
 

 1 

Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 116/98 
av 18. desember 1998 

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

prøving og sertifisering) 
 

 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og 
 
ut fra følgende betraktninger: 
 
Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 63/98 av 4. juli 
1998(1). 
 
Kommisjonsvedtak 97/523/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om 
generelle krav til tilkopling av terminalutstyr for digital utvida snorlaus 
telekommunikasjon (DECT) (2. utgåve)(2) skal innlemmes i avtalen. 
 
Kommisjonsvedtak 97/524/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til 
bruk av telefoni i nettet for digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (2. 
utgåve)(3) skal innlemmes i avtalen. 
 
Kommisjonsvedtak 97/525/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om krav til 
tilkopling av terminalutstyr for felles tilgjengeleg (GAP) bruk av digital utvida 
snorlaus telekommunikasjon (DECT)(4) skal innlemmes i avtalen. 
 
Kommisjonsvedtak 97/523/EF opphever, med virkning fra 10. januar 1998, 
kommisjonsvedtak 94/471/EF om felles tekniske forskrifter med hensyn til de 
alminnelige tilkoplingskrav til terminalutstyr for digital europeisk trådløs 
telekommunikasjon (DECT), som er innlemmet i avtalen, og som følgelig må 
oppheves under avtalen. 
 
                                                           
(1) EFT L 100 av 15.4.1999, s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 16 av 15.4.1999, s. 96. 
(2) EFT L 215 av 7.8.1997, s. 48. 
(3) EFT L 215 av 7.8.1997, s. 50. 
(4) EFT L 215 av 7.8.1997, s. 52. 
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Kommisjonsvedtak 97/524/EF opphever, med virkning fra 10. januar 1998, 
kommisjonsvedtak 94/472/EF om felles tekniske forskrifter med hensyn til kravene i 
forbindelse med anvendelse av telefoni i nettet for digital europeisk trådløs 
telekommunikasjon (DECT), som er innlemmet i avtalen, og som følgelig må 
oppheves under avtalen. 
 
Kommisjonsvedtak 97/525/EF opphever, med virkning fra 10. juli 1998, 
kommisjonsvedtak 95/525/EF om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av 
terminalutstyr for offentleg tilgjengeleg (PAP) bruk av digital europeisk snorlaus 
telekommunikasjon (DECT), som er innlemmet i avtalen, og som følgelig må 
oppheves under avtalen – 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg II kapittel XVIII etter nr. 4za (kommisjonsvedtak 97/522/EF) skal 
nytt nr. 4zb, 4zc og 4zd lyde: 
 
“4zb. 397 D 0523: Kommisjonsvedtak 97/523/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk 

forskrift om generelle krav til tilkopling av terminalutstyr for digital utvida 
snorlaus telekommunikasjon (DECT) (2. utgåve) (EFT L 215 av 7.8.1997, s. 
48). 

 
4zc. 397 D 0524: Kommisjonsvedtak 97/524/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk 

forskrift om krav til bruk av telefoni i nettet for digital utvida snorlaus 
telekommunikasjon (DECT) (2. utgåve) (EFT L 215 av 7.8.1997, s. 50). 

 
4zd. 397 D 0525: Kommisjonsvedtak 97/525/EF av 9. juli 1997 om ei felles teknisk 

forskrift om krav til tilkopling av terminalutstyr for felles tilgjengeleg (GAP) 
bruk av digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (EFT L 215 av 
7.8.1997, s. 52), rettet ved EFT L 160 av 4.6.1998, s. 47.” 

 
Artikkel 2 

 
Vedlegg II kapittel XVIII nr. 4d (kommisjonsvedtak 94/471/EF), nr. 4e 
(kommisjonsvedtak 94/472/EF) og nr. 4k (kommisjonsvedtak 95/525/EF) oppheves. 
 

Artikkel 3 
 
Teksten til kommisjonsvedtak 97/523/EF, 97/524/EF og 97/525/EF på islandsk og 
norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme 
gyldighet. 
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Artikkel 4 

 
Denne beslutning trer i kraft 19. desember 1998, forutsatt at EØS-komiteen har 
mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1. 
 

Artikkel 5 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 18. desember 1998. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
      
         N. v. Liechtenstein 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
       
      G. Vik                    E. Gerner 
 


