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 TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2009/19/EB 2013/EES/14/19 

frá 12. mars 2009 

um breytingu á tilskipun ráðsins 72/245/EBE að því er varðar rafsegultruflanir 
 (rafsegulsviðssamhæfi) í ökutækjum í því skyni að laga hana að tækniframförum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viður-
kenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á 
kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru 
í slík ökutæki (rammatilskipun)  (1), einkum 2. mgr. 39. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun ráðsins 72/245/EBE frá 20. júní 1972 að því 
er varðar rafsegulstruflanir (rafsegulsviðssamhæfi) í 
ökutækjum (2) er ein sértilskipananna í tengslum við 
EB-gerðarviðurkenningaraðferðina sem komið var á fót 
með tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 
um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðar-
viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum 
þeirra (3). Ákvæði tilskipunar 70/156/EBE um kerfi, 
íhluti og aðskildar tæknieiningar ökutækja gilda því um 
tilskipun 72/245/EBE. 

2) Samkvæmt lið 3.2.9. í I. viðauka við tilskipun 
72/245/EBE þarf ekki að gerðarviðurkenna íhluti, sem 
seldir eru sem búnaður á eftirmarkaði og ætlaðir eru til 
uppsetningar í vélknúnum ökutækjum, ef þeir tengjast 
ekki virkni sem varðar ónæmi. Kveðið er á um fjögurra 
ára aðlögunartímabil sem hefst 3. desember 2004 en á 
meðan á því stendur skal tækniþjónusta ákvarða hvort 
íhlutur sem á að setja á markað varðar ónæmi eða ekki 
og þarf að gefa út staðfestingu samkvæmt dæminu sem 
sýnt er í III. viðauka C.  Aðildarríkjum er skylt að 
tilkynna framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna um 
öll tilfelli synjunar á grundvelli öryggis. Þetta ákvæði 
gerir þá kröfu til framkvæmdastjórnarinnar að áður en 
að aðlögunartímabili lýkur taki hún ákvörðun, byggða á 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2009, bls. 17. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2013 frá 1. febrúar 
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 152, 6.7.1972, bls. 15. 
(3) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. 

fenginni reynslu af kröfunni og skýrslum frá aðildar-
ríkjum, um það hvort enn eigi að krefjast þessarar stað-
festingar til viðbótar við samræmisyfirlýsinguna. 

3) Eins og mælt er fyrir um í lið 3.2.9. í I. viðauka við 
tilskipun 72/245/EBE og að teknu tilliti til þeirrar 
staðreyndar að framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna 
hefur ekki borist nein skýrsla frá aðildarríkjum varðandi 
synjun á staðfestingu er nú lagt til að afnema þátttöku 
tækniþjónustunnar, ef um er að ræða íhluti sem seldir 
eru sem búnaður á eftirmarkaði og ætlaðir eru til 
uppsetningar í vélknúnum ökutækjum, ef þeir tengjast 
ekki virkni sem varðar ónæmi, og að ekki verði lengur 
krafist staðfestingar í samræmi við dæmið í III. viðauka 
C, eins sett er fram í lið 3.2.9. í I. viðauka. 

4) Því ber að breyta tilskipun 72/245/EBE til samræmis 
við það. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin 
ökutæki. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 72/245/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Í skrá yfir viðauka falli eftirfarandi tilvísun í III. viðauka 
C brott: 

„III. viðauki C  Fyrirmynd að staðfestingu að því er  
 varðar lið 3.2.9. í I viðauka.“ 

2. Í lið 3.2.9 í I. viðauka falli önnur undirgrein brott. 

3. III. viðauki C falli brott. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 1. október 2009. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 
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Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 2. október 2009. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni texta 
helstu ákvæða í landslögum sem þau samþykkja um málefni 
sem tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

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

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 12. mars 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
 

 
 

 

 

 


