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DECIZIA NR. 40/2012 A COMITETULUI MIXT AL SEE
din 30 martie 2012
de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul
privind SEE
COMITETUL MIXT AL SEE,

(5)

Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 al Comisiei din
8 noiembrie 2010 privind cerințele pentru omologarea
de tip a dispozitivelor de remorcare a autovehiculelor și
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009
al Parlamentului European și al Consiliului privind
cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală
a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a
sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate
care le sunt destinate (5) trebuie încorporat în acord.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 1008/2010 al Comisiei din
9 noiembrie 2010 privind cerințele pentru omologarea
de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivele
de ștergere și de spălare a parbrizului și de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind cerințele de
omologare de tip pentru siguranța generală a autovehi
culelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor,
componentelor și unităților tehnice separate care le
sunt destinate (6) trebuie încorporat în acord.

(7)

Regulamentul (UE) nr. 1009/2010 al Comisiei din
9 noiembrie 2010 privind cerințele pentru omologarea
de tip a apărătorilor de roți pentru anumite autovehicule
și de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța
generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora,
precum și a sistemelor, componentelor și unităților
tehnice separate care le sunt destinate (7) trebuie
încorporat în acord.

(8)

Regulamentul (UE) nr. 19/2011 al Comisiei din
11 ianuarie 2011 privind cerințele pentru omologarea
de tip referitoare la plăcuța producător regulamentară și
la numărul de identificare al vehiculului și de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind cerințele de
omologare de tip pentru siguranța generală a autovehi
culelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor,
componentelor și unităților tehnice separate care le
sunt destinate (8) trebuie încorporat în acord.

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European,
astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a
Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în
continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia
nr. 7/2012 a Comitetului mixt al SEE din 10 februarie
2012 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind
cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală
a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a
sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate
care le sunt destinate (2), astfel cum a fost rectificat prin
JO L 337, 20.12.2011, p. 27, trebuie încorporat în
acord.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 672/2010 al Comisiei din 27 iulie
2010 privind cerințele pentru omologarea de tip a dispo
zitivelor de dejivrare și de dezaburire a parbrizului a
anumitor autovehicule și de punere în aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și
al Consiliului privind cerințele de omologare de tip
pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor
acestora, precum și a sistemelor, componentelor și
unităților tehnice separate care le sunt destinate (3)
trebuie încorporat în acord.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1003/2010 al Comisiei din
8 noiembrie 2010 privind cerințele de omologare de
tip pentru spațiul destinat amplasării și montării
plăcilor de înmatriculare spate la autovehicule și
remorcile acestora și de punere în aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European
și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip
pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor
acestora, precum și a sistemelor, componentelor și
unităților tehnice separate care le sunt destinate (4)
trebuie încorporat în acord.
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(9)

Regulamentul (UE) nr. 109/2011 al Comisiei din
27 ianuarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru
anumite categorii de autovehicule și remorcile lor cu
privire la sistemele antiîmproșcare (1) trebuie încorporat
în acord.

(10)

Regulamentul (UE) nr. 407/2011 al Comisiei din
27 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
referitor la includerea anumitor regulamente ale Comisiei
Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite
privind omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor
acestora, precum și a sistemelor, componentelor și
unităților tehnice separate care le sunt destinate (2)
trebuie încorporat în acord.

(11)

Regulamentul (UE) nr. 458/2011 al Comisiei din 12 mai
2011 privind cerințele pentru omologarea de tip a auto
vehiculelor și a remorcilor acestora cu privire la montarea
anvelopelor și de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru
siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor
acestora, precum și a sistemelor, componentelor și
unităților tehnice separate care le sunt destinate (3)
trebuie încorporat în acord.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 abrogă Directiva
70/221/CEE a Consiliului (4), Directiva 70/222/CEE a
Consiliului (5), Directiva 70/311/CEE a Consiliului (6),
Directiva 70/387/CEE a Consiliului (7), Directiva
70/388/CEE a Consiliului (8), Directiva 71/320/CEE a
Consiliului (9), Directiva 72/245/CEE a Consiliului (10),
Directiva 74/60/CEE a Consiliului (11), Directiva
74/61/CEE a Consiliului (12), Directiva 74/297/CEE a
Consiliului (13), Directiva 74/408/CEE a Consiliului (14),
Directiva 74/483/CEE a Consiliului (15), Directiva
75/443/CEE a Consiliului (16), Directiva 76/114/CEE a
Consiliului (17), Directiva 76/115/CEE a Consiliului (18),
Directiva 76/756/CEE a Consiliului (19), Directiva

76/757/CEE a Consiliului (20),, Directiva 76/758/CEE a
Consiliului (21), Directiva 76/759/CEE a Consiliului (22),
Directiva 76/760/CEE a Consiliului (23), Directiva
76/761/CEE a Consiliului (24), Directiva 76/762/CEE a
Consiliului (25), Directiva 77/389/CEE a Consiliului (26),
Directiva 77/538/CEE a Consiliului (27), Directiva
77/539/CEE a Consiliului (28), Directiva 77/540/CEE a
Consiliului (29), Directiva 77/541/CEE a Consiliului (30),
Directiva 77/649/CEE a Consiliului (31), Directiva
78/316/CEE a Consiliului (32), Directiva 78/317/CEE a
Consiliului (33), Directiva 78/318/CEE a Consiliului (34),
Directiva 78/549/CEE a Consiliului (35), Directiva
78/932/CEE a Consiliului (36), Directiva 89/297/CEE a
Consiliului (37), Directiva 91/226/CEE a Consiliului (38),
Directiva 92/21/CEE a Consiliului (39), Directiva
92/22/CEE a Consiliului (40), Directiva 92/24/CEE a
Consiliului (41), Directiva 92/114/CEE a Consiliului (42),
precum și Directiva 94/20/CE a Parlamentului European
și a Consiliului (43), Directiva 95/28/CE a Parlamentului
European și a Consiliului (44), Directiva 96/27/CE a Parla
mentului European și a Consiliului (45), Directiva
96/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului (46),
Directiva 97/27/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (47), Directiva 2001/85/CE a Parlamentului
European și a Consiliului (48), Directiva 2003/97/CE a
Parlamentului European și a Consiliului (49), care sunt
încorporate în acord și care trebuie, prin urmare,
abrogate, în temeiul acordului, cu efect de la
1 noiembrie 2014.

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 abrogă Directiva
92/23/CEE a Consiliului (50) care este încorporată în
Acord și care trebuie, prin urmare, abrogată în temeiul
acordului, cu efect de la 1 noiembrie 2017,
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În anexa II la acord, capitolul I se modifică după cum urmează:
1. Textele cuprinse la punctele 4 (Directiva 70/221/CEE a
Consiliului), 5 (Directiva 70/222/CEE a Consiliului), 6
(Directiva 70/311/CEE a Consiliului), 7 (Directiva
70/387/CEE a Consiliului), 8 (Directiva 70/388/CEE a
Consiliului), 10 (Directiva 71/320/CEE a Consiliului), 11
(Directiva 72/245/CEE a Consiliului), 13 (Directiva
74/60/CEE a Consiliului), 14 (Directiva 74/61/CEE a
Consiliului), 15 (Directiva 74/297/CEE a Consiliului), 16
(Directiva 74/408/CEE a Consiliului), 17 (Directiva
74/483/CEE a Consiliului), 18 (Directiva 75/443/CEE a
Consiliului), 19 (Directiva 76/114/CEE a Consiliului), 20
(Directiva 76/115/CEE a Consiliului), 21 (Directiva
76/756/CEE a Consiliului), 22 (Directiva 76/757/CEE a
Consiliului), 23 (Directiva 76/758/CEE a Consiliului), 24
(Directiva 76/759/CEE a Consiliului), 25 (Directiva
76/760/CEE a Consiliului), 26 (Directiva 76/761/CEE a
Consiliului), 27 (Directiva 76/762/CEE a Consiliului), 28
(Directiva 77/389/CEE a Consiliului), 29 (Directiva
77/538/CEE a Consiliului), 30 (Directiva 77/539/CEE a
Consiliului), 31 (Directiva 77/540/CEE a Consiliului), 32
(Directiva 77/541/CEE a Consiliului), 33 (Directiva
77/649/CEE a Consiliului), 34 (Directiva 78/316/CEE a
Consiliului), 35 (Directive 78/317/CEE a Consiliului), 36
(Directiva 78/318/CEE a Consiliului), 38 (Directiva
78/549/CEE a Consiliului), 39 (Directiva 78/932/CEE a
Consiliului), 45 (Directiva 89/297/CEE a Consiliului), 45a
(Directiva 91/226/CEE a Consiliului), 45b (Directiva
92/21/CEE a Consiliului), 45c (Directiva 92/22/CEE a
Consiliului), 45e (Directiva 92/24/CEE a Consiliului), 45g
(Directiva 92/114/CEE a Consiliului), 45r (Directiva
94/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului), 45t
(Directiva 95/28/CE a Parlamentului European și a
Consiliului), 45u (Directiva 96/27/CE a Parlamentului
European și a Consiliului), 45v (Directiva 96/79/CE a Parla
mentului European și a Consiliului), 45w (Directiva
97/27/EC a Parlamentului European și a Consiliului), 45y
(Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European și a
Consiliului) și 45zc (Directiva 2003/97/CE a Parlamentului
European și a Consiliului) se elimină cu efect de la
1 noiembrie 2014.
2. Textul cuprins la punctul 45d (Directiva 92/23/CEE a
Consiliului) se elimină cu efect de la 1 noiembrie 2017.
3. La punctul 45zx (Directiva 2007/46/CE a Parlamentului
European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:
„— 32009 R 0661: Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie
2009 (JO L 200, 31.7.2009, p. 1.), astfel cum a fost
rectificat prin JO L 337, 20.12.2011, p. 27.”
4. După punctul 45zz [Regulamentul (CE) nr. 631/2009 al
Comisiei] se inserează următorul text:

2.8.2012

„45zza. 32009 R 0661: Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie
2009 privind cerințele de omologare de tip pentru
siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor
acestora, precum și a sistemelor, componentelor și
unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO
L 200, 31.7.2009, p. 1), astfel cum a fost rectificat
prin JO L 337, 20.12.2011, p. 27, astfel cum a fost
modificat prin:
— 32011 R 0407: Regulamentul (UE) nr. 407/2011
al Comisiei din 27 aprilie 2011 (JO L 108,
28.4.2011, p. 13).
45zzb. 32010 R 0672: Regulamentul (UE) nr. 672/2010 al
Comisiei din 27 iulie 2010 privind cerințele pentru
omologarea de tip a dispozitivelor de dejivrare și de
dezaburire a parbrizului a anumitor autovehicule și
de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 661/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului privind cerințele de omologare de tip
pentru siguranța generală a autovehiculelor, a
remorcilor acestora, precum și a sistemelor, compo
nentelor și unităților tehnice separate care le sunt
destinate (JO L 196, 28.7.2010, p. 5).
45zzc. 32010 R 1003: Regulamentul (UE) nr. 1003/2010
al Comisiei din 8 noiembrie 2010 privind cerințele
de omologare de tip pentru spațiul destinat
amplasării și montării plăcilor de înmatriculare
spate la autovehicule și remorcile acestora și de
punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 661/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului privind cerințele de omologare de tip
pentru siguranța generală a autovehiculelor, a
remorcilor acestora, precum și a sistemelor, compo
nentelor și unităților tehnice separate care le sunt
destinate (JO L 291, 9.11.2010, p. 22).
45zzd. 32010 R 1005: Regulamentul (UE) nr. 1005/2010
al Comisiei din 8 noiembrie 2010 privind cerințele
pentru omologarea de tip a dispozitivelor de
remorcare a autovehiculelor și de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului privind
cerințele de omologare de tip pentru siguranța
generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora,
precum și a sistemelor, componentelor și unităților
tehnice separate care le sunt destinate (JO L 291,
9.11.2010, p. 36).
45zze. 32010 R 1008: Regulamentul (UE) nr. 1008/2010
al Comisiei din 9 noiembrie 2010 privind cerințele
pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea
ce privește dispozitivele de ștergere și de spălare a
parbrizului și de punere în aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului privind cerințele de
omologare de tip pentru siguranța generală a auto
vehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a siste
melor, componentelor și unităților tehnice separate
care le sunt destinate (JO L 292, 10.11.2010, p. 2).
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45zzf. 32010 R 1009: Regulamentul (UE) nr. 1009/2010
al Comisiei din 9 noiembrie 2010 privind cerințele
pentru omologarea de tip a apărătorilor de roți
pentru anumite autovehicule și de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului privind
cerințele de omologare de tip pentru siguranța
generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora,
precum și a sistemelor, componentelor și unităților
tehnice separate care le sunt destinate (JO L 292,
10.11.2010, p. 21).
45zzg. 32011 R 0019: Regulamentul (UE) nr. 19/2011 al
Comisiei din 11 ianuarie 2011 privind cerințele
pentru omologarea de tip referitoare la plăcuța
producător regulamentară și la numărul de identi
ficare al vehiculului și de punere în aplicare a Regu
lamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului privind cerințele de
omologare de tip pentru siguranța generală a auto
vehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a siste
melor, componentelor și unităților tehnice separate
care le sunt destinate (JO L 8, 12.1.2011, p. 1).
45zzh. 32011 R 0109: Regulamentul (UE) nr. 109/2011 al
Comisiei din 27 ianuarie 2011 de punere în aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului privind
cerințele de omologare de tip pentru anumite
categorii de autovehicule și remorcile lor cu privire
la sistemele antiîmproșcare (JO L 34, 9.2.2011,
p. 2).
În sensul acestui acord, dispozițiile regulamentului
se citesc cu următoarele adaptări:
La punctul 1.1 din partea 3 a anexei II, se adaugă
următorul text:
«IS pentru Islanda
FL pentru Liechtenstein
16 pentru Norvegia».
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45zzi. 32011 R 0458: Regulamentul (UE) nr. 458/2011 al
Comisiei din 12 mai 2011 privind cerințele pentru
omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor
acestora cu privire la montarea anvelopelor și de
punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 661/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului privind cerințele de omologare de tip
pentru siguranța generală a autovehiculelor, a
remorcilor acestora, precum și a sistemelor, compo
nentelor și unităților tehnice separate care le sunt
destinate (JO L 124, 13.5.2011, p. 11).”
Articolul 2
Textele în limbile islandeză și norvegiană ale Regulamentului
(CE) nr. 661/2009, astfel cum a fost rectificat prin JO L 337,
20.12.2011, p. 27, precum și ale Regulamentelor (UE)
nr. 672/2010, (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 1005/2010, (UE)
nr. 1008/2010, (UE) nr. 1009/2010, (UE) nr. 19/2011, (UE)
nr. 109/2011, (UE) nr. 407/2011 și (UE) nr. 458/2011, care
urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, sunt autentice.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la 1 mai 2012, cu condiția să
se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103
alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (*).
Articolul 4
Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul
SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, la 30 martie 2012

Pentru Comitetul mixt al SEE
Președintele interimar
Gianluca GRIPPA

(*) Nu se indică nicio trimitere constituțională.

