
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 188/2020 

av 11. desember 2020 

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, 

heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2020/1181 av 7. august 2020 om retting av 

visse språkversjoner av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om 

fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilheng-

ere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (ram-

medirektiv), retting av visse språkversjoner av kommisjonsforordning 

(EU) nr. 582/2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge kjøret-

øyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF, og retting av den danske språkversjonen av kom-

misjonsforordning (EU) 2017/2400 om gjennomføring av europaparla-

ments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til bestemmelse 

av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer og om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning 

(EU) nr. 582/2011(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel I nr. 45zx (europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF), 45zzl (kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011) og 45zzw (kom-

misjonsforordning (EU) 2017/2400) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32020 R 1181: Kommisjonsforordning (EU) 2020/1181 av 7. august 2020 

(EUT L 263 av 12.8.2020, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2020/1181 på islandsk og norsk, som skal kunngjø-

res i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

  

(1)  EUT L 263 av 12.8.2020, s. 1. 



 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 12. desember 2020, forutsatt at alle meddelelser 

etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 11. desember 2020. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 
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() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


