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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 71/2004 

 
av 8. juni 2004 

 
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, 
endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 102/2002 av 

12. juli 2002(1). 
 
2) Rådsforordning (EF) nr. 2679/98 av 7. desember 1998 om det indre markeds 

virkemåte med hensyn til det frie varebytte mellom medlemsstatene(2), skal 
innlemmes i avtalen. 

 
3) Resolusjon vedteken av Rådet og representantane for regjeringane til 

medlemsstatene samla i Rådet av 7. desember 1998 om det frie varebytet(3), 
skal innlemmes i avtalen –  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg II kapittel XX gjøres følgende endringer: 
 
1. Etter overskriften ”XX. FRITT VAREBYTTE – GENERELT” skal ny 

overskrift og nytt nr. 1 lyde: 
 

”OMHANDLEDE RETTSAKTER 
 

1. 398 R 2679: Rådsforordning (EF) nr. 2679/98 av 7. desember 1998 om 
det indre markeds virkemåte med hensyn til det frie varebytte mellom 
medlemsstatene (EFT L 337 av 12.12.1998, s. 8).” 

 
2. Nr. 1, 2, 3 og 4 blir henholdsvis nr. 2, 3, 4 og 5. 
 
3. Etter nr. 5 (kommisjonsrekommandasjon 2001/893/EF) skal nytt nr. 6 lyde: 
                                                 
(1) EFT L 298 av 31.10.2002, s. 17, og EØS-tillegget til EFT nr. 54 av 31.10.2002, s. 14. 
(2) EFT L 337 av 12.12.1998, s. 8.  
(3) EFT L 337 av 12.12.1998, s. 10. 
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”6. 498 X 1212(01): Resolusjon vedteken av Rådet og representantane for 

regjeringane til medlemsstatene samla i Rådet av 7. desember 1998 om 
det frie varebytet (EFT L 337 av 12.12.1998, s. 10).” 

 
Artikkel 2 

 
Teksten til forordning (EF) nr. 2679/98 og Resolusjon vedteken av Rådet og 
representantane for regjeringane til medlemsstatene samla i Rådet av 7. desember 
1998 om det frie varebytet, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 
 

Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 9. juni 2004, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 

 
Artikkel 4 

 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 8. juni 2004. 
 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann  
 
 
 
      S. Gillespie 
 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
      
 
 
      Ø. Hovdkinn M. Brinkmann

                                                 
(*) Forfatningsrettslige krav angitt. 
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ERKLÆRING FRA EFTA-STATENE 

OM RESOLUSJON VEDTEKEN AV RÅDET OG REPRESENTANTANE FOR 
REGJERINGANE TIL MEDLEMSSTATANE SAMLA I RÅDET AV 7. 

DESEMBER 1998 OM DET FRIE VAREBYTET 
 
 

(som tilføyer et nytt nr. 6 i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XX 
(fritt varebytte – generelt)) 

 

EFTA-statene forplikter seg til å gjøre alt som står i deres makt for å påta seg de 
samme forpliktelsene som EU-medlemsstatene ved gjennomføringen av Resolusjon 
vedteken av Rådet og representantane for regjeringane til medlemsstatene samla i 
Rådet av 7. desember 1998 om det frie varebytet.  
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FELLESERKLÆRING 

OM INNLEMMING I AVTALEN AV RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2679/98 AV 
7. DESEMBER 1998 OM DET INDRE MARKEDS VIRKEMÅTE MED HENSYN 

TIL DET FRIE VAREBYTTE MELLOM MEDLEMSSTATENE 

(som tilføyer et nytt nr. 1 i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XX 
(Fritt varebytte – Generelt)) 

 
Avtalepartene er enige om at spørsmålene omhandlet i rådsforordning (EF) nr. 
2679/98 er viktige for fullføringen av det indre marked.  

Partene ønsker derfor å anvende forordning (EF) nr. 2679/98 som innlemmet i EØS-
avtalen. 

Dette berører ikke forståelsen om at justis- og innenrikssaker som sådanne faller 
utenfor EØS-avtalens virkeområde. 
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