
23.6.2011 Nr. 35/125EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF(2) er 
et av særdirektivene etter den framgangsmåten for 
EF-typegodkjenning som ble innført ved direktiv 
70/156/EØF. I direktiv 2001/56/EF er det fastsatt krav 
til typegodkjenning av kjøretøyer som er utstyrt med 
forbrenningsvarmeanlegg, og av forbrenningsvarmeanlegg 
som deler.

2) UN/ECE-reglement nr. 122 om godkjenning av kjøretøyer 
i kategoriene M, N og O med hensyn til deres varmeanlegg 
trådte i kraft 18. januar 2006. Ettersom dette reglementet 
får anvendelse i Fellesskapet, er det nødvendig å sørge 
for samsvar mellom kravene i direktiv 2001/56/EF 
og kravene i UN/ECE-reglement nr. 122. De særlige 
kravene i vedlegg 9 til UN/ECE-reglement nr. 122 om 
varmeanlegg i kjøretøyer som transporterer farlig gods, 
skal derfor innarbeides i direktiv 2001/56/EF.

3) Direktiv 2001/56/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 70/156/
EØF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 28.11.2006, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 12. 

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2006/40/EF (EUT L 161 av 14.6.2006, s. 12).

(2) EFT L 292 av 9.11.2001, s. 21. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/78/EF (EUT L 231 av 30.6.2004, s. 69).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endring av direktiv 2001/56/EF

Direktiv 2001/56/EF endres i samsvar med vedlegget til dette 
direktiv.

Artikkel 2

Overgangsbestemmelser

1. For en kjøretøytype utstyrt med et LPG-varmeanlegg 
som oppfyller kravene i direktiv 2001/56/EF, endret ved dette 
direktiv, kan medlemsstatene fra og med 1. oktober 2007, med 
begrunnelse i varmeanlegg, ikke 

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning,

b) forby at den nevnte typen kjøretøy registreres, selges eller 
tas i bruk.

2. For en kjøretøytype utstyrt med et LPG-
forbrenningsvarmeanlegg som del som oppfyller kravene 
i direktiv 2001/56/EF, endret ved dette direktiv, kan 
medlemsstatene fra og med 1. oktober 2007 ikke

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning,

b) forby at en del av den nevnte typen kjøretøy selges eller tas 
i bruk.

3. For en kjøretøytype utstyrt med et LPG-varmeanlegg, 
eller en type LPG-forbrenningsvarmeanlegg som del, som 
ikke oppfyller kravene i direktiv 2001/56/EF, endret ved 
dette direktiv, skal medlemsstatene fra og med 1. april 2008 
nekte å gi EF-typegodkjenning og kan nekte å gi nasjonal 
typegodkjenning.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/119/EF

av 27. november 2006

om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere(*)
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Artikkel 3

Innarbeiding

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 2007 sette i 
kraft 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.

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 sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

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, 27. november 2006.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

I direktiv 2001/56/EF gjøres følgende endringer:

1. På slutten av listen over vedlegg skal ny linje lyde:

«Vedlegg IX Tilleggsbestemmelser for visse kjøretøyer i henhold til definisjonen i direktiv 94/55/EF»

2. I vedlegg VIII gjøres følgende endringer:

a) Overskriften til avsnitt 1 skal lyde:

«1. LPG-VARMEANLEGG SOM BRUKES I MOTORVOGNER UNDER KJØRING»

b) Nr. 1.1.6.2 skal lyde:

«1.1.6.2. ukontrollerte utslipp kan ikke forekomme som følge av at varmeanlegget utilsiktet frakoples. Det 
skal finnes en mulighet til å stanse LPG-flyten ved at en innretning monteres direkte etter eller 
i en regulator som er montert på en flaske eller tank eller, dersom regulatoren ikke er montert 
direkte på flasken eller tanken, skal en innretning monteres direkte foran slangen eller røret fra 
flasken eller tanken, og ytterligere en innretning skal monteres i eller etter regulatoren.»

c) Overskriften til avsnitt 2 skal lyde:

«2. LPG-VARMEANLEGG SOM BARE BRUKES I MOTORVOGNER OG DERES TILHENGERE VED 
STILLSTAND

3. Nytt vedlegg IX skal lyde:

«VEDLEGG IX

TILLEGGSBESTEMMELSER FOR VISSE KJØRETØYER I HENHOLD TIL DEFINISJONEN I 
DIREKTIV 94/55/EF(*)

1. VIRKEOMRÅDE

Dette vedlegg får anvendelse på kjøretøyer som er underlagt særlige krav med hensyn til 
forbrenningsvarmeanlegg og deres montering, som fastsatt i direktiv 94/55/EF.

2. DEFINISJONER

I dette vedlegg benyttes kjøretøybetegnelsene EX/II, EX/III, AT, FL og OX i kapittel 9.1 i vedlegg B til 
direktiv 94/55/EF.

3. TEKNISKE BESTEMMELSER

3.1. Generelt (EX/II-, EX/III-, AT-, FL- og OX-kjøretøyer)

3.1.1. Forbrenningsvarmeanleggene og deres eksosledninger skal konstrueres, plasseres, beskyttes eller 
tildekkes på en slik måte at det hindrer enhver uakseptabel risiko for oppvarming eller antenning av 
lasten. Dette kravet skal anses som oppfylt dersom innretningens drivstofftank og eksosanlegg oppfyller 
bestemmelsene i nr. 3.1.1.1 og 3.1.1.2. Samsvar med de nevnte bestemmelsene skal kontrolleres på det 
ferdigstilte kjøretøyet.

3.1.1.1. Alle drivstofftanker som forsyner innretningen med drivstoff, skal oppfylle følgende krav:

a) i tilfelle av lekkasje skal drivstoffet ledes til bakken uten å komme i kontakt med varme deler av 
kjøretøyet eller lasten,

b) drivstofftanker som inneholder bensin, skal utstyres med en effektiv flammesperre i påfyllingsåpningen, 
eller med en lukkemekanisme som gjør at åpningen kan holdes hermetisk lukket.
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3.1.1.2. Eksosanlegget samt eksosrørene skal være innrettet eller beskyttet på en slik måte at eventuell fare 
for lasten gjennom oppvarming eller antenning unngås. De delene av eksosanlegget som er plassert 
direkte under drivstofftanken (diesel), skal ha en klaring på minst 100 mm eller være beskyttet med et 
varmeskjold.

3.1.2. Forbrenningsvarmeanlegget skal slås på manuelt. Programmeringsinnretninger er forbudt.

3.2. EX/II- og EX/III- kjøretøyer

Forbrenningsvarmeanlegg som benytter gassformig drivstoff er ikke tillatt.

3.3. FL-kjøretøyer

3.3.1. Forbrenningsvarmeanleggene må kunne slås av med minst en av følgende metoder:

a) tilsiktet manuell avstengning fra førerkabinen,

b) stansing av motoren, i dette tilfellet kan føreren starte varmeinnretningen igjen manuelt,

c) start av en matepumpe på motorvognen for det farlige godset som transporteres.

3.3.2. Forbrenningsvarmeanleggene kan fortsette å gå etter at de er slått av. For metodene i nr. 3.3.1 
bokstav b) og c) skal tilførselen av forbrenningsluft avbrytes ved hjelp av egnede tiltak 
etter en funksjonssyklus på høyst 40 sekunder. Bare varmeanlegg der det kan bevises at 
varmeveksleren tåler en redusert funksjonssyklus på 40 sekunder i sin normale levetid, skal 
benyttes.

______________
(*) EFT L 319 av 21.12.1994, s. 7.»
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