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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til 72/306/EØF av 2. august 1972 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot 
utslipp av forurensende stoffer fra dieselmotorer til framdrift 
av kjøretøyer(1), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 72/306/EØF er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåten for 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(2).

2) Bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF om systemer, 
deler og tekniske enheter får derfor anvendelse på 
direktiv 72/306/EØF.

3) I henhold til artikkel 9 nr. 2 i direktiv 70/156/EØF, som 
endret ved direktiv 92/53/EØF(3), skal særdirektivene 
og de tilsvarende reglementer fra De forente nasjoners 
økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) være 
likeverdige. De tekniske krav til opasimeterets lyskilde 
ved måling av eksosens opasitet, må derfor tilpasses 
UN-ECE-reglement nr. 24 og internasjonale standarder. 
Det er også hensiktsmessig å tilpasse drivstoffet som 
brukes ved måling av eksosens opasitet til drivstoffet som 
tillates til måling av utslipp, som oppført i rådsdirektiv 
88/77/EØF(4).

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 8.3.2005, s. 25, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 66 av 22.12.2005, s. 5.

(1) EFT L 190 av 20.8.1972, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
97/20/EF (EFT L 125 av 16.5.1997, s. 21).

(2) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 41. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/104/EF (EUT L 337 av 13.11.2004, s. 13).

(3) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 1.
(4) EFT L 36 av 9.2.1988, s. 33. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2001/27/EF (EFT L 107 av 18.4.2001, s. 10).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedleggene til direktiv 72/306/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Fra og med 9. mars 2006

skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning i – 
samsvar med artikkel 4  nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, og

kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning,– 

for en ny kjøretøytype med begrunnelse i utslipp av 
forurensende stoffer fra dieselmotorer dersom den ikke er i 
samsvar med bestemmelsene i direktiv 72/306/EØF, endret 
ved dette direktiv.

Dette direktiv opphever ikke godkjenninger som tidligere er 
gitt i henhold til direktiv 72/306/EØF, og skal heller ikke være 
til hinder for at slike godkjenninger utvides i henhold til det 
direktiv som godkjenningen opprinnelig ble gitt i henhold til.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 8. mars 2006 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette. De skal anvende dette direktiv fra 9. mars 2006.

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.

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

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/21/EF

av 7. mars 2005

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 72/306/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak 
mot utslipp av forurensende stoffer fra dieselmotorer til framdrift av kjøretøyer(*)
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Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_________________
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VEDLEGG

Listen over vedlegg mellom direktivets dispositive del og vedlegg I skal lyde:

«LISTE OVER VEDLEGG

Vedlegg I: Definisjoner, søknad om EF-typegodkjenning, tildeling av EF-typegodkjenning, merke med korrigert 
verdi for absorpsjonsfaktoren, spesifikasjoner og prøvinger, typeendringer, produksjonssamsvar

Tillegg 1:  Opplysningsdokument

Tillegg 2: Typegodkjenningsdokument 

Vedlegg II: Eksempel på merke med korrigert verdi for absorpsjonsfaktoren

Vedlegg III: Prøving ved konstante turtall over fullastkurven

Vedlegg IV: Prøving ved fri akselerasjon

Vedlegg V: Grenseverdier som får anvendelse under prøvingen ved konstante turtall

Vedlegg VI: Opasimeterets egenskaper

Vedlegg VII: Installasjon og bruk av opasimeteret»

ENDRINGER I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 72/306/EØF

1. I nr. 5.2.2.1 endres «vedlegg VI» til «vedlegg V».

I nr. 5.3.2 endres «vedlegg VI» til «vedlegg V».

I nr. 5.4 endres «vedlegg VII» til «vedlegg VI».

I nr. 7.2.1.2 endres «vedlegg VI» til «vedlegg V».

ENDRINGER I VEDLEGG III TIL DIREKTIV 72/306/EØF

2. Nr. 3.2 skal lyde:

«3.2.  Drivstoff

Referansedrivstoffet fastsatt i vedlegg IV til direktiv 88/77/EØF, i gjeldende versjon, og som er hensiktsmessig 
i forhold til de grenseverdier som legges til grunn ved typegodkjenning av kjøretøyet eller motoren, skal 
anvendes.»

I nr. 3.4 endres «vedlegg VII» til «vedlegg VI», og «vedlegg VIII» til »vedlegg VII».

I nr. 4.2 endres «vedlegg VI» til «vedlegg V».

3. Vedlegg V oppheves.

4. Tidligere vedlegg VI blir vedlegg V.

5. Tidligere vedlegg VII blir vedlegg VI.

Nr. 3.3 skal lyde:

«3.3.  Lyskilde

Lyskilden skal være en glødelampe med en fargetemperatur på mellom 2 800 og 3 250 K eller en grønn lysemitterende 
diode (LED) med et spektrum som har toppunkt mellom 550 og 570 nm. Lyskilden skal være beskyttet mot 
tilsoting på en måte som ikke påvirker den optiske veilengden ut over produsentens spesifikasjoner.»

6. Tidligere vedlegg VIII blir vedlegg VII.

I nr. 2.16, 2.17 og 2.2.3 endres «vedlegg VII» til «vedlegg VI».

__________________


