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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af lögunum um aðild Austurríkis, Finnlands og
Svíþjóðar að Evrópusambandinu 1. janúar 1995,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 83/189/EBE frá 28. mars 1983
sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra
staðla og reglugerða (1), eins og henni var síðast breytt með
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/10/EB (2), einkum
4. mgr. 2. gr.,

með hliðsjón af áliti fastanefndarinnar sem komið var á fót
samkvæmt 5. gr. tilskipunar 83/189/EBE,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Skrá yfir staðlastofnanir í viðauka við tilskipun 83/189/EBE var
breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/400/EBE (3)
þannig að Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu (ETSI) var felld inn í
hana sem evrópsk staðlastofnun.

Í ályktun ráðsins frá 18. júní 1992 um hlutverk evrópskrar
stöðlunar í efnahagskerfi Evrópu (92/C 073/01) (4) er ítrekað
mikilvægi heildstæðs evrópsks staðlakerfis sem er skipulagt af
hlutaðeigandi aðilum í eigin þágu og byggist á gagnsæi, víðsýni og
samstöðu, er án tillits til eiginhagsmuna og byggist enn fremur á
skilvirkni og ákvörðunum sem teknar eru af fulltrúum þjóðríkjanna.

Í fyrrnefndri ályktun ráðsins er lýst þeim ásetningi að fylgja
áfram, þar sem því verður við komið, hinni nýju leið sem kynnt

er í ályktun þess frá 7. maí 1985 (5) og lýtur að framkvæmd
stefnu bandalagsins á sviði tæknilegrar samhæfingar, alls staðar
þar sem því verður við komið, og lögð áhersla á að brýna nauðsyn
beri til að fjölga Evrópustöðlum í reynd í hverju aðildarríki um sig
með því að gera þá að landsstöðlum með kerfisbundnum hætti.

Í fyrrnefndri ályktun ráðsins eru aðildarríkin hvött til þess að
gera viðeigandi ráðstafanir sem miða að því að fá innlend
staðlasamtök til að fylgja almennum reglum evrópskra
staðlasamtaka sem þau eiga aðild að og taka virkan þátt í þeirri
stöðlunarvinnu sem fer fram í Evrópu.

Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu (ETSI) er það mikilvægt að ein
eða fleiri viðurkennd innlend staðlasamtök séu tilnefnd til að bera
ein ábyrgð á að uppfylla kröfur varðandi stöðvun innlendrar
stöðlunarvinnu, opinbera umsögn og það að fá fram afstöðu
innanlands með atkvæðagreiðslu og taka upp ETSI-staðla og gera
að landsstöðlum.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Skráin í viðaukanum við þessa ákvörðun komi í stað skrárinnar
yfir innlendar staðlastofnanir í II. viðauka við tilskipun 83/189/
EBE.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 32, 10. 2. 1996, bls. 31, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/97 frá 14. mars
1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 109, 26. 4. 1983, bls. 8.

(2) Stjtíð. EB nr. L 100, 19. 4. 1994, bls. 30.

(3) Stjtíð. EB nr. L 221, 6. 8. 1992, bls. 55.

(4) Stjtíð. EB nr. C 173, 9. 7. 1992, bls. 1.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 24. janúar 1996

um breytingu á skránni yfir staðlastofnanir aðildarríkjanna í II. viðauka
við tilskipun ráðsins 83/189/EBE(*)

(96/139/EB)

Gjört í Brussel 24. janúar 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

(5) Stjtíð. EB nr. C 136, 4. 6. 1985, bls. 1.
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VIÐAUKI

,,II. VIÐAUKI

INNLENDAR STAÐLASTOFNANIR

(1) UNI og CEI hafa í samvinnu við Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni og Ministero dell’Industria falið
CONCIT, Comitato Nazionale di Coordinamento per le Tecnologie dell’informazione, þá starfsemi sem fer fram innan
Fjarskiptastaðlastofnunar Evrópu (ETSI).

6. FRAKKLAND

AFNOR
Association française de normalisation

UTE
Union technique de l’électricité - Bureau
de Telehallintokeskus
normalisation auprès de l’AFNOR

7. ÍRLAND

NSAI
National Standards Authority of Ireland

ETCI
Electrotechnical Council of Ireland

8. ÍTALÍA

UNI (1)
Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)
Comitato elettrotecnico italiano

9. LÚXEMBORG

ITM
Inspection du travail et des mines

SEE
Service de l’énergie de l’État

10. HOLLAND

NNI
Nederlands Normalisatie-instituut

NEC
Nederlands Elektrotechnisch Comité

1. BELGÍA

IBN/BIN
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. DANMÖRK

DS
Dansk Standard

NTA
Telestyrelsen, National Telecom
Agency

3. ÞÝSKALAND

DIN
Deutsches Institut für Normung e. V.
Normungsinstitut

DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im
DIN und VDE

4. GRIKKLAND

ELOT

Ellhnikos Organismos

Tupopoihchs

5. SPÁNN

AENOR
Asociación Española de Normalización y
Certificación
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11. AUSTURRÍKI

ON
Österreichisches

ÖVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. PORTÚGAL

IPQ
Instituto Português da Qualidade

13. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

BSI
British Standards Institution

BEC
British Electrotechnical Committee

14. FINNLAND

SFS
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

THK
SESKO
Suomen Sähköteknillinen
Standardisoimisyhdistys SESKO ry

15. SVÍÞJÓÐ

SIS
Standardiseringen i Sverige

SEK
Svenska elektriska kommissionen

ITS
Informationstekniska standardiseringen“
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

IV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 33/96 frá 31. maí 1996(1).

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2964/95 frá 20. desember 1995 um að
taka upp skráningu vegna innflutnings og afgreiðslu á hráolíu í
bandalaginu(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Í stað 5. liðar (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1893/79) í IV. viðauka
við samninginn komi eftirfarandi:

,,5. 395 R 2964: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2964/95 frá
20. desember 1995 um að taka upp skráningu vegna
innflutnings og afgreiðslu á hráolíu í bandalaginu (Stjtíð. EB
nr. L 310, 22. 12. 1995, bls. 5).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar,
aðlöguð sem hér segir:

,,Ákvæði reglugerðarinnar gilda ekki um Ísland og Liechtenstein,
svo fremi þessi ríki hvorki flytji inn né afgreiði hráolíu.””.

2. gr.

Fullgiltur texti reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2964/95 á íslensku og
norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru
máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. apríl 1997, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 5/97
frá 14. mars 1997

um breytingu á IV. viðauka (Orka)
við EES-samninginn

Gjört í Brussel 14. mars 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

C. Day
(1) Stjtíð. EB nr. L 237, 19. 9. 1996, bls. 25 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB

nr. 41, 19. 9. 1996, bls. 9.

(2) Stjtíð. EB nr. L 310, 22. 12. 1995, bls. 5.
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