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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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 motorvogner 
(rammedirektiv)(1), særlig artikkel 39 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Rådsdirektiv 72/245/EØF av 20. juni 1972 om radiostøy 
fra kjøretøyer (elektromagnetisk kompatibilitet)(2) er 
et av særdirektivene etter den framgangsmåten for EF-
typegodkjenning som ble innført ved rådsdirektiv 70/156/
EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres 
tilhengere(3). Bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF om 
systemer, deler og tekniske enheter til motorvogner får 
derfor anvendelse på direktiv 72/245/EØF.

2)  I henhold til nr. 3.2.9 i vedlegg I til direktiv 72/245/EØF 
trenger ikke deler som selges som ettermonteringsutstyr og 
er beregnet på montering i motorvogner, typegodkjenning 
dersom de ikke har forbindelse med immunitetsrelaterte 
funksjoner. I en overgangsperiode på fire år fra 3. desember 
2004 skal en teknisk instans avgjøre hvorvidt utstyret 
som skal bringes i omsetning, er immunitetsrelatert, og 
skal utstede et dokument i samsvar med eksempelet gitt i 
vedlegg III C. Medlemsstatene må rapportere eventuelle 
avslag av sikkerhetsårsaker til Europakommisjonen. I 
henhold til denne bestemmelsen skal Kommisjonen, 
på grunnlag av praktisk erfaring med dette utstyret og 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 14.3.2009, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2013 av 1. februar 2013 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 31 av 
30.5.2013, s. 13.

(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(2) EFT L 152 av  6.7.1972, s. 15.
(3) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.

rapportene framlagt av medlemsstatene, innen utløpet av 
overgangsperioden avgjøre om dette dokumentet fortsatt 
skal kreves i tillegg til samsvarserklæringen.

3)  I henhold til nr. 3.2.9 i vedlegg I til direktiv 72/245/
EØF, og ettersom Europakommisjonen ikke har mottatt 
noen rapporter fra medlemsstatene om tilfeller av avslag, 
foreslås det nå at innsatsen fra teknisk instans bør 
opphøre for deler som selges som ettermonteringsutstyr 
og er beregnet på montering i motorkjøretøyer, dersom 
de ikke har immunitetsrelaterte funksjoner, og at det ikke 
lenger bør kreves et dokument i samsvar med eksempelet 
i vedlegg III C, som angitt i nr. 3.2.9 i vedlegg I.

4)  Direktiv 72/245/EØF bør derfor endres.

5)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den tekniske komiteen for motorvogner —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 72/245/EØF gjøres følgende endringer:

1. I listen over vedlegg utgår følgende referanse til vedlegg III 
C:

«VEDLEGG III C  Mønster for erklæring med hensyn til 
vedlegg I nr. 3.2.9»

2. I vedlegg I nr. 3.2.9 oppheves annet ledd.

3. Vedlegg III C oppheves.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. oktober 2009 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/19/EF

av 12. mars 2009

om endring av rådsdirektiv 72/245/EØF om radiostøy fra kjøretøyer (elektromagnetisk 
kompatibilitet) for å tilpasse det til den tekniske utvikling(*)
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De skal anvende disse bestemmelsene fra 2. oktober 2009.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident


