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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 81/2012

13.9.2012

2012/EES/50/08

frá 30. apríl 2012
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir,
einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2012 frá
30. mars 2012 (1).

2)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 406/2010 frá 26. apríl 2010
um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 79/2009 um gerðarviðurkenningu
vetnisknúinna ökutækja (2).

3)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 459/2011 frá 12. maí 2011
um breytingu á viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 631/2009 um ítarlegar reglur um framkvæmd
I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009 um gerðarviðurkenningu
vélknúinna ökutækja að því er varðar vernd gangandi vegfarenda og annarra óvarinna vegfarenda (3).

4)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 frá 25. maí 2011
um framkvæmd og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 að því er
varðar losun frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um breytingu á I. og III. viðauka við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (4).

5)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 566/2011 frá 8. júní 2011
um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 og reglugerð framkvæmda
stjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 að því er varðar aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald
ökutækja (5).

6)

Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 678/2011 frá 14. júlí 2011
um að skipta út II. viðauka og um breytingu á IV., IX. og XI. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2007/46/EB um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og
á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (rammatilskipun) (6).

7)

Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/415/ESB frá 14. júlí 2011 um
leiðréttingu á tilskipun 2010/19/ESB um breytingu, að því er varðar aðlögun að tækniframförum
varðandi hjól- og aurhlífabúnað á tilteknum flokkum vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra, á
tilskipun ráðsins 91/226/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB að því er varðar
breytingu á viðaukunum við tilskipun 2007/46/EB (7).

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
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1. gr.
Ákvæði I. kafla II. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:
1. Eftirfarandi bætist við á eftir lið 45zzk (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009):
„45zzl. 32011 R 0582: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 frá 25. maí 2011
um framkvæmd og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 að
því er varðar losun frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um breytingu á I. og III. viðauka
við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 167, 25.6.2011, bls. 1).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
Eftirfarandi bætist við í lið 3.2.1 í I. viðauka og lið 3.2 í XI. viðauka:
„IS fyrir Ísland,
FL fyrir Liechtenstein,
16 fyrir Noreg.“
45.zzm. 32010 R 0406: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 406/2010 frá 26. apríl 2010
um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 79/2009 um gerðarviður
kenningu vetnisknúinna ökutækja (Stjtíð. ESB L 122, 18.5.2010, bls. 1).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
Eftirfarandi bætist við í lið 1.1 í 3. hluta II. viðauka:
„IS fyrir Ísland,
FL fyrir Liechtenstein,
16 fyrir Noreg.““
2. Eftirfarandi undirliðir bætist við í lið 45zx (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB):
„– 32011 R 0582: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 frá 25. maí 2011 (Stjtíð.
ESB L 167, 25.6.2011, bls. 1),
–

32011 R 0678: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 678/2011 frá 14. júlí 2011 (Stjtíð.
ESB L 185, 15.7.2011, bls. 30).“

3. Eftirfarandi bætist við í lið 45zz (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 631/2009):
„eins og henni var breytt með:
–

32011 R 0459: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 459/2011 frá 12. maí 2011 (Stjtíð.
ESB L 124, 13.5.2011, bls. 21).“

4. Eftirfarandi bætist við í lið 45zzk (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009):
„eins og henni var breytt með:
–

32011 R 0582: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 frá 25. maí 2011 (Stjtíð.
ESB L 167, 25.6.2011, bls. 1).“

5. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 45zt (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007):
„– 32011 R 0566: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 566/2011 frá 8. júní 2011 (Stjtíð.
ESB L 158, 16.6.2011, bls. 1).“
6. Eftirfarandi bætist við í lið 45zu (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008):
„eins og henni var breytt með:
–

32011 R 0566: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 566/2011 frá 8. júní 2011 (Stjtíð.
ESB L 158, 16.6.2011, bls. 1).“

7. Eftirfarandi undirliður bætist við í fjórða undirlið (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/19/ESB)
í lið 45a (tilskipun ráðsins 91/226/EBE):
„– 32011 D 0415: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/415/ESB frá 14. júlí 2011 (Stjtíð. ESB
L 185, 15.7.2011, bls. 76).“
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8. Eftirfarandi undirliður bætist við í fjórða undirlið (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/19/ESB)
í lið 45zx (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB):
„– 32011 D 0415: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/415/ESB frá 14. júlí 2011 (Stjtíð. ESB
L 185, 15.7.2011, bls. 76).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerða (ESB) nr. 406/2010, 459/2011, 582/2011, 566/2011, 678/2011 og
ákvörðunar 2011/415/ESB, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst
fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. maí 2012, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (8*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 30. apríl 2012.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gianluca Grippa
starfandi formaður.

(*)

Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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