
Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 1 

1 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  EØS-komitébeslutning om anvendelse for Island 
av kommisjonsvedtak 2001/183/EF om 
fastsettelse av prøvetakingsplaner og 
diagnostiske metoder for å påvise og bekrefte 
forekomst av visse fiskesykdommer, og om 
oppheving av vedtak 92/532/EØF 

-  *  

2 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Rådsforordning (EF) nr. 355/2003 om 
godkjenning av tilsetjingsstoffet avilamycin i 
fôrvarer 

01.03.03  * Gjennomføring meldt 
22.04.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003 om 
endring av vilkårene for godkjenning av flere 
tilsetningsstoffer som tilhører gruppen 
mikronæringsstoffer i fôrvarer 

26.01.04  * Gjennomføring meldt 
22.04.05 

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1831/2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer 

18.10.04  * Gjennomføring meldt 
22.04.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2003 om 
tiårig godkjenning av bruk av et koksidiostatikum 
i fôrvarer 

11.11.03  * Gjennomføring meldt 
22.04.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2112/2003 om 
rettelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 
1334/2003 om endring av vilkårene for 
godkjenning av flere tilsetningsstoffer som 
tilhører gruppen mikronnæringsstoffer i fôrvarer 

02.12.03  * Gjennomføring meldt 
22.04.05 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 2 

3 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Kommisjonsdirektiv 2004/78/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF 
om varmeanlegg for motorvogner og deres 
tilhengere og rådsdirektiv 70/156/EØF, for å 
tilpasse dem til den tekniske utvikling 

30.09.04  * Gjennomføring meldt 
14.03.05 

4 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/11/EF 
om endring av rådsdirektiv 92/24/EØF om 
hastighetsbegrensere eller lignende 
hastighetsbegrensende systemer montert i visse 
motorvogngrupper 

17.11.04  * Gjennomføring meldt 
14.03.05 

5 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Kommisjonsdirektiv 2004/86/EF om endring av 
rådsdirektiv 93/93/EØF om masser og 
dimensjoner for motorvogner med to eller tre hjul, 
for å tilpasse det til den tekniske utviklingen 

31.12.04  * Gjennomføring meldt 
14.03.05 

6 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 3 

  Kommisjonsdirektiv 2004/61/EF om endringer i 
vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/ 
EØF og 90/642/EØF med hensyn til 
grenseverdier for rester av plantevernmidler som 
det er forbudt å bruke i Det europeiske fellesskap 

26.12.04  *  

7 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/65/EF 
om endring av rådsdirektiv 86/609/EØF om 
tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til andre 
vitenskapelige formål 

16.09.04  *  

8 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2003/2003 om gjødsel 

11.12.03  * Gjennomføring meldt 
02.12.05 

9 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/17/EF 
om endring av direktiv 98/70/EF om kvaliteten på 
bensin og dieselolje 

01.01.04  * Gjennomføring meldt 
23.05.05 

10 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 
(Trygd) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  
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Nr. Vedtatt 
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  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1851/2003 om 
endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om 
regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 
1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på 
arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og 
deres familiemedlemmer som flytter innenfor 
Fellesskapet 

11.11.03  * Gjennomføring meldt 
04.05.05 

11 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 
(Trygd) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Avgjerd nr. 197 om overgangsperiodar for 
innføring av det europeiske helsetrygdkortet i 
samsvar med artikkel 5 i avgjerd nr. 191 
(32004D0777) 

01.06.04  *  

 
 

 Beslutning nr. 198 om utskifting og oppheving av 
de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen 
av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) 
nr. 574/72 (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, 
E 119, E 128 og E 128 B) (32004D0562) 

01.06.04  *  

12 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Kommisjonsrekommandasjon 2003/383/EF om 
bruk av finansielle derivater for foretak for 
kollektiv investering i omsettelige verdipapirer 
(investeringsforetak) 

-    

  Kommisjonsrekommandasjon 2003/384/EF om 
visse deler av innholdet i det forenklede 
prospektet omhandlet i oversikt C i vedlegg I til 
rådsdirektiv 85/611/EØF 

-    
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Nr. Vedtatt 

dato 
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13 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/446/EF om fastsettelse 
av de grunnleggende parametrene i de tekniske 
spesifikasjonene for samtrafikkevne vedrørende 
«støy», «godsvogner» og 
«telematikkprogrammer for godstrafikk» nevnt i 
direktiv 2001/16/EF 

01.06.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/447/EF om endring av 
vedlegg A til vedtak 2002/731/EF og om 
fastsettelse av de grunnleggende spesifikasjoner 
for klasse A-systemet (ERTMS) i delsystemet 
«styringskontroll og signaler» i det 
transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog nevnt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/16/EF 

01.06.04  *  

14 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05 Meddelelse iht artikkel 
103 fra ISL 27.02.06. 
Faktisk ikrafttredelse 

01.04.07. 

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
725/2004 om styrket sikring av skip og 
havneanlegg 

19.05.04   * 

15 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05 
eller den dato 
beslutning nr. 
179/2004 trer i 

kraft 

Faktisk ikrafttredelse 
01.06.05 
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Nr. Vedtatt 

dato 
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 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1643/2003 om endring av forordning (EF) nr. 
1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om 
opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet 

01.10.03  * Gjennomføring meldt 
31.05.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 om 
tilpasning av artikkel 6 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 om felles 
regler for sivil luftfart og om opprettelse av et 
europeisk flysikkerhetsbyrå 

28.09.03  * Gjennomføring meldt 
31.05.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 104/2004 om 
fastsettelse av regler for organiseringen og 
sammensetningen av klageinstansen for Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå 

12.02.04  * Gjennomføring meldt 
31.05.05 

16 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05 
eller den dato 
beslutning nr. 
197/2004 trer i 

kraft. 

Faktisk ikrafttredelse 
01.06.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om 
fastsettelse av gjennomføringsregler for 
luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for 
luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og 
utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og 
produksjonsorganisasjoner 

28.09.03  * Gjennomføring meldt 
31.05.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om 
kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og 
luftfartøysprodukter, -deler og  -utstyr og om 
godkjenning av organisasjoner og personell som 
deltar i disse oppgaver 

29.11.03  * Gjennomføring meldt 
31.05.05 
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17 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV 
(Konkurranseregler) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05 
eller den dato 
beslutning nr. 
130/2004 trer i 

kraft.  

Faktisk ikrafttredelse 
19.05.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 463/2004 om 
endring av forordning (EF) nr. 823/2000 om 
anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på 
visse grupper av avtaler, beslutninger og 
samordnet opptreden mellom rederier som driver 
linjefart (konsortier) 

01.05.04   * 

18 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/669/EF om fastsetjing 
av reviderte miljøkriterium for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til kjøleskap, og om 
endring av vedtak 2000/40/EF 

01.05.04  *  

19 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1267/2003 om endring av rådsforordning (EF) nr. 
2223/96 med hensyn til fristen for innsending av 
hovedstørrelsene i nasjonalregnskapene, unntak 
i forbindelse med innsending av 
hovedstørrelsene i nasjonalregnskapene og 
innsending av data om sysselsetting uttrykt i 
utførte timeverk 

07.08.03  *  
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  Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 
1287/2003 om harmonisering av 
bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar (BNI-
forordninga) 

19.07.03  *  

  Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 
1608/2003/EF om utarbeiding og utvikling av 
fellesskapsstatistikkar over vitskap og teknologi 

06.10.03  *  

20 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2004 om krav 
til nøyaktighet for data som er samlet inn i 
samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1172/98 
om statistiske oppgaver over godstransport på 
vei 

27.04.04  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 753/2004 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når det gjelder 
statistikker over vitenskap og teknologi 

13.05.04  *  

21 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

 
 

 Rådsforordning (EF) nr. 1222/2004 om 
utarbeiding og oversending av data om 
kvartalsvis offentlig gjeld 

22.07.04  *  

22 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  
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  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1450/2004 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsvedtak nr. 1608/2003/EF med hensyn til 
utarbeiding og utvikling av fellesskapsstatistikker 
over nyskaping 

03.09.04  *  

23 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05 Meddelelse iht artikkel 
103 fra N 18.05.05. Faktisk 
ikrafttredelse 19.05.05 

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
851/2004 om skiping av eit europeisk senter for 
førebygging av og kontroll med sjukdommar 

20.05.04   * 

24 08.02.05 Om endring av EØS-avtalens 
forretningsorden 

- 23.06.05 
EØS-tillegget 
nr. 32 

09.02.05  

25 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold)  

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Rådsforordning (EF) nr. 21/2004 om opprettelse 
av et system for identifikasjon og registrering av 
sauer og geiter og om endring av forordning (EF) 
nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 
64/432/EØF 

29.01.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/158/EF om endring av 
vedtak 92/216/EØF med hensyn til 
offentliggjøring av listen over 
samordningsmyndigheter 

20.02.04  *  

26 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold)  

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  
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  Kommisjonsvedtak 2004/63/EF om endring av 
vedtak 2003/467/EF med omsyn til godkjenninga 
av visse provinsar i Italia som frie for bovin 
brucellose og enzootisk bovin leukose 

20.01.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/101/EF om endring av 
vedlegg D til direktiv 88/407/EØF om 
helsesertifikat ved handel med sæd fra storfe 
innenfor Fellesskapet 

04.02.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/199/EF om endring av 
vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse 
av visse provinser i Italia som offisielt fri for 
brucellose 

02.03.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/226/EF om godkjenning 
av prøver for påvisning av antistoffer mot bovin 
brucellose innenfor rammen av rådsdirektiv 
64/432/EØF 

06.03.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/230/EF om endring av 
vedtak 2003/467/EF med omsyn til godkjenninga 
av visse provinsar i Italia som frie for bovin 
brucellose og enzootisk bovin leukose 

09.03.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/233/EF om godkjenning 
av laboratorium som skal kontrollere verknaden 
av rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande husdyr 

10.03.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/235/EF om opprettelse 
av tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for 
forsendelser av verpehøner til Finland og Sverige 

11.03.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/252/EF om endring av 
vedtak 2001/106 med hensyn til sædlagre for 
storfe 

17.03.04  *  
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  Kommisjonsvedtak 2004/315/EF om godkjenning 
av systemet med overvakingsnett for 
driftseiningar for storfe, som er innført i 
medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar i 
samsvar med direktiv 64/432/EØF 

06.04.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/320/EF om endring av 
vedtak 93/52/EØF, 2001/618/EF og 2003/467/EF 
når det gjelder de tiltredende staters status med 
hensyn til brucellose (B. melitensis), 
pseudorabies, enzootisk bovin leukose og bovin 
brucellose og tuberkulosesamt Frankrikes status 
med hensyn til pseudorabies 

07.04.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/448/EF om endring av 
vedtak 2004/233/EF med omsyn til lista over 
godkjende laboratorium som skal kontrollere 
verknaden av rabiesvaksinasjon av visse 
kjøtetande husdyr 

30.04.04  *  

27 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold)  

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/328/EF om endring av 
vedlegg I og II til vedtak 2003/634/EF om 
godkjenning av programma med sikte på å gje 
soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er 
godkjende, status som godkjende med omsyn til 
fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi 
(VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) 

08.04.04  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 12 

  Kommisjonsvedtak 2004/373/EF om endring av 
vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om 
utarbeiding av lister over godkjende soner og 
godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til 
hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs 
hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse 
fiskesjukdommane 

23.04.04  * Gjennomføring meldt 
13.01.2006 

  Kommisjonsvedtak 2004/453/EF om 
gjennomføringen av rådsdirektiv 91/67/EØS om 
tiltak mot visse sykdommer hos akvakulturdyr 

30.04.04  *  

28 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold)  

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1259/2004 om 
permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer 
som allerede er godkjent i fôrvarer 

12.07.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1288/2004 om 
permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer 
og midlertidig godkjenning av ny bruk av et 
allerede tillatt tilsetningsstoff i fôrvarer 

18.07.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1332/2004 om 
permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer 
i fôrvarer 

24.07.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1333/2004 om 
permanent godkjenning av et visst tilsetningsstoff 
i fôrvarer 

20.07.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004 om 
permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer 
i fôrvarer 

20.08.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 13 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1465/2004 om 
permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i 
fôrvarer 

21.08.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 

29 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold)  

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1289/2004 om 
den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet 
Deccox®, som tilhører gruppen «koksidiostatika 
og andre stoffer med legemiddelvirkning», i 
fôrvarer 

18.07.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1356/2004 om 
den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet 
Elancoban, som tilhører gruppen «koksidiostatika 
og andre stoffer med legemiddelvirkning», i 
fôrvarer 

30.07.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1455/2004 om 
den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet 
Avatec 15 %, som tilhører gruppen 
«koksidiostatika og andre stoffer med 
legemiddelvirkning», i fôrvarer 

20.08.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1463/2004 om 
den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet 
Sacox 120 microGranulate, som tilhører gruppen 
«koksidiostatika og andre stoffer med 
legemiddelvirkning», i fôrvarer 

21.08.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 14 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1464/2004 om 
den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet 
Monteban, som tilhører gruppen «koksidiostatika 
og andre stoffer med legemiddelvirkning», i 
fôrvarer 

21.08.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 

30 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold)  

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/626/EF om endring av 
vedtak 98/320/EF om gjennomføring av et 
tidsbegrenset forsøk med prøvetaking og analyse 
av frø etter rådsdirektiv 66/400/EØF, 
66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF 

02.09.04  * Gjennomføring meldt 
30.08.05 

31 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering)  

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05 Meddelelse iht artikkel 
103 fra ISL 24.07.06. 
Faktisk ikrafttredelse 

01.09.06. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF 
om måleinstrumenter 

30.04.04   * 

32 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05 Meddelelse iht artikkel 
103 fra ISL 01.06.05. 
Faktisk ikrafttredelse 

01.08.05 

  Kommisjonsdirektiv 2004/33/EF om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til visse 
tekniske krav til blod og blodkomponenter 

19.04.04   Gjennomføring meldt 
19.04.05 

* 

33 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 15 

  Kommisjonsdirektiv 2004/96/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til 
begrensning av markedsføring og bruk av nikkel i 
piercing-smykker for å tilpasse vedlegg I til den 
tekniske utvikling 

18.10.04  * Gjennomføring meldt 
19.08.05 

  Kommisjonsdirektiv 2004/98/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til 
begrensning av markedsføring og bruk av 
pentabromdifenyleter i luftfartøyers 
nødevakueringssystemer for å tilpasse vedlegg I 
til den tekniske utvikling 

01.10.04  * Gjennomføring meldt 
04.10.05 

34 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/9/EF om 
tilsyn og kontroll med god laboratoriepraksis 
(GLP)  

11.03.04  * Gjennomføring meldt 
07.09.2005 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF 
om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av 
prinsippene for god laboratoriepraksis og kontroll 
av deres bruk ved forsøk med kjemiske stoffer  

11.03.04  * Gjennomføring meldt 
         07.09.2005 

35 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Kommisjonsrekommandasjon 2004/394/EF om 
resultatene av risikovurderingen og strategiene 
for risikoreduksjon for stoffene acetonitril, 
akrylamid, akrylnitril, akrylsyre, butadien, 
hydrogenfluorid, hydrogenperoksid, metakrylsyre, 
metylmetakrylat, toluen og triklorbenzen 

-    



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 16 

36 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/12/EF 
om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje 
og emballasjeavfall 

18.02.04  * Gjennomføring meldt 
16.08.05 

37 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/44/EF 
om endring av direktiv 94/25/EF om tilnærming 
av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
lystfartøyer 

26.08.03  *  

38 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Telekommunikasjonstjenester) 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Kommisjonsbeslutning 2004/641/EFom endring 
av beslutning 2002/627/EF om opprettelse av 
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter 
for elektroniske kommunikasjonsnett og -
tjenester 

16.09.04  *  

39 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Telekommunikasjonstjenester) 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/411/EF om tilstrekkelig 
vern av personopplysninger i Isle of Man  

30.04.04  *  

40 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05 eller den 
dato beslutning nr. 

130/2004 trer i 
kraft 

Faktisk ikrafttredelse 
19.05.05 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 17 

  Rådsforordning (EF) nr. 411/2004 om oppheving 
av forordning (EØF) nr. 3975/87 og om endring 
av forordning (EØF) nr. 3976/87 og forordning 
(EF) nr. 1/2003 med hensyn til lufttransport 
mellom Fellesskapet og tredjestater 

09.03.04  *  

41 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

  Kommisjonsrekommandasjon 2004/358/EF om 
bruk av et felles europeisk format for 
lisensdokumenter som utstedes i henhold til 
rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser for 
jernbaneforetak 

-    

42 11.03.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV 
(Konkurranseregler) 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05 
eller den dato 
beslutning nr. 
130/2004 trer i 

kraft 

Faktisk ikrafttredelse 
19.05.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 772/2004 om 
anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på 
grupper av teknologioverføringsavtaler 

01.05.04  *  

43 11.03.05 EØS-komitébeslutning om endring av enkelte 
vedlegg og to protokoller til EØS-avtalen 

 28.07.05 
EØS-tillegget 
nr. 38 

12.03.05  

44 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 18 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 om 
fastsettelse av framgangsmåtene for 
veterinærkontroller ved Fellesskapets 
grensekontrollstasjoner ved import av produkter 
fra tredjestater 

01.03.04  * Gjennomføring meldt 
12.12.2005 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2004 om 
innføring av et dokument for deklarering og 
veterinærkontroll av dyr som innføres til 
Fellesskapet fra tredjestater 

31.03.04  * Gjennomføring meldt 
12.12.05 

 

  Kommisjonsvedtak 2004/253/EF om fastsetjing 
av overgangstiltak som Ungarn skal nytte med 
omsyn til veterinærkontroll med levande dyr som 
vert innførde til Ungarn frå Romania 

01.05.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/273/EF om tilpassing av 
vedtak 2001/881/EF med omsyn til 
grensekontrollstasjonar som skal førast opp i 
eller strykast frå lista over 
grensekontrollstasjonar i samband med 
tilmeldinga av Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia 

01.05.04  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 585/2004 om 
endring av forordning (EF) nr. 282/2004 om 
innføring av et dokument for deklarering og 
veterinærkontroll av dyr som innføres til 
Fellesskapet fra tredjestater 

31.03.04  * Gjennomføring meldt 
12.12.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 om 
vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og 
en inspeksjonsrapport i forbindelse med handel 
innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av 
animalsk opprinnelse 

31.12.04  * Gjennomføring meldt 
12.12.05 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 19 

  Kommisjonsvedtak 2004/292/EF om iverksetting 
av TRACES-systemet og om endring av vedtak 
92/486/EØF 

31.03.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/408/EF om endring av 
vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn 
til endringar og tilføyingar i lista over 
grensekontrollstasjonar 

30.04.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/469/EF om endring av 
vedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over 
grensekontrollstasjonar med sikte på tilmeldinga 
av Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, 
Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia 
og Slovakia 

30.04.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/477/EF om tilpassing av 
vedtak 2002/459/EF med omsyn til tilføyingar i 
lista over einingar i datanettet TRACES som 
følgje av tilmeldinga av Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, 
Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia 

30.04.04  *  

45 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/517/EF om endring av 
kommisjonsvedtak 2001/881/EF med omsyn til 
lista over grensekontrollstasjonar som er 
godkjende til å føre veterinærkontroll med 
produkt og dyr frå tredjestatar 

21.06.04  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 20 

  Kommisjonsvedtak 2004/608/EF om endring av 
kommisjonsvedtak 2001/881/EF med omsyn til 
lista over grensekontrollstasjonar som er 
godkjende til å føre veterinærkontroll med 
produkt og dyr frå tredjestatar 

24.08.04  *  

46 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/25/EF om endring av 
vedtak 2002/657/EF med hensyn til fastsettelse 
av minstekrav til yteevne (MRPL) for visse 
restmengder i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse 

10.01.04  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 445/2004 om 
endring av vedlegg I til rådsdirektiv 92/118/EØF 
med hensyn til dyretarmer, smult og smeltet fett 
samt kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt 

01.05.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/280/EF om fatsetjing av 
overgangsføresegner for marknadsføring av 
visse produkt av animalsk opphav som er 
framstilte i Den tsjekkiske republikken, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia 

01.05.04  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 836/2004 om 
fastsettelse av overgangstiltak for Kypros med 
hensyn til skrapesyke 

02.05.05  *  
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Nr. Vedtatt 
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Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 21 

  Rådsdirektiv 2004/68/EF om fastsettelse av 
dyrehelseregler for import til og transitt gjennom 
Fellesskapet av visse arter levende hovdyr, om 
endring av direktivene 90/426/EØF og 
92/65/EØF og om oppheving av direktiv 
72/462/EØF 

19.11.04  * Gjennomføring meldt 
04.07.2006 

  Kommisjonsvedtak 2004/379/EF om endring av 
vedtak 2001/471/EF med hensyn til 
bakteriologiske undersøkelser i visse 
kjøttbedrifter 

20.05.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/433/EF om fastsetjing 
av overgangstiltak for Latvia om unntak frå 
rådsdirektiv 1999/74/EF med omsyn til burhøgda 
for verpehøner 

01.05.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/439/EF om vedtakelse 
av overgangstiltak til fordel for visse virksomheter 
i kjøttsektoren på Malta 

01.05.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/440/EF om vedtakelse 
av overgangstiltak til fordel for visse virksomheter 
i melkesektoren i Slovakia 

01.05.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/449/EF om godkjenning 
av planene for overvåking av restmengder 
framlagt av Den tsjekkiske republikk, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia i samsvar med rådsdirektiv 
96/23/EF 

01.05.04  *  

47 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 22 

  Kommisjonsvedtak 2004/34/EF om endring av 
vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger 
av vaksinerte dyr fra vernesoner 

13.01.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/146/EF om endring av 
vedtak 2003/135/EF med omsyn til lenging av 
planane for utrydding og vaksinasjon i distriktet 
Bad Kreuznach (Tyskland) og oppheving av 
planane for vaksinasjon i delstaten Saarland 
(Tyskland) 

19.02.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/159/EF om andre 
endring av vedtak 2002/975/EF om innføring av 
vaksinasjon for å utfylle vernetiltaka mot svakt 
sjukdomsframkallande aviær influensa-virus i 
Italia, og om særlege tiltak for kontroll med 
flytting 

20.02.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/288/EF om mellombels 
tilgang for Australia og New Zealand til 
fellesskapsreservane med antigen av munn- og 
klauvsjukevirus 

30.03.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/402/EF om godkjenning 
av kriseplanar for kamp mot aviær influensa og 
Newcastle disease 

27.04.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/430/EF om endring av 
vedtak 2003/828/EF om verne- og 
overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue 
med hensyn til Kypros og Malta 

01.05.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/431/EF om godkjenning 
av visse kriseplanar for kamp mot klassisk 
svinepest 

01.05.04  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 23 

  Kommisjonsvedtak 2004/435/EF om godkjenning 
av visse kriseplanar for kamp mot munn- og 
klauvsjuke 

01.05.04  *  

48 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/550/EF om endring av 
vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytning av 
dyr som er vaksinert mot Blue Tongue, fra 
vernesoner 

05.08.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/554/EF om endring av 
vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF og vedlegg I 
til rådsvedtak 79/542/EØF når det gjelder 
ajourføring av modellen for helsesertifikater for 
sau og geit 

01.06.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/558/EF om 
gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF om 
tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin 
rhinotrakeitt for storfe beregnet på handel 
innenfor Fellesskapet og godkjenning av 
programmene for utrydding som visse 
medlemsstater har lagt fram 

26.07.04  * Gjennomføring meldt 
17.10.2007 

 

  Kommisjonsvedtak 2004/564/EF om 
fellesskapsreferanselaboratoria for 
zoonoseepidemiologi og salmonella og nasjonale 
referanselaboratorium for salmonella 

12.06.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/588/EF om godkjenning 
av at den maltesiske databasen for storfe er i full 
drift 

04.08.04  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 24 

  Kommisjonsvedtak 2004/590/EF om godkjenning 
av at den kypriotiske databasen for storfe er i full 
drift 

06.08.04  *  

49 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2160/2003 om kontroll av salmonella og andre 
spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 
overføres gjennom næringsmidler 

12.06.04  *  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF 
om overvåking av zoonoser og visse zoonotiske 
smittestoffer, om endring av rådsvedtak 
90/424/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 
92/117/EØF 

12.04.04  *  

50 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1472/2004 om 
endring av forordning (EF) nr. 1874/2003 om 
godkjenning av dei nasjonale programma for 
motkjemping av skrapesjuke i visse 
medlemsstatar, og om fastlegging av 
tilleggsgarantiar for avlsprogram for resistens 
mot TSE hjå sauer, i henhold til vedtak 
2003/100/EF 

08.09.04  *  
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Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 25 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1492/2004 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 om tiltak for utryddelse av 
visse typer overførbar spongiform encefalopati 
hos storfe, sau og geit, handel med og innførsel 
av sæd og embryoer fra sau og geit samt 
spesifisert risikomateriale 

13.09.04  *  

51 29.04.05 Om sletting av enkelte rettsakter i EØS-
avtalens vedlegg I om veterinære forhold som 
følge av at det er innført forenklet prosedyre 
for sikkerhets- og beskyttelsestiltak 

- 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

52 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004 om en 
tiårig godkjenning av bruk i fôrvarer av 
tilsetningsstoffet Cycostat 66G som tilhører 
gruppen koksidiostatika og andre stoffer med 
legemiddelvirkning 

19.10.04  * Gjennomføring meldt  
01.07.05 

53 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsdirektiv 2003/120/EF om endring av 
direktiv 90/496/EØF om deklarasjon av 
næringsinnhold i næringsmidler 

31.07.04  * Gjennomføring meldt 
31.05.05 

54 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  
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Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 26 

  Kommisjonsdirektiv 2004/95/EF om endring av 
rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til de 
fastsatte grenseverdiene for bifentrin og 
famoksadon 

25.03.05  * Gjennomføring meldt 
31.05.05 

  Kommisjonsvedtak 2004/691/EF om endring av 
vedtak 2002/840/EF om vedtaking av lista over 
anlegg i tredjestatar som er godkjende for 
stråling av næringsmiddel 

13.10.04  *  

55 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 746/2004 om 
tilpasning av visse forordninger om økologisk 
produksjonsmetode for landbruksprodukter og 
slik angivelse på landbruksprodukter og 
næringsmidler som følge av Den tsjekkiske 
republikks, Estlands, Kypros', Latvias, Litauens, 
Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias 
tiltredelse til Den europeiske union 

01.05.04  * Gjennomføring meldt 
19.10.05 

56 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1481/2004 om 
endring av rådsforordning (EØF) nr.  2092/91 om 
økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på 
landbruksprodukter og næringsmidler 

27.08.04  * Gjennomføring meldt 
19.10.05 

57 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  
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Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-
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Offentlig- 
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Fastsatt dato for 
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Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 27 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 655/2004 om 
endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med 
hensyn til nitrat i næringsmidler for spedbarn og 
småbarn 

28.04.04  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 683/2004 om 
endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med 
hensyn til aflatoksiner og okratoksin A i 
næringsmidler for spedbarn og småbarn 

05.05.04  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 684/2004 om 
endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med 
hensyn til dioksiner 

04.05.04  * Gjennomføring meldt 
19.10.05 

  Rådsdirektiv 2004/84/EF om endring av direktiv 
2001/113/EF om syltetøy, fruktgelé, marmelade 
og kastanjepuré beregnet på konsum 

12.07.04  * Gjennomføring meldt 
13.05.05 

58 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2065/2003 om røykaromaer som brukes eller er 
beregnet på bruk i eller på næringsmidler 

16.06.04  * Gjennomføring meldt 
11.10.05 

  Kommisjonsdirektiv 2004/19/EF om endring av 
direktiv 2002/72 om plastmaterialer og 
plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt 
med næringsmidler 

01.09.05 
* 

  Gjennomføring meldt 
14.06.05 

59 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 28 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1851/2004 om 
endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 
2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for 
fastsettelse av maksimumsgrenser for 
restmengder av veterinærpreparater i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse 

29.10.04  * Gjennomføring meldt 
29.08.05 

60 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1875/2004 om 
endring av vedlegg II og III til rådsforordning 
(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 
Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av 
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse med omsyn til natriumsalisylat og 
fenvalerat 

01.11.04  * Gjennomføring meldt 
29.08.05 

61 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2004 om 
første tilpasning av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2003/2003 om gjødsel (EDDHSA og 
trippelsuperfosfat) 

24.12.04  * Gjennomføring meldt 
02.12.05 

62 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  
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Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 29 

  Kommisjonsdirektiv 2004/99/EF om endring av 
rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på 
oppføring av acetamiprid og thiacloprid som 
aktive stoffer 

30.06.05 
* 

   

63 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  30.04.05  

  Kommisjonsdirektiv 2004/87/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte 
direktiv til den tekniske utviklingen 

01.10.04  * Gjennomføring meldt 
31.05.05 

  Kommisjonsdirektiv 2004/88/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte 
direktiv til den tekniske utviklingen 

01.10.04  * Gjennomføring meldt 
07.09.2005 

  Kommisjonsdirektiv 2004/93/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF med henblikk på 
tilpasning av vedlegg II og III til den tekniske 
utvikling 

30.09.04  * Gjennomføring meldt 
31.05.05 

  Kommisjonsdirektiv 2004/94/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF med hensyn til vedlegg 
IX 

21.09.04  * Gjennomføring meldt 
17.01.2006 

64 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05 Meddelelse iht artikkel 
103 fra ISL. Meddelelse 

fra LIE  30.11.05. 
Meddelelse fra N 24.11.06. 

Faktisk ikrafttredelse 
01.01.07 
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Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 30 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til 
opplysninger i prospekter og deres format, 
integrering ved henvisning og offentliggjøring av 
slike prospekter samt annonsering 

01.07.05   * 
Gjennomføring meldt 

31.08.05 

65 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05 Meddelelse fra LIE 
30.11.05. Meddelelse fra 
ISL 21.12.06. Meddelelse 

fra N 08.06.07. Faktisk 
ikrafttredelse 01.08.07 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF 
om markeder for finansielle instrumenter, om 
endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 
93/22/EØF 

30.04.06 
 

  * 
Gjennomføring meldt 

29.06.2007 + 14.09.2007 

66 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsdirektiv 2004/89/EF om femte 
tilpassing til den tekniske utviklinga av 
rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av 
lovgjevinga i medlemsstatane om 
jarnbanetransport av farleg gods 

30.09.04  *  

67 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  
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Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 31 

  Kommisjonsdirektiv 2004/110/EF om sjette 
tilpassing til den tekniske utviklinga av 
rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av 
lovgjevinga i medlemsstatane om 
jarnbanetransport av farleg gods 

01.07.05 
* 

   

68 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2172/2004 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av 
krav om dobbelt skrog eller tilsvarande 
konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog 

07.01.05  * Gjennomføring meldt 
19.05.05 

69 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/883/EF om tilpasning av 
vedlegget til rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling 
av statistiske opplysninger om turisme med 
hensyn til listene over stater 

21.12.04  *  

70 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05 Meddelelse fra LIE 
30.11.05. Meddelelse fra 
ISL 21.12.06. Meddelelse 

fra N 08.06.07. Faktisk 
ikrafttredelse 01.08.07  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF 
om overtakelsestilbud 

20.05.06 
 

  * 
Gjennomføring meldt 

29.06.07 
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Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 32 

71 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

20 dager etter 
vedtakelse 

Meddelelse iht artikkel 
103 fra ISL 07.06.2005. 
Faktisk ikrafttredelse 

01.08.2005 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2236/2004 om 
endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om 
vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1606/2002 med hensyn til internasjonale 
standarder for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 
og 3-5, internasjonale regnskapsstandarder (IAS) 
nr. 1, 10, 12, 14, 16-19, 22, 27, 28 og 31-41 samt 
tolkning nr. 9, 22, 28 og 32 fra Den faste 
tolkningskomité (SIC) 

01.01.05   * 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2237/2004 om 
endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om 
vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1606/2002 med hensyn til IAS 32 og IFRIC 1 

01.01.05   * 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2238/2004 om 
endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 av 29. 
september 2003 om vedtakelse av visse 
internasjonale regnskapsstandarder i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 med hensyn til IFRS 1 og IAS 1-
10, 12-17, 19-24, 27-38, 40 og 41 samt SIC 1-7, 
11-14, 18-27 og 30-33 

01.01.05   * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 33 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2086/2004 om 
endring av forordning (EF) nr. 725/2003 om 
vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1606/2002 med hensyn til innlemmelse av IAS 
39 og IFRIC 1 

01.01.05   * 

72 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Om deltakelse i 2005 i forberedende tiltak for 
fremming av europeisk sikkerhetsforskning - 
budsjettpost 08 14 01 for 2005 

-  Anvendelse fra 
01.01.05 

* 

 

73 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 
593/2004/EF om endring av rådsvedtak 
2000/819/EF om et flerårig program for foretak 
og entreprenørskap, særlig for små og 
mellomstore bedrifter (SMB) (2001-2005) 

20.04.04  Anvendelse fra 
01.01.05 

* 

 

74 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

30.04.05  

  Om deltakelse for budsjettåret 2005 i samarbeid 
om gjennomføring og utvikling av det indre 
marked - budsjettpostene 12.01.04.01 og 
12.02.01 

-  Anvendelse fra 
01.01.05 

* 

 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 34 

75 29.04.05 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

 15.09.05 
EØS-tillegget 
nr. 46 

Dagen etter siste 
meddelelse 

Meddelelse iht artikkel 
103 fra 

 N 19.12.05. Faktisk 
ikrafttredelse 20.12.05.  

  Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 
845/2004/EF om endring av beslutning nr. 
163/2001/EF om iverksetting av et 
opplæringsprogram for yrkesutøvere i den 
europeiske audiovisuelle programindustri 
(MEDIA-opplæring) (2001-2005) 

30.04.04  Anvendelse fra 
01.01.06 

 

* 

  Europaparlaments- og rådsbeslutning 
2004/846/EF om endring av rådsbeslutning 
2000/821/EF om iverksetting av et program for å 
fremme utvikling, distribusjon og markedsføring 
av europeiske audiovisuelle verk (MEDIA Plus - 
utvikling, distribusjon og markedsføring) (2001-
2005) 

30.04.04  Anvendelse fra 
01.01.06 

 

* 

76 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05  

  Kommisjonsdirektiv 2004/104/EF om tilpasning til 
den tekniske utvikling av rådsdirektiv 72/245/EØF 
om radiostøy fra kjøretøyer (elektromagnetisk 
kompatibilitet) og om endring av direktiv 
70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om typegodkjenning av motorvogner 
og deres tilhengere 

01.01.06 
* 

  Gjennomføring meldt 
18.10.05 

77 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 35 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1452/2003 om 
videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav 
a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med 
hensyn til visse arter av frø og vegetativt 
formeringsmateriale og om fastsettelse av 
saksbehandlingsregler og kriterier for dette 
unntaket 

01.01.04  * Gjennomføring meldt 
19.10.05 

78 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05  

  Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF om endring av 
kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til 
tidsfrister 

01.09.04  *  

  Kommisjonsdirektiv 2005/2/EF om endring av 
rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på 
oppføring av Ampelomyces quisqualis og 
Gliocladium catenulatum som aktive stoffer 

01.10.05 
* 

   

  Kommisjonsdirektiv 2005/3/EF om endring av 
rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på 
oppføring av imazosulfuron, laminarin, 
metoksyfenozid og s-metolaklor som aktive 
stoffer 

01.10.05 
* 

   

79 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 36 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF 
om begrensning av utslippene av flyktige 
organiske forbindelser som skyldes bruk av 
organiske løsemidler i visse malinger, lakker og 
produkter for lakkering og omlakkering av 
kjøretøyer og omendring av rådsdirektiv 
1999/13/E 

30.10.05 
* 

  Gjennomføring meldt 
28.11.05 

80 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05  

  Kommisjonsrekommandasjon 2003/887/EF om 
gjennomføring og bruk av Eurokoder for 
byggverk og byggevarer til bruk i bærende 
konstruksjoner 

-    

811       

82 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05 Meddelelse iht artikkel 
103 fra N 09.12.05. Faktisk 

ikrafttredelse 01.02.06. 

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
881/2004 om opprettelse av et europeisk 
jernbanebyrå (ERA) 

01.05.04   * 

83 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05  

                                                 
1 Beslutningen ble utsatt. 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 37 

  Kommisjonsdirektiv 2004/111/EF om femte 
tilpassing til den tekniske utviklinga av 
rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om veitransport av 
farlig gods 

01.07.04  *  

  Kommisjonsdirektiv 2004/112/EF om tilpasning til 
den tekniske utviklingen av rådsdirektiv 95/50/EF 
om ensartede framgangsmåter ved kontroll av 
veitransport av farlig gods 

03.01.05  * Gjennomføring meldt 
11.07.05 

84 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 13/2005 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår 
(EU-SILC) med hensyn til listen over 
sekundærmålvariabler for «sosial deltaking» 

26.01.05  *  

85 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05  

  Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 
116/2005 om handsaminga av meirverdiavgift 
som vert tilbakebetalt til ikkje-avgiftspliktige og til 
avgiftspliktige for verksemd som er friteken for 
avgiftsplikt, for føremåla med rådsforordning (EF, 
Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering av 
bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar 

16.02.05  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 38 

86 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
184/2005 om Fellesskapets statistikk for 
betalingsbalanse, internasjonal handel med 
tjenester og direkte investering i/fra utlandet 

28.02.05  *  

87 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

20 dager etter 
vedtakelse 

 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 211/2005 om 
endring av forordning (EF) nr 1725/2003 om 
vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1606/2002 med hensyn til internasjonal standard 
for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 2 samt 
internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 12, 16, 
19, 32, 33, 38 og 39 

03.03.05  *  

88 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05  

  Europaparlaments- og rådsvedtak 2241/2004/EF 
om en enhetlig fellesskapsramme for å skape 
klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse 
(Europass) 

01.01.05  * 
Anvendelse fra 

01.01.05 

 

89 10.06.05 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

 13.10.2005 
EØS-tillegget 
nr. 52 

11.06.05  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 39 

  Rådsvedtak  2005/12/EF om endring av vedtak 
1999/847/EF med omsyn til lenging av 
fellesskapshandlingsprogrammet for 
katastrofevernebuing 

08.01.05  * 
Anvendelse fra 

01.01.05 

 

90 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/850/EF om endring av 
vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om 
utarbeiding av lister over godkjende soner og 
godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til 
hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs 
hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse 
fiskesjukdommane 

15.12.04  *  

91 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1471/2004 om 
endring av vedlegg XI til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til 
import av hjortekjøttprodukter fra Canada og De 
forente stater 

01.01.05  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/693/EF om endring av 
vedtak 2004/233/EF med omsyn til lista over 
laboratorium som er godkjende for å kontrollere 
verknaden av rabiesvaksinasjon av visse 
kjøtetande husdyr 

14.10.04  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 40 

  Kommisjonsvedtak 2004/700/EF om endring av 
vedtak 2004/280/EF om fastsetjing av 
overgangsføresegner for marknadsføring av 
visse produkt av animalsk opphav som er 
framstilte i Den tsjekkiske republikken, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia 

19.10.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/762/EF om endring av 
vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger 
av dyr fra og innenfor en restriksjonssone i 
Spania og Portugal i forbindelse med utbrudd av 
Blue Tongue i Spania 

16.11.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/775/EF om unntak for 
Slovakia i medhald av artikkel 3 nr. 2 i 
rådsdirektiv 92/102/EØF om identifikasjon og 
registrering av dyr 

18.11.04  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1993/2004 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 med hensyn til Portugal 

21.11.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/832/EF om godkjenning 
av planane for utrydding av klassisk svinepest 
hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike 
svin i dei nordlege delane av Vogesane i 
Frankrike 

04.12.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/835/EF om godkjenning 
av planar for godkjenning av verksemder med 
sikte på handel med fjørfe og rugeegg innanfor 
Fellesskapet 

07.12.04  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 41 

  Kommisjonsvedtak 2004/898/EF om endring av 
vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger 
av dyr fra og innenfor en restriksjonssone i 
Spania og Portugal i forbindelse med utbrudd av 
Blue Tongue i Spania 

27.12.04  *  

92 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
998/2003 om kravene til dyrehelse som får 
anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av 
kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 
92/65/EØF 

03.07.03  * Gjennomføring meldt 
02.09.05 

  Kommisjonsvedtak 2003/803/EF om opprettelse 
av et standardpass for forflytning av hunder, 
katter og fritter innenfor Fellesskapet 

03.07.03  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 592/2004 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 998/2003 med hensyn til lister over 
stater og territorier 

20.04.04  * Gjennomføring meldt 
14.01.2008 

  Kommisjonsvedtak 2004/301/EF om unntak fra 
vedtak 2003/803/EF og 2004/203/EF med 
hensyn til formatet på sertifikater og pass som 
skal anvendes ved ikke-kommersiell forflytning 
av hunder, katter og fritter, og om endring av 
vedtak 2004/203/EF 

03.07.04  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 42 

  Kommisjonsvedtak 2004 /539/EF om innføring av 
eit overgangstiltak for gjennomføring av 
forordning (EF) nr. 998/2003 om kravene til 
dyrehelse som får anvendelse på ikke-
kommersiell forflytning av kjæledyr, og om 
endring av rådsdirektiv 92/65/EØF 

08.07.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/557/EF om fastsetjing 
av eit unntak frå overgangsordninga som vart 
innførd ved artikkel 6 i forordning (EF) nr. 
998/2003 for transitt av kjæledyr gjennom 
territoriet til Sverige mellom øya Bornholm og dei 
andre delane av territoriet til Danmark 

03.07.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/595/EF om fastsettelse 
av en modell for et helsesertifikat for import til 
Fellesskapet av hunder, katter og fritter beregnet 
på handel 

12.10.04  * Gjennomføring meldt 
16.03.2006 

  Rådsvedtak 2004/650/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
998/2003 om krava til dyrehelse som skal nyttast 
på ikkje-kommersiell flytting av kjæledyr, for å ta 
omsyn til tilmeldinga av Malta 

13.10.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/824/EF om fastsettelse 
av en modell for et helsesertifikat for ikke-
kommersiell forflytning av hunder, katter og fritter 
fra tredjestater til Fellesskapet 

06.12.04  *  

  Kommisjonsvedtak 2004/839/EF om fastsetjing 
av vilkår for ikkje-kommersiell flytting av 
hundekvalpar og kattungar frå tredjestatar til 
Fellesskapet 

11.12.04  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 43 

  Kommisjonsvedtak 2005/91/EF om fastsetjing av 
ein frist for kor lang tid det skal ta før 
rabiesvaksinasjonen vert rekna som gyldig 

07.02.05  *  

93 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 745/2004 om 
fastsettelse av tiltak med hensyn til import av 
produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 
eget forbruk 

01.05.04    

94 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004 om 
permanente og midlertidige godkjenninger av 
visse tilsetningsstoffer og om godkjenning av nye 
bruksområder for tilsetningsstoffer som allerede 
er godkjent i fôrvarer 

20.12.04  * Gjennomføring meldt  
08.11.05 

  Kommisjonsdirektiv 2004/116/EF om endring av 
vedlegget til rådsdirektiv 82/471/EØF med 
hensyn til oppføring av Candida guilliermondii 

30.06.05  * Gjennomføring meldt  
08.11.05 

95 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/842/EF om 
gjennomføringsregler som gjør det mulig for 
medlemsstatene å tillate markedsføring av frø 
som tilhører sorter som det er innlevert søknad 
om oppføring for på den nasjonale sortsliste for 
plantearter til jordbruksformål eller grønnsakarter 

09.12.04  * Gjennomføring meldt 
05.05.06 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 44 

  Kommisjonsvedtak 2004/893/EF om mellombels 
marknadsføring av visse frø frå arten Secale 
cereale som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 
66/402/EØF 

23.12.04  * Gjennomføring meldt 
30.08.05 

  Kommisjonsvedtak 2004/894/EF om mellombels 
marknadsføring av visse frø frå arten Triticum 
aestivum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 
66/402/EØF 

23.12.04  * Gjennomføring meldt 
30.08.05 

  Kommisjonsvedtak 2005/5/EF om fastsetjing av 
nærmare reglar for samanliknande 
fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar av 
frø og økslingsmateriale av visse planteartar til 
jordbruksføremål og visse grønsakartar og 
vinstokkar som er nemnde i rådsdirektiv 
66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 
92/33/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 
2002/56/EF og 2002/57/EF, for åra 2005-2009 

05.01.05  * Gjennomføring meldt 
30.08.05 

96 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 37/2005 om 
temperaturkontroll i forbindelse med transport, 
oppbevaring og lagring av dypfryste 
næringsmidler beregnet på konsum 

02.02.05  * Gjennomføring meldt 
17.01.2006 

  Kommisjonsdirektiv 2005/5/EF om endring av 
direktiv 2002/26/EF med omsyn til prøvetakings- 
og analysemetodar for offentleg kontroll av 
innhaldet av okratoksin A i visse næringsmiddel 

18.02.06 
* 

  Gjennomføring meldt 
29.12.2005 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 45 

  Kommisjonsdirektiv 2005/10/EF om fastsettelse 
av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig 
kontroll av innholdet av benzo(a)pyren i 
næringsmidler 

28.02.06 
* 

  Gjennomføring meldt 
19.10.2005 

  Kommisjonsrekommandasjon 2005/108/EF om 
ytterligere undersøkelser av innholdet av 
polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse 
næringsmidler 

-    

97 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1935/2004 om materialer og gjenstander 
beregnet på å komme i kontakt med 
næringsmidler og om oppheving av direktiv 
80/590/EØF og 89/109/EØF 

03.12.04  * Gjennomføring meldt 
15.11.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 78/2005 om 
endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med 
hensyn til tungmetaller 

09.02.05  * Gjennomføring meldt 
19.10.2005 

  Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF om endring av 
direktiv 2001/22/EF om fastsettelse av 
prøvetakings- og analysemetoder til offentlig 
kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv 
og 3-MCPD i næringsmidler 

10.02.06 
* 

  Gjennomføring meldt 
19.10.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2005 om 
endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med 
hensyn til okratoksin A 

01.04.05  * Gjennomføring meldt 
29.12.2005 

98 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 46 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2232/2004 om 
endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning 
(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 
Fellesskapet for restmengder av 
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse med hensyn til altrenogest, 
beklometasondipropionat, kloprostenol, r-
kloprostenol, sorbitansesquioleat og toltrazuril 

22.02.05  * Gjennomføring meldt 
28.09.2005 

99 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 75/2005 om 
endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning 
(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 
Fellesskapet for fastsettelse maksimumsgrenser 
for restmengder av veterinærpreparater i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse med 
hensyn til moksidektin, rettkjedede 
alkylbenzensulfonsyrer med alkylkjedelengde 
mellom C9 og C13, som inneholder mindre enn 
2,5 % med kjeder som er lengre enn C13 og 
acetylisovaleryltylosin 

20.03.05  * Gjennomføring meldt 
28.09.2005 

100 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Kommisjonsdirektiv 2005/9/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter med henblikk på tilpasning av vedlegg 
III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling 

16.02.06 
* 

  Gjennomføring meldt 
07.09.2005 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 47 

101 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Kommisjonsvedtak 2005/53/EF om anvendelse 
av artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 1999/5/EF på radioutstyr 
beregnet på deltakelse i det automatiske 
identifikasjonssystem (AIS) 

26.07.05 
* 

   

102 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 
(Energi) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05 Meddelse iht artikkel 103 
fra ISL 31.07.06. Faktisk 
ikrafttredelse 01.09.06. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF 
om fremjing av elektrisitet som er produsert frå 
fornybare energikjelder i den indre 
elektrisitetsmarknaden 

27.10.03   * 

103 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Telekommunikasjonstjenester) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05 Meddelse iht artikkel 103 
fra N 19.12.05. Faktisk 
ikrafttredelse 01.02.06. 

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
460/2004 om opprettelse av Det europeiske byrå 
for nett- og informasjonssikkerhet 

14.03.04   * 

104 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Telekommunikasjonstjenester) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Kommisjonsvedtak 2004/535/EF om tilstrekkelig 
vern av personopplysninger som finnes i registre 
over flypassasjer og som overføres til USAs toll- 
og grensekontrollmyndigheter 

06.07.04  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 48 

105 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Telekommunikasjonstjenester) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05 Meddelse iht artikkel 103 
fra ISL 24.07.06. 
Meddelelse fra N 

15.05.2006. Faktisk 
ikrafttredelse 01.09.06. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF 
om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor 

01.07.05   * 
Gjennomføring meldt 

19.02.2009. 

106 08.07.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV 
(Konkurranseregler) 

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 611/2005 om 
endring av forordning (EF) nr. 823/2000 om 
anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på 
visse grupper av avtaler, beslutninger og 
samordnet opptreden mellom rederier som driver 
linjefart (konsortier) 

26.04.05  *  

107 08.07.05 Om endring av enkelte av EØS-avtalens 
vedlegg og protokoll 31 om samarbeid på 
særlige områder utenfor de fire friheter  

 24.11.2005 
EØS-tillegget 
nr. 60 

09.07.05  

  Rådsvedtak 2004/486/EF om å innrømme 
Kypros, Malta og Polen visse unntak fra direktiv 
2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk 
utstyr 

06.05.04  *  

  Rådsvedtak 2004/312/EF om å innrømme Den 
tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, 
Litauen, Slovakia og Slovenia visse midlertidige 
unntak fra direktiv 2002/96/EF om avfall fra 
elektrisk og elektronisk utstyr 

07.04.04  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 49 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 886/2004 om 
tilpasning av visse forordninger, beslutninger og 
vedtak om fritt varebytte, konkurransepolitikk, 
landbruk, miljø og  forbindelser med tredjestater 
som følge av Tsjekkias, Estlands, Kypros', 
Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, 
Slovenias og Slovakias tiltredelse 

01.05.04  *  

  Rådsforordning (EF) nr. 885/2004 om tilpassing 
av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2003/2003, rådsforordning (EF) 
nr. 1334/2000, (EF) nr. 2157/2001, (EF) 
nr. 152/2002, (EF) nr. 1499/2002, (EF) 
nr. 1500/2003 og (EF) nr. 1798/2003, 
europaparlaments- og rådsavgjerd 
nr. 1720/1999/EF, nr. 253/2000/EF, 
nr. 508/2000/EF, nr. 1031/2000/EF, 
nr. 163/2001/EF og nr. 291/2003/EF, rådsavgjerd 
1999/382/EF, 2000/821/EF og 2003/893/EF, 
europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 1719/1999/EF og nr. 2235/2002/EF og 
rådsvedtak 2003/17/EF på områda fritt varebyte, 
selskapsrett, landbruk, skattar og avgifter, 
utdanning og opplæring, kultur og audiovisuell 
politikk og samband med tredjestatar som følgje 
av tilmeldinga av Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia 

01.05.04  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 50 

  Rådsdirektiv 2004/66/EF om tilpasning av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF, 
2002/83/EF, 2003/37/EF og 2003/59/EF samt 
rådsdirektiv 77/388/EØF,  91/414/EØF, 96/26/EF, 
2003/48/EF og 2003/49/EF om fritt varebytte, 
adgang til å yte tjenester, landbruk, 
transportpolitikk og beskatning som følge av 
Tsjekkias, Estlands, Kypros', Latvias, Litauens, 
Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias 
tiltredelse 

01.05.04  * Gjennomføring meldt 
10.05.2006 + 11.08.2006 + 

26.9.2006 

108 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Kommisjonsdirektiv 2005/6/EF om endring av 
direktiv 71/250/EØF med hensyn til rapportering 
og tolkning av analyseresultatene som kreves i 
henhold til direktiv 2002/32/EF 

16.02.2006  * Gjennomføring meldt 
26.01.06 

  Kommisjonsdirektiv 2005/7/EF om endring av 
direktiv 2002/70/EF om fastsettelse av krav til 
bestemmelse av innholdet av dioksiner og 
dioksinlignende PCB i fôrvarer 

18.02.2006  * Gjennomføring meldt 
26.01.06 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005 om 
permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer 
i fôrvarer 

19.02.2005  * Gjennomføring meldt  
26.01.06 

 
 
 

 Kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005 om 
godkjenning uten tidsbegrensning av visse 
tilsetningsstoffer og godkjenning av ny bruk av 
tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i 
fôrvarer 

06.03.2005  * Gjennomføring meldt  
26.01.06 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 51 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 om 
nærmere regler for gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1831/2003 med hensyn til Fellesskapets 
referanselaboratoriums plikter og oppgaver i 
forbindelse med søknader om godkjenning av 
tilsetningsstoffer i fôrvarer 

25.03.2005  * Gjennomføring meldt 
26.01.06 

109 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Kommisjonsdirektiv 2005/8/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF 
om uønskede stoffer i fôrvarer 

19.02.2006  * Gjennomføring meldt 
26.01.06 

110 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Rådsdirektiv 2004/117/EF om endring av direktiv 
66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 
2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til 
undersøkelser utført under offentlig tilsyn og 
likeverdighet for frø produsert i tredjestater 

01.10.2005  * Gjennomføring meldt 
24.10.05 + 05.05.06 

  Kommisjonsavgjerd 2005/114/EF om 
vidareføring i 2005 av dei samanliknande 
fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane 
av frø og økslingsmateriale av Graminae, 
Medicago sativa L. og Beta i medhald av 
rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/54/EF som tok 
til i 2004 

09.02.2005  * Gjennomføring meldt 
24.10.05 

 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 52 

111 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Kommisjonsdirektiv 2005/21/EF om tilpasning til 
den tekniske utvikling av rådsdirektiv 72/306/EØF 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om tiltak mot utslipp av forurensende stoffer fra 
dieselmotorer til framdrift av kjøretøyer 

08.03.2006 
* 

  Gjennomføring meldt 
18.10.05 

  Kommisjonsdirektiv 2005/27/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om typegodkjenning av innretninger for indirekte 
utsyn og av kjøretøyer utstyrt med slike 
innretninger, for å tilpasse det til den tekniske 
utvikling 

19.10.2005 
* 

  Gjennomføring meldt 
18.10.05 

112 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Kommisjonsdirektiv 2005/11/EF om endring av 
rådsdirektiv 92/23/EØF om dekk for motorvogner 
og deres tilhengere og montering av dekk, for å 
tilpasse det til den tekniske utvikling 

31.12.2005 
* 

  Gjennomføring meldt 
18.10.05 

113 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  
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Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 
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beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 53 

  Kommisjonsdirektiv 2005/13/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF 
om utslipp av forurensende gasser og partikler 
fra motorer til framdrift av jordbruks- og 
skogbrukstraktorer og om endring av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF 
om typegodkjenning av jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer 

31.12.2005 
* 

  Gjennomføring meldt 
18.10.05 

114 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Kommisjonsdirektiv 2004/115/EF om endring av 
rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til 
grenseverdiene for visse rester av 
plantevernmidler fastsatt i direktivet 

11.01.2005  * Gjennomføring meldt 
11.11.05 

115 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

 
 
 

 Kommisjonsforordning (EF) nr. 2254/2004 om 
endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om 
økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på 
landbruksprodukter og næringsmidler 

30.12.2004  * Gjennomføring meldt 
19.10.05 

 

116 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05 Meddelelse iht. art. 103  
fra LIE 09.02.06. Faktisk 
ikrafttredelse 01.04.06 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 54 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF 
om fastsettelse av standarder for kvalitet og 
sikkerhet ved donasjon, innhenting, kontroll, 
behandling, konservering, oppbevaring og 
distribusjon av vev og celler fra mennesker 

07.04.2006 
* 

  Gjennomføring meddelt 
20.04.2006 

117 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 
(Trygd) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 77/2005 om 
endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om 
regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 
1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på 
arbeidstakere og deres familier som flytter 
innenfor Fellesskapet 

09.02.2005  *  

118 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 
(Trygd) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Beslutning nr. 199 om de blanketter som skal 
benyttes ved anvendelsen av rådsforordning 
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 300-
serien) (32005D0204) 

01.04.2005  *  

  Beslutning nr. 200 om forretningsorden for og 
sammensetning av Den tekniske komité for 
databehandling under Den administrative 
kommisjon for trygd for vandrearbeidere 
(32005D0324) 

01.03.2005  *  

  Beslutning nr. 201 om de blanketter som skal 
benyttes ved anvendelsen av rådsforordning 
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 400-
serien) (32005D0376) 

01.06.2005  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 55 

119 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05 Meddelelse iht. art. 103  
fra LIE 09.02.06. Faktisk 
ikrafttredelse 01.04.06 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/1/EF om 
endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 
85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF og 
93/6/EØF og direktiv 94/19/EF, 98/78/EF, 
2000/12/EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 
2002/87/EF om opprettelse av en ny 
organisasjonsstruktur for komiteer på området 
finansielle tjenester 

13.05.2005   * 
Gjennomføring meldt 

08.05.2007 

120 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05 Meddelelse iht. art. 103 
fra LIE 09.02.06. 
Meddelelse fra N 24.04.06. 
Meddelelse fra ISL 
25.04.07. Faktisk 
ikrafttredelse 01.06.07. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF 
om harmonisering av krav til åpenhet med 
hensyn til opplysninger om utstedere av 
verdipapirer som er opptatt til omsetning på et 
regulert marked, og om endring av direktiv 
2001/34/EF 

20.01.2007 
 

  * 
Gjennomføring meldt 

29.06.07 

121 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Kommisjonsdirektiv 2005/12/EF om endring av 
vedlegg I og II til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/25/EF om særlige 
stabilitetskrav for roro-passasjerskip 

11.03.2006 
* 

   



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 56 

122 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 381/2005 om 
endring av forordning (EF) nr. 1702/2003 om 
fastsettelse av gjennomføringsregler for 
luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for 
luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og 
utstyr, ogfor sertifisering av konstruksjons- og 
produksjonsorganisasjoner 

08.03.2005  * Gjennomføring meldt 
05.12.05 

123 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XV 
(Statsstøtte) og Protokoll 26 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 om 
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 
659/1999 om fastsettelse av nærmere regler for 
anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 

19.05.2004  *  

124 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2005 om 
tilpasning av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 437/2003 med hensyn til 
tildeling av koder for innberettende stater og om 
endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 
1358/2003 med hensyn til ajourføring av listen 
over lufthavner i Fellesskapet 

29.04.2005  *  

125 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 57 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 179/2005 om 
endring av forordning (EF) nr. 1917/2000 med 
hensyn til oversending av data til Kommisjonen 

23.02.2005  *  

126 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

 
 

 Kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2005 om 
vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler 
for tidsrommet 2007 til 2009 for 
arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i 
rådsforordning (EF) nr. 577/98 

28.03.2005  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 388/2005 om 
vedtakelse av spesifikasjonene for ad hoc-
moduler for 2006 om overgangen fra yrkesaktivt 
liv til pensjon som fastsatt ved rådsforordning 
(EF) nr. 577/98, og om endring av forordning 
(EF) nr. 246/2003 

29.03.2005  *  

127 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2139/2004 om 
tilpasning og gjennomføring av rådsforordning 
(EØF) nr. 571/88 og om endring av 
kommisjonsvedtak  2000/115/EF med sikte på 
tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser 
om strukturen til driftsenheter i landbruket i 2005 
og 2007 

05.01.2005  *  

128 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 58 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 306/2005 om 
endring av vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 138/2004 om 
landbruksregnskaper i Fellesskapet 

17.03.2005  *  

129 30.09.05 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

 22.12.2005 
EØS-tillegget 
nr. 66 

01.10.05  

  Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 
456/2005/EF om opprettelse av et flerårig 
fellesskapsprogram for å gjøre digitalt innhold i 
Europa mer tilgjengelig, mer anvendelig og 
enklere å utnytte 

01.01.2005  * 
Anvendelse fra 

01.01.05 

 

130 21.10.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 19.01.2006 
EØS-tillegget 
nr. 4 

22.10.2005  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 521/2005 om 
permanent godkjenning av et tilsetningsstoff og 
midlertidig godkjenning av ny bruk av visse 
allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer 

05.04.2005  * Gjennomføring meldt  
08.11.05 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005 om en 
ny tiårig godkjenning av et koksidiostatikum som 
tilsetningsstoff i fôrvarer, midlertidig godkjenning 
av et tilsetningsstoff og permanent godkjenning 
av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer  

22.04.2005  * Gjennomføring meldt  
08.11.05 

131 21.10.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 19.01.2006 
EØS-tillegget 
nr. 4 

22.10.2005  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
273/2004 om narkotikaprekursorer 

18.08.2005  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 59 

132 21.10.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 19.01.2006 
EØS-tillegget 
nr. 4 

22.10.2005  

  Rådsdirektiv 2005/25/EF om endring av vedlegg 
VI til direktiv 91/414/EØF om 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
mikroorganismer 

28.05.2006 
* 

   

133 21.10.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 19.01.2006 
EØS-tillegget 
nr. 4 

22.10.2005  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2005 om 
prøvings- og opplysningskrav for importørar eller 
produsentar av visse prioriterte stoff  i samsvar 
med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om 
vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer 

18.05.2005  * Gjennomføring meldt 
20.12.2006 

134 21.10.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 
(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
arbeidsrett og lik behandling av kvinner og 
menn) 

 19.01.2006 
EØS-tillegget 
nr. 4 

22.10.2005  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF 
om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere 
utsett for kreftframkallande eller mutagene stoff i 
arbeidet (sjette særdirektiv i medhald av artikkel 
16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) 

20.05.2004  *  

135 21.10.05 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

 19.01.2006 
EØS-tillegget 
nr. 4 

22.10.2005  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 60 

  Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 
1600/2002/EF om fastsettelse av Fellesskapets 
sjette miljøhandlingsprogram 

22.07.2002  Anvendelse fra 
01.01.2005 

* 

 

136 21.10.05 Om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om 
opprinnelsesregler 

  22.10.2005 
Anvendelse fra 

01.11.2005 
* 

 

137 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsvedtak 2005/13/EF om endring av 
vedtak 2001/881/EF om utarbeiding av ei liste 
over dei grensekontrollstasjonane som er 
godkjende til å føre veterinærkontroll med 
produkt og dyr frå tredjestatar, og om ajourføring 
av dei nærmare reglane for kontrollen som 
veterinærsakkyndige frå Kommisjonen skal føre 

08.01.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/67/EF om endring av 
vedlegg I og II til vedtak 2003/634/EF om 
godkjenning av programma med sikte på å gje 
soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er 
godkjende, status som godkjende med omsyn til 
fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi 
(VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) 

29.01.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/102/EF om endring av 
vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn 
til lista over grensekontrollstasjonar 

05.02.2005  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 61 

  Kommisjonsvedtak 2005/104/EF om endring av 
vedtak 2002/300/EF om utarbeiding av lista over 
godkjende soner med omsyn til Bonamia ostreae 
og/eller Marteilia refringens 
 

05.02.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/107/EF om endring av 
vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om 
utarbeiding av lister over godkjende soner og 
godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til 
hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs 
hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse 
fiskesjukdommane 

08.02.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/123/EF om endring av 
vedtak 2004/292/EF om iverksetting av 
TRACES-systemet og om endring av vedtak 
92/486/EØF 

11.2.2005  *  

138 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsvedtak 2005/28/EF om endring av 
vedtak 93/52/EØF med omsyn til fråsegna om at 
visse provinsar i Italia er frie for brucellose (B. 
melitensis) og vedtak 2003/467/EF med omsyn til 
fråsegna om at visse provinsar i Italia er frie for 
bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk 
bovin leukose 

19.01.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/34/EF om fastsettelse 
av harmoniserte standarder for analyse av visse 
restmengder i produkter av animalsk opprinnelse 
importert fra tredjestater 

20.01.2005  * Gjennomføring meldt 
09.05.2006 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 62 

  Kommisjonsvedtak 2005/43/EF om endring av 
vedtak 95/388/EF med hensyn til ajourføring av 
modellen for hygienesertifikater for handel 
innenfor Fellesskapet med sæd, egg og 
embryoer fra sau og geit 

22.01.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/58/EF om endring av 
vedtak 2003/135/EF med omsyn til oppheving av 
planane for utrydding og vaksinasjon i delstatane 
Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen og 
planen for utrydding i Saarland (Tyskland) 

27.01.2005  *  

  Kommisjonsvedtak  2005/59/EF om godkjenning 
av planane for utrydding av klassisk svinepest 
hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike 
svin i Slovakia 

27.01.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/64/EF om 
gjennomføring av rådsdirektiv 92/65/EØF med 
hensyn til vilkår for import av katter, hunder og 
ildrer til godkjente organer, institutter og sentre 

29.01.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/65/EF om visse 
utfyllande overgangsgarantiar for Danmark med 
omsyn til endringa av statusen for denne staten 
som område der det ikkje skal vaksinerast mot 
Newcastle disease 

29.01.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/66/EF om endring av 
vedtak 2003/363/EF om godkjenning av den 
planen som Belgia har lagt fram for utrydding av 
klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse 
område i Belgia 

29.01.2005  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 63 

  Kommisjonsvedtak 2005/92/EF om krav til 
dyrehelse, utferding av sertifikat og 
overgangsføresegner for innføring av og 
lagringsperiodar for sendingar av visse produkt 
av animalsk opphav til frisoner, frilager og lokale 
som tilhøyrer operatørar som utfører sjøtransport 
over landegrensene i Fellesskapet 

04.02.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/138/EF om endring av 
vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger 
av dyr fra og innenfor en restriksjonssone i 
Portugal i forbindelse med et utbrudd av Blue 
Tongue i nevnte medlemsstat 

18.02.2005  *  

139 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsvedtak 2005/176/EF om fastsetjing 
av rapporteringsform og kodar for melding av 
dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 
82/894/EØF 

05.03.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/209/EF om endring av 
vedtak 2004/288/EF med omsyn til lenginga av 
den mellombels tilgangen for Australia og New 
Zealand til fellesskapsreservane med antigen av 
munn- og klauvsjukevirus, som er gjeven i 
medhald av det nemnde vedtaket 

15.03.2005  *  

  Kommisjonsbeslutning 2005/216/EF om endring 
av vedtak 2003/828/EF med hensyn til unntak fra 
utførselsforbudet for innenlands forflytning av dyr 

16.03.2005  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 64 

  Kommisjonsvedtak 2005/224/EF om endring av 
vedtak 2003/136/EF med omsyn til oppheving av 
planane for naudvaksinasjon mot klassisk 
svinepest hjå viltlevande svin i Luxembourg 

17.03.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/226/EF om endring av 
vedtak 2005 med omsyn til dei områda der 
planane for utrydding av klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin 
i Slovakia skal gjennomførast 

17.03.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/235/EF om endring av 
vedtak 2002/626/EF om godkjenning av den 
planen som Frankrike har lagt fram for utrydding 
av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i 
Moselle og Meurthe-et-Moselle 

18.03.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/236/EF om endring av 
vedtak 2003/135/EC med omsyn til oppheving av 
planane for utrydding av klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin og for naudvaksinasjon mot 
klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse 
område i delstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland) 

18.03.2005  *  

  Rådsdirektiv 2005/24/EF om endring av direktiv 
87/328/EØF med hensyn til sædlagre og bruk av 
egg og embryoer fra renrasede avlsdyr av storfe 

23.3.2005  * Gjennomføring meldt 
24.05.2006 

  Kommisjonsvedtak 2005/264/EF om endring av 
kommisjonsvedtak 2004/832/EF med omsyn til 
planane for utrydding av klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin 
i dei nordlege delane av Vogesane i Frankrike 

30.3.2005  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 
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beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 65 

140 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsvedtak 2005/177/EF om transitt av 
levende storfe gjennom Det forente kongerike 

08.03.2005  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/179/EF om endring av 
vedtak 93/52/EØF og 2003/467/EF med omsyn til 
godkjenninga av Slovenia som fri for brucellose 
(B. melitensis) og enzootisk bovin leukose og 
Slovakia som fri for bovin tuberkulose og bovin 
brucellose 

08.03.2005  *  

141 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsvedtak 2005/200/EF om tillatelse for 
Estland, Latvia, Litauen og Malta til å vedta 
strengere krav med hensyn til forekomst av 
Avena Fatua i såkorn 

16.03.2005  * Gjennomføring meldt 
05.01.2005 

  Kommisjonsvedtak 2005/310/EF om mellombels 
marknadsføring av visse frø frå arten Glycine 
max som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 
2002/57/EF 

19.04.2005  * Gjennomføring meldt        
05.01.2006 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 66 

  Kommisjonsvedtak 2005/325/EF om fritak for 
Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta 
og Polen for å anvende, for visse arter, 
rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 
68/193/EØF, 1999/105/EF og 2002/57/EF på 
markedsføring av frø fra fôrvekster, såkorn, 
vinstokkmateriale for formering, 
foryngelsesmateriale for skog og frø fra olje- og 
fibervekster 

29.04.2005  * Gjennomføring meldt 
05.01.2006 

142 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsvedtak 2005/435/EF om mellombels 
marknadsføring av visse frø frå artane Pisum 
sativum, Vicia faba og Linum usitatissimum som 
ikkje stettar krava i høvesvis rådsdirektiv 
66/401/EØF og 2002/57/EF 

14.06.2005  * Gjennomføring meldt 
05.01.2006 

 

143 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsdirektiv 2005/34/EF om endring av 
rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på 
oppføring av etoksazol og tepraloksydim som 
aktive stoffer 

30.11.2005  *  

144 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler 

08.10.2005  * Gjennomføring meldt 
24.03.2006 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 67 

145 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/20/EF 
om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje 
og emballasjeavfall 

08.09.2005  *  

146 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 
(Energi) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005 Meddelelse iht. art. 103 
fra LIE 09.05.06. 

Meddelelse fra N 19.06.06. 
Meddelelse fra IS 
25.04.07. Faktisk 

ikrafttredelse 01.06.07. 

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1228/2003 om vilkår for adgang til nett for 
overføring av elektrisk kraft over landegrensene 

04.08.2003   * 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF 
om felles regler for det indre marked for elektrisk 
kraft og om oppheving av direktiv 96/92/EF 

01.07.2004   * 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF 
om felles regler for det indre marked for 
naturgass og om endring av direktiv 98/30/EF 

01.07.2004   * 

  Kommisjonsbeslutning 2003/796/EF om 
opprettelse av Gruppen av europeiske 
reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass 

14.11.2003   * 

1472 02.12.05      

148 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Telekommunikasjonstjenester) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

                                                 
2Beslutningen ble utsatt  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-
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rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 68 

  Kommisjonsvedtak 2004/545/EFom 
harmonisering av radiospektret i GHz-
frekvensbåndet til bruk for 
kortdistanseradarutstyr til biler i Fellesskapet 

13.07.2004  *  

  Kommisjonsvedtak 2005/50/EFom harmonisering 
av radiospektret i 24 Ghz-frekvensbåndet for 
tidsbegrenset bruk av kortdistanseradarutstyr for 
kjøretøyer i Fellesskapet 

25.01.2005  *  

149 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 13/2004 om 
fastsettelse av listen over vannveier av maritim 
karakter nevnt i artikkel 3 bokstav d) i 
rådsforordning (EØF) nr. 1108/70 

27.01.2005  *  

150  02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsdirektiv 2005/23/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/25/EF 
om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå 

29.03.2005  *  

151 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 781/2005 om 
endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om 
fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet 

14.06.2005  * Gjennomføring meldt 
09.01.2005 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 69 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 857/2005 om 
endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om 
fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet 

27.06.2005  * Gjennomføring meldt 
09.01.2005 

152 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005 Meddelelse iht. art. 103 
fra ISL 02.01.07. Faktisk 
ikrafttredelse 01.03.07 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/36/EF 
om sikkerheten til tredjestaters luftfartøyer som 
benytter lufthavner i Fellesskapet 

30.04.2005   * 
Gjennomføring meldt 

25.10.2007 

153 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 488/2005  om 
gebyrer og avgifter som pålegges av Det 
europeiske byrå for luftfartssikkerhet 

02.04.2005  *  

154 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsvedtak 2005/366/EF om 
gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om 
statistiske oppgaver over transport av gods og 
passasjerer til sjøs, og om endring av vedlegg til 
dette 

17.05.2005  *  

155 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 
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beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 70 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 750/2005   om 
standarden for land- og territoriekodar i statistikk 
over handelen mellom Fellesskapet og 
tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane 

01.06.2005  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 772/2005  om 
spesifikasjonene for kjennetegnenes dekning og 
om definisjonen av det tekniske formatet for 
produksjon av årlig fellesskapsstatistikk for stål 
for referanseårene 2003 til 2009 

10.06.2005  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 782/2005 om 
formatet for overføring av resultatene innenfor 
avfallsstatistikk 

14.06.2005  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 783/2005 om 
endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 om 
avfallsstatistikk 

14.06.2005  *  

156 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005 om 
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 
om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse 
i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal 
benyttes ved overføring av data fra 2006 og bruk 
av et delutvalg til innsamling av data om 
strukturvariabler 

06.04.2005  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2005 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentlig- 

gjøringsdato 
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beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 71 

  Kommisjonsvedtak 2005/288/EF om endring av 
vedtak 97/80/EF om 
gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 
96/16/EF om statistiske granskingar på området 
mjølk og mjølkeprodukt 

07.04.2005  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 448/2005 om 
endring av rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 om 
fremleggelse av statistiske opplysninger om 
nominelle fangster tatt av medlemsstater som 
driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav 

19.03.2005  *  

157 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsrekommandasjon 2004/913/EF om å 
fremme en egnet ordning for godtgjøring for 
medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper 

-  -  

  Kommisjonsrekommandasjon 1005/162/EF om 
rollen til eksterne styremedlemmer eller til 
medlemmer av tilsynsorganer i børsnoterte 
selskaper og om styrets/tilsynsorganets komiteer 

-  -  

158 02.12.05 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

 23.02.2006 
EØS-tillegget 
nr. 10 

03.12.2005  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1073/2005 om 
endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om 
vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1606/2002 med hensyn til IFRIC 2 

11.07.2005  *  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 72 

 


