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                                                      TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2006/72/EB                          2009/EES/71/05 

frá 18. ágúst 2006 

um breytingu á tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 97/24/EB um tiltekna íhluti í vélknúnum 
ökutækjum sem eru á tveimur e a remur hjólum og sérkenni slíkra ökutækja í ví skyni a  laga 
 hana a  tækniframförum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 
2002/24/EB frá 18. mars 2002 um ger arvi urkenningu á 
vélknúnum ökutækjum á tveimur e a remur hjólum og um 
ni urfellingu á tilskipun rá sins 92/61/EBE (1), einkum 17. gr., 

me  hli sjón af tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 97/24/EB 
frá 17. júní 1997 um tiltekna íhluti í vélknúnum ökutækjum 
sem eru á tveimur e a remur hjólum og sérkenni slíkra 
ökutækja (2), einkum 7. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun 97/24/EB er sértilskipun innan ramma EB-
ger arvi urkenningara fer arinnar sem mælt er fyrir um 
í tilskipun 2002/24/EB. 

2) Í tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2002/51/EB frá 
19. júlí 2002 um a  draga úr losun mengandi efna frá 
vélknúnum ökutækjum á tveimur e a remur hjólum og 
um breytingu á tilskipun 97/24/EB (3) voru sett n  
vi mi unarmörk fyrir losun a  ví er var ar bifhjól á 
tveimur hjólum sem taka gildi í tveimur áföngum. 

3) Heildartækniregluger  efnahagsnefndar Sameinu u 
jó anna fyrir Evrópu nr. 2, „Mælia fer ir fyrir bifhjól á 

tveimur hjólum, sem búin eru hreyfli me  rafkveikju e a 
jöppukveikjuhreyfli, a  ví er var ar losun mengandi 

lofttegunda, losun koltvís rings og eldsneytisey slu“, 
hefur veri  tekin upp í ví skyni a  mynda heimsmarka  
fyrir bifhjól. Hún mi ar a  ví a  samræma á heimsvísu 
losunarprófunara fer ir sem nota ar eru vi  
ger arvi urkenningu á bifhjólum. Hún er enn fremur 
lögu  a  n justu tækniframförum og tekur tillit til 
sértækra einkenna bifhjóla. 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 227, 19.8.2006, bls. 43. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2007 frá 27. april 
2007 um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir 
og vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi 

Evrópusambandsins nr. 38, 9.8.2007, p. 8. 
 (1) Stjtí . EB L 124, 9.5.2002, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/30/EB (Stjtí . ESB L 106, 
27.4.2005, bls. 17). 

(2) Stjtí . EB L 226, 18.8.1997, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/27/EB (Stjtí . ESB L 66, 8.3.2006, 
bls. 7). 

(3) Stjtí . EB L 252, 20.09.2002, bls. 20. 

4) Í samræmi vi  5. mgr. 8. gr. tilskipunar 2002/51/EB skal 
taka upp prófunara fer ina í heildartækniregluger  nr. 2 
ásamt n rri rö  vi mi unarmarka. Prófunara fer in skal 
tekin upp sem annars konar ger arvi urkenningara fer  
sem framlei andi getur vali  fyrir annan skyldubundna 
áfangann í tilskipun 2002/51/EB. N ju vi mi unar-
mörkin skulu sett í tengslum vi  annan skyldubundna 
áfanga tilskipunar 2002/51/EB. ví mun ekki slakna á 
kröfum um losun frá bifhjólum. 

5) ví ber a  breyta tilskipun 97/24/EB til samræmis vi  
a . 

6) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit nefndar um a lögun a  tækni-
framförum sem komi  var á fót me  tilskipun rá sins 
70/156/EBE (4). 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Ákvæ um 5. kafla II. vi auka vi  tilskipun 97/24/EB er breytt í 
samræmi vi  vi aukann vi  essa tilskipun. 

2. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja og birta nau synleg lög og 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
1. júlí 2007. au skulu egar í sta  senda fram-
kvæmdastjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunartöflu 
milli vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. 

au skulu beita essum ákvæ um frá 1. júlí 2007. 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar au 
eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun.  

________________  

(4) Stjtí . EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2006/40/EB (Stjtí . ESB L 161, 
14.6.2006, bls. 12). 
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2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um 
málefni sem tilskipun essi tekur til. 

3. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 18. ágúst 2006. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VIÐAUKI 

Ákvæðum 5. kafla II. viðauka við tilskipun 97/24/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í lið 2.2.1.1 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Framleiðandi getur valið að nota prófunaraðferðina, sem mælt er fyrir um í heildartæknireglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 2 (*), fyrir bifhjól í stað prófunaraðferðarinnar sem vísað er til hér að framan. Ef 
aðferðin, sem mælt er fyrir um í heildartæknireglugerð nr. 2, er notuð skal ökutækið uppfylla losunarmörkin sem kveðið 
er á um í línu C í töflunni í lið 2.2.1.1.5 og öll önnur ákvæði þessarar tilskipunar að undanskildum liðum 2.2.1.1.1 til 
2.2.1.1.4 í þessum viðauka. 

 

(*) Heildartæknireglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 2, „Mæliaðferðir fyrir bifhjól á 
tveimur hjólum sem búin eru hreyfli með rafkveikju eða þjöppukveikjuhreyfli að því er varðar losun mengandi 
lofttegunda, koltvísýrings og eldsneytisnotkunar“ (EBE/TRANS/180/Add2 frá 30. ágúst 2005).“ 

 

2) Í töflunni í lið 2.2.1.1.5 í þættinum „Viðmiðunarmörk fyrir bifhjól (á tveimur hjólum) með tilliti til gerðarviðurkenningar 
og samræmis framleiðslu“ bætist eftirfarandi lína C við á eftir línu B: 

 

vmax: < 130 km/klst. 2,62 0,75 0,17 „C (2006 — Heildartæknireglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 2) vmax: ≥ 130 km/klst. 2,62 0,33 0,22“ 

 

 

 


