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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/158 

av 5. februar 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 med hensyn til ombordmontert veieutstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen 

veitransport(1), særlig artikkel 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Medlemsstatene kan i henhold til artikkel 10d nr. 5 i rådsdirektiv 96/53/EF(2) bruke ombordmontert veieutstyr til å 

kontrollere kjøretøyer eller vogntog som antas å ha oversteget største tillatte totalvekt. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213(3) fastsetter detaljerte bestemmelser som sikrer ensartede 

regler for samvirkingsevne og kompatibilitet hos ombordmontert veieutstyr. 

3) Ettersom kravene i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213 er i strid med bestemmelsene om 

ombordmontert veieutstyr fastsatt i tillegg 14 til vedlegg IC til gjennomføringsforordning (EU) 2016/799(4), bør 

vedlegget endres slik at nr. 5.5 i tillegg 14 utgår. 

4) Tiltakene fastsatt i denne gjennomføringsforordningen fra Kommisjonen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for 

veitransport nevnt i artikkel 42 nr. 3 i forordning (EU) nr. 165/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Nr. 5.5 i tillegg 14 til vedlegg IC til gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 utgår. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 6.2.2020, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største 

tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). 

(3) Forordning (EU) 2019/1213 av 12. juli 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser for å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av 

samvirkingsevne og kompatibilitet for ombordmontert veieutstyr i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF (EUT L 192 av 18.7.2019, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 av 18. mars 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 165/2014 med hensyn til fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, installasjon, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres 

komponenter (EUT L 139 av 26.5.2016, s. 1). 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  


