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KOMMISJONSBESLUTNING
av 14. juli 2011

om retting av direktiv 2010/19/EU om endring av rådsdirektiv 91/226/EØF og europaparlamentsog rådsdirektiv 2007/46/EF for å tilpasse disse til den tekniske utvikling på området
avskjermingssystemer for visse grupper av motorvogner og deres tilhengere, med hensyn til
endringen av vedleggene til direktiv 2007/46/EF
(2011/415/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

2007/46/EF om fastsettelse av en ramme for godkjenning
av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer,
deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv)(4). Av klarhetshensyn bør derfor direktiv
2010/19/EU endres.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en
ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere,
og av systemer, deler og tekniske enheter til slike kjøretøyer
(rammedirektiv)(1), særlig artikkel 39 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Det oppstod en feil ved vedtakelsen av
kommisjonsdirektiv 2010/19/EU av 9. mars 2010 om
endring av rådsdirektiv 91/226/EØF og europaparlamentsog rådsdirektiv 2007/46/EF for å tilpasse disse til den
tekniske utvikling på området avskjermingssystemer for
visse grupper av motorvogner og deres tilhengere(2).
Ved direktiv 2010/19/EU ble det innført harmoniserte
krav med hensyn til avskjerming for alle kjøretøygrupper
som omfattes av rådsdirektiv 91/226/EØF(3). Vedlegg IV
og XI til direktiv 2007/46/EF ble derfor også endret
i nevnte direktiv for å tilpasse dem til den tekniske
utvikling. Disse vedleggene hadde tidligere blitt erstattet
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1060/2008 av
7. oktober 2008 om erstatning av vedlegg I, III, IV, VI,
VII, XI og XV til europaparlaments- og rådsdirektiv

2)

Artikkel 2 i direktiv 2010/19/EU bør derfor oppheves.

3)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Artikkel 2 i direktiv 2010/19/EU oppheves.
Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.
Utferdiget i Brussel, 14. juli 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

____________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 15.7.2011, s. 76,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2012 av 30. april 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 50 av 13.9.2012, s. 16.
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