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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 89/2016 

av 29. april 2016 

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, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og om oppheving 

av direktiv 1999/5/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Direktiv 2014/53/EU opphever med virkning fra 13. juni 2016 direktiv 1999/5/EF(2), som er 

innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra  

13. juni 2016. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XVIII gjøres følgende endringer: 

1. Etter nr. 4zzq (kommisjonsbeslutning 2013/638/EU) skal nytt nr. 4zzr lyde: 

”4zzr. 32014 L 0053: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om 

harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av 

radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62).” 

2. Teksten i nr. 4zg (europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF) skal oppheves med virkning fra  

13. juni 2016, unntatt det første strekpunktet (kommisjonsvedtak 2000/637/EF), som fortsatt skal ha 

anvendelse etter 13. juni 2016, og som derfor tilføyes som nytt nr. 4zga etter 4zg (europaparlaments- 

og rådsdirektiv 1999/5/EF): 

”4zga.  32000 D 0637: Kommisjonsvedtak 2000/637/EF av 22. september 2000 om anvendelse av 

artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i direktiv 1999/5/EF på radioutstyr som omfattes av den regionale 

avtalen om radiotelefonitjenester ved fart på innlands vannveier (EFT L 269 av 21.10.2000,  

s. 50).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv 2014/53/EU 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 30. april 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

  

(1) EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62. 

(2) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 29. april 2016. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 


