
 

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 8/2018 

z dnia 9 lutego 2018 r. 

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 
[2019/2044] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. 
uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu 
pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich 
i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojaz
dów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1151 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do infor
macji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 692/2008 oraz dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użyt
kowych (Euro 6) ( 2 ), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 256 z 4.10.2017, s. 11. 

(3) Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1151 uchyla, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r., rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 692/2008, które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z tym należy uchylić 
w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany: 

1) po pkt 45zzu (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012) dodaje się, co następuje: 

„45zzv. 32017 R 1151: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporzą
dzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silniko
wych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych 
(Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, 
zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1), zmienione:
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( 1 ) Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 708.



 

— 32017 R 1154: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 175 
z 7.7.2017, s. 708), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 256 z 4.10.2017, s. 11.”; 

2) w pkt 45zu (rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008) i 45zx (dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32017 R 1151: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, 
s. 1).”; 

3) w pkt 45zzu (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012) dodaje się, co następuje: 

„, zmienione: 

— 32017 R 1151: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, 
s. 1).”; 

4) w pkt 45zx (dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32017 R 1154: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, 
s. 708), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 256 z 4.10.2017, s. 11.”; 

5) skreśla się tekst pkt 45zu (rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń (UE) 2017/1151 i (UE) 2017/1154, z poprawkami wprowadzonych w Dz.U. L 256 z 4.10.2017, 
s. 11, w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2018 r., pod warunkiem że otrzymano wszystkie notyfikacje 
przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2018 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Claude MAERTEN 
Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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