Avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde
EØS-komiteen
EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 24/97
av 6. mai 1997
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

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 betraktninger:
Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 17/97 av 24. mars
1997( 1).
Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i
innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk
for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet( 2) skal innlemmes i avtalen.
Rådsdirektiv 96/53/EF opphever, med virkning fra 17. september 1997, rådsdirektiv
85/3/EØF av 19. desember 1984 om vekt, dimensjoner og visse andre tekniske data
for visse veigående kjøretøyer( 3), med senere endringer, samt rådsdirektiv
86/364/EØF av 24. juli 1986 om bevis for kjøretøyers samsvar med direktiv 85/3/EØF
om vekt, dimensjoner og visse andre tekniske data for visse veigående kjøretøyer( 4),
som er innlemmet i avtalen og derfor utgår fra avtalen med virkning fra samme dato BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 15 (rådsdirektiv 86/364/EØF) skal nytt nr. 15a lyde:

(1) EFT nr. L 182 av 10.7.1997, s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 29 av 10.7.1997, s. 76.
(2) EFT nr. L 235 av 17.9.1996, s. 59.
(3) EFT nr. L 2 av 3.1.1985, s. 14.
(4) EFT nr. L 221 av 7.8.1986, s. 48.
1

“15a. 396 L 0053: Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største
tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte
totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet
(EFT nr. L 235 av 17.9.1996, s. 59).”
Artikkel 2
Teksten til nr. 14 (rådsdirektiv 85/3/EØF) og teksten til nr. 15 (rådsdirektiv
86/364/EØF) utgår med virkning fra 17. september 1997.
Artikkel 3
Teksten til rådsdirektiv 96/53/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 7. mai 1997, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle
meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1.
Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Utferdiget i Brussel, 6. mai 1997.
For EØS-komiteen
Formann
C. Day
EØS-komiteens sekretærer
G. Vik
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