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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), særlig 
artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 72/245/EØF av 20. juni 1972 
om radiostøy fra kjøretøyer (elektromagnetisk kompatibilitet)
(2), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 72/245/EØF er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført 
ved direktiv 70/156/EØF.

2) For å forbedre kjøretøysikkerheten ved å oppmuntre til 
utvikling og utnytting av teknologi som anvender kort-
distanseradarutstyr for motorvogner, har Kommisjonen 
harmonisert bruken av to radiofrekvensbånd ved kom-
misjonsvedtak 2004/545/EF av 8. juli 2004 om har-
monisering av radiospektret i 79 GHz-frekvensbåndet 
til bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogner i 
Fellesskapet(3), og ved kommisjonsvedtak 2005/50/EF 
av 17. januar 2005 om harmonisering av radiospektret i 
24 Ghz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for kortdis-
tanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet(4).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 7.3.2006, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2006 av 22. september 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 30.11.2006, s. 21.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/64/EF (EUT L 310 av 25.11.2005, s. 10).

(2) EFT L 152 av 6.7.1972, s. 15. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/83/EF (EUT L 305 av 24.11.2005, s. 32).

(3) EUT L 241 av 13.7.2004, s. 66.
(4) EUT L 21 av 25.1.2005, s. 15. 

3) I samsvar med vedtak 2005/50/EF er bruk av 
kortdistanseradarutstyr for motorvogner i 24 GHz-
frekvensbåndet tidsbegrenset, og medlemsstatene må 
opprette et overvåkingssystem for å fastslå antallet 
kjøretøyer som er utstyrt med kortdistanseradar i 24 
GHz-frekvensbåndet, og som er registrert på deres 
territorium.

4) Ved direktiv 72/245/EØF, som endret ved 
kommisjonsdirektiv 2005/49/EF(5), fikk medlemsstatene 
de nødvendige midler til å utføre denne overvåkingen. 
Direktiv 70/156/EØF ble derfor endret ved nevnte 
direktiv.

5) Siden den gang har det vist seg at opplysninger om 
kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet 
kan skaffes på en enklere måte, og at det ikke er 
nødvendig av overvåkingshensyn å kreve opplysninger 
i samsvarssertifikatet om bruk av kortdistanseradarutstyr 
i 79 GHz-frekvensbåndet i tillegg til opplysninger 
om kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet, 
ettersom 79 GHz-frekvensbåndet ikke interfererer med 
annet utstyr og bruken av det ikke er begrenset. Derfor bør 
kravene i forbindelse med bruk av kortdistanseradarutstyr 
i 24 GHz-frekvensbåndet endres, og kravene i 
forbindelse med bruk av kortdistanseradarutstyr i 79 
GHz-frekvensbåndet i direktiv 72/245/EØF oppheves. 
Dette direktiv påvirker ikke gyldigheten av eksisterende 
godkjenninger av kjøretøyer uten kortdistanseradarutstyr 
i 24 GHz-frekvensbåndet.

6) Erklæringer etter mønsteret i vedlegg III C i direktiv 
72/245/EØF utstedes alltid av en teknisk instans. 
Ingen annen myndighet eller forvaltning deltar i denne 
prosessen. Kravet om en ytterligere stempling av 
erklæringen er derfor unødvendig og skal oppheves.

7) Direktiv 72/245/EØF bør derfor endres.

8) Endringene av direktiv 72/245/EØF berører direktiv 
70/156/EØF. Direktiv 70/156/EØF bør derfor endres.

(5) EUT L 194 av 26.7.2005, s. 12.

KOMMISJONSDIREKTIV	2006/28/EF

av	6.	mars	2006

om	 endring,	 med	 sikte	 på	 tilpasning	 til	 den	 tekniske	 utvikling,	 av	 rådsdirektiv	 72/245/EØF	 med	 hensyn	
til	 radiostøy	 (elektromagnetisk	 kompatibilitet)	 i	 kjøretøyer	 og	 rådsdirektiv	 70/156/EØF	 om	 tilnærming	 av	

medlemsstatenes	lovgivning	om	typegodkjenning	av	motorvogner	og	deres	tilhengere(*)
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9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til teknisk utvikling, 
nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endring	av	direktiv	72/245/EØF

I direktiv 72/245/EØF gjøres følgende endringer:

1. Nr. 2.1.14 i vedlegg I utgår.

2. I vedlegg II A gjøres følgende endringer:

a) Nr. 12.7.1 skal lyde:

«12.7.1. kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarut-
styr i 24 GHz-frekvensbåndet: ja/nei/ekstra-
utstyr (stryk det som ikke passer)».

b) Nr. 12.7.2 utgår.

3. I tillegget til vedlegg III A gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1.3.1 skal lyde:

«1.3.1. kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarut-
styr i 24 GHz-frekvensbåndet: ja/nei/ekstra-
utstyr (stryk det som ikke passer)».

b) Nr. 1.3.2 utgår.

4. I vedlegg III C utgår ordene «Myndighetens stempel» og 
rammen rundt dem.

Artikkel 2

Endring	av	direktiv	70/156/EØF

I direktiv 70/156/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Nr. 12.7.1 skal lyde:

«12.7.1. kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarut-
styr i 24 GHz-frekvensbåndet: ja/nei/ekstra-
utstyr (stryk det som ikke passer)».

b) Nr. 12.7.2 utgår.

2. I vedlegg III del I avsnitt A gjøres følgende endringer:

a) Nr. 12.7.1 skal lyde:

«12.7.1. kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarut-
styr i 24 GHz-frekvensbåndet: ja/nei/ekstra-
utstyr (stryk det som ikke passer)».

b) Nr. 12.7.2 utgår.

3. I vedlegg IX, på side to i alle mønstrene for 
samsvarssertifikater, gjøres følgende endringer:

a) Nr. 50 skal lyde og det innsettes samtidig en fotnote:

«50. Merknader(1):
___________

(1) Dersom kjøretøyet er utstyrt med kortdistanse-
radarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet i samsvar 
med vedtak 2005/50/EF, skal produsenten angi: 
«Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 
GHz-frekvensbåndet».»

b) Nr. 50.1, 50.2 og 50.3 utgår.

Artikkel 3

Innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2006 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 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.
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Artikkel 4

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. mars 2006.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident


