðið
tilkynningar
skv. 103.gr.

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 77/2005 frá 13. janúar 2005 um
breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr.
574/72 sem kveður á um framkvæmd
reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um
beitingu almannatryggingareglna
gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi
einstaklingum og aðstandendum þeirra
sem flytjast á milli aðildarríkja.)
118/2005

30.9.2005

Breyting á VI. viðauka (Félagslegt
öryggi) við EES-samninginn.
(Ákvörðun framkvæmdaráðs
Evrópubandalaganna um félagslegt
öryggi farandlaunþega nr. 199 frá 13.
október 2004 um fyrirmyndir að
eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna
beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr.
1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 300röðin).
Ákvörðun framkvæmdaráðs
Evrópubanda-laganna um félagslegt
öryggi farandlaunþega nr. 200 frá 15.
desember 2004 um starfsemi og skipan
tækninefndar um gagnavinnslu er heyrir
undir framkvæmdaráð um félagslegt
öryggi farandlaunþega.
Ákvörðun framkvæmdaráðs
Evrópubanda-laganna um félagslegt
öryggi farandlaunþega nr. 201 frá 15.
desember 2004 um fyrirmyndir að
eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna
beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr.
1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 400röðin).)

119/2005

30.9.2005

Breyting á IX. viðauka
(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2005/1/EB frá 9. mars 2005 um
breytingu á tilskipunum ráðsins 73/239/
EBE, 85/611/EBE, 91/675/EBE,
92/49/EBE og 93/6/ EBE og tilskipunum
94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB,
2001/34/EB, 2002/83/EB og
2002/87/EB í því skyni að koma á nýju
skipulagi í nefndum á sviði
fjármálaþjónustu.)

120/2005

30.9.2005

Breyting á IX. viðauka
(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/109/EB frá 15. desember 2004 um
samhæfingu krafna um gagnsæi í
tengslum við upplýsingar um útgefendur
verðbréfa sem eru skráð á skipulegan
markað og um breytingu á
tilskipun 2001/34/EB.)
121/2005

30.9.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.

Gildistaka

EES-samningsins frá
Íslandi.

66. hefti, 2005,
bls. 16

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 17

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 18

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 20

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,

1.10.2005

1.10.2005

(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/12/EB frá 18. febrúar 2005 um
breytingu á I. og II. viðauka við
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/25/EB um sérkröfur um
stöðugleika ekjufarþegaskipa.)
122/2005

30.9.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 381/2005 frá 7. mars 2005 um
breytingu á reglugerð (EB) nr.
1702/2003 um framkvæmdarreglur
varðandi lofthæfis- og
umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi
framleiðsluvara, hluta og búnaðar og
varðandi vottun hönnunar- og
framleiðslufyrirtækja.)

123/2005

30.9.2005

Breyting á XV. viðauka (Ríkisaðstoð)
og bókun 26 (um valdsvið og störf
eftirlitsstofnunar EFTA á sviði
ríkisaðstoðar) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 794/2004 frá 21. apríl 2004 um
framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr.
659/1999 um ítarlegar reglur um
beitingu 93. gr. EB-sáttmálans.)

124/2005

30.9.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 546/2005 frá 8. apríl 2005 um
breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 437/2003 að því er
varðar úthlutun kóða til
skýrslugjafarlanda og um breytingu á
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
1358/2003 að því er varðar uppfærslu
skrárinnar yfir flugvelli Bandalagsins.)

125/2005

30.9.2005

Breyting á XXI. viðauka

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.

bls. 21

66. hefti, 2005,
bls. 22

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 24

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 32

1.10.2005

1.10.2005

66. hefti, 2005,
bls. 33

1.10.2005

1.10.2005

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 179/2005 frá 2. febrúar 2005
um breytingu á reglugerð (EB) nr.
1917/2000 að því er varðar
gagnasendingar til
framkvæmdastjórnarinnar.)
126/2005

30.9.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 384/2005 frá 7. mars 2005 um
samþykkt áætlunar um sérstakar
einingar, sem ná yfir tímabilið 2007 til
2009, fyrir vinnumarkaðskönnunina sem
kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB)
nr. 577/98.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 388/2005 frá 8. mars 2005 um
samþykkt forskrifta fyrir sérstaka
einingu um umskiptin frá vinnu til
starfsloka fyrir árið 2006 sem kveðið er
á um reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98
og um breytingu á reglugerð (EB) nr.
246/2003.)

127/2005

30.9.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2139/2004 frá 8. desember
2004 um breytingu og framkvæmd
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 571/88 og
um breytingu á ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2000/115/EB
með tilliti til skipulags kannana
Bandalagsins á
framleiðsluskipan á bújörðum árin 2005
og 2007.)

128/2005

30.9.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 306/2005 frá 24. febrúar 2005
um breytingu á I. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
138/2004 um hagrænar
landbúnaðarskýrslur í Bandalaginu.)

129/2005

30.9.2005

Breyting á bókun 31 við EESsamninginn, um samvinnu á sérstökum
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins.
(Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
nr. 456/2005/EB frá 9. mars 2005 um

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

4. hefti 2006,
bls. 1

22.10.2005

22.10.2005

4. hefti 2006,
bls. 2

22.10.2005

22.10.2005

4. hefti 2006,
bls. 3

22.10.2005

22.10.2005

4. hefti 2006,
bls. 4

22.10.2005

22.10.2005

4. hefti 2006,
bls. 5

22.10.2005

22.10.2005

áætlun Bandalagsins til margra ára um
að gera stafrænt efni í Evrópu
aðgengilegra, nothæfara og hagnýtara.)
130/2005

21.10.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 521/2005 frá 1. apríl 2005 um
varanlegt leyfi fyrir aukefni og
bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun
tiltekinna aukefna sem þegar er leyft að
nota í fóður.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 600/2005 frá 18. apríl 2005 um
nýtt leyfi til 10 ára til að nota hníslalyf
sem aukefni í fóðri, um bráðabirgðaleyfi
fyrir aukefni og varanlegt leyfi fyrir
tilteknum aukefnum í fóðri.)

131/2005

21.10.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 273/2004 frá 11. febrúar 2004
um forefni ávana- og fíkniefna.)

132/2005

21.10.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun ráðsins 2005/25/EB frá 14.
mars 2005 um breytingu á VI. viðauka
við tilskipun 91/414/EBE að því er
varðar plöntuvarnarefni sem innihalda
örverur.)

133/2005

21.10.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 642/2005 frá 27. apríl 2005 um
kröfur, sem gerðar eru til innflytjenda og
framleiðenda tiltekinna forgangsefna,
um prófanir og upplýsingar í samræmi
við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93
um mat og eftirlit með áhættu skráðra
efna.)

134/2005

21.10.2005

Breyting á XVIII. viðauka (Öryggi og
hollustuhættir á vinnustöðum,
vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við
EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/37/EB frá 29. apríl 2004 um

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

4. hefti 2006,
bls. 6

22.10.2005

22.10.2005

verndun starfsmanna gegn hættu af
váhrifum krabbameinsvalda eða
stökkbreytivalda við vinnu sína (sjötta
sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr.
tilskipunar ráðsins 89/391/EBE).)
135/2005

21.10.2005

Breyting á bókun 31 við EESsamninginn, um samvinnu á sérstökum
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins.
(Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
nr. 1600/2002/EB frá 22. júlí 2002 um
sjöttu
aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði
umhverfismála.)

136/2005

21.10.2005

Breyting á bókun 4 við EESsamninginn, um upprunareglur.

63. hefti 2005,
bls. 1

22.10.2005

22.10.2005

137/2005

2.12.2005

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

10. hefti 2006,
bls. 1

3.12.2005

3.12.2005

(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.
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
fisk.
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.
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).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2005/107/EB frá 2. febrúar 2005 um
breytingu á I. og II. viðauka við
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Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir
viðurkennd svæði og viðurkenndar
eldisstöðvar með tilliti til
fisksjúkdómanna
veirublæðingar og/eða iðradrep.
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/EB.).
138/2005

2.12.2005

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

Á ekki við um
Ísland

3.12.2005

3.12.2005

139/2005

2.12.2005

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

Á ekki við um
Ísland

3.12.2005

3.12.2005

140/2005

2.12.2005

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

Á ekki við um
Ísland

3.12.2005

3.12.2005

141/2005

2.12.2005

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

10. hefti 2006,
bls. 11

3.12.2005

3.12.2005

10. hefti 2006,
bls. 13

3.12.2005

3.12.2005

(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.
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.
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).
142/2005

2.12.2005

Breyting á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn.
(Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2005/435/EB frá 9. júní 2005 um
tímabundna markaðssetningu tiltekins

Nr. 49
Nr.

29. desember 2006
Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

10. hefti 2006,
bls. 14

3.12.2005

3.12.2005

10. hefti 2006,
bls. 15

3.12.2005

3.12.2005

10. hefti 2006,
bls. 16

3.12.2005

3.12.2005

10. hefti 2006,
bls. 17

3.12.2005

Beðið
tilkynningar
skv. 103.gr.
EES-samningsins frá
Íslandi.

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.)
143/2005

2.12.2005

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

144/2005

2.12.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 648/2004 frá 31. mars 2004 um
þvotta- og hreinsiefni.)

145/2005

2.12.2005

Breyting á II. viðauka (Tæknilegar
reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn.
(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2005/20/EB frá 9. mars 2005 um
breytingu á tilskipun 94/62/EB um
umbúðir og umbúðaúrgang.)

146/2005

2.12.2005

Breyting á IV. viðauka (Orka) við EESsamninginn.
(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1228/2003 frá 26. júní 2003 um
skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir
raforkuviðskipti yfir landamæri.
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.
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.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2003/796/EB frá 11. nóvember 2003 um
að koma á fót evrópskum hópi
eftirlitsaðila með rafmagni og gasi.)

Nr. 49

29. desember 2006
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Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

148/2005

2.12.2005

Breyting á XI. viðauka
(Fjarskiptaþjónusta) við EESsamninginn.

10. hefti 2006,
bls. 20

3.12.2005

3.12.2005

10. hefti 2006,
bls. 21

3.12.2005

3.12.2005

10. hefti 2006,
bls. 22

3.12.2005

3.12.2005

10. hefti 2006,
bls. 23

3.12.2005

3.12.2005

(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.
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.)
149/2005

2.12.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(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.)

150/2005

2.12.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2005/23/EB frá 8. mars 2005 um
breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2001/25/EB um lágmarksþjálfun
sjómanna.)

151/2005

2.12.2005

Breyting á XIII. viðauka
(Flutningastarfsemi) við EESsamninginn.
(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.
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.)

Nr. 49

29. desember 2006

Nr.

Dags.

Efni

Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

152/2005

2.12.2005

Breyting á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn.

10. hefti 2006,
bls. 24

3.12.2005

Beðið
tilkynningar
skv. 103.gr.
EES-samningsins frá
Íslandi.

10. hefti 2006,
bls. 25

3.12.2005

3.12.2005

10. hefti 2006,
bls. 26

3.12.2005

3.12.2005

10. hefti 2006,
bls. 27

3.12.2005

3.12.2005

10. hefti 2006,
bls. 29

3.12.2005

3.12.2005

(Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2004/36/EB frá 21. apríl 2004 um öryggi
loftfara frá þriðju löndum sem nota
flugvelli Bandalagsins.)
153/2005

2.12.2005

Breyting á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 488/2005 frá 21. mars 2005 um
þóknanir og gjöld sem
Flugöryggisstofnun Evrópu innheimtir.)

154/2005

2.12.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(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).

155/2005

2.12.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 750/2005 frá 18. maí 2005 um
landa- og svæðaflokkunarkerfi í
hagskýrslum um utanríkisverslun
Bandalagsins og viðskipti milli
aðildarríkja þess.
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.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 782/2005 frá 24. maí 2005 um
snið fyrir afhendingu niðurstaðna í
hagskýrslum um úrgang.
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.)

156/2005

2.12.2005

Breyting á XXI. viðauka
(Hagskýrslugerð) við EES-samninginn.
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Birting í EESviðbæti við
Stjórnartíðindi
EB

Fyrirhuguð
gildistaka
samkvæmt
ákvörðun

Gildistaka

10. hefti 2006,
bls. 31

3.12.2005

3.12.2005

10. hefti 2006,
bls. 32

3.12.2005

3.12.2005

(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.
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.
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.)
157/2005

2.12.2005

Breyting á XXII. viðauka (Félagaréttur)
við EES-samninginn.
(Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar
2004/913/EB frá 14. desember 2004 um
að stuðla að viðeigandi fyrirkomulagi að
því er varðar starfskjör stjórnenda
skráðra félaga.
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
eftirlitsstjórna.)

158/2005

2.12.2005

Breyting á XXII. viðauka (Félagaréttur)
við EES-samninginn.
(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.)
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