EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 76/2007
av 6. juli 2007
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 EØS-komiteens beslutning nr. 3/2006 av
27. januar 2006( 1).

2)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF av 12. desember 2006 om
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk
innenfor visse spenningsgrenser( 2) skal innlemmes i avtalen.

3)

Vedtak 2006/95/EF opphever rådsdirektiv 73/23/EØF( 3), som er innlemmet i
avtalen og som følgelig må oppheves i avtalen.

4)

En rekke kommisjonsmeldinger om anvendelsen av direktiv 73/23/EØF er også blitt
overflødige og skal følgelig oppheves i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel X gjøres følgende endringer:
1.

Etter nr. 7c (europaparlaments. og rådsdirektiv 2004/108/EF) skal nytt nr. 7d lyde:
”7d.

32006 L 0095: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF av
12. desember 2006 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om

(1) EUT L 92 av 30.3.2006, s. 22, og EØS-tillegget til EUT nr. 17 av 30.3.2006, s. 4.
(2) EUT L 374 av 27.12.2006, s. 10.
(3) EFT L 77 av 26.3.1973, s. 29.

1

elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (EUT L 374
av 27.12.2006, s. 10).”
2.

Teksten i nr. 1 (rådsdirektiv 73/23/EØF), 8 (C/184/79/s. 1: kommisjonsmelding), 9
(C/107/80/s. 2: kommisjonsmelding), 10 (C/199/80/s. 2: tredje kommisjonsmelding), 11 (C/59/82/s. 2: kommisjonsmelding), 12 (C/235/84/s. 2: fjerde
kommisjonsmelding), 13 (C/166/85/s. 7: femte kommisjonsmelding), 14
(C/168/88/s. 5: kommisjonsmelding), 24 (C/210/92/s. 1: kommisjonsmelding) og nr.
25 (C/18/93/s. 4: kommisjonsmelding) oppheves.
Artikkel 2

Teksten til direktiv 2006/95/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 7. juli 2007, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( ∗ ).
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske
unions tidende.
Utferdiget i Brussel, 6. juli 2007
For EØS-komiteen
Stefán Haukur Jóhannesson
Formann

(∗) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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