
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF(2),
særlig artikkel 13 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 70/157/EØF av 6. februar
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt
lydnivå og eksosanlegg på motorvogner(3), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 96/20/EF(4), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved EF-typegodkjenning av eksosanlegg i form av
tekniske enheter (reserveeksosanlegg) har det vist seg å
være svært vanskelig å velge et kjøretøy som oppfyller de
gjeldende krav. Det er derfor nødvendig å tilpasse
definisjonen av et representativt kjøretøy for å sikre at det
framstilte kjøretøyet oppfyller kravene til produksjons-
samsvar med hensyn til tillatt lydnivå.

2) Visse henvisninger innført ved rådsdirektiv 92/97/EØF(5)
om endring av direktiv 70/157/EØF, bør ajourføres.

3) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling
nedsatt ved direktiv 70/156/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II og III til direktiv 70/157/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. april 2000 kan ikke medlemsstatene med
begrunnelse i tillatt lydnivå eller eksosanlegg:

– nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal type-
godkjenning for en type kjøretøy eller eksosanlegg, eller

– forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk eller
at eksosanlegg selges eller tas i bruk

dersom kjøretøyene eller eksosanleggene oppfyller kravene i
direktiv 70/157/EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. oktober 2000:

– kan medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning, 

– skal medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning,

for en type kjøretøy eller eksosanlegg dersom kravene i
direktiv 70/157/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke er
oppfylt.

3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene fortsatt gi EF-
typegodkjenning for og tillate salg eller ibruktaking av
eksosanlegg i samsvar med tidligere versjoner av direktiv
70/157/EØF, forutsatt at eksosanleggene:

– er beregnet på montering på et kjøretøy som allerede er i
bruk, og

– oppfyller kravene i det direktiv som var gjeldende da
kjøretøyet ble registrert første gang.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 
31. mars 2000. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 1. april 2000.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
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KOMMISJONSDIREKTIV 1999/101/EF

av 15. desember 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/157/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner(*)

2001/EØS/31/05

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 334 av 28.12.1999, s. 41, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 5.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(2) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25.
(3) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 16.
(4) EFT L 92 av 13.4.1996, s. 23.
(5) EFT L 371 av 19.12.1992, s. 1.



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

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1999.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

1. I vedlegg II til direktiv 70/157/EØF gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2.3.3 skal lyde:

«2.3.3. Et kjøretøy som er representativt for den typen som anlegget skal monteres på, og som oppfyller
kravene i nr. 4.1 i vedlegg III del I.»

b) Nytt nr. 5.1.3 skal lyde:

«5.1.3. Eksosanlegg skal monteres omhyggelig på kjøretøyet. Særlig skal det kontrolleres at hele
eksosanlegget ikke vil ha merkbare lekkasjer etter montering.»

2. I vedlegg III til direktiv 70/157/EØF gjøres følgende endringer:

a) I del I nr. 1 endres «i henhold til nr. 7.3.5 og 7.4.3 i vedlegg I» til «i henhold til nr. 7 i vedlegg I».

b) I del II nr. 1 endres «i henhold til nr. 6.3.5 og 6.4.3 i vedlegg II» til «i henhold til nr. 7 i vedlegg II».
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