Avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde
EØS-komiteen
EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 42/94
av 15. desember 1994
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, justert ved
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og
ut fra følgende betraktning:
Kommisjonsvedtak 94/23/EF av 17. januar 1994 om felles regler for de europeiske tekniske
godkjenninger( 1) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XXI etter nr. 1 (rådsdirektiv 89/106/EØF) skal nytt nr. 2 lyde:
“2.

394 D 0023: Kommisjonsvedtak 94/23/EF av 17. januar 1994 om felles regler for de
europeiske tekniske godkjenninger (EFT nr. L 17 av 20.1.1994, s. 34)
Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende
tilpasninger:
a)

Vedleggets kapittel 3.2.2. annet ledd skal lyde:

“Dersom det i EOTAs tekniske råd oppnås konsensus om søknader i henhold til
artikkel 8 nr. 2 bokstav a) i direktiv 89/106/EØF, skal de nødvendige opplysninger
sendes til EØS-komiteen med godkjenning fra EOTAs leder, for å få myndighet til å
utstede ETA. I motsatt fall skal saken sendes videre til EOTAs styre, som treffer
beslutning om hvorvidt den skal legges fram for EØS-komiteen”.

(1) EFT nr. L 17 av 20.1.1994, s. 34.
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b)
I vedleggets kapittel 3.2.2. tredje ledd skal “EF-kommisjonen” erstattes med
“EØS-komiteen”.
c)
I vedleggets kapittel 3.2.5. siste punktum skal ordene “henvises til det faste
byggeutvalg (artikkel 9 nr. 2 i direktivet) gjennom EF-kommisjonen” erstattes med
“henvises til EØS-komiteen”.
Artikkel 2
Teksten til kommisjonsvedtak 94/23/EF på finsk, islandsk, norsk og svensk, som er vedlagt
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. februar 1995, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle
meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.
For EØS-komiteen
Formann
H. Hafstein
EØS-komiteens sekretærer
P.K. Mannes
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