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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2006/28/EB                           2008/EES/76/17 
 

frá 6. mars 2006 
 

um breytingu á tilskipun ráðsins 72/245/EBE frá 20. júní 1972 um rafsegultruflanir 
(rafsegulsviðssamhæfi) í ökutækjum og tilskipun 70/156 /EBE um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra í því 
 skyni að laga þær að tækniframförum(*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 
1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um 
gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum 
þeirra (1), einkum 2. mgr. 13. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 72/245/EBE frá 20. júní 1972 
um rafsegultruflanir (rafsegulsviðssamhæfi) í ökutækjum (2), 
einkum 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun 72/245/EBE er ein sértilskipananna sem fjalla 
um gerðarviðurkenningaraðferð Bandalagsins sem var 
tekin upp með tilskipun 70/156/EBE. 

2) Í því skyni að bæta öryggi ökutækja með því að stuðla að 
þróun og nýtingu á tækni, sem notar skammdrægan 
ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum, hefur 
framkvæmdastjórnin samhæft notkun tveggja tíðnisviða 
með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/545/EB 
frá 8. júlí 2004 um samhæfingu tíðnirófsins fyrir 
þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 79 GHz til notkunar 
fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum 
ökutækjum í Bandalaginu (3) og með ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2005/50/EB frá 17. janúar 
2005 um samhæfingu á tíðnisviðinu 24 GHz fyrir 
þráðlausar sendingar til tímabundinnar notkunar fyrir 
skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum í 
Bandalaginu (4). 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 65, 7.3.2006, bls. 27. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 109/2006 frá 22. september 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 60, 30.11.2006, p. 21. 

(1) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/64/EB (Stjtíð. ESB L 310, 
25.11.2005, bls. 10). 

(2) Stjtíð. EB L 152, 6.7.1972, bls. 15. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/83/EB (Stjtíð. ESB L 305, 
24.11.2005, bls. 32). 

(3) Stjtíð. ESB L 241, 13.7.2004, bls. 66. 
(4) Stjtíð. ESB L 21, 25.1.2005, bls. 15. 

3) Í samræmi við ákvörðun 2005/50/EB er notkun 
skammdrægs ratsjárbúnaðar á tíðnisviðinu 24 GHz 
tímabundin og skulu aðildarríkin koma upp vöktunar-
kerfi í þeim tilgangi að ákveða fjölda skráðra ökutækja 
með skammdrægan ratsjárbúnað á tíðnisviðinu 24 GHz á 
yfirráðasvæði þeirra. 

4) Tilskipun 72/245/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/49/EB (5), sá 
aðildarríkjunum fyrir viðeigandi úrræðum til þess að 
annast þessa vöktun. Tilskipun 70/156/EBE var breytt til 
samræmis með þeirri tilskipun. 

5) Síðar hefur komið í ljós að hægt er að einfalda aðferðina 
við að útvega þessi gögn um skammdrægan ratsjárbúnað 
á tíðnisviðinu 24 GHz og að ekki er nauðsynlegt með 
hliðsjón af vöktun að krefjast upplýsinga um notkun 
skammdrægs ratsjárbúnaðar á tíðnisviðinu 79 GHz á 
samræmisvottorðinu til viðbótar upplýsingum um 
skammdrægan ratsjárbúnað á tíðnisviðinu 24 GHz þar 
sem tíðnisviðið 79 GHz truflar ekki annan búnað og 
notkun þess er ekki takmörkuð. Því er rétt að breyta 
kröfum varðandi notkun skammdrægs ratsjárbúnaðar á 
tíðnisviðinu 24 GHz og fella brott kröfur varðandi 
notkun skammdrægs ratsjárbúnaðar á tíðnisviðinu 79 
GHz í tilskipun 72/245/EBE. Þessi tilskipun hefur ekki 
áhrif á gildi fyrirliggjandi viðurkenningar á ökutækjum 
sem eru ekki búin skammdrægum ratsjárbúnaði á 
tíðnisviðinu 24 GHz. 

6) Einungis tækniþjónustan gefur út staðfestingu í samræmi 
við fyrirmyndina í III. viðauka C við tilskipun 
72/245/EBE. Ekkert annað yfirvald eða 
stjórnsýslustofnun á þátt í þessu ferli. Því er 
viðbótarstimplun staðfestingar, sem nú er krafist, orðin 
óþörf og skal hún fjarlægð. 

7) Því ber að breyta tilskipun 72/245/EBE til samræmis við 
þetta. 

8) Breytingar á tilskipun 72/245/EBE hafa áhrif á tilskipun 
70/156/EBE. Nauðsynlegt er því að breyta tilskipun 
70/156/EBE til samræmis við það. 

________________  

(5) Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2005, bls. 12. 
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9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um aðlögun að 
tækniframförum sem komið var á fót skv. 13. gr. 
tilskipunar 70/156/EBE. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breyting á tilskipun 72/245/EBE 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 72/245/EBE: 

1. Í I. viðauka falli liður 2.1.14 niður. 

2. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. viðauka A: 

a) í stað liðar 12.7.1 komi eftirfarandi: 

„12.7.1. ökutæki búið skammdrægum ratsjárbúnaði 
á tíðnisviðinu 24 GHz: Já/Nei/Valkvætt (strikið 
yfir það sem á ekki við)“, 

b) liður 12.7.2 falli niður. 

3. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðbæti við III.  
viðauka A: 

a) í stað liðar 1.3.1 komi eftirfarandi: 

„1.3.1. ökutæki búið skammdrægum ratsjárbúnaði á 
tíðnisviðinu 24 GHz: Já/Nei/Valkvætt (strikið 
yfir það sem á ekki við)“, 

b) liður 1.3.2 falli niður. 

4. Í III. viðauka C falli brott orðin „stimpill yfirvalda“ auk 
umlykjandi reits. 

2. gr. 

Breyting á tilskipun 70/156/EBE 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 70/156/EBE: 

1. Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) í stað liðar 12.7.1 komi eftirfarandi: 

„12.7.1. ökutæki búið skammdrægum ratsjárbúnaði 
á tíðnisviðinu 24 GHz: Já/Nei/Valkvætt (strikið 
yfir það sem á ekki við)“, 

b) liður 12.7.2 falli niður. 

2. Ákvæðum A-liðar I. hluta III. viðauka er breytt sem hér 
segir: 

a) í stað liðar 12.7.1 komi eftirfarandi: 

„12.7.1. ökutæki búið skammdrægum ratsjárbúnaði 
á tíðnisviðinu 24 GHz: Já/Nei/Valkvætt (strikið 
yfir það sem á ekki við)“, 

b) liður 12.7.2 falli niður. 

3. Síðu 2 í öllum fyrirmyndum að samræmisvottorði í 
IX. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) í stað 50. liðar komi eftirfarandi og neðanmálsgrein 
bætist við sem hér segir: 

„50. Athugasemdir (1): 

 

(1) Ef ökutækið er búið skammdrægum ratsjárbúnaði á 
tíðnisviðinu 24 GHz í samræmi við ákvörðun 
2005/50/EB skal framleiðandinn tilgreina hér: 
„ökutæki búið skammdrægum ratsjárbúnaði á 
tíðnisviðinu 24 GHz“.“ 

b) Liðir 50.1, 50.2 og 50.3 falli niður. 

3. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
30. júní 2006. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu 
milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. júlí 2006. Þegar 
aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í 
þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau verða 
birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka 
tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.  
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4. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

5. gr. 

Viðtakendur 

 Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 6. mars 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
 

 
 

 

 


