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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 1/2004 

 
frá 6. febrúar 2004 

 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 

við EES-samninginn 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum 
samkvæmt bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er 
nefnist hér á eftir „samningurinn“, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar-

innar nr. 104/2001 frá 28. september 2001 (1). 
 
2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/37/EB frá 26. maí 2003 um gerðar-

viðurkenningu á dráttarvélum fyrir landbúnað eða skógrækt, eftirvögnum þeirra 
og útskiptanlegum, dregnum tækjum ásamt kerfum þeirra, íhlutum og aðskild-
um tæknieiningum og um niðurfellingu á tilskipun 74/150/EBE (2) skal felld inn 
í samninginn. 

 
3) Með tilskipun 2003/37/EB er felld úr gildi frá 1. júlí 2005 tilskipun ráðsins 

74/150/EBE ( 3) sem er hluti af samningnum og ber því að fella úr honum. 
 
4) Tilskipanir framkvæmdastjórnarinnar 98/38/EB (4), 98/39/EB (5), 2002/2/EB (6) 

og 2001/3/EB (7), sem hafa verið felldar inn í samninginn sem breytingar á til-
skipun 74/150/EBE, skulu færðar undir aðgreinda liði í II. kafla II. viðauka við 
samninginn. 

 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 
II. kafli II. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Textinn í 1. lið (tilskipun 74/150/EBE) falli niður 1. júlí 2005. 
 
2. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir 23. lið (tilskipun ráðsins 89/173/EBE): 

 
„24. 398 L 0038: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/38/EB frá 3. júní 

1998 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 74/151/EBE 
                                                 
(1) Stjtíð. EB L 322, 6.12.2001, b ls. 10 og EES-viðbætir við Stjt íð. EB nr. 60, 6.12.2001, bls. 8. 
(2) Stjtíð. ESB L 171, 9.7.2003, b ls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 84, 28.3.1974, bls. 10. 
(4) Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998, b ls. 13. 
(5) Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998, b ls. 15. 
(6) Stjtíð. EB L 21, 26.1.2000, bls. 23. 
(7) Stjtíð. EB L 28, 30.1.2001, bls. 1. 



 

 2 

um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi tiltekna hluta og eigin-
leika landbúnaðardráttarvéla á hjólum (Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998, 
bls. 13). 

 
25. 398 L 0039: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/39/EB frá 5. júní 

1998 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 75/321/EBE 
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi stýrisbúnað landbúnaðar-
dráttarvéla á hjólum (Stjtíð. EB L 170, 16.6.1998, bls. 15). 

 
26. 32000 L 0002: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/2/EB frá 

14. janúar 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 
75/322/EBE varðandi aðgerðir gegn rafsegultruflunum frá hreyflum með 
neistakveikju í landbúnaðardráttarvélum á hjólum og tilskipun ráðsins 
74/150/EBE varðandi gerðarviðurkenningu á landbúnaðardráttarvélum á 
hjólum (Stjtíð. EB L 21, 26.1.2000, bls. 23). 

 
27. 32001 L 0003: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/3/EB frá 

8. janúar 2001 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 
74/150/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 
gerðarviðurkenningu á landbúnaðardráttarvélum á hjólum og tilskipun 
ráðsins 75/322/EBE um deyfingu rafsegultruflana frá hreyflum með 
neistakveikju í landbúnaðardráttarvélum á hjólum (Stjtíð. EB L 28, 
30.1.2001, bls. 1). 

 
28. 32003 L 0037: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/37/EB frá 

26. maí 2003 um gerðarviðurkenningu á dráttarvélum fyrir landbúnað 
eða skógrækt, eftirvögnum þeirra og útskiptanlegum, dregnum tækjum 
ásamt kerfum þeirra, íhlutum og aðskildum tæknieiningum og um niður-
fellingu á tilskipun 74/150/EBE (Stjtíð. ESB L 171, 9.7.2003, bls. 1). 
 
Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, 
aðlöguð sem hér segir: 
 
a) Eftirfarandi bætist við 16. mgr. í köflum A, B og C í I. hluta III. 

viðauka: 
 
„– Ísland: …“ 
 
„– Liechtenstein: …“ 
 
„– Noregur: …“ 
 

b) Eftirfarandi bætist við 16. mgr. í köflum A og B í II. hluta III. 
viðauka: 
 
„– Ísland: …“ 
 
„– Liechtenstein: …“ 
 
„– Noregur: …“ “ 
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2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2003/37/EB, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

 
3. gr. 

 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 7. febrúar 2004 að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-
viðbæti við þau. 
 
Gjört í Brussel 6. febrúar 2004. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
Formaður 
 
 
 
P. Westerlund 
 
 
Ritarar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
 
 
Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 

 

                                                 
(∗ ) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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