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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/.../EG
av den

om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon

och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i
detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 307 E, 26.10.1999, s. 1.
2 EGT C 368, 20.12.1999, s. 1.
3 Europaparlamentets yttrande av den 27 oktober 1999 (EGT C 154, 5.6.2000, s. 50), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) I rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga
motorfordon1 fastställs gemenskapsförfarandet för typgodkännande av två- och trehjuliga
motorfordon, för komponenter och för separata tekniska enheter som konstruerats i enlighet
med de tekniska krav som anges i särdirektiven.

(2) Samtliga särdirektiv, som anges i den uttömmande förteckningen över system, komponenter
och separata tekniska enheter som skall regleras på gemenskapsnivå, har antagits.

(3) När Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa
komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon2 börjar
tillämpas kommer det att bli möjligt att fullständigt tillämpa förfarandet för typgodkännande.

(4) För att möjliggöra ett väl fungerande system för typgodkännande, är det uppenbart nödvändigt
att förtydliga vissa administrativa föreskrifter och att komplettera föreskrifterna i bilagorna till
direktiv 92/61/EEG. Det är därför viktigt att införa harmoniserade föreskrifter, särskilt
beträffande numrering av typgodkännandeintyg samt undantag för slutseriefordon och för
fordon, komponenter och separata tekniska enheter utformade i enlighet med ny teknik som
ännu inte omfattas av gemenskapsbestämmelser, i likhet med föreskrifterna i rådets
direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon3.

(5) En undersökning av de nämnda fordonens komponenter och egenskaper med utnyttjande av
nu etablerad teknik har lett till resultatet att det i lagstiftningshänseende endast är
ändamålsenligt att beakta de komponenter och egenskaper som anges i bilaga I till detta
direktiv. Med hänsyn till den tekniska utvecklingen kommer det emellertid att vara lämpligt
att ytterligare komponenter och egenskaper läggs till dem som redan finns förtecknade i
nämnda bilaga I.

(6) Syftet med detta förfarande för gemenskapstypgodkännande är att ge varje medlemsstat
möjlighet att bekräfta att varje fordonstyp har genomgått de kontroller som föreskrivs i
särdirektiven och tilldelats ett typgodkännandeintyg. Syftet är även att göra det möjligt för
tillverkarna att utfärda ett intyg om överensstämmelse för samtliga fordon som motsvarar den
godkända typen. När ett sådant intyg finns för ett fordon, kan detta släppas ut på marknaden,
säljas och registreras i hela gemenskapen.

                                                
1 EGT L 225, 10.8.1992, s. 72. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2000/7/EG (EGT L 106, 3.5.2000, s. 1).
2 EGT L 226, 18.8.1997, s. 1.
3 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2000/40/EG (EGT L 203, 10.8.2000, s. 9).
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(7) Eftersom målet med ett väl fungerande system för gemenskapstypgodkännande per

fordonstyp inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av de enskilda medlemsstaterna och det

därför på grund av den föreslagna åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på

gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidaritetsprincipen i

artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta

direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(8) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets

beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet

av kommissionens genomförandebefogenheter.1

(9) Av tydlighetsskäl bör rådets direktiv 92/61/EEG upphävas och ersättas med det här direktivet.

                                                
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Räckvidd och definitioner

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på samtliga två- och trehjuliga motorfordon − även sådana med

tvillinghjul − som är avsedda för vägtrafik samt på komponenter och separata tekniska enheter till

sådana fordon.

Detta direktiv skall inte tillämpas på följande slag av fordon:

a) Fordon som är konstruerade för en högsta hastighet som inte överstiger 6 km/h.

b) Fordon som är avsedda att styras av fotgängare.

c) Fordon som är avsedda att användas av personer med fysiska funktionshinder.

d) Fordon som är avsedda för tävlingsbruk på väg eller i terräng.

e) Fordon som tagits i bruk före tillämpningsdagen för direktiv 92/61/EEG.
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f) Traktorer och maskiner som används i lantbruket eller inom liknande verksamhet.

g) Fordon med symmetrisk hjulplacering, ett hjul framtill och två baktill, som i första hand är

avsedda för fritidsaktiviteter i terräng.

h) Pedalassisterade cyklar som är utrustade med en elektrisk hjälpmotor med en högsta

kontinuerlig märkeffekt på 0,25 kilowatt, varvid hjälpmotorns effekt minskar gradvis och

slutligen upphör helt när fordonet uppnår en hastighet av 25 km/h, eller tidigare om cyklisten

slutar att trampa.

Det skall inte heller tillämpas på sådana fordons komponenter och separata tekniska enheter, såvida de

inte är avsedda även för fordon som omfattas av detta direktiv.

Det skall inte tillämpas på godkännande av enskilda fordon i annan utsträckning än att de

medlemsstater som beviljar sådana godkännanden skall godta varje typgodkännande av

komponenter och separata tekniska enheter som beviljats enligt detta direktiv utan hinder av de

tillämpliga nationella kraven.
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2. De fordon som avses i punkt 1 skall indelas i

a) mopeder, dvs. tvåhjuliga fordon (kategori L1e) eller trehjuliga fordon (kategori L2e) som är

konstruerade för en högsta hastighet på 45 km/h och som kännetecknas av följande:

i) För den tvåhjuliga typen av fordon en motor

– vars slagvolym inte överstiger 50 cm3 om den bygger på inre förbränning, eller

– har en högsta kontinuerlig märkeffekt på 4 kW om det är en elektrisk motor.

ii) För den trehjuliga typen av fordon en motor

– vars slagvolym inte överstiger 50 cm³ om motorn har gnisttändning, eller

– med en högsta nettoeffekt på 4 kW för övriga motorer som bygger på inre

förbränning, eller

– har en högsta kontinuerlig märkeffekt på 4 kW om det är en elektrisk motor.
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b) motorcyklar, dvs. tvåhjuliga fordon utan sidvagn (kategori L3e) eller med sidvagn

(kategori L4e), som har en motor som, om den bygger på inre förbränning, har en slagvolym

på över 50 cm³ och/eller är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 45 km/h,

c) trehjuliga motorcyklar, dvs. fordon med tre symmetriskt placerade hjul (kategori L5e) som

har en motor som, om den bygger på inre förbränning, har en slagvolym på över 50 cm³

och/eller är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 45 km/h.

3. Detta direktiv skall även tillämpas på fyrhjulingar dvs. motorfordon med fyra hjul och med

följande kännetecken:

a) Lätta fyrhjulingar med en massa utan last, exklusive batterier i fråga om eldrivna fordon, på

högst 350 kg (kategori L6e), som är konstruerade för en högsta hastighet som inte överstiger 45

km/h och

i) vilkas motorer har en slagvolym på högst 50 cm3 i fråga om motorer med gnisttändning,

eller

ii) med en högsta nettoeffekt på 4 kilowatt för övriga motorer som bygger på inre

förbränning, eller

iii) vilkas högsta kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 4 kW för en elektrisk motor.
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De skall uppfylla de tekniska kraven för trehjuliga mopeder i kategori L2e såvida inget annat

anges i något av särdirektiven.

b) Fyrhjulingar som inte motsvarar definitionen i a, vars massa utan last, exklusive batterier i

fråga om eldrivna fordon, är högst 400 kg (kategori L7e) (550 kg för transportfordon) och

vars högsta nettomotoreffekt inte överstiger 15 kW. Sådana fordon skall jämställas med

trehjuliga motorcyklar och sådana fordon skall uppfylla de tekniska kraven för trehjuliga

motorcyklar i kategori L5e såvida inget annat anges i något av särdirektiven.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. fordonstyp: innebär antingen ett fordon eller en grupp av fordon (varianter) som

a) tillhör en enda kategori (tvåhjulig moped L1e, trehjulig moped L2e osv. enligt definitionen i

artikel 1),

b) är byggda av samma tillverkare,

c) har samma chassi, ram, biram, golv eller struktur vid vilken viktigare komponenter är fästade,
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d) har en motor med samma driftsprincip (inre förbränning, elektrisk, hybrid osv.),

e) har tilldelats samma typbeteckning av tillverkaren.

En fordonstyp kan omfatta varianter och versioner.

2. variant: antingen ett fordon eller en grupp av fordon (versioner) av samma typ och

a) som har samma karosseriform, (viktigaste karakteristiska egenskaper),

b) där det inom gruppen av fordon (versioner) föreligger en skillnad avseende massa i körklart

skick mellan det lägsta och det högsta värdet som inte överstiger 20 % av det lägsta värdet,

c) där det inom gruppen av fordon (versioner) föreligger en skillnad avseende största tillåtna

massa mellan det lägsta och det högsta värdet som inte överstiger 20 % av det lägsta värdet,

d) som har samma arbetssätt (tvåtakt eller fyrtakt, gnisttändning eller kompressionständning),

e) där inom gruppen av fordon (versioner) skillnaden i motorns slagvolym (om det rör sig om en

förbränningsmotor) mellan det lägsta och det högsta värdet inte överstiger 30 % av det lägsta

värdet,



8402/2/01 REV 2 JM/va 10
DG C II   SV

f) som har samma antal cylindrar och samma placering av dessa,

g) där det inom gruppen av fordon (versioner) föreligger en skillnad avseende motoreffekt mellan

det lägsta och det högsta värdet som inte överstiger 30 % av det lägsta värdet,

h) som har samma funktionssätt (för elmotorer),

i) som har samma typ av växellåda (manuell, automatisk osv.).

3. version: fordon av samma typ och variant men som kan innehålla någon av den utrustning,

någon av de komponenter eller något av de system som anges i informationsdokumentet i bilaga II

under förutsättning att

a) endast ett värde anges för

i) massa i körklart skick,

ii) största tillåtna massa,

iii) motoreffekt,
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iv) motorns slagvolym

och

b) en uppsättning provningsresultat anges i enlighet med bilaga VII.

4. system: alla fordonssystem t.ex. bromsar, avgasrenare osv. som skall uppfylla kraven i något av

särdirektiven.

5. separat teknisk enhet: anordning, till exempel en avgasljuddämpare, tillhandahållen som

reservdel, som skall uppfylla kraven i ett särdirektiv och som är avsedd att vara en del av ett fordon

och kan typgodkännas separat, dock endast i samband med en eller flera specificerade fordonstyper,

om det finns uttryckliga bestämmelser om detta i särdirektivet.

6. komponent: anordning, till exempel en lampa, som skall uppfylla kraven i ett särdirektiv och

som är avsedd att vara en del av ett fordon och kan typgodkännas oberoende av fordon, om det

finns uttryckliga bestämmelser om detta i särdirektivet.

7. typgodkännande: det förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en fordonstyp, ett

system, en separat teknisk enhet eller en komponent uppfyller de tekniska kraven i detta direktiv

eller i särdirektiven samt att de specifikationer, som tillverkaren lämnat enligt den uttömmande

förteckningen i bilaga I, är korrekta.
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8. tvillinghjul: två hjul som är monterade på samma axel med ett avstånd mellan sina

markkontaktscentrum på under 460 mm. Ett tvillinghjul skall betraktas som ett enda hjul.

9. fordon med dubbelt drivsystem: fordon med två skilda drivsystem, t.ex. elektriskt och

termiskt.

10. tillverkare: den person eller association som inför typgodkännandeorganet ansvarar för

samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande och för säkerställandet av överensstämmelse i

produktionen. Det är inte ett oeftergivligt krav att denna person eller association skall vara direkt

engagerad i samtliga stadier av produktionen av det fordon, den komponent eller den separata

tekniska enhet typgodkännandet avser.

11. teknisk tjänst: den organisation eller det organ som har utsetts för att som

provningslaboratorium utföra provning eller inspektion för typgodkännandemyndigheten i en

medlemsstat. Typgodkännandemyndigheten kan även själv utöva denna funktion.
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KAPITEL II

Förfaranden vid typgodkännande

Artikel 3

Tillverkarna skall rikta sina ansökningar om typgodkännande till typgodkännandeorganet i en

medlemsstat. Ansökningarna skall åtföljas av ett informationsdokument enligt den mall som, för

typgodkännande av fordon, återfinns i bilaga II och, för typgodkännande för system, separata

tekniska enheter eller komponenter i en bilaga eller ett tillägg till det tillämpliga direktivet om

system, separat teknisk enhet eller komponent, och de dokument som åsyftas i detta

informationsdokument skall likaledes bifogas ansökan. Ansökningar som gäller en bestämd typ av

fordon, system, separat teknisk enhet eller komponent får riktas endast till en medlemsstat.

Artikel 4

1. Varje medlemsstat skall bevilja typgodkännande för samtliga fordonstyper, system, separata

tekniska enheter och komponenter som uppfyller följande krav:

a) Fordonstyper skall uppfylla de tekniska kraven i särdirektiven och överensstämma med de

specifikationer som tillverkaren lämnat enligt den uttömmande förteckningen i bilaga I.

b) System, separata tekniska enheter och komponenter skall uppfylla de tekniska kraven i det

tillämpliga särdirektivet och överensstämma med de specifikationer som tillverkaren lämnat

enligt den uttömmande förteckningen i bilaga I.
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2. De behöriga myndigheter i medlemsstaten som utför typgodkännande skall, innan de påbörjar

detta, vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i bilaga VI har iakttagits

− om så är nödvändigt i samarbete med de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där

tillverkningen eller importen till gemenskapen sker − så att de nya fordon, system, separata tekniska

enheter eller komponenter som tillverkas, släpps ut på marknaden, saluförs eller tas i bruk

motsvarar den godkända typen.

3. De behöriga myndigheter som avses i punkt 2 skall − om så är nödvändigt i samarbete med de

behöriga myndigheterna i den medlemsstat där tillverkningen eller importen till gemenskapen sker

− säkerställa att bestämmelserna i bilaga VI även fortsättningsvis iakttas.

4. Om en ansökan om typgodkännande för en fordonstyp åtföljs av ett eller flera intyg om

typgodkännande för komponenter som utfärdats av en annan eller flera andra medlemsstater skall

den medlemsstat som utför typgodkännandet för en fordonstyp godta dessa intyg och inte utföra de

kontroller, som krävs i punkt 1 b, av de typgodkända systemen, separata tekniska enheterna

och/eller komponenterna.

5. Varje medlemsstat skall ansvara för de typgodkännanden för system, separata tekniska

enheter eller komponenter som den utfärdar. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat som

utfärdar typgodkännande för en fordonstyp skall kontrollera överensstämmelsen med den godkända

typen vid serietillverkning, om så är nödvändigt i samarbete med de typgodkännandeorgan i andra

medlemsstater som har utfärdat typgodkännandeintyg för system, separata tekniska enheter eller

komponenter.
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6. Om en medlemsstat finner att ett fordon, ett system, en separat teknisk enhet eller komponent

som uppfyller bestämmelserna i punkt 1 likväl utgör en allvarlig risk för trafiksäkerheten, kan

medlemsstaten vägra att bevilja typgodkännandet. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta

övriga medlemsstater och kommissionen och ange de skäl som beslutet grundas på.

Artikel 5

1. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat skall fylla i den mall för typgodkännande som

återges i bilaga III för varje fordonstyp som den meddelar typgodkännande för, och den skall

dessutom ange provningsresultaten i de för dessa avsedda avdelningarna i det dokument som finns i

bilaga VII och som bifogas typgodkännandeintyget.

2. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat skall fylla i den mall för typgodkännande som

återges i en bilaga eller ett tillägg till det tillämpliga särdirektivet för varje typ av system, separat

teknisk enhet eller komponent som den meddelar typgodkännande för.

3. Typgodkännandeintygen för system, separata tekniska enheter eller komponenter skall

numreras i enlighet med den metod som beskrivs i bilaga V del A.

Artikel 6

1. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall inom en månad till sina motsvarigheter i

övriga medlemsstater översända en kopia av varje intyg om typgodkännande inbegripet bilagor som

de utfärdat för fordonstyper som de beviljat eller vägrat typgodkännande för.
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2. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat skall varje månad till de behöriga

myndigheterna i övriga medlemsstater översända en förteckning över de typgodkännanden för

system, separata tekniska enheter eller komponenter som den beviljat eller vägrat att bevilja under

månaden ifråga.

När en behörig myndighet i en annan medlemsstat begär det, skall den dessutom utan dröjsmål

översända en kopia av intyget om typgodkännande inbegripet bilagor för varje typ av system, separat

teknisk enhet eller komponent.

Artikel 7

1. Tillverkaren skall fylla i ett intyg om överensstämmelse enligt mallen i bilaga IV A för varje

fordon som produceras i överensstämmelse med den godkända typen. Ett sådant intyg skall åtfölja

varje fordon. Medlemsstaterna får dock, om de minst tre månader i förväg meddelar övriga

medlemsstater och kommissionen och om syftet är att beskatta ett fordon eller utfärda dess

registreringshandlingar, begära att uppgifter som inte nämns i bilaga IV A skall läggas till i intyget,

förutsatt att dessa uppgifter uttryckligen anges i informationsdokumentet.

Intyget om överensstämmelse skall ges en sådan utformning att förfalskningar förebyggs. Det skall

därför vara tryckt på papper som antingen skyddas genom färggrafik eller är vattenstämplat med

tillverkarens varumärke.
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2. Tillverkaren skall fylla i ett intyg om överensstämmelse enligt mallen i bilaga IV B för varje

separat teknisk enhet eller komponent som inte är originalutrustning och som tillverkas i

överensstämmelse med den godkända typen. Något sådant intyg krävs däremot inte för separata

tekniska enheter eller komponenter som är originalutrustning.

3. Om den separata tekniska enhet eller komponent som ansökan om typgodkännande gäller

endast kan fungera eller uppvisa sina särskilda egenskaper i kombination med andra komponenter i

fordonet och det därför inte är möjligt att kontrollera dess överensstämmelse med ett eller flera krav

om den inte kombineras med sådana fordonskomponenter, verkliga eller simulerade, skall

räckvidden av typgodkännandet för denna separata tekniska enhet eller komponent begränsas i

motsvarande utsträckning. I intyget om typgodkännande för sådana separata tekniska enheter eller

komponenter skall då eventuella begränsningar i fråga om användningen eller

monteringsanvisningar anges. Vid typgodkännande av fordon skall det kontrolleras att sådana

begränsningar och krav iakttas.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2 skall innehavaren av ett

typgodkännande för en separat teknisk enhet eller komponent, som beviljats enligt artikel 4, vara

skyldig att förse alla separata tekniska enheter och komponenter som produceras i

överensstämmelse med typgodkännandet med sitt fabriks- eller varumärke, typbeteckning samt, om

så krävs i särdirektivet, det typgodkännandemärke som avses i artikel 8. I detta senare fall skall han

inte ha skyldighet att fylla i det intyg som avses i punkt 2.
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5. Varje innehavare av ett intyg om typgodkännande för en separat teknisk enhet eller

komponent vilket innehåller begränsningar för användningen enligt punkt 3 skall lämna fullständiga

uppgifter om dessa begränsningar och, i tillämpliga fall, monteringsanvisningar tillsammans med

varje tillverkad separat teknisk enhet eller komponent.

6. Varje innehavare av ett intyg om typgodkännande för en separat teknisk enhet som inte är

originalutrustning och som typgodkänts i samband med en eller flera fordonstyper skall lämna

fullständiga upplysningar om detta tillsammans med varje sådan enhet så att det klart framgår vilka

dessa fordonstyper är.

Artikel 8

1. Samtliga fordon som tillverkas i överensstämmelse med en godkänd fordonstyp skall vara

försedda med ett typgodkännandemärke i enlighet med avsnitt 1, avsnitt 3 och avsnitt 4 av

typgodkännandenumret enligt bilaga V del A.

2. Om så krävs i det tillämpliga särdirektivet, skall samtliga separata tekniska enheter och

komponenter som tillverkas i överensstämmelse med en godkänd typ vara försedda med ett

typgodkännandemärke som motsvarar föreskrifterna i bilaga V del B. Det typgodkännandenummer

som återfinns i bilaga V del B punkt 1.2 skall vara i enlighet med avsnitt 4 av

typgodkännandenumret enligt bilaga V del A.

Uppgifterna i ett sådant typgodkännandemärke får i vissa fall kompletteras med ytterligare

upplysningar av vilka vissa av den aktuella separata tekniska enhetens eller komponentens

utmärkande egenskaper framgår. Detta skall i tillämpliga fall specificeras i de särdirektiv som avser

sådana separata tekniska enheter eller komponenter.
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Artikel 9

1. Tillverkaren skall ansvara för att samtliga fordon, system, separata tekniska enheter eller

komponenter tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen. Om tillverkningen upphör

eller om uppgifter i informationsdokumentet ändras, skall innehavaren av typgodkännandet anmäla

detta till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade typgodkännandet.

2. Om de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som avses i punkt 1 finner att en anmäld

ändring inte är av sådan natur att det befintliga intyget om typgodkännande behöver ändras eller att

ett nytt intyg behöver upprättas, skall de underrätta tillverkaren om detta.

3. Om de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som avses i punkt 1 fastställer att en

ändring av uppgifterna i informationsdokumentet kräver ny kontroll eller provning, skall de

underrätta tillverkaren om detta och utföra denna kontroll eller provning. Om det därvid

framkommer att det befintliga intyget om typgodkännande måste ändras eller att ett nytt intyg måste

upprättas, skall dessa myndigheter underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater i

överensstämmelse med artikel 6.
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4. Om ändringar görs av de uppgifter som förekommer i informationsdokumentet, skall

tillverkaren skicka de reviderade sidorna till typgodkännandeorganet och därvid tydligt ange vilka

ändringar som gjorts och vilken dag de reviderade sidorna ersattes. Informationsdokumentets

referensnummer skall ändras enbart om ändringarna i informationsdokumentet leder till att en eller

flera av uppgifterna (utom i punkterna 19.1 och 45−51) i intyget om överensstämmelse i bilaga IV

måste ändras.

5. Om ett intyg om typgodkännande upphör att gälla på grund av att tillverkningen av den

godkända fordonstypen, det system eller den separata tekniska enhet eller komponent som

typgodkänts slutgiltigt upphör, skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som meddelade

typgodkännandet inom en månad underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater om

detta.

Artikel 10

1. Om en medlemsstat som har beviljat ett typgodkännande finner att fordon, system, separata

tekniska enheter eller komponenter inte överensstämmer med den godkända typen, skall denna stat

vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att samtliga typgodkända serietillverkade produkter

åter överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna medlemsstat

skall underrätta myndigheterna i övriga medlemsstater om de vidtagna åtgärderna, som även, då så

är påkallat, kan omfatta återkallande av typgodkännandet.
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2. Om en medlemsstat finner att fordon, system, separata tekniska enheter eller komponenter

inte överensstämmer med den godkända typen, kan den begära att den medlemsstat som beviljade

typgodkännandet skall undersöka det påvisade missförhållandet. Varje medlemsstat som har

beviljat ett typgodkännande skall därpå inom sex månader från den dag den mottog en sådan

begäran utföra nödvändiga kontroller. Om bristande överensstämmelse konstateras, skall de

behöriga myndigheterna i den medlemsstat som beviljade typgodkännandet vidta sådana åtgärder

som avses i punkt 1.

3. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall inom en månad underrätta varandra om varje

återkallande av typgodkännanden och orsakerna till detta.

4. Om den medlemsstat som beviljade typgodkännandet bestrider den bristande

överensstämmelse som anmälts till den, skall de berörda medlemsstaterna söka lösa denna tvist.

Kommissionen skall hållas underrättad och, då så är nödvändigt, på lämpligt sätt inleda samråd i

syfte att nå fram till en uppgörelse.

Artikel 11

Inom ramen för multilaterala eller bilaterala avtal mellan gemenskapen och tredje land får rådet på

förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet förklara förfaranden, som upprättats genom

internationella förordningar eller förordningar i tredje land, likvärdiga med de villkor eller

bestämmelser för typgodkännande av fordon, system, separata tekniska enheter och komponenter

som fastställs i detta direktiv samt i särdirektiven.
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Artikel 12

Om en medlemsstat finner att fordon, system, separata tekniska enheter eller komponenter äventyrar

trafiksäkerheten, trots att de är av godkänd typ, får denna medlemsstat under högst sex månader

förbjuda att dessa säljs, tas i bruk eller används inom dess territorium. Medlemsstaten skall

omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen och ange skälen till sitt beslut.

Artikel 13

I varje beslut, som fattas enligt tillämpningsföreskrifterna för detta direktiv och som innebär att

typgodkännande vägras eller återkallas eller att försäljning eller användning av ett fordon, en

separat teknisk enhet eller en komponent förbjuds, skall det i detalj anges på vilka skäl beslutet

grundas. Den berörda parten skall underrättas om beslutet och samtidigt upplysas om vilka

möjligheter till prövning av beslutet som står till buds inom ramen för gällande lagstiftning i

medlemsstaterna och inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla namn på och

adresser till:

a) de myndigheter som ansvarar för typgodkännanden och, i tillämpliga fall, de specialområden

för vilka dessa myndigheter ansvarar, samt
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b) de tekniska tjänster de har ackrediterat med uppgift för varje sådan tjänst om vilka slag av

provningar ackrediteringen gäller. De utsedda enheterna skall uppfylla de harmoniserade

standarderna för provningslaboratoriers verksamhet (EN 45001), under iakttagande av

följande bestämmelser:

i) En tillverkare får inte ackrediteras som teknisk tjänst, såvida inte bestämmelserna i ett

särdirektiv uttryckligen tillåter detta.

ii) Vid tillämpningen av detta direktiv får den tekniska tjänsten med

typgodkännandeorganets samtycke använda extern utrustning i sin löpande verksamhet

utan att exceptionella omständigheter föreligger.

2. Det förutsätts att en anmäld teknisk tjänst uppfyller den harmoniserade standarden, men

kommissionen får, då så är lämpligt, begära att medlemsstaterna skall styrka att så är fallet.

Tjänster i tredje land får endast anmälas som ackrediterade tekniska tjänster om detta sker inom

ramen för bilaterala eller multilaterala avtal mellan gemenskapen och tredje land.
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KAPITEL III

Villkor för den fria rörligheten, övergångsbestämmelser,

undantag och övriga förfaranden

Artikel 15

1. Medlemsstaterna får inte förbjuda att nya fordon som uppfyller kraven i detta direktiv släpps

ut på marknaden, saluförs, tas i bruk eller används. Endast fordon som uppfyller kraven i detta

direktiv får förstagångsregistreras.

2. Medlemsstaterna får inte förbjuda att nya separata tekniska enheter eller komponenter som

uppfyller kraven i detta direktiv släpps ut på marknaden, saluförs eller används. Endast separata

tekniska enheter och komponenter som uppfyller kraven i detta direktiv får släppas ut på marknaden

och förstagångsförsäljas för användning i medlemsstaterna.

3. Följande undantag får göras från punkterna 1 och 2:
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a) Medlemsstaterna får undanta fordon, system, separata tekniska enheter och komponenter som

är avsedda antingen

i) för tillverkning i små serier på högst 200 enheter per år för varje typ av fordon, system,

komponent eller separat teknisk enhet eller,

ii) för försvaret, ordningsmakten, civilförsvaret, brandkåren eller offentliga arbeten,

från varje krav på överensstämmelse med föreskrifterna i särdirektiven.

Övriga medlemsstater skall underrättas om sådana undantag inom en månad efter det att de

beviljats. Dessa medlemsstater skall inom tre månader besluta huruvida de skall godkänna

registrering av fordonstypen i fråga på sitt territorium eller inte. Intyg om sådana

typgodkännanden får inte ges rubriken "EG-typgodkännande".

b) Intyg om typgodkännande som medlemsstaterna utfärdat på nationell nivå före

den 17 juni 1999 skall förbli giltiga i den medlemsstat som utfärdat dem under högst fyra år

från den dag då den nationella lagstiftningen skall följa tillämpliga direktiv.

Samma period skall även gälla för typer av fordon, system, komponenter eller tekniska

enheter som − före genomförandet av tillämpliga direktiv − uppfyller gällande nationella krav

i medlemsstater som tillämpar andra system än typgodkännande i sin lagstiftning.
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Fordon som omfattas av det senast nämnda undantaget får under denna period släppas ut på

marknaden, säljas och tas i bruk utan någon tidsbegränsning för användningen.

System, separata tekniska enheter och komponenter till sådana fordon skall få släppas ut på

marknaden, säljas och användas utan tidsbegränsning.

4. Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att i överensstämmelse med fördraget

fastställa krav som de finner nödvändiga till skydd för trafikanter som använder de aktuella

fordonen, förutsatt att detta inte medför ändringar av fordonen.

Artikel 16

1. Utan hinder av vad som sägs i artikel 15.1 och 15.2 får medlemsstaterna, inom ramen för de
begränsningar som avses i bilaga VIII och under en begränsad period, registrera och tillåta
försäljning och ibruktagande av nya fordon som överensstämmer med en fordonstyp vars
typgodkännande inte längre är giltigt. Denna möjlighet skall endast finnas under en period på tolv
månader räknat från den sista giltighetsdagen för typgodkännandet.

Bestämmelserna i första stycket skall endast tillämpas på fordon som befann sig på gemenskapens
territorium, och som åtföljdes av ett giltigt intyg om överensstämmelse som utfärdats när
typgodkännandet av fordonet i fråga ännu var giltigt, men som inte registrerats eller tagits i bruk
innan detta typgodkännande upphörde att gälla.
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2. Innan punkt 1 får tillämpas på en eller flera fordonstyper i en viss kategori skall tillverkaren
ansöka om detta hos de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat där dessa fordonstyper tas i
bruk. I ansökan skall anges de tekniska och/eller ekonomiska skäl som ligger till grund för denna.
Dessa medlemsstater skall inom tre månader besluta om de skall godkänna registrering av

fordonstypen i fråga på sitt territorium eller inte, och hur många enheter ett godkännande i så fall

skall omfatta. Varje medlemsstat där dessa fordonstyper tas i bruk skall ansvara för att se till att

tillverkaren uppfyller bestämmelserna i bilaga VIII. Medlemsstaterna skall varje år till

kommissionen överlämna en förteckning över beviljade undantag.

3. I fråga om fordon, komponenter och separata tekniska enheter som innehåller teknik eller

lösningar som på grund av sin särskilda art inte kan uppfylla ett eller flera av kraven i ett eller flera

av särdirektiven, skall artikel 8.2 c i direktiv 70/156/EEG tillämpas.

KAPITEL IV

Förfarande för anpassning till den tekniska utvecklingen

Artikel 17

De ändringar som kan bli nödvändiga för anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagorna till

detta direktiv och de bestämmelser i de särdirektiv som anges i bilaga I skall antas i enlighet med

förfarandet i artikel 18.2.
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Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté för anpassning till teknisk utveckling som

inrättats genom artikel 13 i direktiv 70/156/EEG (nedan kallad "kommittén").

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

KAPITEL V

Slutbestämmelser

Artikel 19

Rådets direktiv 92/61/EEG skall upphöra att gälla med verkan från och med den ...*. Hänvisningar till

direktiv 92/61/EEG skall förstås som hänvisningar till det här direktivet och läsas i enlighet med

jämförelsetabellen i bilaga IX.

                                                
* 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 20

1. Medlemsstaterna skall före den ...* sätta i kraft de lagar och andra författningar som är

nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller

åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall

göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall tillämpa de bestämmelser som avses i punkt 1 första stycket från och

med den ...**. På tillverkarens begäran får dock den tidigare mallen för intyget om

överensstämmelse fortsätta att användas under tolv månader räknat från den dagen.

3. Från och med den ...* får medlemsstaterna inte längre förbjuda att fordon som uppfyller

kraven i detta direktiv tas i bruk.

4. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

                                                
* 12 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 21

Detta direktiv upphäver inte typgodkännanden som har beviljats före den ...* och utgör inget hinder

mot att förlänga dessa typgodkännanden i enlighet med bestämmelserna i det direktiv enligt vilket

de ursprungligen beviljades. Från och med den ...** skall dock alla intyg om överensstämmelse som

utfärdas av tillverkaren överensstämma med mallen i bilaga IV.

Artikel 22

I avvaktan på en harmonisering av medlemsstaternas system för registrering och beskattning av

fordon som omfattas av detta direktiv får medlemsstaterna använda nationella kodningssystem för

att underlätta registrering och beskattning inom sitt territorium. Medlemsstaterna får även begära att

intyget om överensstämmelse kompletteras med det nationella kodnumret.

Artikel 23

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

                                                
* 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** 30 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 24

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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Förteckning över bilagor

BILAGA I Förteckning över krav för typgodkännande av fordon

BILAGA II Informationsdokument(a)

BILAGA III EG-typgodkännandeintyg

BILAGA IV Intyg om överensstämmelse

BILAGA V Numrering och märkning

BILAGA VI Bestämmelser angående kontroll av överensstämmelse med den godkända

typen

BILAGA VII Provningsresultat

BILAGA VIII Slutseriefordon

BILAGA IX Jämförelsetabell
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BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER KRAV FÖR
TYPGODKÄNNANDE AV FORDON

I nedanstående förteckning över fordonens komponenter och kännetecken används beteckningen Ö

för att ange att det är överensstämmelsen med de uppgifter som lämnats av tillverkaren som skall

kontrolleras och beteckningen S för att ange att kontrollen gäller överensstämmelsen med

föreskrifter som fastställts i gemenskapslagstiftningen.

(I föreliggande fall med beaktande av räckvidden och den senaste ändringen av varje särdirektiv

som anges nedan)

Rubrik
nr

Avser Beteckning Direktivets
nummer

(om tillämpligt)
1 Fabrikat Ö

2 Typ/Variant/Version Ö

3 Fordonstillverkarens namn och adress Ö

4 Namn på och adress till fordonstillverkarens

befullmäktigade representant (då sådan finns)

Ö
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5 Fordonskategori (*) Ö 2001/…/EG

6 Antal hjul samt, för trehjuliga fordon, dessas

placering

Ö

7 Översiktsritning av ramen Ö

8 Motortillverkarens namn och adress (om

annan än fordonstillverkaren)

Ö

9 Motor: fabrikat och beskrivning Ö

10 Typ av tändning Ö

11 Motorns funktionssätt (**) Ö

12 Typ av motorkylare Ö

13 Typ av smörjanordning (**) Ö

14 Antal cylindrar eller kammare (för motorer

med roterande kolv) och dessas placering i

motorn (**)

Ö

15 Cylinderdiameter, slaglängd, slagvolym eller

förbränningskammarens volym (för motorer

med roterande kolv) (**)

Ö

16 Fullständigt schema över motorns

insugningsystem (**)

Ö
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17 Motorns kompressionsförhållande (**) Ö

18 Motorns största vridmoment och nettoeffekt

vid

– gnisttändning eller

kompressionständning

– elektrisk drift

S

Ö

95/1/EG

19 Skydd mot olovliga ändringar av mopeder och

motorcyklar

S 97/24/EG KAP. 7

20 Bränsletank (**) S 97/24/EG KAP. 6

21 Drivbattteri (er) Ö

22 Förgasare eller annat

bränsleförsörjningssystem (typ och fabrikat)

(**)

Ö

23 Elektriskt system(märkspänning) Ö

24 Generator (typ och högsta effekt) (**) Ö

25 Högsta hastighet för vilken fordonet är

konstruerat

S 95/1/EG

26 Mått och vikter S 93/93/EEG

27 Kopplings- och fästanordningar S 97/24/EG KAP. 10
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28 Åtgärder mot luftförorenande utsläpp (**) S 97/24/EG KAP. 5

29 Däck S 97/24/EG KAP. 1

30 Kraftöverföring Ö

31 Bromssystem S 93/14/EEG

32 Belysningens och ljussignalernas installation S 93/92/EEG

33 Belysning och ljussignalanordningar som

enligt monteringskraven under rubrik 32 skall

finnas (eller som tillval)

S 97/24/EG KAP. 2

34 Ljudsignalanordning S 93/30/EEG

35 Plats för montering av bakre registreringsskylt S 93/94/EEG

36 Elektromagnetisk kompatibilitet S 97/24/EG KAP. 8

37 Ljudnivå och avgassystem (**) S 97/24/EG KAP. 9

38 Backspegel (backspeglar) S 97/24/EG KAP. 4

39 Utskjutande delar S 97/24/EG KAP. 3

40 Stöd (ej för fordon med tre eller flera hjul) S 93/31/EEG

41 Stöldskyddsanordningar S 93/33/EEG
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42 Vindrutor; vindrutetorkare; vindrutespolare;

samt avfrostnings- och avimningsanordningar

på karosseriförsedda trehjuliga mopeder,

trehjuliga motorcyklar och fyrhjulingar

S 97/24/EG KAP. 12

43 Passagerarhandtag på tvåhjuliga fordon S 93/32/EEG

44 Säkerhetsbälten och dessas förankringar på

karosseriförsedda trehjuliga mopeder,

trehjuliga motorcyklar och fyrhjulingar

S 97/24/EG KAP. 11

45 Hastighetsmätare S 2000/7/EG

46 Märkning av manöverorgan, kontrollampor

och visare

S 93/29/EEG

47 Föreskrivna skyltar och märkningar (innehåll,

placering och fästmetod)

S 93/34/EEG

(*) Ifråga om fordon med dubbla drivsystem gäller att om ett av systemen ligger inom
definitionen av moped och det andra inom definitionen av motorcykel, trehjulig
motorcykel eller fyrhjuling skall de senare definitionerna tillämpas på det.

(**) Eldrivna fordon omfattas inte av kraven i denna rubrik. Detta gäller dock inte fordon
med dubbla drivsystem av vilka det ena är elektriskt och det andra termiskt.

Anmärkning
I särdirektiven kommer särskilda föreskrifter att fastställas för mopeder med låg effekt, dvs.
mopeder med pedaler och med en hjälpmotor vars effekt inte överstiger 1 kW och en högsta
hastighet för vilken fordonet är konstruerad som inte överstiger 25 km/h. Dessa särskilda
föreskrifter kommer främst att avse de komponenter och kännetecken som avses i rubrikerna 18, 19,
29, 32, 33, 34, 41, 43 och 46 i denna bilaga.
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BILAGA II

INFORMATIONSDOKUMENT(a)

(Mall)

Alla informationsdokument som avses i detta direktiv och i särdirektiven skall endast bestå av

utdrag ur denna kompletta förteckning och skall följa dess numreringssystem.

Del 1

Följande uppgifter om det fordon, som skall typgodkännas, och de system, separata tekniska enheter

eller komponenter som skall typgodkännas, skall inlämnas i tre exemplar med bifogad

innehållsförteckning. Alla ritningar skall vara tillräckligt detaljerade och utarbetade i lämplig skala på

A 4-papper eller vikt A 4. Även fotografier skall vara tillräckligt detaljerade. Om funktioner styrs av

mikroprocessorer skall tillfredsställande upplysningar om prestanda lämnas. Den sökande skall förse

informationsdokumentet med ett referensnummer.

A. GEMENSAMMA UPPGIFTER FÖR MOPEDER, MOTORCYKLAR,

TREHJULIGA MOTORCYKLAR OCH FYRHJULINGAR

0. Allmänt

0.1 Fabrikat: .................................................................................................
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0.2 Typ (Ange samtliga eventuella varianter och versioner. Varje variant och version

skall identifieras med en numerisk eller alfanumerisk kod):

0.2.1 Märkesnamn: ........................................................................................................

0.3 Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet(b): ..............................

0.3.1 Märkningens placering:........................................................................................

0.4 Fordonsklass(c): .....................................................................................................

0.5 Tillverkarens namn och adress:............................................................................

0.5.1 Namn och adress avseende monteringsanläggningen/arna:................................

0.6 Eventuell representant för tillverkaren (namn och adress): ................................

0.7 Placering av föreskrivna skyltar och uppgifter samt fastsättningsmetod: .........

0.7.1 Typens serienumrering börjar med nummer: ......................................................

0.8 Typgodkännandemärkets placering och placeringssätt på komponenter och

separata tekniska enheter:.....................................................................................

1. Allmänna uppgifter om fordonet

1.1 Fotografier eller ritningar av ett representativt fordon: ......................................

1.2 Måttskiss av hela fordonet: .................................................................................

1.2.1 Hjulbas: ................................................................................................................

1.3 Antal axlar och hjul (eventuellt larvfötter eller -band): ......................................

1.4 Motorns placering och montering: ......................................................................

1.5 Antal säten: ..........................................................................................................

1.6 Vänster- eller högerstyrda fordon (1)

1.6.1 Fordonet utrustat för körning i höger- eller vänstertrafik(1)
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2. Massa (i kg)(2)

2.0 Vikt utan last(d) (i): .................................................................................................

2.1 Fordonets massa i körklart skick(i): .....................................................................

2.1.1 Denna massas fördelning mellan axlarna: ..........................................................

2.2 Fordonets massa i körklart skick(i), inklusive förare: .........................................

2.2.1 Denna massas fördelning mellan axlarna: ..........................................................

2.3 Största tekniskt tillåtna massa enligt tillverkarens uppgifter: .............................

2.3.1 Denna massas fördelning mellan axlarna: ..........................................................

2.3.2 Största tekniskt tillåtna massa på varje axel: .......................................................

2.4 Största förmåga att starta i motlut med största tekniskt tillåtna massa enligt

tillverkarens uppgifter: ........................................................................................

2.5 Högsta släpvagnsvikt (i tillämpliga fall): ............................................................

2.6 Största massa på kombinationen:.........................................................................

3. Motor(e) ................................................................................................................

3.0 Tillverkare: ..........................................................................................................

3.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

3.1.1 Typ (enligt märkning på motorn eller annan identifikationsform) ....................

3.1.2 Motornumrets placering (om tillämpligt) ...........................................................

3.2 Motorer med gnisttändning eller kompressionständning(1).................................

3.2.1 Motorns särskilda egenskaper..............................................................................

3.2.1.1 Arbetssätt: fyrtakt/tvåtakt(1), gnisttändning/kompressionständning....................

3.2.1.2 Antal cylindrar och dessas placering och tändningsföljd: ..................................
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3.2.1.2.1 Cylinderdiameter: ............................ mm(f)

3.2.1.2.2 Slaglängd: ....................................... mm(f)

3.2.1.3 Slagvolym: ...................................... cm3 (g)

3.2.1.4 Kompressionsförhållande (2): ..............................................................................

3.2.1.5 Ritningar av topplock, kolv(ar), kolvringar och cylinder: .................................

3.2.1.6 Tomgångsvarvtal(2):......................... min-1

3.2.1.7 Högsta nettoeffekt: ......................... kW vid ................min-1

3.2.1.8 Högsta nettovridmoment: ............... Nm vid ................min-1

3.2.2 Bränsle: diesel/bensin/blandning/gasol (LPG)/annat(1)

3.2.3 Bränsletank

3.2.3.1 Högsta kapacitet(2): ...............................................................................................

3.2.3.2 Ritning av tanken med uppgift om ingående material: ......................................

3.2.3.3 Ritning som tydligt anger tankens placering på fordonet: ..................................

3.2.3.4 Installerad bränsletanks typgodkännandenummer: ............................................

3.2.4.1 Med förgasare: ja/nej(1)

3.2.4.1.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

3.2.4.1.2 Typ(er): ................................................................................................................

3.2.4.1.3 Antal monterade förgasare: .................................................................................

3.2.4.1.4 Inställningar(2)

antingen uppgifter om:

3.2.4.1.4.1 Munstycken: .........................................................................................................



8402/2/01 REV 2 JM/va 5
BILAGA II DG C II   SV

3.2.4.1.4.2 Flottörkammarnivå: .............................................................................................

3.2.4.1.4.3 Flottörmassa: ........................................................................................................

3.2.4.1.4.4 Flottörnål: ............................................................................................................

eller:

3.2.4.1.4.5 Kurva över bränslematningen i funktion av luftinsugningen och de inställningar
som krävs
för att upprätta kurvan: ........................................................................................

3.2.4.1.5 Kallstartsystem: manuellt/automatiskt(1)

3.2.4.1.5.1 Funktionsprincip(er): ...........................................................................................
3.2.4.2 Med bränsleinsprutning (endast kompressionständning): ja/nej(1)

3.2.4.2.1 Systembeskrivning: .............................................................................................

3.2.4.2.2 Arbetsprincip: direktinsprutning/förkammare/virvelkammare(1)

3.2.4.2.3 Insprutningspump
antingen

3.2.4.2.3.1 Fabrikat: ...............................................................................................................
3.2.4.2.3.2 Typ(er): ................................................................................................................

eller
3.2.4.2.3.3 Högsta insprutad bränslemängd(2):.. .......................mm3/takt eller varv(1) vid en

pumphastighet av:............................ min-1 eller karakteristikdiagram: ..............

3.2.4.2.3.4 Insprutningsförställning(2): ..................................................................................

3.2.4.2.3.5 Kurva för förställd insprutning(2): .......................................................................

3.2.4.2.3.6 Kalibreringsmetod: provbänk/motor(1)
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3.2.4.2.4 Regulator
3.2.4.2.4.1 Typ: ......................................................................................................................

3.2.4.2.4.2 Avregleringspunkt
3.2.4.2.4.2.1 Avregleringspunkt under belastning:.................................. min-1

3.2.4.2.4.2.2 Avreglering utan belastning: .............................................. min-1

3.2.4.2.4.3 Tomgångsvarvtal: ............................................................... min-1

3.2.4.2.5 Insprutningsrör
3.2.4.2.5.1 Längd: ............................................. mm

3.2.4.2.5.2 Invändig diameter: .......................... mm
3.2.4.2.6 Insprutare

antingen
3.2.4.2.6.1 Fabrikat: ...............................................................................................................
3.2.4.2.6.2 Typ(er): ................................................................................................................

eller

3.2.4.2.6.3 Öppningstryck(2): ............................ kPa eller karakteristikdiagram:(2) ..............

3.2.4.2.7 Kallstartsystem (om sådant finns)
antingen

3.2.4.2.7.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

3.2.4.2.7.2 Typ(er): ................................................................................................................
eller

3.2.4.2.7.3 Beskrivning: .........................................................................................................

3.2.4.2.8 Extra starthjälp (om sådan finns)
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antingen
3.2.4.2.8.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

3.2.4.2.8.2 Typ(er): ................................................................................................................
eller

3.2.4.2.8.3 Systembeskrivning: .............................................................................................

3.2.4.3 Med bränsleinsprutning (endast gnisttändning): ja/nej(1)

antingen
3.2.4.3.1 Systembeskrivning: .............................................................................................

3.2.4.3.2 Arbetsprincip: inloppsrör (enpunkts-/flerpunkts-)(1)

/direktinsprutning/annan (precisera)(1):................................................................
eller

3.2.4.3.2.1 Insprutningspumpens fabrikat: ............................................................................

3.2.4.3.2.2 Typ(er) av insprutningspump: .............................................................................

3.2.4.3.3 Insprutare: öppningstryck(2): .................... kPa

eller karakteristikdiagram(2): ...............................................................................

3.2.4.3.4 Insprutningsförställning: .....................................................................................

3.2.4.3.5 Kallstartsystem

3.2.4.3.5.1 Funktionsprincip(er): ...........................................................................................

3.2.4.3.5.2 Funktions- och inställningsgränser(1) (2): .............................................................

3.2.4.4 Bränslepump: ja/nej(1)

3.2.5 Elsystem

3.2.5.1 Märkspänning: ................................ V, positiv/negativ jord(1)
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3.2.5.2 Generator

3.2.5.2.1 Typ: ......................................................................................................................

3.2.5.2.2 Nominell effekt: ........................................ W
3.2.6 Tändning

3.2.6.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

3.2.6.2 Typ(er): ................................................................................................................

3.2.6.3 Arbetsprincip: ......................................................................................................

3.2.6.4 Tändförställningskurva eller karakteristikdiagram(2): ........................................

3.2.6.5 Statisk tändningsinställning(2): ................. grader före ÖD

3.2.6.6 Gap, brytarspetsar(2): ................................. mm

3.2.6.7 Kamvinkel(2): ............................................. grader

3.2.6.8 Radioavstörning: ..................................................................................................

3.2.6.8.1 Förteckning med ritning över radioavstörningssystemet: ..................................

3.2.6.8.2 Uppgift om nominellt motståndsvärde och för motståndständkablar

uppgift om nominellt motstånd per meter: ..........................................................

3.2.7 Kylsystem (vätska/luft) (1) ....................................................................................

3.2.7.1 Nominell inställning för temperaturkontrollmekanismen för motorn: ..............

3.2.7.2 Vätskekylning

3.2.7.2.1 Slag av vätska: .....................................................................................................

3.2.7.2.2 Cirkulationspump(ar): ja/nej(1)

3.2.7.3 Luftkylning

3.2.7.3.1 Ventilation: ja/nej(1)
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3.2.8 Inloppssystem

3.2.8.1 Överladdare: ja/nej(1)

3.2.8.1.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

3.2.8.1.2 Typ(er): ................................................................................................................

3.2.8.1.3 Systembeskrivning [(t.ex. högsta laddtryck: ............................................... kPa,
(eventuell övertrycksventil)]

3.2.8.2 Laddluftkylare: ja/nej(1)

3.2.8.3 Beskrivning och ritningar av inloppsrör med tillbehör (blandningskammare,
uppvärmningsanordning, ytterligare luftintag osv.): ..........................................

3.2.8.3.1 Beskrivning av inloppssamlarrör (bifoga ritningar eller fotografier): ...............
3.2.8.3.2 Luftrenare, ritningar: ...........................................................................................

eller

3.2.8.3.2.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

3.2.8.3.2.2 Typ(er): ................................................................................................................

3.2.8.3.3 Inloppsljuddämpare, ritningar: ............................................................................
eller

3.2.8.3.3.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

3.2.8.3.3.2 Typ(er): ................................................................................................................

3.2.9 Avgassystem

3.2.9.1 Ritning av det fullständiga avgassystemet: .........................................................

3.2.10 Minsta tvärsnittsarea för in- och utsugningskanaler: ..........................................

3.2.11 Ventilsystem eller motsvarande
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3.2.11.1 Högsta ventillyftning, öppnings- och slutningsvinklar i förhållande till
dödpunkterna eller uppgifter för alternativa system:...........................................

3.2.11.2 Referens- eller inställningsintervall(1) ..................................................................

3.2.12 Åtgärder mot luftföroreningar

3.2.12.1 Anordning för återföring av vevhusgaser endast för fyrtaktsmotorer (beskrivning
och ritningar): .......................................................................................................

3.2.12.2 Ytterligare anordningar mot luftföroreningar (om sådana finns och inte omfattas
av någon annan rubrik):........................................................................................

3.2.12.2.1 Beskrivning eller ritningar: .................................................................................

3.2.13 Absorptionskoefficientsymbolens placering (endast för motorer med
kompressions tändning): .....................................................................................

3.3 Elektrisk drivmotor

3.3.1 Typ (lindning, magnetisering): ...........................................................................

3.3.1.1 Högsta kontinuerliga märkeffekt(k) : ................................kW

3.3.1.2 Driftspänning: ....................................................................V

3.3.2 Ackumulator

3.3.2.1 Antal celler: ..........................................................................................................

3.3.2.2 Massa: ............................................. kg

3.3.2.3 Kapacitet: ........................................ Ah (amperetimmar)

3.3.2.4 Placering: .............................................................................................................

3.4 Andra förbrännings- eller elmotorer eller kombinationer av sådana (lämna
närmare upplysningar om dessa motorer): .........................................................
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3.5 Kylsystem som tillåts av tillverkaren

3.5.1 Vätskekylning

3.5.1.1 Högsta temperatur vid motorns utlopp: ........................°C

3.5.2 Luftkylning

3.5.2.1 Referenspunkt: .....................................................................................................

3.5.2.2 Högsta temperatur vid referenspunkten: ......................°C

3.6 Smörjsystem

3.6.1 Beskrivning av systemet: ....................................................................................

3.6.1.1 Eventuell smörjmedelsbehållares placering: ......................................................

3.6.1.2 Matningssystem (med pump/insprutning i intag/blandning med bränsle osv.) (1):

3.6.2 Smörjmedel blandat med bränsle

3.6.2.1 Procenttal: ............................................................................................................

3.6.3 Oljekylare: ja/nej(1)

3.6.3.1 Ritning(ar): ..........................................................................................................
eller

3.6.3.1.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

3.6.3.1.2 Typ(er): ................................................................................................................
4. Kraftöverföring(h)

4.1 Ritning av kraftöverföringssystemet: ..................................................................

4.2 Typ (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.): ........................................................

4.3 Koppling (typ): ....................................................................................................
4.4 Växellåda
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4.4.1 Typ: automat/manuell(1)

4.4.2 Manövreringsmetod: hand/fot(1)

4.5 Utväxlingsförhållanden

N R1 R2 R3 Rt
Minimum för
kontinuerligt varierbar
utväxling
1
2
3
...
Maximum för
kontinuerligt varierbar
utväxling
Backväxel

N = utväxlingsförhållande
R1 = primär utväxling (förhållandet mellan motorns och första axelns varvtal)
R2 = sekundär utväxling (förhållandet mellan första axelns och mellanaxelns varvtal i

växellådan)
R3 = slutlig utväxling (förhållandet mellan utgångsaxelns och drivhjulens varvtal)
Rt = total utväxling
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4.5.1 Kortfattad beskrivning av de elektriska och/eller elektroniska komponenter som
används vid kraftöverföringen: ...........................................................................

4.6 Fordonets högsta hastighet och växel med vilken denna uppnås (km/h) (i): .......

4.7 Hastighetsmätare

4.7.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

4.7.2 Typ(er): ................................................................................................................

4.7.3 Fotografier och/eller ritningar av det kompletta systemet: ................................

4.7.4 Angiven utväxling: ..............................................................................................

4.7.5 Tolerans hos hastighetsmätarens mätmekanism: ...............................................

4.7.6 Hastighetsmätarens tekniska konstant: ...............................................................

4.7.7 Drivmekanismens funktion och beskrivning av drivmekanismen: ....................

4.7.8 Drivmekanismens totala utväxlingsförhållande: ................................................
5. Hjulupphängning

5.1 Ritning av hjulupphängningssystemet: ...............................................................

5.1.1 Kortfattad beskrivning av hjulupphängningssystemets elektriska och/eller
elektroniska komponenter: ...................................................................................

5.2 Däck (kategori, dimensioner och högsta belastningstal) och fälgar som normalt
monterar

5.2.1 Nominell rullningsomkrets: ................................................................................

5.2.2 Ringtryck enligt tillverkarens rekommendationer: ............................ kPa

5.2.3 Däck/fälgkombination(er): ..................................................................................

5.2.4 Lägsta hastighetskategori som är kompatibel med fordonets maximalhastighet: 
...............................................................................................................................
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5.2.5 Lägsta belastningstal med angivande av högsta belastningstal för varje hjul: ..

5.2.6 Användningskategorier som är kompatibla med fordonet: ................................
6. Styrning

6.1 Styrväxel och -organ

6.1.1 Typ av växel: ........................................................................................................

6.1.2 Kortfattad beskrivning av styrsystemets elektriska och/eller elektroniska
komponenter: .......................................................................................................

7. Bromsar
7.1 Ritning av bromssystemet: ..................................................................................
7.2 Fram- och bakhjulsbromsar, skiv- och trumbromsar(1):: .....................................

7.2.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

7.2.2 Typ(er): ................................................................................................................

7.3 Ritning av delar av bromssystemet

7.3.1 Backar och klossar(1): ...........................................................................................

7.3.2 Belägg och klossar (ange fabrikat, kvalitet eller varumärke)(1): .........................

7.3.3 Bromsspakar och pedaler(1): ................................................................................

7.3.4 Bromsvätskebehållare (i tillämpliga fall): ..........................................................
7.4 Andra anordningar (i tillämpliga fall): ritning och beskrivning: .......................
7.5 Kortfattad beskrivning av bromssystemets elektriska och/eller elektroniska

komponenter: .......................................................................................................
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8. Belysning och ljussignalanordningar
8.1 Tabell över samtliga anordningar (med uppgift om antal, fabrikat, modell,

typgodkännandemärkning(ar), helljusstrålkastarnas högsta ljusstyrka, färg,
motsvarande kontrollampa) : ..............................................................................

8.2 Ritning som visar belysningens och ljussignalanordningarnas placering: ........
8.3 Varningsblinkrar (om sådana finns): ..................................................................
8.4 Ytterligare anordningar som krävs på specialfordon: ........................................
8.5 Kortfattad beskrivning av belysningssystemets och ljussignalanordningarnas

elektriska och/eller elektroniska komponenter: ..................................................
9. Övrig utrustning

9.1 Kopplingsanordningar (i tillämpliga fall)

9.1.1 Typ(er): krok/ögla/annat(1)

9.1.2 Fotografier eller ritningar som visar kopplingsanordningens (-anordningarnas)

placering och konstruktion:..................................................................................

9.2 Manöverorgan, kontrollampor och visare (placering och identifikationsuppgifter):
...............................................................................................................................

9.2.1 Fotografier eller ritningar som visar symbolernas, manöverorganens,
kontrollampornas och visarnas placering: ..........................................................

9.3 Föreskrivna skyltar och märkningar

9.3.1 Fotografier eller ritningar som visar de föreskrivna skyltarnas och märkningarnas
samt chassinumrets placering: ............................................................................

9.3.2 Fotografier eller ritningar som visar de officiella delarna av skyltarna och
märkningarna (med måttangivelser) ....................................................................
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9.3.3 Fotografier eller ritningar av chassinumret (med måttangivelser): ....................

9.4 Stöldskyddsanordning(ar)

9.4.1 Typ av anordning(ar): ..........................................................................................

9.4.2 Kortfattad beskrivning av anordningen (anordningarna): ..................................

9.5 Ljudsignalanordning(ar):

9.5.1 Kortfattad beskrivning av den eller de anordningar som används och dessas syfte:
...............................................................................................................................

9.5.2 Fabrikat: ...............................................................................................................

9.5.3 Typ(er): ................................................................................................................

9.5.4 Typgodkännandemärke: ......................................................................................

9.5.5 Ritning(ar) som visar ljudsignalanordningens (-anordningarnas) placering
i fordonet: .............................................................................................................

9.5.6 Uppgifter om fästmetod, inklusive plats på fordonet där anordningen
(anordningarna) är monterad(e): .........................................................................

9.6 Utrymme för bakre registreringsskylt (ange eventuella varianter; ritningar kan
användas då så är lämpligt):.................................................................................

9.6.1 Nummerskyltningens lutning i förhållande till lodplanet: .................................
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B. UPPGIFTER SOM UTESLUTANDE GÄLLER TVÅHJULIGA MOPEDER

OCH MOTORCYKLAR

1. Utrustning

1.1 Backspegel (-speglar) (ange följande uppgifter för varje backspegel)

1.1.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

1.1.2 Typgodkännandemärke: ......................................................................................

1.1.3 Variant: ................................................................................................................

1.1.4 Ritning(ar) som visar backspegelns (-speglarnas) placering på fordonet: .........

1.1.5 Detaljerade uppgifter om fästmetod, inklusive plats på fordonet där backspegeln
(-speglarna)
är monterad(e): .................................................................................................

1.2 Stöd

1.2.1 Typ: mitt- eller sidställt(1)

1.2.2 Ritning som visar stödets (stödens) placering på fordonet: ...............................

1.3 Fästanordningar för sidvagn till motorcykel (i tillämpliga fall):

1.3.1 Fotografier eller ritningar som visar placering och konstruktion: .....................
1.4 Passagerarhandtag

1.4.1 Typ: rem eller handtag(1)

1.4.2 Fotografier eller ritningar som visar placeringen: ..............................................

1.5 För mopeder försedda med pedaler och i de fall där direktiv 97/24/EG, kapitel 3,
bilaga I, punkt 3.5 är tillämpligt: beskrivning av åtgärder som vidtagits för att
garantera säkerheten: ...........................................................................................

1.6 Utformning och placering av den etikett som anges i direktiv 97/24/EG, kapitel 7:
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C. UPPGIFTER SOM UTESLUTANDE GÄLLER TREHJULIGA MOPEDER
OCH MOTORCYKLAR SAMT FYRHJULINGAR

1. Mått och vikter (i mm och kg) (använd ritningar då så är nödvändigt)

1.1 Mått för chassi utan karosseri
1.1.1 Längd: ..................................................................................................................

1.1.2 Bredd: ...................................................................................................................

1.1.3 Höjd utan last: ......................................................................................................

1.1.4 Främre överhäng: .................................................................................................

1.1.5 Bakre överhäng: ...................................................................................................
1.1.6 Begränsningar för tyngdpunktens position på fordon med karosseri: ...............
1.2 Massa(d)

1.2.1 Största nyttolast enligt tillverkarens uppgift: ......................................................
2. Utrustning
2.1 Karosseri
2.1.1 Typ av karosseri: .................................................................................................

2.1.2 Ritning som visar invändiga dimensioner: .........................................................

2.1.3 Ritning som visar utvändiga dimensioner: .........................................................

2.1.4 Förekommande material samt konstruktion: ......................................................

2.1.5 Dörrar, dörrlås och -gångjärn: .............................................................................

2.1.6 Dörrarnas placering, mått, öppningsriktning och största öppningsvinkel: ........

2.1.7 Ritning av lås och gångjärn och deras placering på dörrarna: ...........................
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2.1.8 Teknisk beskrivning av lås och gångjärn: ..........................................................

2.2 Vindruta och övriga rutor
2.2.1 Vindruta

2.2.1.1 Förekommande material: ....................................................................................

2.2.2 Övriga rutor

2.2.2.1 Förekommande material: ....................................................................................

2.3 Vindrutetorkare

2.3.1 Detaljerad teknisk beskrivning (med fotografier eller ritningar): ......................

2.4 Vindrutespolare
2.4.1 Detaljerad teknisk beskrivning (med fotografier eller ritningar): ......................

2.5 Avfrostnings- och avimningsanordningar
2.5.1 Detaljerad teknisk beskrivning (med fotografier eller ritningar): ......................

2.6 Backspegel (-speglar) (lämna uppgifter för varje spegel)

2.6.1 Fabrikat: ...............................................................................................................

2.6.2 Typgodkännandemärke: ......................................................................................

2.6.3 Variant: ................................................................................................................

2.6.4 Ritning(ar) som visar placering i förhållande till karosseriet: ............................

2.6.5 Uppgifter om fästmetod samt vid vilken del av fordonet spegeln är fäst: .........
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2.7 Säten
2.7.1 Antal: ...................................................................................................................

2.7.2 Placering: .............................................................................................................

2.7.3 Koordinater för eller ritning av R-punkten(j)

2.7.3.1 Förarsäte: .............................................................................................................

2.7.3.2 Övriga säten: ........................................................................................................

2.7.4 Ryggstödsvinkel

2.7.4.1 Förarsäte: .............................................................................................................

2.7.4.2 Övriga säten: ........................................................................................................

2.7.5 Inställningsmöjligheter (i tillämpliga fall)

2.7.5.1 Förarsäte: .............................................................................................................

2.7.5.2 Övriga säten: ........................................................................................................
2.8 Passagerarutrymmets uppvärmningssystem (i tillämpliga fall)

2.8.1 Kort beskrivning av fordonstypen med avseende på uppvärmningssystemet om

detta utnyttjar motorkylvätskans värme: ............................................................

2.8.2 Detaljerad beskrivning av fordonstypen med avseende på uppvärmningssystemet

om kylluft eller motoravgaser utnyttjas som värmekälla, inklusive: .................

2.8.2.1 Översiktsritning av uppvärmningssystemet som visar dess placering i fordonet

(och placeringen av ljuddämpningsanordningarna (inklusive de platser där

värmeväxlingen äger rum)): ................................................................................

2.8.2.2 Översiktsritning av värmeväxlaren, om systemet utnyttjar avgaser för

uppvärmningen,

eller av de delar där värmeväxlingen äger rum (om systemet utnyttjar motorns

kylluft): ................................................................................................................
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2.8.2.3 Genomskärningsritning av värmeväxlaren respektive de delar där

värmeväxlingen äger rum med uppgift om väggarnas tjocklek, förekommande

material och ytegenskaper: ..................................................................................

2.8.2.4 Specifikationer för övriga viktiga komponenter i uppvärmningssystemet, t.ex.

värmefläkten, med avseende på konstruktionsmetod och tekniska data: ..........

2.9 Säkerhetsbälten

2.9.1 Säkerhetsbältenas antal och placering samt uppgift om vilka säten de kan

monteras på: .........................................................................................................

D/P Fullständig

typgodkännandemärkning

Variant

(om tillämpligt)

Framsäten

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Baksäten

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Mittsäten fram- och baktill

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tilläggsutrustning (t.ex. till säten som är justerbara i höjdled, sträckningsanordning

osv.)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

D = förarsidan

P = passagerarsidan



8402/2/01 REV 2 JM/va 22
BILAGA II DG C II   SV

2.10 Förankringar

2.10.1 Förankringarnas antal och placering: ..................................................................

2.10.2 Fotografier eller ritningar av karosseriet som visar de befintliga, effektiva

förankringarnas placering och mått, inklusive R-punktens placering: ..............

2.10.3 Ritningar av bältesförankringarna och de delar av fordonskroppen de är fästade

vid (med uppgift om material): ...........................................................................

2.10.4 Typbeteckningar(*) för de bälten som är godkända för montering på de

förankringar fordonet är utrustat med:.................................................................
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Förankringens placering
På

fordons-
kroppen

På
sätesramarna

FRAMSÄTEN
{yttre

{nedre
förankringar

{

{ {inre
Höger säte {

{
{övre förankring

{höger
{nedre
förankringar

{

{ {vänster
Mittsäte {

{
{övre förankring

{yttre
{nedre
förankringar

{

{ {inre
Vänster säte {

{
{övre förankring

BAKSÄTEN
{yttre

{nedre
förankringar

{

{ {inre
Höger säte {

{
{övre förankring

{höger
{nedre
förankringar

{

{ {vänster
Mittsäte {

{
{övre förankring

{yttre
{nedre
förankringar

{

{ {inre
Vänster säte {

{
{övre förankring
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(*) A = trepunktsbälte

B = höftbälte

S = särskilda typer av bälten. Ange i detta fall bältestyp under "anmärkningar".

Ar, Br eller Sr = bälten med upprullare

Are, Bre eller Sre = bälten med upprullare och energiupptagaranordning på minst

en förankring

2.10.5 Särskild beskrivning, om bältet är av den typ som är förankrad i ryggstödet eller

är försedd med energiupptagaranordning: .............................................

Anmärkningar
(1) Stryk vad som ej är tillämpligt.
(2) Ange tolerans(er).
(a) Anordningar som är typgodkända behöver inte beskrivas, förutsatt att hänvisning lämnas till

godkännandet. På samma sätt behöver komponenter inte beskrivas om deras konstruktion
klart framgår av bifogade scheman eller ritningar. Ange de motsvarande bilagornas nummer
för varje rubrik där fotografier och ritningar skall bifogas.

(b) Identifikationsmärkning får endast användas på fordon, separata tekniska enheter eller
komponenter som omfattas av ett typgodkännande som fastställts genom särdirektiv.
Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen
av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av denna mall
för den tekniska dokumentationen, skall dessa tecken ersättas av symbolen "?" i
dokumentationen (t.ex. ABC??123??).

(c) Klassificerade enligt följande kategorier i enlighet med artikel 1.
– tvåhjulig moped (L1e)
– trehjulig moped (L2e)



8402/2/01 REV 2 JM/va 25
BILAGA II DG C II   SV

– motorcykel (L3e)
– motorcykel med sidvagn (L4e)
– trehjulig motorcykel (L5e)
– lätt fyrhjuling (L6e)
– andra fyrhjulingar än lätta fyrhjulingar i enlighet med artikel 1.3 b (L7e)

(d) 1. Vikt utan last: Fordonets massa, då det är klart för normal användning, med följande
utrustning:

− extrautrustning, uteslutande sådan som krävs vid normalt bruk,
− fullständig elektrisk utrustning, inklusive den belysning och de

ljussignalanordningar som levereras av tillverkaren,
− i lag föreskrivna instrument och anordningar som skall medräknas i fordonets

massa utan last,
− de vätskemängder som krävs för att säkerställa att alla fordonets delar fungerar

riktigt.

ANM: Bränsle och oljeblandat bränsle skall inte ingå i mätningen; däremot t.ex.
batterivätska, hydraulvätska, kylarvätska och motorolja.

2. Vikt i körklart skick: Vikt utan last med tillägg av följande:
− bränsle (bränsletanken skall fyllas till minst 90 % av den volym som angivits av

tillverkaren),
− sådan tilläggsutrustning som normalt levereras av tillverkaren utöver vad som

krävs för normalt bruk (verktygslåda, bagagehållare, vindruta, skyddsanordning
osv.)

ANM: För fordon som drivs med oljeblandat bränsle gäller följande:

a) Om färdig blandning olja/bränsle används, skall med "bränsle" avses sådant
oljeblandat bränsle.

b) Om bränsle och olja tillförs separat, skall med "bränsle" uteslutande avses
bensinen. I detta fall ingår redan oljan i mätningen av vikten utan last.
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3. Största tekniskt tillåtna vikt: Den vikt som tillverkaren beräknat för vissa
användningsförhållanden med hänsyn till faktorer som materialstyrka, däckens tålighet
för belastning osv.

4. Största tillåtna nyttolast enligt tillverkarens uppgifter: Skillnaden mellan den vikt som
definieras i punkt 2, inklusive förare, och den vikt som avses i punkt 3.

5. Förarens vikt beräknas som 75 kg.

(e) För icke-konventionella motorer och system skall motsvarande uppgifter lämnas av
tillverkaren.

(f) Detta tal skall avrundas nedåt till närmaste tiondels millimeter.
(g) Detta värde skall beräknas med π = 3,1416 och avrundas till närmaste cm3.
(h) Dessa uppgifter skall lämnas för varje föreslagen variant.
(i) 5 % tolerans medges, under förutsättning att gränsvärdena enligt artikel 1.3 inte överskrids.
(j) R-punkten eller sittreferenspunkten är en referenspunkt som anges av tillverkaren och som

− har koordinater som har fastställts i förhållande till fordonets karosseristomme,
− representerar läget av den teoretiska rotationspunkten för torso/lår (H-punkten) vid den

bakersta och lägsta, normala förar- eller passagerarposition som uppgivits av
fordonstillverkaren för varje angivet säte,

− får användas som referenspunkt av de behöriga myndigheterna, om de så önskar, för
alla säten utom förarsätena för vilka H-punkten inte kan fastställas med det
tredimensionella referenssystemet eller med hjälp av metoderna för fastställande av H-
punkten."

k) I avvaktan på anpassningen av det relevanta direktivet skall denna uppgift anges i enlighet med
den internationella standarden CEI/IEC 60034 (10.2, 1999-08).
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Del 2 Godkännandenummer i särdirektivet

Följande uppgifter skall anges för det fordon som skall typgodkännas för godkännande av befintliga
system, separata tekniska enheter eller komponenter: (*)

Rubrik
nummer

Särdirektiv
nr

B. Avser C. Godkännandenummer1 Datum
för ut-

vidgning

Varianter
och

versioner
som

omfattas
18 95/1/EG Motorns största

vridmoment och
nettoeffekt

19 97/24/EG
(KAP. 7)

Skydd mot
olovliga ändringar
av mopeder och
motorcyklar

20 97/24/EG
(KAP. 6)

Bränsletank

25 95/1/EG Högsta hastighet
för vilken
fordonet är
konstruerat

26 93/93/EEG Mått och vikter
27 97/24/EG

(KAP. 10)
Kopplingsanord-
ningar

28 97/24/EG
(KAP.5)

Åtgärder mot
luftförorenande
utsläpp

29 97/24/EG
(KAP. 1)

Däck

31 93/14/EEG Bromssystem
32 93/92/EEG Belysningens och

ljussignalernas
installation

33
97/24/EG
(KAP. 2)

Belysning och
ljussignalanord-
ningar

34 93/30/EEG Ljudsignalanord-
ning

                                                
1 Exempel återfinns i bilaga V.
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35 93/94/EEG Plats för montering av
bakre registreringskylt

36 97/24/EG
(KAP. 8)

Elektromagnetisk
kompatibilitet

37 97/24/EG
(KAP. 9)

Ljudnivå och
avgassystem

38 97/24/EG
(KAP. 4)

Backspegel
(backspeglar)

39 97/24/EG
(KAP. 3)

Utskjutande delar

40 93/31/EEG Stöd (ej för fordon med
tre eller flera hjul)

41 93/33/EEG Stöldskyddsanordningar
42 97/24/EG

(KAP. 12)
Vindrutor;
vindrutetorkare;
vindrutespolare; m.m.

43 93/32/EEG Passagerarhandtag på
tvåhjuliga fordon

44 97/24/EG
(KAP. 11)

Säkerhetsbälten och
dessas förankringar

45 2000/7/EG Hastighetsmätare
46 93/29/EEG Märkning av

manöverorgan,
kontrollampor och
visare

47 93/34/EEG Föreskrivna skyltar och
märkningar
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(*) Uppgifter krävs inte för system, separata tekniska enheter eller komponenter som skall ingå i
granskning eller provning i samband med beviljande av typgodkännande för hela fordonet.

ANMÄRKNING: Numren på rubrikerna är anpassade till bilaga 1 (förteckning över krav).
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BILAGA III

MALL

(Största format : A4 (210 x297mm))

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Meddelande om

− typgodkännande1

− utvidgat typgodkännande1

− vägrat typgodkännande1

− återkallat typgodkännande1

av en typ av fordon med avseende på direktiv .../.../EG.

Typgodkännande nr:.....................................................................................................................

Skäl för utvidgning:......................................................................................................................

0 ALLMÄNT

0.1 Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning): ..................................................................

0.2 Typ: ...............................................................................................................................

0.2.1 Handelsbeteckning(ar): .................................................................................................

0.3 Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet: ...........................................

0.3.1 Märkningens placering: .................................................................................................

0.4 Fordonskategori2: ...........................................................................................................

0.5 Namn och adress på tillverkaren av det färdigbyggda fordonet: ..................................

0.5.1 Namn och adress på monteringsanläggningen/arna: .....................................................

                                                
1 Stryk det som inte är tillämpligt.
2 Enligt klassificeringen i artikel 1.
∗∗∗∗ Inför detta direktivs nummer.

Myndighetens stämpel
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Jag intygar härmed att tillverkarens beskrivning i bifogade tekniska underlag med uppgifter om
den ovan angivna fordonstypen, varav godkännandemyndigheten har tagit ut ett eller flera exemplar
som prototyp(er) för fordonstypen är riktig och att de bifogade provningsresultaten gäller denna
fordonstyp.

Fordonstypen uppfyller/uppfyller inte1 de tekniska kraven i de särdirektiv (senast ändrade) som
finns förtecknade i bilaga I till direktiv .../...EG.

Godkännandet beviljas/vägras/återkallas1

.............................. ................................ ..................................

(ort) (underskrift) (datum)

Bilagor: Tekniskt underlag, delarna 1 och 2 (bilaga II).

Provningsresultat (se bilaga VII).

Namn och prov på namnteckning(ar) för den eller de personer på företaget som har

befogenhet att underteckna intyg om överensstämmelse samt utlåtande om deras

befattning i företaget.

En mall för intyg om överensstämmelse.

                                                
1 Stryk det som inte är tillämpligt.
∗∗∗∗ Inför detta direktivs nummer.
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BILAGA IV

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

A. INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM SKALL LEVERERAS MED VARJE
FORDON AV DEN TYP SOM HAR GODKÄNTS

(mall)

(Största format:A4 (210 x 297 mm) eller vikt A4-format)

EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Sidan 1
Jag,
.......................................................................................................................(fullständigt namn),
intygar härmed att följande fordon:
0.1 Fabrikat: (tillverkarens märkesnamn)
0.2 Typ:

Variant(1): ..................................................................................................................
Version(1): ......................................................................................................................

0.2.1 Handelsbeteckning(ar) (i föreliggande fall): ............................................................
0.4 Fordonskategori(2): ....................................................................................................
0.4.1 Fordonskategori enligt direktiv 97/24/EG, kapitel 7 (i tillämpliga fall): A/B/C/D(3)

0.5 Tillverkarens namn och adress: ................................................................................
0.6 Den föreskrivna skyltens placering(4): ......................................................................

Fordonets identifieringsnummer: .............................................................................
0.7 Placeringen av fordonets identifieringsnummer på chassit(4): ..................................
överensstämmer i alla avseenden med den typ som beskrivs i EG-typgodkännandet

− EG-typgodkännandenummer: ............................................................................................

− av den: ................................................................................................................................

Fordonet kan vara permanent registrerat för att framföras på höger sida/vänster sida av vägen(3) och
för användning av metersystemet/brittisk standard(3) för hastighetsmätare utan att ytterligare
godkännanden krävs

........................................................ .......................................................
(ort) (datum)

........................................................ .......................................................
(namnteckning) (befattning)
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Sidan 2

Ytterligare uppgifter

1. Antal axlar: .................................... och hjul: .....................................................................

3. Hjulbas: .......................................................................................................................... mm

6.1 Längd: ................................................................................................................................ mm

7.1 Bredd: ................................................................................................................................. mm

8. Höjd: .................................................................................................................................. mm

12.1 Fordonets (med karosseri) massa i körklart skick: ............................................................ kg

12.2 Fordonets massa utan last: ................................................................................................. kg

14.1 Största tekniskt tillåtna massa med last: ............................................................................ kg

14.2. Denna massas fördelning mellan axlarna:

1................................... kg 2. ..................................kg

14.3. Tekniskt tillåten massa på varje axel:

1................................... kg 2. ..................................kg

17. Högsta massa för släp:

(bromsad): ..................................... kg (obromsad): ...................................................... kg

19.1 Högsta vertikala belastning vid kopplingspunkten för ett släp........................................... kg

20. Motortillverkare: ................................................................................................................

21. Motortyp enligt märkningen på motorn: ............................................................................

21.2 Motornummer: ...................................................................................................................

22. Arbetssätt: elmotor/gnisttändning/kompressionständning/fyrtakt/tvåtakt(3)

23. Cylindrarnas antal och placering: ...................................................................................... (5)

24. Slagvolym: ......................................................................................................................... cm3

25. Bränsle: ... .......................................................................................................................... (6)

26. Högsta nettoeffekt eller högsta kontinuerliga märkeffekt beroende på vad som är tillämpligt:

...................................................................... kW vid ...........................min-1

26.1 Förhållandet: Högsta nettoeffekt/fordonets massa i körklart skick.(kW/kg)......................
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28. Växellåda (typ): .....................................................................................................(7)

29. Utväxlingsförhållanden: 1..........2 ...........3 ..........4 .......... 5 .......... 6 ....................

32. Beteckning för däckdimension:

Axel 1....................................Axel 2 ........................... .............................................

37. Karroseri: ja/nej(3)

41. Dörrarnas antal och placering: (8) (9) ...........................................................................

42.1 Sätenas antal och placering: (10) .................................................................................

43.1 Godkännandemärkning för kopplingsanordning om sådan är monterad:..................

44. Högsta hastighet: ...............................................................................................km/h

45. Ljudnivå: (11)

Stillastående: .......... dB(A) vid varvtalet .............. min.-1

Vid förbifart: .......... dB/A

46 Avgasutsläpp(11)

Typ I-provning: CO: .....g/km, HC: .....g/km,  NOx: .....g/km, HC + NOx: .....g/km

Typ II-provning: för mopeder: CO: .....g/min.,  HC: ..…g/min.

för motorcyklar och trehjulingar: CO: ......volymprocent

Synlig luftförorening förorsakad av en motor med kompressionständning:

– korrigerat värde för absorptionskoefficienten: .............................m-1

47. Skatteeffekt eller nationell(a) kod(er):

Italien: ...................................Frankrike:.............................. Spanien: .......................

Belgien: .................................Tyskland: .............................. Luxemburg: .................

Danmark:...............................Nederländerna:...................... Grekland: .....................

Förenade kungariket: ............Irland:.................................... Portugal: ......................

Österrike:...............................Sverige: ................................. Finland:........................

50. Anmärkningar: ..........................................................................................................

51. Undantag: ..................................................................................................................
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Fotnoter:
(1) Ange även den numeriska eller alfanumeriska identifieringskoden. Denna kod får innehålla

högst 25 positioner för en variant och högst 35 positioner för en version.
(2) Klassificering i enlighet med kategorierna i fotnot c i bilaga II.
(3) Stryk i ej tillämpliga fall.
(4) Ange placeringen med följande koder

H: Fordonets högra sida
M: Fordonets mitt
V: Fordonets vänstra sida
x: Horisontellt avstånd (i mm) från axeln längst fram (föregås av "–" om framför frontaxeln)
y: Horisontellt avstånd (i mm) från fordonets längsgående mittlinje
z: Avstånd (i mm)från marken
(a/ö): Delar som måste avlägsnas eller öppnas för att få tillgång till märkningen
Exempel på en VIN-skylt som fästs till höger om en motorcykels huvudrör, 500 mm bakom
frontaxeln,
30 mm från mittlinjen och 1100 mm hög:
H, x500, y30, z1100
Exempel på en VIN-skylt som fästs på en fyrhjuling till höger på fordonet, 100 mm bakom
frontaxeln, 950 mm
från den längsgående mittlinjen och 700 mm hög, under huven:
H, x–100, y950, z700 (a/ö)

(5) Ange cylindersystem:
R: Rak
V: V-formad
M: Motor med motsatt cylinder
E: Encylindrig motor

(6) Ange bränsletyp med följande koder:
B: Bensin
D: Diesel
M: Blandning
LPG: Motorgas (liquefied petroleum gas)
A: Annan
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(7) Manuell: M
Automatisk: A

(8) För fordon med underrede
(9) Ange placering med följande koder:

H: På höger sida av fordonet
V: På vänster sida av fordonet
F: Framtill på fordonet
B: Baktill på fordonet
Exempel för fordon med 2 vänsterdörrar och 1 högerdörr:
2 V, 1 H

(10) Ange placeringen med följande koder:
rx: Radnummer
H: På höger sida av fordonet
M: Mitten på fordonet
V: På vänster sida av fordonet
Exempel för ett fordon med en första rad med 2 framsätesplaceringar, 1 till höger, 1 till
vänster och en andra rad med 3 baksätesplaceringar, 1 till höger, 1 i mitten, 1 till vänster:
r1: 1 H, 1 V r2: 1 H, 1 M 1 V

(11) Numret på grunddirektivet och det senaste ändringsdirektivet som är tillämpligt på
godkännandet. Ange även genomförandeetapp
för ett direktiv med två eller flera genomföreandeetapper.
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B. INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM SKALL LEVERERAS MED VARJE

SEPARAT TEKNISK ENHET ELLER KOMPONENT SOM INTE MONTERAS

SOM ORIGINALUTRUSTNING I DEN TYPSERIE AV DEN TYP SOM ÄR

TYPGODKÄND.

(Mall)

Jag,....................................................................................................... (efternamn och förnamn),

intygar härmed att.........................................................................................................................

(separat teknisk enhet eller komponent)

1. Fabrikat: ..............................................................................................................................

2. Typ: .....................................................................................................................................

3. Typserienummer: ................................................................................................................

överensstämmer med den godkända typen i: .............................................. den: .........................

av: .................................................................................................................................................

och som beskrivs i typgodkännandeintyg för fordonsdel nr: .......................................................

och i informationsdokument nr: ...................................................................................................

Utfärdat i ...........................................................

den: ....................................................................

...........................................................................

(namnteckning)

...........................................................................

(befattning)
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BILAGA V

NUMRERING OCH MÄRKNING

A. NUMRERINGSSYSTEM FÖR TYPGODKÄNNANDEINTYG

(Artikel 5.3)

1. Typgodkännandenumret skall bestå av

− fyra avsnitt för typgodkännanden av fordon, och

− fem avsnitt för typgodkännanden av system, komponenter och separata tekniska

enheter, i enlighet med bestämmelserna nedan. Avsnitten skall alltid åtskiljas av

en asterisk.

Avsnitt 1: Den gemena bokstaven "e" följd av koden (bokstäver eller nummer)

för den medlemsstat som utfärdar typgodkännandet:

1 för Tyskland; 2 för Frankrike; 3 för Italien; 4 för Nederländerna;

5 för Sverige; 6 för Belgien; 9 för Spanien; 11 för

Förenade kungariket; 12 för Österrike; 13 för Luxemburg; 17 för

Finland; 18 för Danmark; 21 för Portugal; 23 för Grekland; 24 för

Irland

Avsnitt 2: Grunddirektivets nummer.

Avsnitt 3: Numret på det senaste ändringsdirektiv som är tillämpligt på

typgodkännandet.
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För typgodkännanden av fordon innebär detta det senaste direktiv som

ändrar en artikel (eller artiklar) i detta direktiv.

För typgodkännanden av system, komponenter och separata tekniska

enheter innebär detta det senaste särdirektiv som innehåller de faktiska

bestämmelser som systemet, komponenten eller den tekniska enheten

skall uppfylla.

Om grunddirektivet inte har ändrats skall dock dess nummer återges i

avsnitt 3.

Om ett direktiv innehåller olika genomförandedatum som hänför sig

till olika tekniska standarder skall en bokstav läggas till. Denna

bokstav anger vilken standard som ligger till grund för beviljandet.

Om typgodkännanden av system, komponenter eller separata tekniska

enheter är möjliga enligt något kapitel eller avsnitt i ett och samma

särdirektiv skall särdirektivets nummer följas av siffror på kapitel1,

bilagor2 och tillägg3 för att ange föremålet för typgodkännandet. Dessa

siffror skall alltid åtskiljas av tecknet "/".
1 Med arabiska siffror
2 Med romerska siffror
3 Med arabiska siffror och stora bokstäver, där så är lämpligt.
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Avsnitt 4: Ett fyrsiffrigt löpnummer (vid behov inlett med nollor) som betecknar

typgodkännandenumret. Det första numret för varje grunddirektiv

skall vara 0001.

Avsnitt 5: Ett tvåsiffrigt löpnummer (vid behov inlett med nollor) som betecknar

förlängningen. Det första numret för varje typgodkännande skall

vara 00.

2. I fråga om EG-typgodkännande för hela fordonet skall avsnitt 2 utelämnas.

3. Avsnitt 5 skall utelämnas endast på den föreskrivna skylten.

4. Exempel på ett andra typgodkännande beviljat av Nederländerna i enlighet med

direktiv 97/24/EG, kapitel 5, bilaga II:

e4*97/24/*97/24/5/II*0002*00

5. Exempel på ett tredje typgodkännande (utvidgning 1) beviljat av Italien i enlighet med

direktiv 95/1/EG, bilaga I:

e3*95/1*95/1/I*0003*01

6. Exempel på ett nionde typgodkännande (utvidgning 4) beviljat av Förenade kungariket i

enlighet med direktiv 93/29/EEG, ändrat genom direktiv 2000/74/EG:

e11*93/29*2000/74*0009*04

7. Exempel på ett fjärde typgodkännande av fordon (utvidgning 2) beviljat av Tyskland i

enlighet med direktiv 92/61/EEG:

e1*92/61*0004*02

8. Exempel på typgodkännandenummer avseende fordon stämplat på den föreskrivna

skylten:

e1*92/61*0004
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B. TYPGODKÄNNANDEMÄRKNING

1. Typgodkännandemärkningen för en komponent eller separat teknisk enhet består av

följande:

1.1 En rektangel som omger den gemena bokstaven "e" följd av det nummer som anger

vilken medlemsstat som har utfärdat typgodkännandet:

− 1 för Tyskland

− 2 för Frankrike

− 3 för Italien

− 4 för Nederländerna

− 5 för Sverige

− 6 för Belgien

− 9 för Spanien

− 11 för Storbritannien

− 12 för Österrike

− 13 för Luxemburg

− 17 för Finland

− 18 för Danmark

− 21 för Portugal

− 23 för Grekland

− 24 för Irland
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1.2 Det fyrsiffriga numret från avsnitt 4 på typgodkännandenumret såsom det förekommer

på den blankett för typgodkännande som ifyllts för den separata tekniska enheten eller

komponenten i fråga. Numret anbringas omedelbart under den rektangel som avses i

punkt 1.1. Siffrorna i numret skall placeras på samma sida av bokstaven "e" och i

samma riktning. För att förhindra förväxling med andra symboler får romerska siffror

inte användas i typgodkännandenumret.

2. Typgodkännandemärkningen skall anbringas på den separata tekniska enheten eller

komponenten på ett sådant sätt att den inte kan utplånas och att den lätt kan läsas även

då den separata tekniska enheten eller komponenten har monterats på fordonet.

3. Ett exempel på typgodkännandemärkning finns i tillägget till denna bilaga.
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Tillägg

Exempel på typgodkännandemärkning

Innebörd: Ova

utfärdades av 

2a 3a

2a
24
4a4a
 2
DG C II

nstående typgodkännande av en komponent eller en sep

Irland (e 24) med nummer 0676.
a

JM/va 6
  SV

arat teknisk enhet
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BILAGA VI

BESTÄMMELSER ANGÅENDE KONTROLL AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED DEN

GODKÄNDA TYPEN

1. Följande bestämmelser gäller vid kontrollen av att fordon, system, separata tekniska enheter

och komponenter tillverkas på ett sådant sätt att de överensstämmer med den typ som har

typgodkänts.

1.1 Den som innehar ett intyg om typgodkännande är skyldig att

1.1.1 se till att effektiva rutiner finns för produktkvalitetskontroll,

1.1.2 ha tillgång till den utrustning som behövs för att kontrollera överensstämmelser med varje

fordon eller varje typ av system, separat teknisk enhet eller komponent som typgodkänts,

1.1.3 se till att provningsdata noteras och att tillhörande dokument sparas under tolv månader efter

det att produktionen avslutats,

1.1.4 analysera resultaten av varje typ av provning för att kontrollera och säkerställa att

produktens egenskaper hålls konstanta inom ramen för normala avvikelser vid

serietillverkning,
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1.1.5 säkerställa att de kontroller som föreskrivs i det relevanta särdirektivet utförs för varje

enskild produkt,

1.1.6 se till att, om provtagningen vid en kontroll visar på bristande överensstämmelse, detta leder

till förnyad provtagning och förnyade kontroller. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för

att återställa överensstämmelse i den aktuella tillverkningen.

1.2 De behöriga myndigheter som har utfärdat typgodkännandeintyg kan när som helst

undersöka de kontrollmetoder för överensstämmelse med den godkända typen som används

på varje produktionsenhet.

1.2.1 Vid varje inspektion skall provningsresultat och produktionsjournaler lämnas till

inspektören.

1.2.2 Inspektören får ta stickprover för kontroll i tillverkarens laboratorium. Minsta antal

stickprover får fastställas med hänsyn till tillverkarens egen kontroll.

1.2.3 Om kontrollnivån inte förefaller tillfredsställande eller om det anses nödvändigt att

utvärdera de provningar som utförts enligt punkt 1.2.2, skall inspektören välja ut stickprover

som skall sändas till det tekniska organ som har utfört typgodkännandeprovningar.
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1.2.4 De behöriga myndigheterna får utföra varje slag av provning som föreskrivs i det eller de

särdirektiv som gäller produkten eller produkterna i fråga.

1.2.5 De behöriga myndigheterna skall föranstalta om en inspektion per år. Om ett annat antal

inspektioner krävs, anges detta i varje särdirektiv. Om en inspektion har visat på

otillfredsställande resultat skall de behöriga myndigheterna se till att alla nödvändiga

åtgärder vidtas för att snarast möjligt återställa överensstämmelsen med den godkända

typen.
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BILAGA VII

PROVNINGSRESULTAT

(Artikel 5.1 första stycket)

(Denna blankett skall fyllas i av typgodkännandeorganet och bifogas fordonets

typgodkännandeintyg)

Det skall alltid anges vilken variant eller version uppgifterna hänför sig till. Endast ett resultat per

version får anges.

1. Provningsresultat avseende ljudnivån

Nummer på grunddirektivet och det senaste ändringsdirektivet som är tillämpligt på

godkännandet. Ange även genomförandeetapp för ett direktiv med två eller flera

genomförandeetapper.

Variant/version ... ... ...

under körning dB(A) ... ... ...

vid stillastående dB(A) ... ... ...

vid (min-1) ... ... ...
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2. Resultat av proven för avgasutsläpp

Nummer på grunddirektivet och det senaste ändringsdirektivet som är tillämpligt på

godkännandet. Ange även genomförandeetapp för ett direktiv med två eller flera

genomförandeetapper.

Variant/version ... ... ...

2.1 Typ I

CO (g/km) ... ... ...

HC (g/km)(1) ... ... ...

NOx (g/km)(1) ... ... ...

HC + NOx (g/km)(2) ... ... ...

2.2 Typ II

CO (g/min)(2)

HC (g/min)(2)

...

...

...

...

...

...

CO (% vol)(1) ... ... ...

3. Motor med kompressionständning

Variant/version ... ... ...

Korrigerat värde för
absorptionskoefficienten
(m-1)

... ... ...

Fotnoter:

(1) Endast för motorcykel, trehjulig motorcykel och fyrhjuling i enlighet med artikel 1.3 b.

(2) Endast för moped och lätt fyrhjuling i enlighet med artikel 1.3 a.
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BILAGA VIII

SLUTSERIEFORDON

(Artikel 16.1 och 16.2)

Högsta antal fordon som tas i bruk i varje medlemsstat i enlighet med förfarandet i artikel 16.2 skall

begränsas till en av följande möjligheter, som medlemsstaten kan välja mellan:

Antingen

a) får det högsta antalet fordon av en eller flera typer inte överstiga 10 % av fordonen av alla

berörda typer som togs i bruk i den medlemsstaten under föregående år. Om dessa 10 % utgör

mindre än 100 fordon, får medlemsstaten tillåta att högst 100 fordon tas i bruk.

Eller

b) också skall antalet fordon av en viss typ begränsas till fordon med ett giltigt intyg om

överensstämmelse som är utfärdat på tillverkningsdagen eller senare, och som varit giltigt

under minst tre månader efter utfärdandet men därefter blivit ogiltigt genom ikraftträdandet av

ett särdirektiv.

Intyg om överensstämmelse avseende fordon som tagits i bruk i enlighet med detta förfarande skall

innehålla en särskild hänvisning.
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BILAGA IX

JÄMFÖRELSETABELL

enligt artikel 19

Direktiv 92/61/EEG Detta direktiv

KAPITEL I

Artikel 1

Artikel 2

KAPITEL II

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9.1

Artikel 9.2

Artikel 9.3

–

Artikel 9.4

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

KAPITEL I

Artikel 1

Artikel 2

KAPITEL II

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9.1

Artikel 9.2

Artikel 9.3

Artikel 9.4

Artikel 9.5

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14
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KAPITEL III

Artikel 15

–

KAPITEL IV

Artikel 16

Artikel 17

–

–

KAPITEL V

Artikel 18

–

–

–

Artikel 19

KAPITEL III

Artikel 15

Artikel 16

KAPITEL IV

Artikel 17

–

Artikel 18

Artikel 19

KAPITEL V

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

BILAGA I

BILAGA II

BILAGA III

BILAGA IV

BILAGA V

BILAGA VI

–

–

–

BILAGA I

BILAGA II

BILAGA III

BILAGA IV

BILAGA V

BILAGA VI

BILAGA VI

BILAGA VII

BILAGA VIII

BILAGA IX
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I. INLEDNING

1. Kommissionen lade den 25 juni fram ett förslag1 på grundval av artikel 95 i fördraget.

2. Ekonomiska och sociala kommittén lämnade sitt yttrande 2 den 21 oktober 1999.

3. Europaparlamentet lämnade sitt yttrande3 efter första behandlingen den 27 oktober 1999

och godkände då förslaget utan ändringsförslag.

4. Den 29 oktober 2001 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med

artikel 251 i fördraget.

II. SYFTE

5. Förslaget syftar till att säkerställa ett effektivt genomförande av typgodkännande för

hela fordonet för två- och trehjuliga motorfordon på hela den inre marknaden. I det

föreslagna direktivet klargörs vissa krav, bland annat giltighetstiden för nationella

typgodkännanden, och dessutom införs harmoniserade bestämmelser i fråga om

administration och dokumentation. Även nya områden, till exempel slutseriefordon och

ny teknik regleras i direktivet.

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

6. Rådet har behandlat förslaget under flera ordförandeskap och det har delvis ändrats utan

att den allmänna inriktningen förändrats. Det viktigaste ändringarna är följande:

                                                
1 EGT C 307 E, 26.10.1999, s. 1.
2 EGT C 368, 20.12.1999, s. 1.
3 EGT C 154, 5.6. 2000, s. 23.
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7. Rådet har ändrat bestämmelserna om kommittéförfarandet mot bakgrund av rådets

beslut 1999/468/EG (skäl 6 i ingressen och artikel 18).

8. Rådet har klargjort definitionen av cyklar med elektrisk hjälpmotor (artikel 1.1

andra stycket led h).

Rådet har ändrat de kategorier i vilka två- och trehjuliga fordon indelas (artikel 1.2 och

1.3). I den nya texten ingår tvåhjuliga mopeder med elmotor och trehjuliga mopeder

med elmotor eller dieselmotor. Av administrativa skäl har även ett system med koder

införts (se även bilaga II, Informationsdokument, fotnot c).

9. Definitionerna av fordonstyp, variant och version har förtydligats (artikel 2.1–2.3).

Begreppet system har lagts till för att anpassa texten till ramlagstiftningen för

motorfordon i direktiv 70/156/EEG (artikel 2.4).

10. En ny bestämmelse om att medlemsstaterna får vägra typgodkännande av säkerhetsskäl

har lagts till (artikel 4.6).

11. De administrativa bestämmelserna om typgodkännandenummer har justerats (artikel 8

och bilaga V).

12. Bestämmelser lades till om att medlemsstaterna får använda nationella kodsystem för att

underlätta registrering och beskattning i avvaktan på ytterligare harmonisering på dessa

områden (artikel 22).

13. En ny kolumn lades till i tabellen med krav för typgodkännande i syfte att göra

användarna medvetna om särdirektiven om vissa aspekter på utformningen av fordon

(bilaga I).

14. För att säkerställa att fullständig information lämnas till typgodkännandemyndigheterna

lades en förteckning över godkännandenummer i särdirektivet till i

informationsdokumentet (bilaga II, del 2).
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15. Bokstavskoder infördes i intyget om överensstämmelse för att underlätta användningen

av datoriserade dokumentationssystem (bilaga IV, fotnoterna).

16. Även ett stort antal smärre tekniska justeringar och klargöranden infördes i texten.

IV. SLUTSATS

17. Genom att godkänna huvuddelen av kommissionens förslag och samtidigt införa ett stort antal

detaljändringar anser rådet sig ha nått fram till en praktiskt tillämpbar lösning som tillgodoser

de behov som ny teknik medför och som garanterar en hög grad av trafiksäkerhet.
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KOMMISSIONENS MEDDELANDE
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om

upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG

1. BAKGRUND

– Förslaget (KOM(1999) 276 slutlig – 1999/0117 COD)
lämnades till Europaparlamentet och rådet den 25.6.1999

– Ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig den 21.10.1999

– Europaparlamentet yttrade sig efter den första behandlingen den 27.10.1999

– Den gemensamma ståndpunkten antogs den 29.10.2001

2. MÅLSÄTTNING FÖR KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förslaget syftar till att dels förenkla hela hanteringen när det gäller typgodkännande
av två- och trehjuliga motorfordon, dels åstadkomma enhetlig tillämpning i alla
medlemsstater av de administrativa och tekniska kraven i samband med
typgodkännande. Erfarenheterna sedan ramdirektivet 92/61/EEG om
typgodkännande för två- och trehjuliga motorfordon trädde i kraft visar att vissa krav
behöver klargöras, särskilt dem som rör numrering av typgodkännandeintyg samt
undantag för slutseriefordon och för fordon, komponenter och separata tekniska
enheter utformade i enlighet med ny teknik. Så långt möjligt är bestämmelserna i
förslaget om typgodkännande och om utfärdande av intyg om överensstämmelse i
linje med kraven i rådets direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon
och släpvagnar.

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Korta allmänna kommentarer

Ur en juridisk synpunkt innebär rådets gemensamma ståndpunkt att kommissionens
förslag, som lades fram i form av ändringsakt till rådets direktiv 92/61/EEG,
förvandlas till ett nytt direktiv som upphäver nuvarande direktiv. Detta görs av
tydlighetsskäl, förslaget innebar nämligen att praktiskt taget alla artiklar och bilagor i
direktivet ändrades eller ersattes. Rådet fann det därför lämpligare att ersätta det
nuvarande direktivet helt och hållet.
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Vidare innehåller rådets gemensamma ståndpunkt flera ändringar i förhållande till
kommissionens förslag, men den ändrar inte på förslagets allmänna inriktning. Bland
de införda ändringarna är följande betydelsefulla:

– Det skäl och den artikel som behandlar kommittéförfarandet har ändrats så att
de omfattar en hänvisning till de nya kommittéförfarandena enligt rådets beslut
1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter.

– Definitionen av cyklar med elektrisk hjälpfunktion har ändrats i klargörande
syfte.

– I artikel 1 har indelningen av två- och trehjuliga fordon i kategorier ändrats så
att eldrivna eller bensindrivna mopeder tas med i räkningen och så att ett
kodsystem liknande det som förekommer i direktiv 70/156/EEG om
motorfordon och släpvagnar införs.

– Den sista punkten i artikel 1 har blivit föråldrad, eftersom hela systemet för
typgodkännande är på väg att bli komplett.

– I artikel 2 har definitionerna för fordonstyp, fordonsvariant och fordonsversion
ändrats i klargörande syfte. För att ytterligare säkra överensstämmelsen med
direktiv 70/156/EEG har begreppet system införts, medan den onödiga
definitionen av typgodkännande för komponenter har avlägsnats.

– En ny punkt har lagts till i artikel 4, enligt vilken medlemsstaterna får vägra
typgodkännande om en allvarlig risk för trafiksäkerheten föreligger.

– I kraft av en ny artikel får medlemsstaterna använda nationella kodningssystem
för att underlätta registrering och beskattning i avvaktan på ytterligare
harmonisering av systemen för registrering och beskattning.

– I bilaga I har förteckningen över krav för typgodkännande av fordon
moderniserats.

– Bilaga II har kompletterats med en förteckning över de godkännandenummer i
särdirektiven för godkännande av befintliga system, separata tekniska enheter
eller komponenter som skall anges av typgodkännande myndigheter.

– Intyget om överensstämmelse skall nu ha en bokstavskod i stället för
fullständiga beskrivningar för att göra det lättare för medlemsstaterna och
industrin att använda elektronisk databehandling.

– För övrigt har texten kompletterats med talrika ytterligare ändringar och
förtydliganden.
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3.2. Europaparlamentets ändringar vid den första behandlingen

Europaparlamentet godkände förslaget utan ändringar.

4. SLUTSATS

Kommissionen stödjer rådets gemensamma ståndpunkt.
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