
Nr. 60/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.9.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/128 

av 25. januar 2018 

om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 34 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det forekommer en feil i den kroatiske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, portugisiske, 

rumenske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504(2), hvor termen «STAGE 3» i punkt 4.2.1.3 i vedlegg IV bør stå på engelsk. 

2) I tillegg forekommer det en feil i den kroatiske, estiske, greske, latviske, litauiske, portugisiske og rumenske 

språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, hvor termen «C2a STAGE 1» i modellene i nr. 3 og 4 i 

tillegg 1 til vedlegg IV bør stå på engelsk. 

3) Ytterligere feil forekommer i den estiske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, nærmere bestemt 

i punkt 2.1.1.6–2.1.1.9 og punkt 4.2.1.6–4.2.1.9 i vedlegg IV samt i punkt 1–6 i tillegg 1 til nevnte vedlegg når det 

gjelder visse bokstaver knyttet til modellen for det lovfestede produsentmerket. 

4) Ytterligere feil forekommer i den spanske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, nærmere 

bestemt i punkt 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.9, 4.2.1.6, 4.2.1.7 og 4.2.1.9 i vedlegg IV når det gjelder visse bokstaver knyttet til 

modellen for det lovfestede produsentmerket. 

5) Den kroatiske, estiske, finske, greske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, portugisiske, rumenske, slovenske, 

spanske og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 bør derfor rettes. De øvrige 

språkversjonene berøres ikke av disse rettelsene. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 69 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 26.1.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT 

L 85 av 28.3.2015, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


