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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 122/2004 

 
av 24. september 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 avtalen om Den tsjekkiske republikkens, 

Republikken Estlands, Republikken Kypros’, Republikken Ungarns, 
Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Maltas, 
Republikken Polens, Republikken Slovenias og Den slovakiske republikkens 
deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde undertegnet i 
Luxembourg 14. oktober 2003(1). 

 
2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF av 10. november 2003 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av 
innretninger for indirekte utsyn og av kjøretøyer utstyrt med slike innretninger, 
om endring av direktiv 70/156/EØF og om oppheving av direktiv 
71/127/EØF(2), skal innlemmes i avtalen –  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg II kapittel I gjøres følgende endringer: 
 
1. I nr. 1 (rådsdirektiv 70/156/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 
 

”– 32003 L 0097: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF av 10. 
november 2003 (EUT L 25 av 29.1.2004, s. 1).” 

 
2. Etter nr. 45zb (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/51/EF) skal nytt nr. 

45zc lyde: 
 

                                                           
(1) EUT L 130 av 29.4.2004, s. 3, og EØS-tillegget til EUT nr. 23 av 29.4.2004, s. 1. 
(2) EUT L 25 av 29.1.2004, s. 1. 
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”45zc. 32003 L 0097: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF av 10. 
november 2003 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av innretninger for indirekte utsyn og av kjøretøyer 
utstyrt med slike innretninger, om endring av direktiv 70/156/EØF og 
om oppheving av direktiv 71/127/EØF (EUT L 25 av 29.1.2004, s. 1). 

 
 Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 
 
 I vedlegg I tilføyes følgende i tillegg 5 nr. 1. punkt 1.1: 
 
 ”IS for Island, FL for Liechtenstein og 16 for Norge”” 

 
3. Teksten i nr. 9 (rådsdirektiv 71/127/EØF) utgår med virkning fra 24. januar 

2010. 
 

Artikkel 2 
 
Teksten til direktiv 2003/97/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 
 

Artikkel 3 
 

Denne beslutning trer i kraft 25. september 2004, forutsatt at EØS-komiteen har 
mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 
 

Artikkel 3 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 24. september 2004. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         Kjartan Jóhannsson 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
         Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 

                                                           
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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