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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 72/166/EØF av 24. april 
1972 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at 
forsikringsplikten overholdes(1) og

ut fra følgende betraktninger:

Forholdet mellom de nasjonale forsikringsbyråene i 1) 
medlemsstatene (heretter kalt «byråene»), og byråene 
i Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Ungarn, 
Island, Norge, Slovakia, Slovenia og Sveits styres av 
den multilaterale avtalen av 30. mai 2002 (heretter kalt 
«avtalen»).

Avtalen ble vedlagt kommisjonsvedtak 2003/564/EF 2) 
av 28. juli 2003 om anvendelse av rådsdirektiv 72/166/
EØF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for 
motorvogn(2), der det ble fastsatt at medlemsstatene skal 
unnlate å kontrollere ansvarsforsikringen for kjøretøyer 
som er hjemmehørende i en annen medlemsstat eller på 
territoriet til Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, 
Ungarn, Island, Norge, Slovakia, Slovenia og Sveits, og 
som omfattes av avtalen.

Medlemsstatenes byråer og byråene i Kroatia, Kypros, 3) 
Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Island, Latvia, 
Litauen, Malta, Norge, Polen, Slovakia, Slovenia og Sveits 
undertegnet 1. november 2003 tilføyelse nr. 1 til avtalen, 
som utvider avtalen til å omfatte byråene i Estland, Latvia, 
Litauen, Malta og Polen. I denne tilføyelsen fastsettes de 

praktiske ordningene for å oppheve kontroll av forsikring 
for kjøretøyer hjemmehørende på de sistnevnte statenes 
territorier.

Derfor er alle vilkår oppfylt for å avskaffe kontroll av 4) 
ansvarsforsikring for motorvogn i samsvar med direktiv 
72/166/EØF mellom medlemsstatene og Estland, Latvia, 
Litauen, Malta og Polen —

5) 

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Fra 30. april 2004 skal medlemsstatene unnlate å kontrollere 
ansvarsforsikringen for kjøretøyer som er hjemmehørende 
på territoriet til Estland, Latvia, Litauen, Malta og Polen, 
som omfattes av tilføyelse nr. 1 av 1. november 2003 til den 
multilaterale avtalen mellom nasjonale forsikringsbyråer i 
medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 
og andre assosierte stater.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
tiltak som treffes for å gjennomføre dette vedtak.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. april 2004.

For Kommisjonen

Frederik BOLKESTEIN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 2. april 2004

om anvendelse av rådsdirektiv 72/166/EØF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogn

[meddelt under nummer K(2004) 1235]

(2004/332/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 14.4.2004, s. 39, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 170/2004 av 3. desember 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 26 av 26.5.2005, s. 19.

1) EFT L 103 av 2.5.1972, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 84/5/EØF 
(EFT L 8 av 11.1.1984, s. 17).

(2) EUT L 192 av 31.7.2003, s. 23.
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