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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar

till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter

som är avsedda för sådana fordon

("Ramdirektiv") (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,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och

  

1 EUT C
2 Europaparlamentets yttrande av den ... (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av 

den ... (ännu ej offentliggjort i EUT).
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av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon1 har 

ändrats vid flera tillfällen i väsentliga avseenden. Eftersom ytterligare ändringar skall 

göras, bör direktivet omarbetas för att skapa större klarhet.

(2) För att gemenskapens inre marknad skall kunna upprättas och fungera väl bör 

medlemsstaternas godkännandesystem ersättas med ett förfarande för 

gemenskapsgodkännande som bygger på principen om fullständig harmonisering.

(3) De tekniska krav som gäller för system, komponenter, separata tekniska enheter och fordon 

bör harmoniseras och specificeras i rättsakter. Syftet med dessa rättsakter bör främst vara 

att säkerställa en hög nivå av trafiksäkerhet, hälsoskydd, miljöskydd, energieffektivitet och 

skydd mot obehörig användning.

(4) Genom rådets direktiv 92/53/EEG av den 18 juni 1992 om ändring av direktiv 70/156/EEG

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon2 begränsades tillämpningen av gemenskapens 

typgodkännandeförfarande för hela fordon till fordon i kategori M1. För att den inre 

marknaden skall förverkligas och fungera väl bör emellertid tillämpningsområdet för det 

här direktivet utvidgas till att gälla alla fordonskategorier, så att tillverkarna kan utnyttja 

fördelarna med den inre marknaden genom gemenskapens typgodkännande.

  

1 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/40/EG (EUT L 161, 14.6.2006, s. 12).

2 EGT L 225, 10.8.1992, s. 1.



9911/3/06 REV 3 KGW/cs,sl,co 3
DG C I SV

(5) För att tillverkarna skall kunna anpassa sig till de nya harmoniserade förfarandena bör de 

få en tillräckligt lång övergångstid fram till dess att gemenskapens typgodkännande för 

fordon blir obligatoriskt för fordon i andra kategorier än M1 som byggs i en etapp. Denna 

övergångstid bör vara längre för fordon i andra kategorier än M1 som skall godkännas 

etappvis, eftersom detta förfarande kommer att omfatta karosstillverkare, som behöver mer 

erfarenhet på det området så att de förfaranden som behövs kan tillämpas korrekt.

(6) Hittills har tillverkare som producerar fordon i små serier inte haft möjlighet att fullt ut 

utnyttja fördelarna med den inre marknaden. Erfarenheterna har visat att trafiksäkerheten 

och miljöskyddet skulle kunna förbättras avsevärt om fordon som tillverkas i små serier 

helt omfattades av gemenskapens system för typgodkännande för fordon, inledningsvis 

fordon i kategori M1.

(7) För att förebygga missbruk bör ett förenklat förfarande för fordon i små serier inskränkas 

till en mycket liten produktion. Därför är det nödvändigt att närmare ange hur begreppet 

små serier skall definieras i fråga om antalet tillverkade fordon.

(8) Det är viktigt att införa bestämmelser som gör det möjligt att godkänna enskilda fordon, så 

att tillräcklig flexibilitet medges inom det etappvisa typgodkännandet. Fram till dess att 

harmoniserade särskilda gemenskapsbestämmelser fastställts bör dock medlemsstaterna få 

fortsätta att utfärda enskilda godkännanden i enlighet med sina nationella regler.
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(9) Fram till dess att gemenskapens förfaranden för typgodkännande för fordon börjar gälla för 

andra fordonskategorier än M1 bör medlemsstaterna få fortsätta att utfärda nationella 

typgodkännanden för fordon, och övergångsbestämmelser för detta bör fastställas.

(10) Genom rådets beslut 97/836/EG1 anslöt sig gemenskapen till FN:s ekonomiska 

kommission för Europa och dess överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska 

föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller 

användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av 

typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter ("Reviderad överenskommelse 

av år 1958").

Följaktligen bör föreskrifter antagna av FN:s ekonomiska kommission för Europa 

(FN/ECE) som gemenskapen ansluter sig till, med tillämpning av det beslutet, och 

ändringar av FN/ECE-föreskrifter som gemenskapen redan har anslutit sig till, införas i 

förfarandet för gemenskapens typgodkännande antingen som krav för EG-typgodkännande 

för fordon eller som alternativ till befintlig gemenskapsrätt. Om gemenskapen genom ett 

rådsbeslut bestämmer att FN/ECE-föreskrifter skall bli en del av förfarandet för 

EG-typgodkännande av fordon och ersätta befintlig gemenskapsrätt, bör därför de 

nödvändiga anpassningarna av detta direktiv göras genom det föreskrivande förfarandet 

enligt rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall 

tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter2.

  

1 EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.
2 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 

22.7.2006, s. 11).
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(11) För att se till att förfarandet för kontroll av produktionsöverensstämmelse, som är en av 

hörnstenarna i gemenskapens system för typgodkännande, har genomförts och fungerar 

korrekt, bör tillverkare kontrolleras regelbundet av behörig myndighet eller av en teknisk 

tjänst med lämpliga kvalifikationer som utses för detta ändamål.

(12) Det främsta målet med lagstiftningen om godkännande av fordon är att se till att nya 

fordon, komponenter och separata tekniska enheter som släpps ut på marknaden uppfyller 

höga krav i fråga om säkerhet och miljöskydd. Detta mål bör inte få äventyras av att vissa 

delar eller viss utrustning monteras efter det att fordonen har släppts ut på marknaden eller 

tagits i bruk. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att garantera att delar eller utrustning 

som kan monteras på fordon och som avsevärt kan försämra funktionen hos system som är 

nödvändiga när det gäller säkerhet eller miljöskydd, kontrolleras av en godkännande 

myndighet innan de saluförs. Dessa åtgärder bör bestå av tekniska föreskrifter om de krav 

som dessa delar eller utrustningar måste uppfylla.

(13) Åtgärderna bör endast gälla ett begränsat antal delar och utrustningar, och en förteckning 

över dessa bör upprättas efter samråd med berörda aktörer och den föreskrivande kommitté 

som avses i detta direktiv. Åtgärderna bör garantera att delarna eller utrustningen i fråga 

inte försämrar fordonets säkerhet eller miljöprestanda samtidigt som konkurrensen på 

eftermarknaden i möjligaste mån upprätthålls.
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(14) Förteckningen över delar och utrustning, de nödvändiga systemen i fråga samt åtgärder för 

provning och genomförande bör fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 40.2 i detta 

direktiv.

(15) Detta direktiv utgör en uppsättning särskilda säkerhetskrav i den mening som avses i

artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 

om allmän produktsäkerhet1, som anger särskilda krav för att skydda konsumenternas hälsa 

och säkerhet. Det är därför viktigt att fastställa bestämmelser för att säkerställa att 

tillverkaren har vidtagit effektiva skyddsåtgärder, inklusive återkallelse av fordon, om ett 

fordon utgör en allvarlig fara för konsumenterna genom tillämpningen av detta direktiv 

eller de rättsakter som förtecknas i bilaga IV. Godkännandemyndigheterna bör därför 

kunna bedöma om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga eller inte.

(16) Det är viktigt att tillverkarna ger fordonsägarna relevant information så att felanvändning 

av säkerhetsanordningar undviks. Bestämmelser om detta bör införas i detta direktiv.

(17) Det är också viktigt för tillverkarna av utrustning att få tillgång till viss information som 

de endast kan få från fordonstillverkaren, nämligen den tekniska information, inbegripet 

ritningar, som är nödvändig för att ta fram delar för eftermarknaden.

  

1 EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.
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(18) För att förenkla och påskynda förfarandet bör åtgärder för att genomföra särdirektiven eller 

förordningarna liksom åtgärder för att anpassa detta direktivs och särdirektivens eller 

förordningarnas bilagor till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen beslutas i enlighet 

med beslut 1999/468/EG.

(19) Erfarenheten visar att lämpliga åtgärder ibland måste vidtas utan dröjsmål för att bättre 

skydda trafikanterna, när det har framkommit brister i befintlig lagstiftning. I sådana 

brådskande fall bör de nödvändiga ändringarna av särdirektiv eller förordningar antas 

i enlighet med beslut 1999/468/EG.

(20) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att förverkliga den inre marknaden genom 

införandet av ett obligatoriskt system för EG-typgodkännande av alla fordonskategorier, 

inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av 

den föreslagna åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på 

gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen 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.

(21) Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell lagstiftning bör bara gälla de 

bestämmelser som har ändrats i väsentlig utsträckning jämfört med tidigare direktiv. 

Skyldigheten att införliva de bestämmelser som är oförändrade föreligger enligt de tidigare 

direktiven.
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(22) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning1 uppmuntras

medlemsstaterna till att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller 

som så vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och 

införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(23) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för 

införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i del B 

i bilaga XX.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

  

1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs en harmoniserad ram som innefattar de administrativa bestämmelserna och 

allmänna tekniska kraven för godkännande av alla nya fordon som omfattas av dess 

tillämpningsområde samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda 

för dessa fordon, i syfte att underlätta registrering, försäljning och ibruktagande av fordonen inom 

gemenskapen.

I detta direktiv fastställs även bestämmelser om försäljning och ibruktagande av delar och 

utrustning som är avsedda för fordon som godkänts i enlighet med direktivet.

Särskilda tekniska krav avseende fordons konstruktion och funktion skall i enlighet med detta 

direktiv fastställas i rättsakter över vilka det finns en uttömmande förteckning i bilaga IV.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Detta direktiv skall tillämpas på typgodkännande av fordon som är konstruerade och 

tillverkade i en eller flera etapper för användning på väg, och av system, komponenter och 

separata tekniska enheter som är konstruerade och tillverkade för sådana fordon.

Det skall också tillämpas på enskilt godkännande av sådana fordon.
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Detta direktiv skall också tillämpas på delar och utrustning som är avsedda för fordon som 

omfattas av direktivet.

2. Direktivet skall inte tillämpas på typgodkännande eller enskilt godkännande av följande 

fordon:

a) Jordbruks- eller skogsbrukstraktorer enligt definitionen i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av 

jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner 

till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till 

dessa fordon1 och släpvagnar som är särskilt konstruerade och tillverkade för att dras 

av dessa.

b) Fyrhjulingar enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG

av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon2.

c) Bandfordon.

3. Typgodkännande eller enskilt godkännande enligt detta direktiv är fakultativt för följande 

fordon:

a) Fordon som är konstruerade och tillverkade för användning huvudsakligen på 

byggplatser, i stenbrott, i hamnar eller på flygplatser.

b) Fordon som är konstruerade och tillverkade för användning av försvarsmakten, 

civilförsvaret, brandförsvaret och ordningsmakten.

c) Mobila maskiner.

  

1 EUT L 171, 9.7.2003, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 
2005/13/EG (EUT L 55, 1.3.2005, s. 35).

2 EGT L 124, 9.5.2002, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.
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4. Enskilt godkännande enligt detta direktiv är fakultativt för följande fordon:

a) Fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg.

b) Prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt 

provningsprogram under en tillverkares ansvar under förutsättning att de särskilt har 

konstruerats och tillverkats för detta ändamål.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv och i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, om inte annat föreskrivs i dessa, gäller 

följande definitioner:

1. rättsakt: ett särdirektiv eller en förordning eller en FN/ECE-föreskrift som är fogad till den 

reviderade överenskommelsen av år 1958.

2. särdirektiv eller förordning: ett direktiv eller en förordning som förtecknas i del I 

i bilaga IV. I denna term inbegrips även deras genomförandeakter.

3. typgodkännande: förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en typ av fordon, 

system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga administrativa 

bestämmelserna och tekniska kraven.

4. nationellt typgodkännande: förfarande för typgodkännande som fastställs i en 

medlemsstats nationella lagstiftning, varvid godkännandet endast gäller på den 

medlemsstatens territorium.
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5. EG-typgodkännande: förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en typ av fordon, 

system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga administrativa 

bestämmelserna och tekniska kraven i detta direktiv och i de rättsakter som förtecknas i 

bilaga IV eller XI.

6. enskilt godkännande: förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att ett enskilt fordon, 

oavsett om det är unikt eller inte, uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna 

och tekniska kraven.

7. etappvis typgodkännande: förfarande genom vilket en eller flera medlemsstater intygar att 

en typ av etappvis färdigbyggt eller icke färdigbyggt fordon, i det tillverkningsstadium det 

befinner sig i, uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven 

i detta direktiv.

8. typgodkännande i flera steg: förfarande för godkännande av fordon som består av stegvis 

insamling av samtliga EG-typgodkännandeintyg för system, komponenter och separata 

tekniska enheter avseende fordonet och som i slutskedet leder till typgodkännande av hela 

fordonet.

9. typgodkännande i ett steg: förfarande för godkännande av hela fordonet i ett enda steg.
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10. kombinerat typgodkännande: förfarande för typgodkännande i flera steg genom vilket ett 

eller flera systemgodkännanden erhålls under slutskedet av godkännandet av hela fordonet, 

utan att EG-typgodkännandeintyg behöver utfärdas för dessa system.

11. motorfordon: alla färdigbyggda, etappvis färdigbyggda eller icke färdigbyggda 

motordrivna fordon som framdrivs av egen kraft och som har minst fyra hjul och en 

maximal konstruktionshastighet som överstiger 25 km/tim.

12. släpvagn: icke självgående fordon på hjul som är konstruerat och tillverkat för att dras av 

ett motorfordon.

13. fordon: motorfordon eller släpvagnar till sådana fordon enligt definitionerna i 

punkterna 11 och 12.

14. hybridmotorfordon: fordon som för sin framdrivning är försett med minst 

två olika energiomvandlare och två olika energilagringssystem (på fordonet).

15. hybridelfordon: hybridfordon som för mekanisk framdrivning hämtar energi från båda av 

följande energi-/kraftkällor på fordonet:

– Ett bränsle.

– En lagringsanordning för elektrisk energi/kraft (t.ex. batteri, kondensator, 

svänghjul/generator osv.).
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16. mobil maskin: självgående fordon som är särskilt konstruerat och tillverkat för att utföra 

arbete och som med hänsyn till sin konstruktion inte lämpar sig för person- eller 

godsbefordran. Maskiner som är monterade på ett motorfordonschassi skall inte betraktas 

som mobila maskiner.

17. fordonstyp: fordon av en viss kategori utan inbördes skillnader åtminstone i fråga om de 

väsentliga egenskaper som anges i avsnitt B i bilaga II. Varianter och versioner kan 

förekomma inom en fordonstyp i enlighet med vad som anges i avsnitt B i bilaga II.

18. grundfordon: fordon som används under den inledande etappen av ett etappvis 

typgodkännande.

19. icke färdigbyggt fordon: fordon som måste genomgå åtminstone ytterligare en etapp i 

tillverkningsprocessen för att uppfylla de tillämpliga tekniska kraven i detta direktiv.

20. etappvis färdigbyggt fordon: fordon som, efter att ha typgodkänts etappvis, uppfyller de 

tillämpliga tekniska kraven i detta direktiv.

21. färdigbyggt fordon: fordon som inte behöver kompletteras för att uppfylla de tillämpliga 

tekniska kraven i detta direktiv.

22. fordon i slutserier: fordon i lager som inte kan registreras, säljas eller tas i bruk eftersom 

nya tekniska krav har trätt i kraft enligt vilka fordonet inte har godkänts.

23. system: sammansättning av anordningar som är kombinerade för att utföra en eller flera 

specifika funktioner i ett fordon och som omfattas av krav i någon av rättsakterna.
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24. komponent: anordning som omfattas av krav i en rättsakt och som är avsedd att vara en del 

av ett fordon men som kan vara typgodkänd oberoende av ett fordon förutsatt att rättsakten 

uttryckligen tillåter detta.

25. separat teknisk enhet: anordning som omfattas av krav i en rättsakt och som är avsedd att 

vara en del av ett fordon men som kan typgodkännas separat, dock endast i förbindelse 

med en eller flera specificerade fordonstyper förutsatt att rättsakten uttryckligen tillåter 

detta.

26. originaldelar eller originalutrustning: delar eller utrustning som tillverkas enligt 

fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder för framställning av delar 

eller utrustning för montering av fordonet i fråga. Detta innefattar delar eller utrustning 

som tillverkas på samma produktionslinje som dessa delar eller denna utrustning. Om inte 

motsatsen bevisas förutsätts det att delar utgör originaldelar om deltillverkaren intygar att 

delarna är av samma kvalitet som de komponenter som används för monteringen av 

fordonet och att de har tillverkats enligt fordonstillverkarens specifikationer och 

produktionsstandarder.

27. tillverkare: person eller organ som inför godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga

led i typgodkännande- eller tillståndsförfarandet samt för produktionsöverensstämmelsen. 

Det är inte nödvändigt att denna person eller detta organ är direkt engagerat i samtliga 

etapper av tillverkningen av det fordon, det system, den komponent eller den separata 

tekniska enhet som godkännandet avser.

28. tillverkarens företrädare: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom gemenskapen 

och i vederbörlig ordning utsedd av tillverkaren att företräda denne inför 

godkännandemyndigheten och agera på dennes vägnar i frågor som omfattas av detta 

direktiv, och då det hänvisas till termen "tillverkare" skall detta förstås som en hänvisning 

till antingen tillverkaren eller dennes företrädare.



9911/3/06 REV 3 KGW/cs,sl,co 16
DG C I SV

29. godkännandemyndighet: myndighet som i en medlemsstat har behörighet att handlägga 

dels samtliga led i förfarandet för godkännande av en typ av fordon, system, komponent 

eller separat teknisk enhet eller i ett enskilt godkännande av ett fordon, dels 

tillståndsförfarandet, och som även har behörighet att utfärda och, i förekommande fall, 

återkalla intyg om godkännande, att fungera som kontaktpunkt med 

godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, att utse de tekniska tjänsterna och att 

se till att tillverkaren uppfyller sina skyldigheter när det gäller 

produktionsöverensstämmelse.

30. behörig myndighet: i artikel 42, antingen godkännandemyndigheten eller den utseende 

myndigheten eller ett ackrediteringsorgan som agerar på dessas vägnar.

31. teknisk tjänst: organisation eller organ som har utsetts av en medlemsstats 

godkännandemyndighet för att som kontrollaboratorium utföra provning eller för att som 

organ för bedömning av överensstämmelse utföra inledande bedömningar och andra 

provningar eller inspektioner för godkännandemyndighetens räkning. 

Godkännandemyndigheten kan även själv utöva dessa funktioner.

32. virtuell provningsmetod: datorsimulationer inklusive beräkningar som visar om ett fordon, 

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

rättsakt. Med den virtuella metoden är det inte nödvändigt vid provning att använda ett 

fysiskt fordon eller system eller en fysisk komponent eller separat teknisk enhet.

33. typgodkännandeintyg: handling genom vilken godkännandemyndigheten officiellt intygar 

att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet är godkänd.
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34. EG-typgodkännandeintyg: det intyg som anges i bilaga VI eller i motsvarande bilaga till ett 

särdirektiv eller en förordning. Det rapportformulär som anges i den berörda bilagan till en 

av de FN/ECE-föreskrifter som förtecknas i del I eller II i bilaga IV till detta direktiv 

betraktas som likvärdigt med ett EG-typgodkännandeintyg.

35. intyg om enskilt godkännande: handling genom vilken godkännandemyndigheten officiellt 

intygar att ett enskilt fordon är godkänt.

36. intyg om överensstämmelse: det dokument som anges i bilaga IX och som utfärdats av 

tillverkaren, genom vilket denne intygar att ett fordon som tillhör den typ som har 

godkänts enligt detta direktiv överensstämmer med alla rättsakter vid tillverkningstillfället.

37. informationsdokument: det dokument som återfinns i bilaga I eller III eller i motsvarande 

bilaga till ett särdirektiv eller en förordning, och som anger vilka uppgifter som skall 

lämnas av den sökande. Dokumentet får även lämnas i elektroniskt format.

38. underlag: den fullständiga samling dokument eller handlingar i ärendet, inklusive 

informationsdokument, datafil, uppgifter, ritningar, foton osv. som inlämnas av den 

sökande. Underlaget får även lämnas i elektroniskt format.
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39. tekniskt underlag: underlaget kompletterat med de provningsrapporter och övriga 

dokument som den tekniska tjänsten eller godkännandemyndigheten har bifogat under sin 

behandling av ärendet. Det tekniska underlaget får även lämnas i elektroniskt format.

40. index till det tekniska underlaget: det dokument där det tekniska underlagets innehåll 

redovisas, uppställt enligt ett lämpligt numrerings- eller märkningssystem som gör det 

möjligt att lätt hitta varje sida. Detta index skall utformas som en förteckning över de olika 

stadierna i förfarandet för EG-typgodkännandet, i synnerhet datum för revideringar och 

uppdatering.
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KAPITEL II

ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

Artikel 4

Medlemsstaternas skyldigheter

1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare som ansöker om godkännande uppfyller sina 

skyldigheter enligt detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall endast godkänna sådana fordon, system, komponenter eller separata 

tekniska enheter som uppfyller kraven i detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall endast registrera eller tillåta försäljning eller ibruktagande av sådana 

fordon, komponenter och separata tekniska enheter som uppfyller kraven i detta direktiv.

De får inte förbjuda, begränsa eller hindra registrering, försäljning, ibruktagande eller 

användning i trafik på väg av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter av skäl 

som hänför sig till sådana aspekter av deras konstruktion eller funktion som omfattas av 

detta direktiv, om dessa fordon, komponenter eller separata tekniska enheter uppfyller 

kraven i detta direktiv.

4. Medlemsstaterna skall inrätta eller utse godkännandemyndigheter och underrätta 

kommissionen om detta i enlighet med artikel 43.

Underrättelsen om godkännandemyndigheterna skall innehålla namn, adress, inklusive

elektronisk adress, samt deras ansvarsområden.
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Artikel 5

Tillverkarens skyldigheter

1. Tillverkaren skall vara ansvarig inför godkännandemyndigheten för samtliga delar av 

godkännandeförfarandet och för produktionsöverensstämmelsen, oavsett om tillverkaren är 

direkt engagerad i samtliga etapper av tillverkningen av ett fordon, ett system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet.

2. Vid etappvis typgodkännande skall varje tillverkare vara ansvarig för godkännandet och 

produktionsöverensstämmelsen för de system, komponenter eller separata tekniska enheter 

som tillförs under den tillverkningsetapp han ansvarar för.

En tillverkare som ändrar komponenter eller system som redan har godkänts vid tidigare 

etapper skall vara ansvarig för godkännandet och produktionsöverensstämmelsen för dessa 

komponenter och system.

3. I enlighet med detta direktiv skall en tillverkare som är etablerad utanför gemenskapen utse 

en företrädare som är etablerad inom gemenskapen för att företräda honom inför 

godkännandemyndigheten.
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KAPITEL III

FÖRFARANDEN FÖR EG-TYPGODKÄNNANDE

Artikel 6

Förfaranden för EG-typgodkännande av fordon

1. Tillverkaren kan välja ett av följande förfaranden:

a) Typgodkännande i flera steg.

b) Typgodkännande i ett steg.

c) Kombinerat typgodkännande.

2. En ansökan om typgodkännande i flera steg skall bestå av underlaget med de uppgifter som 

krävs enligt bilaga III samt en fullständig uppsättning typgodkännandeintyg i enlighet med 

varje tillämplig rättsakt som förtecknas i bilaga IV eller bilaga XI. Vid typgodkännande av 

ett system eller en separat teknisk enhet enligt de tillämpliga rättsakterna skall 

godkännandemyndigheten ha tillgång till det tillhörande tekniska underlaget fram till dess 

att godkännandet har utfärdats eller vägrats.

3. En ansökan om typgodkännande i ett steg skall bestå av underlaget med de uppgifter som 

krävs enligt bilaga I avseende de rättsakter som anges i bilaga IV eller bilaga XI, och i 

förekommande fall i del II i bilaga III.
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4. Vid ett förfarande för kombinerat typgodkännande kan godkännandemyndigheten befria en 

tillverkare från skyldigheten att uppvisa ett eller flera EG-typgodkännandeintyg avseende 

system, under förutsättning att den tekniska informationen kompletteras med de uppgifter 

som anges i bilaga I och som krävs för godkännande av dessa system vid godkännande av 

fordonet, varvid vart och ett av dessa EG-typgodkännandeintyg skall ersättas med 

provningsrapporter.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2, 3 och 4 skall följande information 

lämnas vid etappvis typgodkännande:

a) För första etappen: För grundfordonet i dess aktuella konstruktionsfas, tillämpliga 

delar av det underlag och de EG-typgodkännandeintyg som krävs för ett färdigbyggt 

fordon.

b) För samtliga därpå följande etapper: De delar av underlaget och 

EG-typgodkännandeintygen som hänför sig till den aktuella tillverkningsetappen 

samt en kopia av det EG-typgodkännande för fordonet som utfärdades för den 

föregående etappen. Dessutom skall tillverkaren lämna fullständiga upplysningar om 

de ändringar eller kompletteringar han gjort på fordonet.

Den information som anges i leden a och b kan lämnas i enlighet med det kombinerade 

typgodkännandeförfarande som fastställs i punkt 4.
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6. Tillverkaren skall lämna ansökan till godkännandemyndigheten. Endast en ansökan får 

lämnas in för en viss fordonstyp och endast i en medlemsstat.

En separat ansökan skall lämnas in för varje typ för vilken godkännande söks.

7. Genom en motiverad begäran får godkännandemyndigheten anmoda tillverkaren att 

tillhandahålla ytterligare information som behövs för att ett beslut skall kunna fattas om 

vilka provningar som krävs eller för att underlätta genomförandet att dessa provningar.

8. Tillverkaren skall ge godkännandemyndigheten tillgång till så många fordon som krävs för 

att typgodkännandeförfarandet skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.

Artikel 7

Förfarandet vid EG-typgodkännande av system, komponenter eller separata tekniska enheter

1. Tillverkaren skall lämna ansökan till godkännandemyndigheten. Endast en ansökan får 

lämnas in för en viss typ av system, komponent eller separat teknisk enhet och endast i en 

medlemsstat. En separat ansökan skall lämnas in för varje typ för vilken godkännande 

söks.

2. Ansökan skall åtföljas av underlaget med det innehåll som anges i särdirektiven eller 

förordningarna.
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3. Genom en motiverad begäran får godkännandemyndigheten anmoda tillverkaren att 

tillhandahålla ytterligare information som behövs för att ett beslut skall kunna fattas om 

vilka provningar som krävs eller för att underlätta genomförandet av dessa provningar.

4. Tillverkaren skall ge godkännandemyndigheten tillgång till så många fordon, komponenter 

eller separata tekniska enheter som i enlighet med de tillämpliga särdirektiven eller 

förordningarna krävs för att genomföra de föreskrivna provningarna.
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KAPITEL IV

GENOMFÖRANDE AV FÖRFARANDEN FÖR 

EG-TYPGODKÄNNANDE

Artikel 8

Allmänna bestämmelser

1. Innan medlemsstaterna utfärdar ett EG-typgodkännande måste de försäkra sig om att de 

förfaranden som avses i artikel 12 har genomförts på ett vederbörligt och tillfredsställande 

sätt.

2. Medlemsstaterna skall utfärda EG-typgodkännanden i enlighet med artiklarna 9 och 10.

3. Om en medlemsstat finner att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk 

enhet, trots att den uppfyller bestämmelserna, utgör en allvarlig risk för trafiksäkerheten 

eller allvarligt skadar miljön eller folkhälsan får den vägra att bevilja EG-typgodkännande. 

Den skall då omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta med 

en utförlig sammanställning av vilka skäl som ligger till grund för beslutet tillsammans 

med styrkande uppgifter.

4. EG-typgodkännandeintyg skall numreras i enlighet med den metod som anges i bilaga VII.

5. Godkännandemyndigheten skall inom tjugo arbetsdagar till godkännandemyndigheterna i 

övriga medlemsstater sända en kopia av intyget om EG-typgodkännande, inklusive bilagor, 

för varje fordonstyp som den har godkänt. Papperskopian får ersättas av en elektronisk fil.
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6. Godkännandemyndigheten skall utan dröjsmål meddela godkännandemyndigheterna i 

övriga medlemsstater när den har avslagit eller återkallat ett typgodkännande för fordon 

samt ange skälen för beslutet.

7. Godkännandemyndigheten skall var tredje månad till godkännandemyndigheterna i övriga 

medlemsstater sända en förteckning över de EG-typgodkännanden av system, komponenter 

eller separata tekniska enheter som den har beviljat, ändrat, vägrat att bevilja eller 

återkallat under föregående tremånadersperiod. Förteckningen skall innehålla de uppgifter 

som anges i bilaga XIV.

8. På begäran av en annan medlemsstat skall den medlemsstat som har beviljat ett 

EG-typgodkännande inom tjugo arbetsdagar efter mottagandet av begäran översända en 

kopia av EG-typgodkännandeintyget inklusive bilagor. Papperskopian får ersättas av en 

elektronisk fil.

Artikel 9

Särskilda bestämmelser för fordon

1. Medlemsstaterna skall bevilja EG-typgodkännande för

a) fordonstyper som motsvarar uppgifterna i underlaget och som uppfyller de tekniska 

kraven i de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV,

b) sådana typer av fordon för särskilda ändamål som motsvarar uppgifterna i underlaget 

och som uppfyller de tekniska kraven i de tillämpliga rättsakter som företecknas i 

bilaga XI.
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De förfaranden som beskrivs i bilaga V skall tillämpas.

2. Medlemsstaterna skall bevilja etappvis typgodkännande för icke färdigbyggda eller 

etappvis färdigbyggda fordonstyper som motsvarar uppgifterna i underlaget och som 

uppfyller de tekniska kraven i de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV eller 

bilaga XI, med hänsyn till det konstruktionsstadium fordonet befinner sig i.

De förfaranden som anges i bilaga XVII skall tillämpas.

3. För varje fordonstyp skall godkännandemyndigheten

a) fylla i alla tillämpliga delar av EG-typgodkännandeintyget, inklusive bilagan för 

provningsresultat, i enlighet med mallen i bilaga VIII,

b) sammanställa eller kontrollera indexet till det tekniska underlaget,

c) utan omotiverat dröjsmål utfärda det ifyllda intyget med bilagor till den sökande.

4. Om ett EG-typgodkännande har begränsad giltighet i enlighet med artikel 20, artikel 22

eller bilaga XI, eller om det har gjorts undantag från vissa bestämmelser i rättsakterna, 

skall dessa begränsningar eller undantag anges i EG-typgodkännandet.

5. Om det i underlaget finns uppgifter som hänvisar till bestämmelser för fordon för särskilda 

ändamål i enlighet med bilaga XI, skall dessa bestämmelser anges i 

EG-typgodkännandeintyget.
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6. Om tillverkaren väljer det kombinerade typgodkännandeförfarandet, skall 

godkännandemyndigheten i del III av underlaget (enligt mallen i bilaga III) fylla i 

uppgifterna om de provningsrapporter som fastställts genom rättsakter och för vilka det 

inte finns något EG-typgodkännandeintyg.

7. Om tillverkaren väljer typgodkännandeförfarandet i ett steg, skall 

godkännandemyndigheten upprätta en förteckning över de tillämpliga rättsakterna (enligt 

mallen i tillägget till bilaga VI) och bifoga denna förteckning till 

EG-typgodkännandeintyget.

Artikel 10

Särskilda bestämmelser för system, komponenter eller separata tekniska enheter

1. Medlemsstaterna skall bevilja EG-typgodkännande för system som motsvarar uppgifterna 

i underlaget och som uppfyller de tekniska kraven i det tillämpliga särdirektivet eller 

förordningen enligt bilaga IV eller bilaga XI.

2. Medlemsstaterna skall bevilja EG-typgodkännande för komponenter eller separata tekniska 

enheter som motsvarar uppgifterna i underlaget och som uppfyller de tekniska kraven i det 

tillämpliga särdirektivet eller förordningen enligt bilaga IV.

3. Om komponenter eller separata tekniska enheter, oavsett om de är avsedda för reparation, 

service eller underhåll, också ingår i ett typgodkännande för system avseende ett fordon, 

krävs inte något ytterligare godkännande för komponenten eller den separata tekniska 

enheten om detta inte krävs enligt den tillämpliga rättsakten.
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4. Om det endast är i kombination med andra delar av fordonet som en komponent eller en 

separat teknisk enhet har avsedd funktion eller uppvisar ett särdrag, och dess 

överensstämmelse med kraven därför endast kan kontrolleras när denna komponent eller 

separata tekniska enhet fungerar i kombination med dessa andra delar av fordonet, skall 

EG-typgodkännandets räckvidd begränsas i motsvarande utsträckning. 

I EG-typgodkännandeintyget skall då eventuella begränsningar för dess användning anges 

samt vilka särskilda krav som ställs vid monteringen. Om en sådan komponent eller separat 

teknisk enhet monteras av fordonstillverkaren, skall det i samband med godkännandet av 

fordonet kontrolleras att eventuella begränsningar för användning eller krav vid 

monteringen har iakttagits.

Artikel 11

Provningar för EG-typgodkännande

1. Överensstämmelse med de tekniska bestämmelserna i detta direktiv och i de rättsakter som 

förtecknas i bilaga IV skall visas genom lämpliga provningar utförda av utsedda tekniska 

tjänster.

Provningsförfarandena, den särskilda utrustning och de särskilda verktyg som är 

nödvändiga för att utföra provningarna skall beskrivas i varje rättsakt.

2. Nödvändiga provningar skall utföras på fordon, komponenter och separata tekniska enheter 

som är representativa för den typ som skall godkännas.
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Tillverkaren får dock efter överenskommelse med godkännandemyndigheten välja ett 

fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som inte är representativ 

för den typ som skall godkännas, men som kombinerar några av de mest negativa 

egenskaperna vad avser den nödvändiga prestandanivån. Virtuella provningsmetoder kan 

användas till stöd för beslutsfattandet under urvalsprocessen.

3. Som alternativ till provningsförfarandena i punkt 1 och efter överenskommelse med 

godkännandemyndigheten får virtuella provningsmetoder användas på tillverkarens 

begäran vad avser de rättsakter som förtecknas i bilaga XVI.

4. De allmänna villkor som de virtuella provningsmetoderna skall uppfylla anges i tillägg 1 

till bilaga XVI.

För varje rättsakt som förtecknas i bilaga XVI skall de särskilda provningsvillkoren och de

administrativa bestämmelserna i denna anges i tillägg 2 till denna bilaga.

5. Den förteckning över rättsakter för vilka virtuella provningar är tillåtna, de särskilda 

villkoren och de administrativa bestämmelserna i dessa skall fastställas och uppdateras i 

enlighet med förfarandet i artikel 40.2.
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Artikel 12

Åtgärder för produktionsöverensstämmelse

1. Den medlemsstat som beviljar ett EG-typgodkännande skall vidta nödvändiga åtgärder i 

enlighet med bilaga X för att kontrollera – vid behov i samarbete med 

godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater – att tillräckliga åtgärder har vidtagits 

för att se till att de serietillverkade fordonen, systemen, komponenterna eller separata 

tekniska enheterna överensstämmer med den godkända typen.

2. Den medlemsstat som har beviljat ett EG-typgodkännande skall vidta nödvändiga åtgärder 

i enlighet med bilaga X i samband med detta godkännande för att kontrollera – vid behov i 

samarbete med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater – att de åtgärder som 

avses i punkt 1 även fortsättningsvis är tillräckliga, och att de serietillverkade fordonen, 

systemen, komponenterna eller separata tekniska enheterna även fortsättningsvis

överensstämmer med den godkända typen.

Kontrollen av produkternas överensstämmelse med den godkända typen skall begränsas till 

de metoder som anges i bilaga X samt i de rättsakter som innehåller särskilda sådana krav. 

Godkännandemyndigheten i den medlemsstat som har beviljat EG-typgodkännandet får för 

detta ändamål utföra de kontroller eller provningar som anges i rättsakter som förtecknas i 

bilaga IV eller bilaga XI på stickprov som hämtats från tillverkarens lokaler, inklusive 

produktionsanläggningar.



9911/3/06 REV 3 KGW/cs,sl,co 32
DG C I SV

3. När en medlemsstat som har beviljat ett EG-typgodkännande konstaterar att de åtgärder 

som anges i punkt 1 inte tillämpas, att de avviker i väsenligt grad från överenskomna 

åtgärder och kontrollplaner eller har upphört att tillämpas, även om tillverkningen inte 

lagts ned, skall den medlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder, däribland återkallelse av 

typgodkännandet, för att se till att förfarandet för produktionsöverensstämmelse följs 

korrekt.



9911/3/06 REV 3 KGW/cs,sl,co 33
DG C I SV

KAPITEL V

ÄNDRINGAR AV EG-TYPGODKÄNNANDEN

Artikel 13

Allmänna bestämmelser

1. Tillverkaren skall utan dröjsmål underrätta den medlemsstat som har beviljat 

EG-typgodkännandet om varje ändring av uppgifterna i det tekniska underlaget. Den 

medlemsstaten skall, i enlighet med reglerna i detta kapitel, besluta vilket förfarande som 

skall tillämpas. Vid behov får medlemsstaten i samråd med tillverkaren besluta att ett nytt 

EG-typgodkännande skall beviljas.

2. Ansökningar om ändring av ett EG-typgodkännande skall endast lämnas in till den 

medlemsstat som beviljade det ursprungliga EG-typgodkännandet.

3. Om medlemsstaten finner att en ändring kräver att nya kontroller eller provningar utförs, 

skall den underrätta tillverkaren om detta. Förfarandena i artiklarna 14 och 15 skall endast 

tillämpas efter det att de nödvändiga nya kontrollerna eller provningarna har utförts med 

tillfredsställande resultat.
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Artikel 14

Särskilda bestämmelser för fordon

1. Om uppgifterna i det tekniska underlaget har ändrats, skall ändringen betecknas som 

"rättelse".

Godkännandemyndigheten skall då i nödvändig utsträckning utfärda rättelseblad till det 

tekniska underlaget och på varje rättelseblad tydligt markera vilket slag av ändring det 

gäller och vilken dag rättelsen utfärdats. En konsoliderad, uppdaterad version av det 

tekniska underlaget tillsammans med en detaljerad beskrivning av ändringen skall anses 

uppfylla detta krav.

2. Utöver vad som gäller enligt punkt 1 skall rättelsen betecknas som "utvidgning" i följande 

fall:

a) Om det krävs ytterligare kontroller eller nya provningar.

b) Om några uppgifter i EG-typgodkännandeintyget, med undantag för bilagorna, har 

ändrats.

c) Om nya krav i enlighet med någon av de rättsakter som är tillämpliga på den 

godkända fordonstypen träder i kraft.

Godkännandemyndigheten skall då utfärda ett ändrat EG-typgodkännandeintyg med 

tilläggsnummer i enlighet med det antal utvidgningar som redan beviljats.
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Motivet till utvidgningen och datum för det nya utfärdandet skall tydligt framgå av 

godkännandeintyget.

3. Varje gång rättelseblad eller en konsoliderad, uppdaterad version utfärdas skall även index 

till det tekniska underlaget, som bifogas intyget om godkännande, ändras så att datum för 

den senaste utvidgningen eller rättelsen eller datum för den senaste konsolideringen av den 

uppdaterade versionen framgår.

4. Det krävs ingen ändring av godkännandet för en fordonstyp om de nya kraven i punkt 2 c 

rent tekniskt saknar betydelse för denna fordonstyp eller gäller andra fordonskategorier än 

den som fordonstypen tillhör.

Artikel 15

Särskilda bestämmelser för system, komponenter eller separata tekniska enheter

1. Om uppgifterna i det tekniska underlaget har ändrats, skall ändringen betecknas som 

"rättelse".

Godkännandemyndigheten skall då i nödvändig utsträckning utfärda rättelseblad till det 

tekniska underlaget och på varje rättelseblad tydligt markera vilket slag av ändring det 

gäller och vilken dag rättelsen utfärdats. En konsoliderad, uppdaterad version av det 

tekniska underlaget tillsammans med en detaljerad beskrivning av ändringen skall anses 

uppfylla detta krav.
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2. Utöver vad som gäller enligt punkt 1 skall en rättelse betecknas som "utvidgning" i 

följande fall:

a) Om det krävs ytterligare kontroller eller nya provningar.

b) Om några uppgifter i EG-typgodkännandeintyget, med undantag för bilagorna, har 

ändrats.

c) Om nya krav träder i kraft i enlighet med någon av de rättsakter som är tillämpliga på 

de godkända systemen, komponenterna eller tekniska enheterna.

I sådana fall skall godkännandemyndigheten utfärda ett ändrat EG-typgodkännandeintyg 

med tilläggsnummer i enlighet med det antal utvidgningar som redan beviljats. Om 

ändringen är nödvändig genom tillämpning av punkt 2 c, skall avsnitt 3 i 

godkännandenumret uppdateras.

Skälet till utvidgningen och datum för det nya utfärdandet skall tydligt framgå av 

godkännandeintyget.

3. Varje gång rättelseblad eller en konsoliderad, uppdaterad version utfärdas skall även index 

till det tekniska underlaget, som bifogas intyget om godkännande, ändras så att datum för 

den senaste utvidgningen eller rättelsen eller datum för den senaste konsolideringen av den 

uppdaterade versionen framgår.
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Artikel 16

Utfärdande av och meddelande om ändringar

1. Om en utvidgning företagits skall godkännandemyndigheten uppdatera motsvarande delar 

av EG-typgodkännandeintyget, dess bilagor och indexet till det tekniska underlaget. Det 

uppdaterade intyget med bilagor skall utan omotiverat dröjsmål utfärdas till den sökande.

2. Om en rättelse företagits skall godkännandemyndigheten utan omotiverat dröjsmål utfärda 

de reviderade dokumenten eller den konsoliderade, uppdaterade versionen inklusive det 

reviderade indexet till det tekniska underlaget till den sökande.

3. Godkännandemyndigheten skall i enlighet med förfarandet i artikel 8 underrätta övriga 

medlemsstaters godkännandemyndigheter om de ändringar som företagits i 

EG-typgodkännandena.
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KAPITEL VI

GILTIGHETEN AV EG-TYPGODKÄNNANDEN FÖR FORDON

Artikel 17

Giltighetens upphörande

1. Ett EG-typgodkännande av fordon skall upphöra att gälla i följande fall:

a) När nya krav i en rättsakt som är tillämplig på den godkända fordonstypen blir 

obligatoriska för registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon och det 

inte går att uppdatera typgodkännandet.

b) När tillverkningen av den godkända fordonstypen slutgiltigt och frivilligt har 

upphört.

c) När giltighetstiden för godkännandet går ut till följd av en särskild begränsning.

2. Om bara en variant eller en version av en fordonstyp upphör att gälla, blir 

EG-typgodkännandet av fordonet i fråga bara ogiltigt för denna variant eller version.

3. När tillverkningen av en fordonstyp slutgiltigt upphör skall tillverkaren underrätta den 

godkännandemyndighet som har beviljat EG-typgodkännandet för det fordonet. När 

myndigheten har fått uppgift om detta skall den inom 20 arbetsdagar underrätta övriga 

medlemsstaters godkännandemyndigheter.

Artikel 27 är endast tillämplig då tillverkningen upphör på grund av de omständigheter 

som anges i punkt 1 a i den här artikeln.
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4. Om ett EG-typgodkännande för fordon skall upphöra att gälla, skall tillverkaren, utan att 

det påverkar tillämpningen av punkt 3, underrätta den godkännandemyndighet som 

beviljade EG-typgodkännandet.

Godkännandemyndigheten skall utan omotiverat dröjsmål meddela all relevant information 

till godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater så att artikel 27 vid behov skall 

kunna tillämpas. I detta meddelande skall särskilt anges det tillverkningsdatum som avses 

samt identifikationsnumret på det sist tillverkade fordonet.
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KAPITEL VII

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE OCH MÄRKNING

Artikel 18

Intyg om överensstämmelse

1. En tillverkare som innehar ett EG-typgodkännande av fordon, skall utfärda ett intyg om 

överensstämmelse som skall åtfölja varje fordon – vare sig det är färdigbyggt, icke 

färdigbyggt eller etappvis färdigbyggt – som tillverkas i överensstämmelse med den 

godkända fordonstypen.

I fråga om icke färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon skall tillverkaren endast 

fylla i de uppgifter på sidan 2 av intyget om överensstämmelse som har tillkommit eller 

ändrats på det aktuella stadiet av godkännandeförfarandet samt, i tillämpliga fall, till detta 

intyg bifoga samtliga intyg om överensstämmelse som utfärdats under den föregående 

etappen.

2. Intyget om överensstämmelse skall avfattas på ett av gemenskapens officiella språk. 

Medlemsstaterna får begära att intyget om överensstämmelse översätts till det egna språket 

eller de egna språken.

3. Intyg om överensstämmelse skall utformas på ett sådant sätt att det inte går att förfalska. 

Det papper som används skall därför skyddas antingen av färggrafik eller av en 

vattenstämpel med tillverkarens identifikationsmärke.
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4. Intyget om överensstämmelse skall fyllas i fullständigt och får inte innehålla några andra 

begränsningar för användningen av fordonet än vad som finns föreskrivet i en rättsakt.

5. På det intyg om överensstämmelse enligt del I i bilaga IX för fordon som godkänts i 

enlighet med bestämmelserna i artikel 20.2 skall det i rubriken stå följande: 

"För färdigbyggda/etappvis färdigbyggda fordon – typgodkännande enligt artikel 20 

(preliminärt godkännande)".

6. I rubriken till intyget om överensstämmelse enligt del I i bilaga IX för de fordon som är 

typgodkända enligt artikel 22 skall det stå "För färdigbyggda/etappvis färdigbyggda1

fordon som är typgodkända i små serier", och i nära anslutning till detta tillverkningsåret 

följt av ett löpnummer mellan 1 och det högsta nummer som anges i tabellen i bilaga XII, 

vilket för varje tillverkningsår anger fordonets löpnummer i produktionen för det året.

7. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 får tillverkaren på 

elektronisk väg översända uppgifter eller information i intyget om överensstämmelse till 

medlemsstatens registreringsmyndighet.

8. Endast tillverkaren har rätt att utfärda en dubblett av intyget om överensstämmelse. Ordet 

"dubblett" skall synas tydligt på framsidan av dubbletten.

  

1 ...
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Artikel 19

EG-typgodkännandemärke

1. Tillverkaren av en komponent eller en separat teknisk enhet, oavsett om denna ingår i ett 

system eller inte, skall på varje komponent eller enhet som tillverkas i överensstämmelse 

med den godkända typen fästa ett EG-typgodkännandemärke i enlighet med det tillämpliga 

särdirektivet eller den tillämpliga förordningen.

2. Om inget EG-typgodkännandemärke krävs, skall tillverkaren åtminstone anbringa sitt 

handelsnamn eller varumärke samt typbeteckning och/eller identifikationsnummer.

3. EG-typgodkännandemärket skall utformas i enlighet med tillägget till bilaga VII.
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KAPITEL VIII

NY TEKNIK ELLER NYA PRINCIPER SOM ÄR OFÖRENLIGA 

MED BESTÄMMELSERNA I SÄRDIREKTIVEN

Artikel 20

Undantag för ny teknik eller nya principer

1. Medlemsstaterna får på tillverkarens begäran bevilja ett EG-typgodkännande för ett 

system, en komponent eller en separat teknisk enhet där teknik eller principer utnyttjas som 

är oförenliga med bestämmelserna i en eller flera av de rättsakter som förtecknas i del I 

i bilaga IV, förutsatt att kommissionen lämnar sitt tillstånd i enlighet med förfarandet

i artikel 40.2.

2. I avvaktan på beslutet om huruvida tillstånd beviljas eller ej får medlemsstaten bevilja ett 

tillfälligt godkännande som bara gäller det egna territoriet för en fordonstyp som omfattas 

av det begärda undantaget, förutsatt att den utan dröjsmål underrättar kommissionen och de 

övriga medlemsstaterna om detta och i sammanställd form

a) anger varför tekniken eller principerna i fråga gör att systemet, komponenten eller 

den separata tekniska enheten inte uppfyller kraven,

b) beskriver de säkerhets- och miljöaspekter som påverkas och vilka åtgärder som 

vidtagits,

c) beskriver de provningar, inklusive resultaten av dessa, som visar att en 

säkerhets- och miljöskyddsnivå uppnås som är likvärdig med eller bättre än den som 

ges enligt de krav från vilka undantag har sökts.
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3. Andra medlemsstater får besluta att godta ett sådant tillfälligt godkännande som avses i 

punkt 2 på sitt territorium

4. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 40.2, besluta om medlemsstaten 

skall få bevilja ett EG-typgodkännande för den fordonstypen.

I förekommande fall skall det i beslutet även anges om dess giltighet är begränsad, till 

exempel med avseende på tiden. Godkännandet skall alltid gälla minst 36 månader.

Om kommissionen beslutar att inte bevilja tillstånd, skall medlemsstaten omedelbart 

underrätta innehavaren av det tillfälliga typgodkännande som nämns i punkt 2 i denna 

artikel om att det tillfälliga typgodkännandet kommer att upphävas sex månader efter 

kommissionens beslut. Fordon som tillverkats i överensstämmelse med det tillfälliga 

typgodkännandet innan det upphävdes, skall dock kunna registreras, försäljas eller tas i 

bruk i de medlemsstater som godtagit det tillfälliga typgodkännandet.

5. Denna artikel skall inte tillämpas om ett system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet överensstämmer med en FN/ECE-föreskrift som gemenskapen har anslutit sig till.
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Artikel 21

Nödvändiga åtgärder

1. Om kommissionen finner att det finns goda skäl att bevilja ett undantag enligt artikel 20, 

skall den genast vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa de berörda särdirektiven eller 

förordningarna till den tekniska utvecklingen i enlighet med förfarandet i artikel 40.2.

Om undantaget enligt artikel 20 avser en FN/ECE-föreskrift, skall kommissionen föreslå 

en ändring i den berörda FN/ECE-föreskriften i enlighet med det förfarande som är 

tillämpligt enligt 1958 års reviderade överenskommelse.

2. Så snart de berörda rättsakterna har ändrats skall eventuella begränsningar av undantagen 

omedelbart upphävas.

Om de åtgärder som är nödvändiga för att anpassa rättsakterna inte har vidtagits, kan 

giltighetstiden för ett undantag förlängas på begäran av den medlemsstat som beviljade 

typgodkännandet genom ett nytt beslut som fattas i enlighet med förfarandet i artikel 40.2.
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KAPITEL IX

FORDON SOM TILLVERKAS I SMÅ SERIER

Artikel 22

EG-typgodkännande av små serier

1. På begäran av tillverkaren och inom de kvantitativa begränsningar som anges i del A 

avsnitt 1 i bilaga XII skall medlemsstaterna, i enlighet med förfarandet i artikel 6.4, bevilja 

EG-typgodkännande för en fordonstyp som uppfyller minst de krav som anges i tillägg 1 

till del I i bilaga IV.

2. Punkt 1 skall inte tillämpas på fordon avsedda för särskilda ändamål.

3. EG-typgodkännandeintyg skall numreras i enlighet med bilaga VII.

Artikel 23

Nationellt typgodkännande av små serier

1. För fordon som tillverkas inom de kvantitativa begränsningar som anges i del A avsnitt 2 

i bilaga XII får medlemsstaterna medge undantag från en eller flera bestämmelser i en eller 

flera av de rättsakter som förtecknas i bilaga IV eller bilaga XI, förutsatt att de föreskriver 

relevanta alternativa krav
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"Alternativa krav" innebär administrativa bestämmelser och tekniska krav som syftar till 

att säkerställa en trafiksäkerhets- och miljöskyddsnivå som i största möjliga utsträckning 

motsvarar den nivå som föreskrivs i bestämmelserna i bilaga IV eller bilaga XI.

2. Medlemsstaterna får medge undantag från en eller flera av bestämmelserna i detta direktiv 

för de fordon som anges i punkt 1.

3. För de bestämmelser som anges i punkterna 1 och 2 får undantag medges endast om en 

medlemsstat har godtagbara skäl för att göra detta.

4. För att typgodkänna fordon enligt denna artikel skall medlemsstaterna acceptera system, 

komponenter eller separata tekniska enheter som är typgodkända enligt de rättsakter som 

förtecknas i bilaga IV.

5. I typgodkännandeintyget skall det särskilt anges vilken typ av undantag som har beviljats 

enligt punkterna 1 och 2.

Typgodkännandeintyget, för vilket en mall finns i bilaga VI, får inte ha rubriken 

"EG-typgodkännandeintyg för fordon". Typgodkännandeintygen skall dock numreras i 

enlighet med bilaga VII.
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6. Typgodkännandets giltighet skall begränsas till territoriet för den medlemsstat som 

beviljade godkännandet. På tillverkarens begäran skall dock godkännandemyndigheten 

sända en kopia av typgodkännandeintyget, inklusive bilagor, som rekommenderad 

försändelse eller e-post till godkännandemyndigheterna i de medlemsstater som 

tillverkaren angett.

Senast 60 dagar efter mottagandet skall denna medlemsstat besluta huruvida den godtar 

typgodkännandet. Den skall formellt meddela detta till den godkännandemyndighet som 

avses i första stycket.

En medlemsstat får inte vägra ett typgodkännande, såvida den inte har godtagbara skäl att 

anse att de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet godkändes inte motsvarar dess 

egna.

7. På begäran av en sökande som önskar sälja, registrera eller ta i bruk ett fordon i en annan 

medlemsstat skall den medlemsstat som beviljade godkännandet ge sökanden en kopia av 

typgodkännandeintyget, inklusive det tekniska underlaget.

En medlemsstat skall tillåta att ett fordon säljs, registreras eller tas i bruk, såvida den inte 

har godtagbara skäl att anse att de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet godkändes 

inte motsvarar dess egna.
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KAPITEL X

ENSKILDA GODKÄNNANDEN

Artikel 24

Enskilda godkännanden

1. Medlemsstaterna får medge undantag för ett visst fordon, oavsett om det är unikt eller inte, 

från en eller flera av bestämmelserna i detta direktiv eller från en eller flera av de rättsakter 

som förtecknas i bilaga IV eller bilaga XI, förutsatt att de ställer alternativa krav.

Undantag från bestämmelserna i första stycket skall endast medges om en medlemsstat har 

godtagbara skäl att göra detta.

"Alternativa krav" innebär administrativa bestämmelser och tekniska krav som syftar till 

att säkerställa en trafiksäkerhets- och miljöskyddsnivå som i största möjliga utsträckning 

motsvarar den nivå som anges i bestämmelserna i bilaga IV eller bilaga XI.

2. Medlemstaterna skall inte utföra förstörande provningar. De skall använda all relevant 

information som lämnats av den sökande för att fastställa överensstämmelse med de 

alternativa kraven.

3. Medlemsstaterna skall i stället för de alternativa kraven i fråga godta ett 

EG-typgodkännande som utfärdats för ett system, en komponent, en separat teknisk enhet.

4. En ansökan om enskilt godkännande skall lämnas in av tillverkaren, av ägaren till fordonet 

eller av en person som agerar för deras räkning, förutsatt att sistnämnda person är etablerad 

i gemenskapen.



9911/3/06 REV 3 KGW/cs,sl,co 50
DG C I SV

5. Medlemsstaten skall bevilja ett enskilt godkännande om fordonet överensstämmer med den 

beskrivning som bifogas ansökan och uppfyller gällande tekniska krav för det fordonet och 

skall utan omotiverat dröjsmål utfärda ett enskilt godkännandeintyg.

Intyget om enskilt godkännande skall utformas i överensstämmelse med mallen för 

EG-typgodkännandeintyg enligt bilaga VI och skall innehålla åtminstone de uppgifter som 

krävs för att fylla i ansökan om registrering enligt rådets direktiv 1999/37/EG

av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon1. Intyg om enskilt godkännande får 

inte förses med rubriken "EG-godkännande för fordon".

Fordonets identifieringsnummer skall stå angivet på intyget om enskilt godkännande.

6. Enskilda godkännanden gäller endast i den medlemsstat som beviljat godkännandet.

Om en sökande önskar sälja, registrera eller ta i bruk, i en annan medlemsstat, ett fordon 

som beviljats ett enskilt godkännande, skall den medlemsstat som beviljat godkännandet på 

begäran ge den sökande en redogörelse för de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet 

godkändes.

När det gäller ett fordon som beviljats ett enskilt godkännande av en medlemsstat enligt 

bestämmelserna i denna artikel, skall en annan medlemsstat tillåta att fordonet säljs, 

registreras eller tas i bruk, såvida den inte har godtagbara skäl att anse att de tekniska 

bestämmelser enligt vilka fordonet godkändes inte motsvarar dess egna.

  

1 EGT L 138, 1.6.1999, s. 57. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.
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7. På begäran av tillverkaren eller fordonets ägare skall medlemsstaterna bevilja ett enskilt 

godkännande för ett fordon som överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv och 

med de rättsakter som förtecknas i bilaga IV eller bilaga XI.

I detta fall skall medlemsstaterna acceptera det enskilda godkännandet och tillåta att 

fordonet säljs, registreras och tas i bruk.

8. Bestämmelserna i denna artikel får tillämpas på fordon som har blivit typgodkända enligt

detta direktiv och som har ändrats innan de registrerades eller togs i bruk för första gången.

Artikel 25

Särskilda bestämmelser

1. Förfarandet i artikel 24 kan tillämpas på ett enskilt fordon under de olika etapperna i 

tillverkningen i enlighet med ett etappvis typgodkännande.

2. Förfarandet i artikel 24 får inte ersätta någon mellanliggande etapp i det normala 

förfarandet för ett etappvis typgodkännande och får inte tillämpas för godkännande av den 

första tillverkningsetappen för ett fordon.
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KAPITEL XI

REGISTRERING, FÖRSÄLJNING OCH IBRUKTAGANDE

Artikel 26

Registrering, försäljning och ibruktagande av fordon

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 29 och 30 skall 

medlemsstaterna registrera fordon och tillåta att de säljs eller tas i bruk endast om de 

åtföljs av ett giltigt intyg om överensstämmelse som utfärdats i enlighet med artikel 18.

När det gäller icke färdigbyggda fordon skall medlemsstaterna tillåta försäljning men får 

vägra tillåta att de registreras varaktigt eller tas i bruk innan de är färdigbyggda.

2. Fordon som är undantagna från kravet på att åtföljas av ett intyg om överensstämmelse får 

endast registreras, säljas eller tas i bruk om de uppfyller de tillämpliga tekniska kraven i 

detta direktiv.

3. När det gäller fordon som tillverkas i små serier får antalet fordon som under ett år 

registreras, säljs eller tas i bruk inte överstiga det antal enheter som anges i del A 

i bilaga XII.
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Artikel 27

Registrering, försäljning och ibruktagande av fordon i slutserier

1. Medlemsstaterna får, med de begränsningar som anges i avsnitt B i bilaga XII och för en 

begränsad period, registrera och tillåta försäljning eller ibruktagande av fordon som 

överensstämmer med en fordonstyp vars EG-typgodkännande inte längre är giltigt.

Första stycket skall endast tillämpas på fordon inom gemenskapens territorium som 

omfattades av ett giltigt EG-typgodkännande när de tillverkades, men som inte hade 

registrerats eller tagits i bruk innan giltighetstiden för detta EG-typgodkännande gick ut.

2. För färdigbyggda fordon skall den möjlighet som anges i punkt 1 gälla i 12 månader från 

och med den dag då giltighetstiden för EG-typgodkännandet gick ut, och för etappvis 

färdigbyggda fordon i 18 månader från den dagen.

3. En tillverkare som vill utnyttja bestämmelserna i punkt 1 skall lämna en begäran om detta 

till den behöriga myndighet i varje medlemsstat som berörs av ibruktagandet av de berörda 

fordonen. I begäran skall det anges av vilka tekniska eller ekonomiska skäl dessa fordon 

inte uppfyller de nya tekniska kraven.

De berörda medlemsstaterna skall inom tre månader från mottagandet av begäran besluta 

om och för hur många av dessa fordon registrering skall tillåtas inom deras territorium.
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4. Punkterna 1–3 skall i tillämpliga delar gälla fordon som omfattades av ett nationellt 

typgodkännande, men som inte hade registrerats eller tagits i bruk när det typgodkännandet 

upphörde att gälla enligt artikel 45 på grund av att förfarandet för EG-typgodkännande 

blivit obligatoriskt.

5. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att antalet fordon som skall 

registreras eller tas i bruk inom ramen för det förfarande som anges i denna artikel

övervakas effektivt.

Artikel 28

Försäljning och ibruktagande av komponenter och separata tekniska enheter

1. Medlemsstaterna skall tillåta att komponenter eller separata tekniska enheter säljs eller tas 

i bruk om och endast om de uppfyller kraven i de tillämpliga rättsakterna och är märkta i 

enlighet med artikel 19.

2. Punkt 1 skall inte gälla komponenter eller separata tekniska enheter som är särskilt 

konstruerade eller avsedda för nya fordon som inte omfattas av detta direktiv.

3. Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta försäljning och ibruktagande av 

komponenter eller separata tekniska enheter som har undantagits från en eller flera 

bestämmelser i en rättsakt enligt artikel 20 eller som är avsedda att monteras på fordon 

som omfattas av godkännanden som beviljats enligt artiklarna 22, 23 eller 24 som avser 

ifrågavarande komponent eller separata tekniska enhet.
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4. Med avvikelse från punkt 1 och såvida inget annat föreskrivs i en rättsakt får 

medlemsstaterna tillåta försäljning och ibruktagande av komponenter eller separata 

tekniska enheter som är avsedda att monteras i fordon som vid tidpunkten för 

ibruktagandet inte behövde EG-typgodkännas enligt detta direktiv eller enligt 

direktiv 70/156/EEG.
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KAPITEL XII

SKYDDSKLAUSULER

Artikel 29

Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som är förenliga med detta direktiv

1. Om en medlemsstat finner att nya fordon, system, komponenter eller separata tekniska 

enheter, trots att de uppfyller de tillämpliga kraven eller har föreskriven märkning, utgör en 

allvarlig risk för trafiksäkerheten eller allvarligt skadar miljön eller folkhälsan, har denna 

medlemsstat rätt att under högst sex månader vägra att registrera sådana fordon eller vägra 

att tillåta att sådana fordon, komponenter eller separata tekniska enheter säljs eller tas i 

bruk inom dess territorium.

Medlemsstaten skall i sådana fall omedelbart underrätta tillverkaren, övriga medlemsstater 

och kommissionen om detta samt ange skälen till sitt beslut, och särskilt ange om det beror 

på

– brister i de tillämpliga rättsakterna, eller

– felaktig tillämpning av de relevanta kraven.

2. För att förbereda beslutet skall kommissionen samråda med berörda parter så snart som 

möjligt, särskilt med den godkännandemyndighet som utfärdade typgodkännandet.
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3. Om de åtgärder som avses i punkt 1 tillskrivs brister i de tillämpliga rättsakterna, skall 

kommissionen föreslå lämpliga åtgärder enligt följande:

– När det gäller särdirektiv eller förordningar skall kommissionen föreslå ändringar för 

antagande i enlighet med förfarandet i artikel 40.2.

– När det gäller FN/ECE-föreskrifter skall kommissionen föreslå erforderliga utkast till 

ändringar av berörda FN/ECE-föreskrifter i enlighet med det förfarande som är 

tillämpligt enligt 1958 års reviderade överenskommelse.

4. Om de åtgärder som avses i punkt 1 tillskrivs felaktig tillämpning av relevanta krav, skall 

kommissionen vidta de åtgärder som krävs för att se till att kraven efterlevs.
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Artikel 30

Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter

som inte överensstämmer med den godkända typen

1. Om den medlemsstat som har beviljat ett EG-typgodkännande finner att nya fordon, 

system, komponenter eller separata tekniska enheter med intyg om överensstämmelse eller 

godkännandemärke inte överensstämmer med den typ som den har godkänt, skall denna 

medlemsstat vidta nödvändiga åtgärder, inbegripet återkallelse av typgodkännandet, för att 

se till att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter 

överensstämmer med den godkända typen. Godkännandemyndigheten i denna medlemsstat 

skall underrätta godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater om de vidtagna 

åtgärderna.

2. Vid avvikelser från uppgifterna i EG-typgodkännandeintyget eller det tekniska underlaget, 

skall bristande överensstämmelse med den godkända typen anses föreligga med avseende 

på punkt 1.

Ett fordon skall inte anses avvika från den godkända typen om eventuella toleranser som 

medges i de tillämpliga rättsakterna har iakttagits.
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3. Om en medlemsstat påvisar att nya fordon, komponenter eller separata tekniska enheter 

med intyg om överensstämmelse eller godkännandemärke inte överensstämmer med den 

godkända typen, kan den begära att den medlemsstat som beviljade EG-typgodkännandet 

skall kontrollera att de serietillverkade fordonen, systemen, komponenterna eller separata 

tekniska enheterna även fortsättningsvis överensstämmer med den godkända typen. Efter 

att ha mottagit en sådan begäran skall den berörda medlemsstaten vidta de begärda 

åtgärderna snarast möjligt, dock inte senare än sex månader efter denna begäran.

4. Godkännandemyndigheten skall begära att den medlemsstat som beviljade

typgodkännandet av systemet, komponenten, den särskilda tekniska enheten eller det icke 

färdigbyggda fordonet vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att serietillverkade fordon 

åter överensstämmer med den godkända typen i följande fall:

a) Om det i samband med EG-typgodkännande av fordon visat sig att ett fordons 

bristande överensstämmelse uteslutande beror på bristande överensstämmelse hos ett 

system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

b) Om det i samband med etappvis typgodkännande visat sig att den bristande 

överensstämmelsen hos ett etappvis färdigbyggt fordon uteslutande beror på 

bristande överensstämmelse hos ett system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet som ingår i det icke färdigbyggda fordonet eller hos det ej färdigbyggda 

fordonet i sig.
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Efter att ha mottagit en sådan begäran skall den berörda medlemsstaten, vid behov i 

samarbete med den medlemsstat som lämnade in begäran, vidta nödvändiga åtgärder 

snarast möjligt, dock inte senare än sex månader efter denna begäran. Om bristande 

överensstämmelse konstateras, skall godkännandemyndigheten i den medlemsstat som 

beviljade EG-typgodkännandet för systemet, komponenten eller den separata tekniska 

enheten eller godkände det icke färdigbyggda fordonet vidta de åtgärder som anges i 

punkt 1.

5. Godkännandemyndigheterna skall inom 20 arbetsdagar underrätta varandra om varje 

återkallelse av EG-typgodkännanden och orsakerna till detta.

6. Om den medlemsstat som beviljade EG-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, inleda samråd i syfte 

att nå fram till en uppgörelse.
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Artikel 31

Delar och utrustning som medför betydande risk

vad gäller korrekt funktion av nödvändiga system

1. Medlemsstaterna skall förhindra försäljning, erbjudande om försäljning eller ibruktagande 

av delar eller utrustning som kan medföra en betydande risk vad gäller korrekt funktion av 

system som är nödvändiga för fordonets säkerhet eller för dess miljöprestanda, om de inte 

har godkänts av en godkännandemyndighet i enlighet med punkterna 4−6 nedan. En 

förteckning över sådana delar eller sådan utrustning skall fastställas i bilaga XIII i enlighet 

med förfarandet i artikel 40.2, med beaktande av tillgängliga uppgifter om

– hur allvarlig risken är för säkerhet eller miljöprestanda hos fordon som utrustats med 

aktuella delar och utrustning samt

– de konsekvenser ett eventuellt krav om godkännande av delar och utrustning enligt 

denna artikel har för konsumenter och tillverkare på eftermarknaden.

2. Punkt 1 skall inte tillämpas på originaldelar och originalutrustning eller på delar eller 

utrustning som har typgodkänts i enlighet med bestämmelserna i någon av de rättsakter 

som förtecknas i bilaga IV, såvida godkännandet inte hänför sig till andra aspekter än de 

som omfattas av punkt 1. Bestämmelser för att identifiera sådana delar och sådan 

utrustning när de släpps ut på marknaden kan dock i förekommande fall antas i enlighet 

med förfarandet i artikel 40.2.
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3. Förteckningen i punkt 1 får uppdateras, och mallen och numreringssystemet i det intyg 

som avses i punkt 4 samt även de aspekter som avser förfarandet, kraven, märkningen, 

emballaget och de relevanta provningarna skall i den mån det behövs fastställas i enlighet 

med förfarandet i artikel 40.2. Kraven kan baseras på de rättsakter som förtecknas i bilaga 

IV eller kan bestå av en jämförelse mellan delen eller utrustningen och prestanda hos 

originalfordonet eller någon av dess delar beroende på vad som är lämpligt. I dessa fall 

skall kraven garantera att delarna eller utrustningen inte påverkar funktionen hos de system 

som är nödvändiga för fordonets säkerhet eller dess miljöprestanda.

4. I enlighet med punkt 1 skall tillverkaren av delarna eller utrustningen förelägga 

godkännandemyndigheten en provningsrapport från den utsedda tekniska tjänsten som 

intygar att de delar eller den utrustning för vilka godkännande söks uppfyller de krav som 

avses i punkt 3. Endast en ansökan får lämnas in av tillverkaren per typ och per del och 

endast till en godkännandemyndighet.

Ansökan skall innehålla detaljerade uppgifter om tillverkaren av delarna eller utrustningen, 

om typ, identifikation och delnummer för de delar eller den utrustning för vilka 

godkännande söks och även fordonstillverkarens namn, fordonstypen och vid behov 

tillverkningsår eller andra uppgifter för identifikation av det fordon för vilket monteringen 

av dessa delar eller denna utrustning är avsedd.
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När godkännandemyndigheten, med beaktande av provningsrapporten och övriga 

styrkande uppgifter, är övertygad om att delarna eller utrustningen i fråga uppfyller kraven 

i punkt 3, skall den utan onödigt dröjsmål utfärda ett intyg för tillverkaren. Detta intyg 

skall tillåta att delarna eller utrustningen säljs, erbjuds till försäljning eller monteras på 

fordon i gemenskapen, om inte annat följer av punkt 6 andra stycket.

5. Tillverkaren skall utan dröjsmål informera den godkännandemyndighet som utfärdade 

intyget om varje ändring med avseende på de villkor enligt vilka det utfärdades. Denna 

godkännandemyndighet skall besluta om det är nödvändigt att omarbeta intyget eller 

utfärda ett nytt och om nya provningar är nödvändiga.

Tillverkaren skall säkerställa att delarna och utrustningen tillverkas och fortsätter att 

tillverkas i enlighet med de villkor enligt vilka intyget utfärdades.

6. Innan något tillstånd beviljas skall godkännandemyndigheten kontrollera att det finns 

tillfredsställande rutiner och förfaranden för att säkerställa en effektiv kontroll av 

produktionsöverensstämmelsen.

Om godkännandemyndigheten finner att villkoren för att utfärda tillståndet inte längre är 

uppfyllda, skall den begära att tillverkaren vidtar de åtgärder som krävs för att se till att 

delarna eller utrustningen återigen uppvisar överensstämmelse. Om det är nödvändigt skall 

godkännandemyndigheten återkalla tillståndet.
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7. Kommissionen skall uppmärksammas på all oenighet mellan medlemsstaterna beträffande 

de intyg som avses i punkt 4. Den skall vidta lämpliga åtgärder, och även vid behov begära 

att tillståndet återkallas, efter att ha samrått med medlemsstaterna.

8. Denna artikel skall inte tillämpas innan den förteckning som avses i punkt 1 har fastställts. 

För varje post eller grupp av poster i denna förteckning skall en rimlig övergångsperiod 

fastställas under vilken det förbud som avses i punkt 1 tillfälligt skall upphävas så att 

tillverkaren av den delen eller utrustningen kan ansöka om och erhålla ett tillstånd. 

Samtidigt kan en tidpunkt i förekommande fall fastställas så att delar och utrustning 

avsedda för fordon som typgodkänts före denna tidpunkt inte omfattas av tillämpningen av 

denna artikel.

9. Så länge som ett beslut inte är fattat om huruvida en särskild del eller utrustning skall ingå 

i den förteckning som avses i punkt 1, får medlemsstaterna behålla sådana nationella 

bestämmelser om delar och utrustning som kan påverka den korrekta funktionen av system 

som är nödvändiga för fordonets säkerhet eller dess miljöprestanda.

När ett positivt eller negativt beslut i detta hänseende har fattats, skall nationella 

bestämmelser om de berörda delarna eller utrustningen upphöra att gälla.
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Artikel 32

Återkallelse av fordon

1. Om en tillverkare som har beviljats ett EG-typgodkännande är tvungen, med tillämpning 

av bestämmelserna i en rättsakt eller i direktiv 2001/95/EG, att återkalla fordon som redan 

sålts, registrerats eller tagits i bruk på grund av att ett eller flera system eller en eller flera 

komponenter eller separata tekniska enheter som monterats på fordonet, oavsett om de 

vederbörligen godkänts enligt detta direktiv eller inte, utgör en allvarlig risk för 

trafiksäkerheten, folkhälsan eller miljöskyddet, skall han omedelbart underrätta den 

godkännandemyndighet som beviljade fordonsgodkännandet om detta.

2. Tillverkaren skall föreslå godkännandemyndigheten lämpliga åtgärder för att undanröja de 

risker som avses i punkt 1. Godkännandemyndigheten skall utan dröjsmål meddela 

myndigheterna i de övriga medlemsstaterna de föreslagna åtgärderna.

De behöriga myndigheterna skall se till att dessa åtgärder genomförs på ett verksamt sätt 

på deras respektive territorium.

3. Om de berörda myndigheterna anser att åtgärderna är otillräckliga eller om de inte har 

genomförts tillräckligt snabbt, skall de utan dröjsmål informera den 

godkännandemyndighet som beviljat EG-typgodkännandet.
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Godkännandemyndigheten skall därefter informera tillverkaren. Om den 

godkännandemyndighet som beviljat EG-typgodkännandet själv inte godtar tillverkarens 

åtgärder, skall den vidta alla de skyddsåtgärder som krävs inbegripet återkallelse av 

EG-typgodkännandet om tillverkaren inte föreslår och genomför effektiva korrigerande 

åtgärder. Vid återkallelse av EG-typgodkännandet skall den berörda 

godkännandemyndigheten inom 20 arbetsdagar underrätta tillverkaren, övriga 

medlemsstaters godkännandemyndigheter och kommissionen om detta med 

rekommenderad post eller på likvärdigt elektroniskt sätt.

4. Denna artikel skall även tillämpas på delar som inte omfattas av några krav enligt en 

rättsakt.

Artikel 33

Meddelande av beslut och möjlighet till prövning

Varje beslut som fattas enligt bestämmelser som antagits för genomförandet av detta direktiv och 

varje beslut som innebär att EG-typgodkännande vägras eller återkallas, att registrering vägras eller 

att försäljning förbjuds, skall i detalj ange de skäl på vilka beslutet grundas.

Den berörda parten skall underrättas om varje sådant beslut och samtidigt upplysas om vilka 

möjligheter till prövning av beslutet som finns inom ramen för gällande lagstiftning i den berörda 

medlemsstaten och inom vilken tid prövning skall begäras.
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KAPITEL XIII

INTERNATIONELLA FÖRESKRIFTER

Artikel 34

FN/ECE-föreskrifter som krävs för EG-typgodkännande

1. De FN/ECE-föreskrifter som gemenskapen har anslutit sig till och som förtecknas i del I 

i bilaga IV och i bilaga XI utgör en del av EG-typgodkännandet för fordon på samma 

villkor som särdirektiven eller förordningarna. De skall tillämpas på de fordonskategorier 

som förtecknas i de relevanta kolumnerna i tabellen i del I i bilaga IV och i bilaga XI.

2. När gemenskapen har beslutat om obligatorisk tillämpning av en FN/ECE-föreskrift för ett 

EG-typgodkännande i enlighet med artikel 4.4 i beslut 97/836/EG, skall bilagorna i detta 

direktiv ändras på lämpligt sätt i enlighet med förfarandet i artikel 40.2 i direktivet. 

I rättsakten om ändring av bilagorna till direktivet skall även tidpunkterna för obligatorisk 

tillämpning av FN/ECE-föreskriften eller dess ändringar anges. Medlemsstaterna skall 

upphäva eller anpassa eventuell nationell lagstiftning som inte är förenlig med 

FN/ECE-föreskriften i fråga.

Om en sådan FN/ECE-föreskrift ersätter ett befintligt särdirektiv eller en befintlig 

förordning, skall den berörda posten i del I i bilaga IV och i bilaga XI ersättas av numret på 

FN/ECE-föreskriften, och motsvarande post i del II i bilaga IV skall strykas i enlighet med 

samma förfarande.
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3. I det fall som avses i punkt 2 andra stycket skall det särdirektiv eller den förordning som 

ersätts av FN/ECE-föreskriften upphävas i enlighet med förfarandet i artikel 40.2.

Om ett särdirektiv upphävs, skall medlemsstaten upphäva eventuell nationell lagstiftning 

som antogs för införlivande av det direktivet.

Artikel 35

FN/ECE-föreskrifters likvärdighet med direktiv eller förordningar

1. De FN/ECE-föreskrifter som förtecknas i del II i bilaga IV erkänns som likvärdiga med 

motsvarande särdirektiv eller förordningar i den mån de har samma tillämpningsområde 

och syfte.

Medlemsstaternas godkännandemyndigheter skall godta godkännanden som beviljats 

enligt dessa FN/ECE-föreskrifter samt, i tillämpliga fall, tillhörande godkännandemärken i 

stället för motsvarande godkännanden och godkännandemärken som beviljats i enlighet 

med det likvärdiga särdirektivet eller den likvärdiga förordningen.

2. Om gemenskapen i enlighet med punkt 1 har beslutat att tillämpa en ny FN/ECE- föreskrift 

eller en ändrad FN/ECE-föreskrift, skall del II i bilaga IV till detta direktiv uppdateras på 

lämpligt sätt i enlighet med förfarandet i artikel 40.2.
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Artikel 36

Likvärdighet med andra föreskrifter

Inom ramen för multilaterala eller bilaterala avtal mellan gemenskapen och tredjeländer får rådet, 

på förslag av kommissionen, med kvalificerad majoritet förklara sådana förfaranden som upprättats 

genom internationella föreskrifter eller föreskrifter i tredjeländer som likvärdiga med de villkor eller 

bestämmelser för EG-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter som 

införs genom detta direktiv.
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KAPITEL XIV

TILLHANDAHÅLLANDE AV TEKNISK INFORMATION

Artikel 37

Information som är avsedd för användarna

1. Tillverkaren får inte, med avseende på de uppgifter som föreskrivs i detta direktiv eller i de 

rättsakter som förtecknas i bilaga IV, tillhandahålla teknisk information som avviker från 

de uppgifter som godkänts av godkännandemyndigheten.

2. Om så föreskrivs i en rättsakt, skall tillverkaren tillhandahålla användarna all relevant 

information och nödvändiga instruktioner där eventuella särskilda villkor eller 

begränsningar anges för användningen av ett fordon, en komponent eller en separat teknisk 

enhet.

Denna information skall vara avfattad på gemenskapens officiella språk. Den skall, i 

samförstånd med godkännandemyndigheten, tillhandahållas i en lämplig medföljande 

handling, t.ex. instruktionsbok eller servicebok.
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Artikel 38

Information som är avsedd för tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter

1. Fordonstillverkaren skall förse tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter 

med alla uppgifter − i förekommande fall även ritningar som uttryckligen anges i bilagan 

eller tillägget till en rättsakt − som krävs för EG-typgodkännande av komponenter eller 

separata tekniska enheter eller för att erhålla ett tillstånd i enlighet med artikel 31.

Fordonstillverkaren får kräva att tillverkarna av komponenter eller separata tekniska 

enheter ingår bindande avtal om att information som inte är allmänt tillgänglig eller som 

hänför sig till immateriella rättigheter skall hållas konfidentiell.

2. Om en tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter är innehavare av ett 

EG-typgodkännandeintyg som i enlighet med i artikel 10.4 omfattar begränsningar för 

användningen och/eller särskilda monteringskrav skall han förse fordonstillverkaren med 

all information om detta.

Om så föreskrivs i en rättsakt, skall tillverkaren av komponenter eller separata tekniska 

enheter tillsammans med dessa komponenter eller separata tekniska enheter tillhandahålla 

instruktioner rörande begränsningar för användningen och/eller särskilda monteringskrav.
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KAPITEL XV

GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER OCH ÄNDRINGAR

Artikel 39

Genomförandebestämmelser och ändringar av detta direktiv och av särdirektiven 

och förordningarna

1. De bestämmelser som är nödvändiga för att genomföra varje särdirektiv eller förordning 

skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 40.2 och i överensstämmelse med reglerna i 

varje tillämpligt direktiv eller tillämplig förordning.

2. Ändringar av bilagorna till detta direktiv eller av bestämmelserna i de särdirektiv eller 

förordningar som förtecknas i del I i bilaga IV som krävs för att anpassa dessa till den 

vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med förfarandet i 

artikel 40.2.

3. Ändringar av detta direktiv som krävs för att tillämpa systemet med EG-typgodkännanden 

på andra fordon än de som är utrustade med en förbränningsmotor och för att fastställa 

tekniska krav för fordon som tillverkas i små serier, fordon som godkänts i enlighet med 

förfarandet för enskilda godkännanden samt fordon avsedda för särskilda ändamål skall 

antas i enlighet med förfarandet i artikel 40.2.
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4. Om kommissionen får kännedom om allvarliga risker för trafikanter eller miljön som 

kräver brådskande åtgärder, får bestämmelserna i de särdirektiv eller förordningar som 

förtecknas i del I i bilaga IV ändras i enlighet med förfarandet i artikel 40.2.

5. Ändringar som krävs för god förvaltning och särskilt de som behövs för att säkerställa 

konsekvens i de särdirektiv eller förordningar som förtecknas i del I i bilaga IV, antingen 

sinsemellan eller gentemot annan gemenskapslagstiftning, skall antas i enlighet med 

förfarandet i artikel 40.2.

6. Om nya FN/ECE-föreskrifter eller ändringar av gällande FN/ECE-föreskrifter som 

gemenskapen har anslutit sig till antas med tillämpning av beslut 97/836/EG, skall 

kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 40.2 göra motsvarande ändringar i 

bilagorna till detta direktiv.

7. Varje nytt särdirektiv eller ny förordning skall innehålla de ändringar som krävs i bilagorna 

till detta direktiv.

Artikel 40

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté kallad "tekniska kommittén för 

motorfordon".



9911/3/06 REV 3 KGW/cs,sl,co 74
DG C I SV

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.
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KAPITEL XVI

UTSEENDE OCH ANMÄLAN AV TEKNISKA TJÄNSTER

Artikel 41

Utseende av tekniska tjänster

1. När en medlemsstat utser en teknisk tjänst skall denna iaktta bestämmelserna i detta 

direktiv.

2. De tekniska tjänsterna skall själva genomföra eller övervaka de provningar som krävs för 

godkännande eller de inspektioner som anges närmare i detta direktiv eller i en rättsakt 

som förtecknas i bilaga IV, utom i de fall där alternativa förfaranden särskilt medges. De 

får inte genomföra provningar eller inspektioner för vilka de inte vederbörligen har utsetts.

3. Beroende på kompetensområde skall de tekniska tjänsterna ingå i en eller flera av följande 

fyra kategorier:

a) Kategori A, tekniska tjänster som i sina egna anläggningar genomför de provningar 

som avses i detta direktiv och i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.

b) Kategori B, tekniska tjänster som övervakar de provningar som avses i detta direktiv 

och i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV och som utförs i tillverkarens 

anläggningar eller i en tredje parts anläggningar.

c) Kategori C, tekniska tjänster som regelbundet bedömer och övervakar tillverkarens 

rutiner för kontroll av produktionsöverensstämmelsen.
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d) Kategori D, tekniska tjänster som övervakar eller genomför provningar eller 

inspektioner inom ramen för övervakningen av produktionsöverensstämmelse.

4. De tekniska tjänsterna skall uppvisa relevant kompetens, särskild teknisk kunskap och 

styrkt erfarenhet på de områden som omfattas av detta direktiv och de rättsakter som 

förtecknas i bilaga IV.

Vidare skall de tekniska tjänsterna uppfylla de standarder som förtecknas i tillägg 1 till 

bilaga V som är relevanta för deras verksamhet. Detta krav gäller dock inte den 

sista etappen i förfarandet för etappvis typgodkännande enligt vad som avses i artikel 25.1.

5. En godkännandemyndighet kan agera som teknisk tjänst för en eller flera av de 

verksamheter som avses i punkt 3.

6. En tillverkare eller en underleverantör som handlar i dennes ställe kan utses till teknisk 

tjänst för verksamheter i kategori A när det gäller de rättsakter som förtecknas i bilaga XV.

Förteckningen med dessa rättsakter skall uppdateras i enlighet med förfarandet i 

artikel 40.2.

7. De enheter som avses i punkterna 5 och 6 skall uppfylla bestämmelserna i denna artikel.
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8. Andra tekniska tjänster än de som har utsetts i ett tredjeland i enlighet med punkt 6 kan 

endast anmälas som teknisk tjänst i enlighet med artikel 43 inom ramen för ett bilateralt 

avtal mellan gemenskapen och det aktuella tredjelandet.

Artikel 42

Bedömning av de tekniska tjänsternas kompetens

1. Den kompetens som avses i artikel 41 skall bestyrkas genom en bedömningsrapport som 

upprättas av en behörig myndighet. I rapporten kan ett ackrediteringsintyg som utfärdats av 

ett ackrediteringsorgan ingå.

2. Den bedömning som ligger till grund för den rapport som avses i punkt 1 skall utföras i 

enlighet med bestämmelserna i tillägg 2 till bilaga V.

Bedömningsrapporten skall revideras efter en period på högst tre år.

3. Bedömningsrapporten skall på begäran översändas till kommissionen.

4. Den godkännandemyndighet som agerar som teknisk tjänst skall visa att den uppfyller 

tillämpliga standarder genom dokumentation om detta.

Detta inbegriper en bedömning som skall utföras av bedömare som är oberoende i 

förhållande till den verksamhet som bedöms. Sådana bedömare kan komma från samma 

organisation under förutsättning att de är oberoende i förhållande till den personal som 

utför den verksamhet som är föremål för bedömning.

5. En tillverkare eller underleverantör som handlar i dennes ställe och som har utsetts som 

teknisk tjänst skall uppfylla de relevanta bestämmelserna i denna artikel.



9911/3/06 REV 3 KGW/cs,sl,co 78
DG C I SV

Artikel 43

Anmälningsförfaranden

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla namn och adress, inbegripet elektronisk 

adress, till ansvariga personer samt verksamhetskategori för varje utsedd teknisk tjänst. De 

skall också anmäla alla senare ändringar av dessa uppgifter till kommissionen.

Av anmälningsakten skall framgå vilka rättsakter som de tekniska tjänsterna har utsetts för.

2. En teknisk tjänst får utföra den verksamhet som beskrivs i artikel 41 för typgodkännande 

enbart om detta på förhand har anmälts till kommissionen.

3. Samma tekniska tjänst kan utses och anmälas av flera medlemsstater oberoende av vilken 

kategori av verksamhet den bedriver.

4. Om en särskild organisation eller behörigt organ, vars verksamhet inte omfattas av 

artikel 41, vid tillämpningen av en rättsakt behöver utses enligt den rättsakten, skall 

anmälan göras enligt bestämmelserna i denna artikel.

5. Kommissionen skall offentliggöra en förteckning och de närmare uppgifterna om 

godkännandemyndigheterna och de tekniska tjänsterna på sin webbsida.
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KAPITEL XVII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 44

Övergångsbestämmelser

1. Fram till dess att nödvändiga ändringar av detta direktiv görs för att inkludera fordon som 

ännu inte omfattas av det, eller för att fullborda de administrativa och tekniska 

bestämmelser som rör typgodkännande av fordon i andra kategorier än M1 som tillverkas i 

små serier, och för att fastställa harmoniserade administrativa och tekniska bestämmelser 

för förfarandet vid enskilda godkännanden samt i avvaktan på att övergångsperioderna 

enligt artikel 45 löper ut, skall medlemsstaterna fortsätta att bevilja nationella 

godkännanden för dessa fordon, förutsatt att dessa godkännanden grundar sig på de 

harmoniserade tekniska krav som anges i detta direktiv.

2. Efter ansökan av tillverkaren eller av fordonsägaren när det gäller enskilt godkännande, 

och när den information som krävs lämnats in, skall den aktuella medlemsstaten 

fullständiga och utfärda typgodkännandeintyget eller intyget om enskilt godkännande. 

Intyget skall utfärdas till sökanden.

I fråga om fordon av samma typ skall övriga medlemsstater godta en bestyrkt kopia som 

bevis på att de föreskrivna provningarna har utförts.
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3. Om ett visst fordon som omfattas av enskilt godkännande skall registreras i en annan 

medlemsstat, får denna medlemsstat begära av den godkännandemyndighet som har 

utfärdat det enskilda godkännandet att den lämnar ytterligare uppgifter som i detalj anger 

vilka tekniska krav som fordonet uppfyller.

4. I avvaktan på harmoniseringen av medlemsstaternas registrerings- och skattesystem för de 

fordon som omfattas av detta direktiv, får medlemsstaterna använda nationella kodsystem 

för att underlätta registrering och beskattning inom deras territorium. För detta ändamål får 

medlemsstaterna dela in versionerna i del II i bilaga III i mindre enheter, förutsatt att det 

system som används för indelning uttryckligen anges i det tekniska underlaget eller kan 

härledas genom en enkel beräkning.

Artikel 45

Tidpunkter för tillämpning av EG-typgodkännanden

1. Medlemsstaterna skall bevilja EG-typgodkännande för nya fordonstyper från och med de 

datum som anges i bilaga XIX.

2. På tillverkarens begäran får medlemsstaterna bevilja EG-typgodkännande för nya 

fordonstyper från och med den ...*.

3. Fram till de datum som anges i fjärde kolumnen i tabellen i bilaga XIX skall artikel 26.1 

inte tillämpas på nya fordon som har blivit nationellt godkända före de datum som anges i 

tredje kolumnen i bilagan eller som inte var godkända.

  

* 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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4. När det gäller motorfordon skall punkterna 1, 2 och 3 bara tillämpas på fordon med 

förbränningsmotor. Med avseende på dessa bestämmelser skall hybridelektriska fordon 

anses vara utrustade med förbränningsmotor.

5. Detta direktiv upphäver inga EG-typgodkännanden för fordon av kategori M1 som beviljats 

före den ...*, och det hindrar inte heller att sådana godkännanden utvidgas.

6. När det gäller EG-godkännanden av nya typer av system, komponenter eller separata 

tekniska enheter skall medlemsstaterna tillämpa detta direktiv från och med den ...*.

Detta direktiv upphäver inga EG-typgodkännanden för system, komponenter eller separata 

tekniska enheter som beviljats före den ...*, och det hindrar inte heller att sådana 

godkännanden utvidgas.

Artikel 46

Sanktioner

Medlemsstaterna skall fastställa de sanktioner som skall tillämpas vid överträdelse av 

bestämmelserna i detta direktiv och i de rättsakter som förtecknas i del I i bilaga IV och skall vidta 

de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem. Sanktionerna skall vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla dessa bestämmelser till 

kommissionen senast den ...* samt alla senare ändringar av bestämmelserna så snart som möjligt.

  

* 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 47

Bedömning

1. Senast den ...* skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om tillämpningen av de 

typgodkännandeförfaranden som föreskrivs i detta direktiv, och särskilt om tillämpningen 

av det etappvisa förfarandet. I förekommande fall skall kommissionen föreslå de ändringar 

som anses nödvändiga för att förbättra typgodkännandeförfarandet.

2. På grundval av den information som lämnas i enlighet med punkt 1, skall kommissionen 

rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv 

senast den ...**. Vid behov kan kommissionen föreslå en senareläggning av de 

tillämpningsdatum som avses i artikel 45.

Artikel 48

Införlivande

1. Medlemsstaterna skall före den ...*** anta och offentliggöra de lagar och andra författningar 

som är nödvändiga för att iaktta ändringarna i sak i detta direktiv. De skall genast 

överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

  

* 42 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** 48 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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De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den ...*.

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

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. De skall även innehålla 

en uppgift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar till det direktiv 

som upphävts genom detta direktiv skall anses som hänvisningar till detta direktiv. 

Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras och om hur uppgiften skall 

formuleras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i 

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

Artikel 49

Upphävande

Direktiv 70/156/EEG skall upphöra att gälla från och med den ...*, dock utan att det påverkar 

medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning 

och tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga XX.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och 

skall läsas i enlighet med den jämförelsetabell som anges i bilaga XXI.

  

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



9911/3/06 REV 3 KGW/cs,sl,co 84
DG C I SV

Artikel 50

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 51

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

[...] [...]
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BILAGA I

FULLSTÄNDIGT INFORMATIONSDOKUMENT

FÖR ANVÄNDNING VID EG-TYPGODKÄNNANDE AV FORDON

Samtliga mallar för den tekniska dokumentationen som avses i detta direktiv och i särdirektiven 

eller förordningarna skall uteslutande bestå av utdrag ur denna fullständiga förteckning och använda 

samma numreringssystem.

Tillämpliga delar av följande upplysningar skall lämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. 

Eventuella ritningar skall vara i lämplig skala och tillräckligt detaljerade och lämnas i A 4-format 

eller i vikt A 4-format. Eventuella foton skall vara tillräckligt detaljerade.

Om system, komponenter eller separata tekniska enheter är elektroniskt styrda, skall uppgifter om 

deras prestanda lämnas.

(På sista sidan i bilagan finns förklaringar)

0. ALLMÄNT

0.1 Fabrikat (tillverkarens varumärke):.............................................................................

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

0.2.0.1 Chassi: .......................................................................................................................

0.2.0.2 Kaross/färdigbyggt fordon:.........................................................................................

0.2.1 Varumärke(n) (i förekommande fall):......................... .................................................
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0.3 Identifiering av typ om sådan finns märkt på fordonet komponenten/den separata 

tekniska enheten (b) (1) ...............................................................................................

0.3.0.1 Chassi: .......................................................................................................................

0.3.0.2 Kaross/färdigbyggt fordon:.........................................................................................

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

0.3.1.1 Chassi: .......................................................................................................................

0.3.1.2 Kaross/färdigbyggt fordon:.........................................................................................

0.4 Fordonskategori (c):....................................................................................................

0.4.1 Klassificering(ar) beroende på det farliga gods som fordonet är avsett att 

transportera:.................................................................................................................

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

0.6 Placering av föreskrivna skyltar samt fastsättningsmetod och placering av fordonets 

identifieringsnummer

0.6.1 På chassit: ..................................................................................................................

0.6.2 På karosseriet: ............................................................................................................

0.7 För komponenter och separata tekniska enheter: placering av 

EG-typgodkännandemärket och fastsättningsmetod:...................................................

0.8 Namn på och adress(er) till monteringsanläggning(ar):...............................................

0.9 Namn på och adress till tillverkarens eventuella företrädare:.......................................
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1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1 Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon:..................................................

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

1.3 Antal axlar och hjul:.............................. ......................................................................

1.3.1 Antal axlar med tvillingmonterade hjul och deras placering:.......................................

1.3.2 Antal styrda axlar och deras placering:.............................. ..........................................

1.3.3 Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar):.................................................

1.4 Chassi (om sådant finns) (översiktsritning):................................. ................................

1.5 Material i sidobalkar (d):.............................................................................................

1.6 Motorns placering och montering:...................... .........................................................

1.7 Förarhytt (frambyggd eller normal) (z):.......................................................................

1.8 Styrning (höger eller vänster) (1)

1.8.1 Fordonet är utrustat för körning i höger/vänstertrafik (1)

1.9 Ange om motorfordonet är avsett att dra påhängsvagnar eller andra 

släpvagnar och om släpvagnen är en påhängsvagn, släpvagn med ledad dragstång 

eller släpkärra; ange fordon som är särskilt avsedda för temperaturreglerad 

varutransport: .............................................................................................................



9911/3/06 REV 3 KGW/cs,sl,co 4
BILAGA I DG C I SV

2. MÅTT OCH VIKTER (e) (i kg och mm) (Hänvisa till ritning i tillämpliga fall)

2.1 Hjulbas(er) (vid full last) (f):.......................................................................................

2.1.1 För påhängsvagnar

2.1.1.1 Avstånd mellan kopplingstappens centrum och bakersta delen av 

påhängsvagnen: ..........................................................................................................

2.1.1.2 Största avstånd mellan kopplingstappens centrum och godtycklig punkt i 

påhängsvagnens front: ................................................................................................

2.1.1.3 Påhängsvagnens hjulbas (i enlighet med punkt 7.6.1.2 i bilaga I till 

direktiv 97/27/EG): ....................................................................................................

2.2 För dragfordon med påhängsvagn

2.2.1 Vändskivans placering i förhållande till bakaxeln (max. och min.; i fråga om 

ett ej färdigbyggt fordon skall de tillåtna värdena anges (g):........................................

2.2.2 Högsta höjd för vändskiva (standardiserad) (h): ..........................................................

2.3 Spårvidd och axelbredd:

2.3.1 Spårvidd för varje styraxel (i): ....................................................................................

2.3.2 Spårvidd för samtliga övriga axlar (i):.........................................................................

2.3.3 Bredd för den bredaste bakaxeln:................................................................................

2.3.4 Bredd för den främsta axeln (mätt vid däckens yttersta punkter förutom utbuktningen 

av däcken närmast marken): .......................................................................................
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2.4 Fordonets maximala mått (totalt)

2.4.1 För chassi utan karosseri

2.4.1.1 Längd (j):....................................................................................................................

2.4.1.1.1 Högsta tillåtna längd:..................................................................................................

2.4.1.1.2 Minsta tillåtna längd:..................................................................................................

2.4.1.2 Bredd(k): ....................................................................................................................

2.4.1.2.1 Högsta tillåtna bredd: .................................................................................................

2.4.1.2.2 Minsta tillåtna bredd:..................................................................................................

2.4.1.3 Höjd (i körklart skick) (l) (vid fjädring med nivåreglering

ange normal körposition):...........................................................................................

2.4.1.4 Främre överhäng (m):..................................................................................................

2.4.1.4.1 Främre infallsvinkeln (na):...... grader.

2.4.1.5 Bakre överhäng (n): ....................................................................................................

2.4.1.5.1 Bakre yttre frigångsvinkeln (nb):...... grader.

2.4.1.5.2 Största och minsta tillåtna överhäng på kopplingspunkten (nd): ...................................

2.4.1.6 Markfrigång (enligt definitionen i punkt 4.5 i avsnitt A i bilaga II):

2.4.1.6.1 Mellan axlarna: ..........................................................................................................
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2.4.1.6.2 Under framaxeln (-axlarna): .......................................................................................

2.4.1.6.3 Under bakaxeln (-axlarna): .........................................................................................

2.4.1.7 Rampvinkeln (nc):...… grader.

2.4.1.8 Tillåtna gränsvärden för tyngdpunktens placering för karosseriet, inredningsdetaljer, 

utrustning och nyttolast: .............................................................................................

2.4.2 För chassi med karosseri

2.4.2.1 Längd (j):....................................................................................................................

2.4.2.1.1 Lastytans längd: .........................................................................................................

2.4.2.2 Bredd (k): ...................................................................................................................

2.4.2.2.1 Tjocklek på väggar (i fråga om fordon avsedda för temperaturreglerad 

varutransport):............................................................................................................

2.4.2.3 Höjd (i körklart skick) (l) (vid fjädring med nivåreglering

ange normal körposition):...........................................................................................

2.4.2.4 Främre överhäng (m):..................................................................................................

2.4.2.4.1 Främre infallsvinkeln (na):...… grader.

2.4.2.5 Bakre överhäng (n): ....................................................................................................

2.4.2.5.1 Bakre yttre frigångsvinkeln (nb):...… grader.

2.4.2.5.2 Största och minsta tillåtna överhäng på kopplingspunkten (nd): ...................................

2.4.2.6 Markfrigång (enligt definitionen i punkt 4.5 i avsnitt A i bilaga II):
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2.4.2.6.1 Mellan axlarna: ..........................................................................................................

2.4.2.6.2 Under framaxeln (-axlarna): .......................................................................................

2.4.2.6.3 Under bakaxeln (-axlarna): .........................................................................................

2.4.2.7 Rampvinkeln (nc):...... grader.

2.4.2.8 Tillåten tyngdpunktsförskjutning på nyttolasten (i fråga om

ojämn belastning): ......................................................................................................

2.4.2.9 Läget av tyngdpunkten för fordonet (i kategori M2 och M3) i dess högsta 

tekniskt tillåtna vikt i längsgående, tvärgående och vertikal riktning:..........................

2.4.3 För karosser godkända utan chassin (fordon i kategori M2 och M3)

2.4.3.1 Längd (j):....................................................................................................................

2.4.3.2 Bredd (k): ...................................................................................................................

2.4.3.3 Höjd (i körklart skick) (l) i fråga om tilltänkta chassityper (vid fjädring med 

nivåreglering ange normal körposition): .....................................................................

2.5 Det rena chassits vikt (utan hytt, kylvätska, oljor, bränsle, reservhjul, 

verktyg och förare):....................................................................................................

2.5.1 Viktens fördelning mellan axlarna: .............................................................................
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2.6 Fordonets vikt med karosseri – för dragfordon i andra kategorier än M1, med 

kopplingsanordning, om den är fabriksmonterad – i körklart skick, eller vikten av 

chassit eller av chassit med hytt utan kaross och/eller kopplingsanordning om 

karossen och/eller kopplingsanordningen inte är fabriksmonterade (inklusive vätskor, 

verktyg, reservhjul, om monterat, och förare, och för bussar och turistbussar, vikten 

av en besättningsmedlem om det i fordonet finns en sittplats avsedd för 

besättning) (o) (maximum och minimum för varje variant): ........................................

2.6.1 Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, 

belastning på kopplingspunkten (maximum och minimum för varje 

variant):.......................................................................................................................

2.7 Det färdigbyggda fordonets minimivikt enligt tillverkarens uppgifter, med 

avseende på ett ej färdigbyggt fordon: ........................................................................

2.7.1 Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, 

belastning på kopplingspunkten:.................................................................................

2.8 Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last enligt

tillverkarens uppgifter (y) (*):......................................................................................

2.8.1 Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, 

belastning på kopplingspunkten (*): ............................................................................

2.9 Högsta tekniskt tillåtna axeltryck:............ ...................................................................
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2.10 Högsta tekniskt tillåtna belastning/vikt på varje axelgrupp:.........................................

2.11 Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt hos motorfordonet i fråga om

2.11.1 Släpvagn: ...................................................................................................................

2.11.2 Påhängsvagn: .............................................................................................................

2.11.3 Släpkärra:.......................... ..........................................................................................

2.11.3.1 Maximalt förhållande mellan kopplingsöverhänget (p) och hjulbasen:.........................

2.11.3.2 Största V-värde:...... kN

2.11.4 Tekniskt tillåten maximal tågvikt inklusive last för varje version (*): ..........................

2.11.5 Fordonet är/är inte (1) lämpligt att dra last (punkt 1.2 i bilaga II till 

direktiv 77/389/EEG)

2.11.6 Högsta vikt för obromsad släpvagn:............................................................................

2.12 Högsta tekniskt tillåtna vikt/statiska vertikala belastning på motorfordonets 

kopplingspunkt

2.12.1 på motorfordonet:.......................................................................................................

2.12.2 på påhängsvagnen eller släpkärran:.............................................................................

2.12.3 Högsta tillåtna vikt på kopplingsanordningen

(om den inte är fabriksmonterad):...............................................................................

2.13 Svepyta: .....................................................................................................................
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2.14 Förhållande motoreffekt/största vikt ...... (kW/kg).

2.14.1 Förhållande motoreffekt/högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last hos 

kombinationen (enligt definition i punkt 7.10 i bilaga I till 

direktiv 97/27/EG):............. (kW/kg)

2.15 Förmåga att starta i motlut (ensamt fordon) (+++):..... %

2.16 Avsedd högsta tillåtna massa vid registrering/ibruktagande (villkor: om 

dessa värden anges, skall de kontrolleras i enlighet med kraven i bilaga IV till 

direktiv 97/27/EG): ....................................................................................................

2.16.1 Avsedd högsta tillåtna massa vid registrering/ibruktagande inklusive last (flera 

varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (#)): ................................................

2.16.2 Avsedd högsta tillåtna belastning per axel vid registrering/ibruktagande och i fråga 

om påhängsvagn eller släpkärra, avsedd belastning på den kopplingspunkt som anges 

av tillverkaren om den är lägre än den tekniskt tillåtna högsta belastningen på 

kopplingspunkten (flera varianter möjliga för varje teknisk 

konfiguration (#)):...........................................................................................................

2.16.3 Avsedd högsta tillåtna belastning på varje axelgrupp vid registrering/ibruktagande 

(flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration(#)): .......................................

2.16.4 Avsedd högsta tillåtna släpvagnsvikt vid registrering/ibruktagande (flera varianter 

möjliga för varje teknisk konfiguration (#)): ...............................................................

2.16.5 Avsedd högsta tillåtna tågvikt vid registrering/ibruktagande (flera varianter möjliga 

för varje teknisk konfiguration (#)): ............................................................................
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3. MOTOR (q) (Upprepa uppgifterna i fråga om fordon som kan drivas med antingen 

bensin, diesel etc. eller i kombination med ett annat bränsle (+))

3.1 Tillverkare:.................................................................................................................

3.1.1 Tillverkarens motorkod enligt märkning på motorn: ...................................................

3.2 Förbränningsmotor

3.2.1 Särskilda upplysningar om motorn

3.2.1.1 Funktionssätt: ottomotor/kompressionständning, fyrtakt/tvåtakt (1)

3.2.1.2 Antal cylindrar och cylinderarrangemang: ..................................................................

3.2.1.2.1 Borrning (r):....... mm

3.2.1.2.2 Slaglängd (r):....... mm

3.2.1.2.3 Tändningsföljd: ..........................................................................................................

3.2.1.3 Slagvolym (s):...... cm³

3.2.1.4 Volymkompressionsförhållande (2): ...........................................................................

3.2.1.5 Ritningar av förbränningsrum, kolvtopp och, i fråga om ottomotorer, 

kolvringar:..................................................................................................................

3.2.1.6 Normalt tomgångsvarvtal (2):............ min-1

3.2.1.6.1 Förhöjt tomgångsvarvtal (2):........... min-1

3.2.1.7 Koloxidhalt i volym i avgaserna vid tomgång (2):...........% enligt tillverkarens uppgift 

(endast ottomotorer)
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3.2.1.8 Maximal nettoeffekt (t):...... kW vid ...... min-1 (enligt tillverkaren)

3.2.1.9 Högsta tillåtna motorvarvtal enligt tillverkarens uppgift:.......... min-1

3.2.1.10 Maximalt nettovridmoment (t):............ Nm vid min-1 (tillverkarens deklarerade 

värde)

3.2.2 Bränsle: diesel/bensin/LPG/naturgas/etanol............ (1)

3.2.2.1 Oktantal, blyhaltigt:....................................................................................................

3.2.2.2 Oktantal, blyfritt:........................................................................................................

3.2.2.3 Bränslepåfyllning: begränsad öppning/märkning (1)

3.2.3 Bränsletank(ar)

3.2.3.1 Huvudbränsletank(ar)

3.2.3.1.1 Antal, kapacitet, material:...........................................................................................

3.2.3.1.2 Ritning och teknisk beskrivning av tanken (tankarna) med alla anslutningar och 

utluftnings- och ventilationsrör, lås, ventiler och fästanordningar: ..............................

3.2.3.1.3 Ritning som tydligt visar tankens (tankarnas) placering i fordonet: .............................

3.2.3.2 Extra bränsletank(ar)

3.2.3.2.1 Antal, kapacitet, material:...........................................................................................

3.2.3.2.2 Ritning och teknisk beskrivning av tanken (tankarna) med alla anslutningar och 

utluftnings- och ventilationsrör, lås, ventiler och fästanordningar: ..............................
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3.2.3.2.3 Ritning som tydligt visar tankens (tankarnas) placering i fordonet: .............................

3.2.4 Bränslematning

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: .........................................................................................................................

3.2.4.1.4 Regleringar (2)

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

3.2.4.1.4.2 Venturirör: .....................................................

3.2.4.1.4.3 Flottörkammarnivå: ........................................

3.2.4.1.4.4 Flottörvikt: .....................................................

3.2.4.1.4.5 Flottörnål: ......................................................

Eller en kurva över 

bränslematningen i 

förhållande till 

luftinsugningen och de 

inställningar som krävs 

för att upprätthålla kurvan

3.2.4.1.5 Kallstartsystem: manuellt/automatiskt (1)

3.2.4.1.5.1 Funktionsprincip(er):..................................................................................................

3.2.4.1.5.2 Funktionsgränser/-inställningar (1) (2):........................................................................

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
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3.2.4.2.3.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.2.4.2.3.2 Typ(er):......................................................................................................................

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

pumphastighet av:........ min-1, alternativt karakteristikdiagram: ..................................

3.2.4.2.3.4 Insprutningstidpunkt (2):.............................................................................................

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

3.2.4.2.3.6 Kalibreringsmetod: provbänk/motor (1)

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 Avreglering under belastning: min-1

3.2.4.2.4.2.2 Avreglering utan belastning: 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

3.2.4.2.6.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.2.4.2.6.2 Typ(er):......................................................................................................................

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

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

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

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

3.2.4.2.8 Extra starthjälp

3.2.4.2.8.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

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

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

3.2.4.2.9 Elektronisk styrenhet

3.2.4.2.9.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.2.4.2.9.2 Systembeskrivning: ....................................................................................................

3.2.4.3 Med bränsleinsprutning (endast styrd tändning): ja/nej (1)

3.2.4.3.1 Arbetsprincip: inloppsrör (enpunkts-/flerpunkts-(1))/direktinsprutning/annan 

(precisera) (1): ............................................................................................................

3.2.4.3.2 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.2.4.3.3 Typ(er):......................................................................................................................
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3.2.4.3.4 Systembeskrivning

3.2.4.3.4.1 Styrenhetens typ eller nummer: ......................

3.2.4.3.4.2 Typ av bränsleregulator:.................................

3.2.4.3.4.3 Typ av luftflödesavkännare: ...........................

3.2.4.3.4.4 Typ av bränslefördelare:.................................

3.2.4.3.4.5 Typ av tryckregulator: ....................................

3.2.4.3.4.6 Typ av mikroströmställare:.............................

3.2.4.3.4.7 Typ av tomgångsjusterskruv:..........................

3.2.4.3.4.8 Typ av spjällhus: ............................................

3.2.4.3.4.9 Typ av vattentemperaturavkännare: ................

3.2.4.3.4.10 Typ av lufttemperaturavkännare: ....................

3.2.4.3.4.11 Typ av lufttermostat: ......................................

För system utan 

kontinuerlig insprutning 

skall motsvarande 

uppgifter anges.

3.2.4.3.5 Insprutare: öppningstryck (2):........ kPa eller karakteristikdiagram: .............................

3.2.4.3.6 Insprutningstidpunkt:..................................................................................................

3.2.4.3.7 Kallstartsystem

3.2.4.3.7.1 Funktionsprincip(er):..................................................................................................

3.2.4.3.7.2 Funktionsgränser/-inställningar (1) (2):........................................................................

3.2.4.4 Matarpump

3.2.4.4.1 Tryck (2):................. kPa eller karakteristikdiagram (2): ..............................................
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3.2.5 Elsystem

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

3.2.5.2 Generator

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

3.2.5.2.2 Nominell effekt:...... VA

3.2.6 Tändning

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

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

3.2.6.3 Funktionssätt: .............................................................................................................

3.2.6.4 Tändförställningskurva (2): .........................................................................................

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

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

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

3.2.7 Kylsystem (vätska/luft) (1)

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

3.2.7.2 Vätska

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

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

3.2.7.2.3 Egenskaper:......................................................................................................... eller
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3.2.7.2.3.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.2.7.2.3.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.2.7.2.4 Utväxlingsförhållande(n):...........................................................................................

3.2.7.2.5 Beskrivning av fläkten och dess drivmekanism:..........................................................

3.2.7.3 Luft

3.2.7.3.1 Fläkt: ja/nej (1)

3.2.7.3.2 Egenskaper:......................................................................................................... eller

3.2.7.3.2.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.2.7.3.2.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.2.7.3.3 Utväxlingsförhållande(n):...........................................................................................

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. maximalt laddtryck): ...... kPa, eventuell 

övertrycksventil)...................................................................................................

3.2.8.2 Laddluftkylare: ja/nej (1)
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3.2.8.3 Insugningsundertryck vid nominell motorhastighet och 100 % belastning

tillåtet minimum: .............. kPa

tillåtet maximum: ............... kPa

3.2.8.4 Beskrivning och ritningar av inloppsrör med tillbehör (blandningskammare, 

uppvärmningsanordning, ytterligare luftintag osv.):....................................................

3.2.8.4.1 Beskrivning av insugningsrör (bifoga ritningar och/eller foton): .................................

3.2.8.4.2 Luftfilter, ritningar: ............................................................................................. eller

3.2.8.4.2.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.2.8.4.2.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.2.8.4.3 Inloppsljuddämpare, ritningar:............................................................................. eller

3.2.8.4.3.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.2.8.4.3.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.2.9 Avgassystem

3.2.9.1 Beskrivning och/eller ritning av avgasgrenrör:............................................................

3.2.9.2 Beskrivning och/eller ritning av avgassystemet: .........................................................

3.2.9.3 Högsta tillåtna avgasmottryck vid nominellt motorvarvtal och 100 % belastning: 

.............. kPa
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3.2.9.4 Ljuddämpare: för främre, mittre och bakre ljuddämpare: konstruktion, typ, märkning; 

om detta är av betydelse för yttre ljudnivå även: ljuddämpande åtgärder i 

motorutrymmet och på motorn: ..................................................................................

3.2.9.5 Placering av avgasutlopp: ...........................................................................................

3.2.9.6 Ljuddämpare som innehåller fibermaterial:.................................................................

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

3.2.11 Ventilinställning eller motsvarande uppgifter

3.2.11.1 Maximal ventillyftning, öppnings- och slutningsvinklar eller tidsuppgifter för 

alternativa fördelningssystem i förhållande till dödpunkterna: ....................................

3.2.11.2 Referens- och/eller inställningsområden (1): ...............................................................

3.2.12 Åtgärder mot luftföroreningar

3.2.12.1 Anordning för återföring av vevhusgaser (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 Katalysator: ja/nej (1)

3.2.12.2.1.1 Antal katalysatorer och katalysatorelement:................................................................

3.2.12.2.1.2 Dimensioner, form och volym på katalysatorn/katalysatorerna: ..................................

3.2.12.2.1.3 Typ av katalys: ...........................................................................................................

3.2.12.2.1.4 Totalt ädelmetallinnehåll: ...........................................................................................

3.2.12.2.1.5 Relativ koncentration: ................................................................................................
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3.2.12.2.1.6 Substrat (struktur och material): .................................................................................

3.2.12.2.1.7 Celltäthet:...................................................................................................................

3.2.12.2.1.8 Typ av hölje på katalysatorn/katalysatorerna: .............................................................

3.2.12.2.1.9 Katalysatorns/katalysatorernas placering (placering och referensavstånd i 

avgasledningen): ........................................................................................................

3.2.12.2.1.10 Värmesköld: ja/nej (1)

3.2.12.2.2 Syreavkännare: ja/nej (1)

3.2.12.2.2.1 Typ: ...........................................................................................................................

3.2.12.2.2.2 Placering: ...................................................................................................................

3.2.12.2.2.3 Arbetsintervall:...........................................................................................................

3.2.12.2.3 Luftinsprutning: ja/nej (1)

3.2.12.2.3.1 Typ (pulserande luft, luftpump osv.):..........................................................................

3.2.12.2.4 Avgasåterföring (EGR, exhaust gas recirculation): ja/nej (1)

3.2.12.2.4.1 Egenskaper (flödeshastighet osv.):..............................................................................

3.2.12.2.5 Anordningar för att begränsa utsläpp genom avdunstning: ja/nej (1)

3.2.12.2.5.1 Detaljerad beskrivning av anordningarna och deras inställningar: ...............................

3.2.12.2.5.2 Ritning över systemet för att begränsa avdunstning: ...................................................

3.2.12.2.5.3 Ritning över kolbehållare: ..........................................................................................

3.2.12.2.5.4 Vikten på torrt kol: ........ gram
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3.2.12.2.5.5 Schematisk ritning över bränsletank med uppgifter om volym och

material: ............................................................................................................

3.2.12.2.5.6 Ritning över värmesköld mellan tank och avgassystem: ....................................

3.2.12.2.6 Partikelfälla: ja/nej (1)

3.2.12.2.6.1 Partikelfällans dimensioner, form och volym:....................................................

3.2.12.2.6.2 Partikelfällans typ och konstruktion:..................................................................

3.2.12.2.6.3 Placering (referensavstånd i avgasledningen): ...................................................

3.2.12.2.6.4 Regenereringsmetod/-system, beskrivning och/eller ritning: ..............................

3.2.12.2.7 Omborddiagnossystem (OBD): ja/nej (1)

3.2.12.2.7.1 Skriftlig beskrivning och/eller ritning av felindikering:......................................

3.2.12.2.7.2 Förteckning över och syfte med alla komponenter som styrs av 

OBD-systemet:..................................................................................................

3.2.12.2.7.3 Skriftlig beskrivning (allmänt funktionssätt) för:

3.2.12.2.7.3.1 Ottomotorer (1)

3.2.12.2.7.3.1.1 Övervakning av katalysator (1): .........................................................................

3.2.12.2.7.3.1.2 Upptäckt av feltändning (1):...............................................................................

3.2.12.2.7.3.1.3 Övervakning av syreavkännare (1):....................................................................

3.2.12.2.7.3.1.4 Övriga komponenter som övervakas av OBD-systemet (1):................................

3.2.12.2.7.3.2 Motorer med kompressionständning (1)

3.2.12.2.7.3.2.1 Övervakning av katalysator (1): .........................................................................

3.2.12.2.7.3.2.2 Övervakning av partikelfälla (1):........................................................................
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3.2.12.2.7.3.2.3 Övervakning av det elektroniska bränsleinsprutningssystemet (1): .....................

3.2.12.2.7.3.2.4 Övriga komponenter som övervakas av OBD-systemet (1):................................

3.2.12.2.7.4 Kriterier för aktivering av felindikering (fast antal körcykler eller 

statistisk metod): ...............................................................................................

3.2.12.2.7.5 Förteckning över alla OBD-koder och -format som används (med förklaring av 

samtliga): ..........................................................................................................

3.2.12.2.8 Andra system (beskrivning och funktion): .........................................................

3.2.13 Absorptionskoefficientsymbolens placering (endast för motorer med 

kompressionständning):.....................................................................................

3.2.14 Närmare upplysningar om eventuella anordningar för att påverka 

bränsleekonomin (som inte kan hänföras till andra rubriker):.............................

3.2.15 LPG-bränslesystem: ja/nej (1)

3.2.15.1 EG-typgodkännandenummer enligt direktiv 70/221/EEG (när direktivet ändrats 

så att det omfattar behållare för gasformiga bränslen): .......................................

3.2.15.2 Kontrollenhet för elektronisk motorstyrning för LPG-drift

3.2.15.2.1 Fabrikat:............................................................................................................

3.2.15.2.2 Typ(er):.............................................................................................................

3.2.15.2.3 Justeringsmöjligheter som påverkar utsläpp:......................................................

3.2.15.3 Ytterligare dokumentation
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3.2.15.3.1 Beskrivning av skyddet av katalysatorn vid omkoppling från bensindrift till 

LPG-drift och tillbaka: ...............................................................................................

3.2.15.3.2 Systemutformning (elektriska anslutningar, vakuumanslutningar, 

utjämningsslangar, etc.):.............................................................................................

3.2.15.3.3 Teckning av symbolen:...............................................................................................

3.2.16 Naturgasbränslesystem: ja/nej (1)

3.2.16.1 EG-typgodkännandenummer enligt direktiv 70/221/EEG (när direktivet ändrats så att 

det omfattar behållare för gasformiga bränslen): .........................................................

3.2.16.2 Kontrollenhet för elektronisk motorstyrning för naturgasbränslen

3.2.16.2.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.2.16.2.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.2.16.2.3 Justeringsmöjligheter som påverkar utsläpp:...............................................................

3.2.16.3 Ytterligare dokumentation

3.2.16.3.1 Beskrivning av skyddet av katalysatorn vid omkoppling från bensindrift till 

naturgasdrift och tillbaka: ...........................................................................................

3.2.16.3.2 Systemutformning (elektriska anslutningar, vakuumanslutningar, 

utjämningsslangar, etc.):.............................................................................................

3.2.16.3.3 Teckning av symbolen:...............................................................................................
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3.3 Elmotor

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

3.3.1.1 Maximal effekt per timme: ...... kW

3.3.1.2 Driftspänning: ...... V

3.3.2 Batteri

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

3.3.2.2 Vikt: ...... 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 förbrännings- eller elmotorers konstruktion):..........................

3.5 Koldioxidutsläpp/bränsleförbrukning (u) (tillverkarens deklarerade värde)

3.5.1 Koldioxidviktutsläpp

3.5.1.1 Koldioxidviktutsläpp (stadstrafik): ....................... g/km

3.5.1.2 Koldioxidviktutsläpp (landsvägskörning): ....................... g/km

3.5.1.3 Koldioxidviktutsläpp (blandad körning): ....................... g/km

3.5.2 Bränsleförbrukning

3.5.2.1 Bränsleförbrukning (stadstrafik): ...... l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.2 Bränsleförbrukning (landsvägskörning): ...... l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.3 Bränsleförbrukning (blandad körning): ...... l/100 km/m3/100 km (1)
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3.6 Tillåtna temperaturer enligt tillverkaren

3.6.1 Kylsystem

3.6.1.1 Vätskekylning

Högsta temperatur vid motorns utlopp: ........ K

3.6.1.2 Luftkylning

3.6.1.2.1 Referenspunkt: ...........................................................................................................

3.6.1.2.2 Högsta temperatur vid referenspunkten: ........ K

3.6.2 Högsta utloppstemperatur hos laddluftkylare: ........ K

3.6.3 Högsta avgastemperatur vid den punkt i avgasröret/-rören som befinner sig vid 

avgasgrenrörets utloppsfläns(ar): ........ K

3.6.4 Bränsletemperatur

minimum: ....... K

maximum: ....... K

3.6.5 Smörjmedelstemperatur

minimum: ...... K

maximum: ....... K
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3.7 Motordriven tilläggsutrustning

Högsta tillåtna effekt som absorberas av den motordrivna tilläggsutrustning som 

specificeras i direktiv 80/1269/EEG, bilaga I, punkt 5.1.1, under där angivna 

driftsbetingelser vid vart och ett av de motorvarvtal som anges i punkt 4.1 i bilaga III 

till direktiv 88/77/EEG

3.7.1 Tomgång: ........ kW

3.7.2 Mellan: ........ kW

3.7.3 Beräknad: ............ kW

3.8 Smörjsystem

3.8.1 Beskrivning av systemet

3.8.1.1 Smörjmedelsbehållarens placering:.............................................................................

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

3.8.2 Smörjpump

3.8.2.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.8.2.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.8.3 Blandning med bränsle

3.8.3.1 Procenttal: ..................................................................................................................

3.8.4 Oljekylare: ja/nej (1)

3.8.4.1 Ritning(ar):.......................................................................................................... eller

3.8.4.1.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.8.4.1.2 Typ(er):......................................................................................................................
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3.9 GASDRIVNA MOTORER (ange motsvarande information när det rör sig om system 

som är uppbyggda på annat sätt)

3.9.1 Bränsle: LPG/naturgas-H/naturgas-L/naturgas-HL (1)

3.9.2 Tryckregulator(er) eller förångare/tryckregulator(er) (1)

3.9.2.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.9.2.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.9.2.3 Antal tryckreduceringssteg: ........................................................................................

3.9.2.4 Tryck i slutsteget:

min. ...................................... kPa

max. ...................................... kPa

3.9.2.5 Antal huvudinställningspunkter: ................................................................................ .

3.9.2.6 Antal inställningspunkter för tomgång:.......................................................................

3.9.2.7 EG-typgodkännandenummer enligt .../…/EG: ............................................................

3.9.3 Bränslesystem: blandarenhet/gasinsprutning/vätskeinsprutning/direktinsprutning (1)

3.9.3.1 Reglering av bränsle-luftförhållandet:.........................................................................

3.9.3.2 Systembeskrivning och/eller diagram och ritningar: ...................................................

3.9.3.3 EG-typgodkännandenummer enligt …/…/EG: ...........................................................
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3.9.4 Blandarenhet

3.9.4.1 Antal: ..................... ....................................................................................................

3.9.4.2 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.9.4.3 Typ(er):......................................................................................................................

3.9.4.4 Placering: ...................................................................................................................

3.9.4.5 Inställningsmöjligheter: ..............................................................................................

3.9.4.6 EG-typgodkännandenummer enligt …/…/EG: ...........................................................

3.9.5 Insprutning via inloppsgrenrör

3.9.5.1 Insprutning: enpunkts/flerpunkts (1)

3.9.5.2 Insprutning: kontinuerlig/simultan/sekventiell (1)

3.9.5.3 Insprutningsutrustning

3.9.5.3.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.9.5.3.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.9.5.3.3 Inställningsmöjligheter: ..............................................................................................

3.9.5.3.4 EG-typgodkännandenummer enligt …/…/EG: ...........................................................

3.9.5.4 Matarpump (i tillämpliga fall)

3.9.5.4.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.9.5.4.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.9.5.4.3 EG-typgodkännandenummer enligt …/…/EG: ...........................................................
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3.9.5.5 Insprutare

3.9.5.5.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.9.5.5.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.9.5.5.3 EG-typgodkännandenummer enligt …/…/EG: ...........................................................

3.9.6 Direktinsprutning

3.9.6.1 Insprutningspump/tryckregulator (1)

3.9.6.1.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.9.6.1.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.9.6.1.3 Insprutningstidpunkt:..................................................................................................

3.9.6.1.4 EG-typgodkännandenummer enligt …/…/EG: ...........................................................

3.9.6.2 Insprutare

3.9.6.2.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.9.6.2.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.9.6.2.3 Öppningstryck eller karakteristikdiagram (2): .............................................................

3.9.6.2.4 EG-typgodkännandenummer enligt …./…/EG: ..........................................................

3.9.7 Elektronisk styrenhet (ECU)

3.9.7.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.9.7.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.9.7.3 Inställningsmöjligheter: ..............................................................................................
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3.9.8 Specifik utrustning för naturgas

3.9.8.1 Version 1 (gäller endast i fråga om typgodkännande av motorer för flera olika 

bränslesammansättningar)

3.9.8.1.1 Bränslesammansättning:

metan (CH4): basiskt: …....% mol min…….% mol max…….% mol

etan (C2H6): basiskt: …....% mol min. …....% mol max. …....% mol

propan (C3H8): basiskt: …....% mol min. ......% mol max. …....% mol

butan (C4H10): basiskt: …....% mol min. .......% mol max. …....% mol

C5/C5+: basiskt: …....% mol min. …....% mol max. …....% mol

syre (O2): basiskt: …....% mol min. …....% mol max. …....% mol

ädelgas (N2, He etc.): basiskt: …....% mol min. …....% mol max. …....% mol

3.9.8.1.2 Insprutare

3.9.8.1.2.1 Fabrikat:.....................................................................................................................

3.9.8.1.2.2 Typ(er):......................................................................................................................

3.9.8.1.3 Andra (i tillämpliga fall):........................................................................................... .
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3.9.8.1.4 Bränsletemperatur

minimum: .......K

maximum: .......K

vid tryckregulatorns tryck i slutsteget i fråga om gasdrivna motorer.

3.9.8.1.5 Bränsletemperatur

minimum: ...........kPa

maximum: ...........kPa

vid tryckregulatorns tryck i slutsteget i fråga om naturgasdrivna motorer.

3.9.8.2 Variant 2 (endast i fråga om godkännanden för flera specifika 

bränslesammansättningar)

4. KRAFTÖVERFÖRING (v)

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

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

4.2.1 En kortfattad beskrivning över elektriska/elektroniska komponenter (i förekommande 

fall): ...........................................................................................................................

4.3 Motorsvänghjulets tröghetsmoment:...........................................................................

4.3.1 Överskjutande tröghetsmoment utan ilagd växel:........................................................

4.4 Koppling (typ):...........................................................................................................

4.4.1 Maximal momentomvandling:....................................................................................
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4.5 Växellåda

4.5.1 Typ (manuell/automat/CVT (kontinuerligt varierbar utväxling) (1)

4.5.2 Placering i förhållande till motorn: .............................................................................

4.5.3 Manövreringsmetod: ..................................................................................................

4.6 Utväxlingsförhållanden

Växel

Intern utväxling 
(förhållandet mellan 

motorvarvtal och 
varvtalet på 

växellådans utgående 
axel)

Slutlig utväxling 
(förhållandet mellan
växellådans utgående 
axel och de drivande 

hjulens varvtal)

Total utväxling

Maximivärde för CVT
1
2
3
...

Minimivärde för CVT

Backväxel
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4.7 Fordonets maximihastighet (km/tim) (w):....................................................................

4.8 Hastighetsmätare (för färdskrivare anges endast typgodkännandemärke)

4.8.1 Funktionssätt och beskrivning av drivmekanismen: ....................................................

4.8.2 Instrumentkonstant:....................................................................................................

4.8.3 Tolerans hos hastighetsmätarens mätmekanism (enligt punkt 2.1.3 i bilaga II till 

direktiv 75/443/EEG): ................................................................................................

4.8.4 Totalt utväxlingsförhållande (enligt punkt 2.1.2 i bilaga II till direktiv 75/443/EEG) 

eller motsvarande uppgifter: .......................................................................................

4.8.5 Diagram över hastighetsmätarens skala eller andra visningssätt:.................................

4.9 Differentialspärr: ja/nej/valfri (1)

5. AXLAR

5.1 Beskrivning av varje axel: ..........................................................................................

5.2 Fabrikat:.....................................................................................................................

5.3 Typ: ...........................................................................................................................

5.4 Placering av lyftbar(a) axel(axlar):.................. ............................................................

5.5 Placering av belastningsbar(a) axel(axlar):..................................................................

6. HJULUPPHÄNGNING

6.1 Ritning av hjulupphängningssystemet:........................................................................

6.2 Typ och utformning av upphängning för varje axel eller

grupp av axlar eller hjul:.............................................................................................
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6.2.1 Nivåjustering: ja/nej/valfritt (1)

6.2.2 En kortfattad beskrivning över elektriska/elektroniska komponenter (i förekommande 

fall): ...........................................................................................................................

6.2.3 Luftfjädring för drivaxel(-axlar): ja/nej (1)

6.2.3.1 Upphängning av drivaxel likvärdig med luftfjädring: ja/nej (1)

6.2.3.2 Frekvens och dämpning av de fjädrande delarnas svängning:..................... .................

6.3 Uppgifter om upphängningens fjädrande delar (utformning, materialegenskaper och 

dimensioner): .............................................................................................................

6.4 Krängningshämmare: ja/nej/valfritt (1)

6.5 Stötdämpare: ja/nej/valfritt (1)

6.6 Däck och hjul

6.6.1 Däck-/hjulkombinationer (ange däckens dimensionsbeteckningar, lägsta 

belastningstal och symbol för lägsta hastighetskategori, ange motsvarande 

information för däck i kategori Z som är avsedda för fordon vars maximihastighet 

överstiger 300 km/t, samt hjulens fälgdimensioner och pressningsdjup)

6.6.1.1 Axlar

6.6.1.1.1 Axel 1: .......................................................................................................................

6.6.1.1.2 Axel 2: .......................................................................................................................

osv.

6.6.1.2 Reservhjul, i förekommande fall:................................................................................



9911/3/06 REV 3 KGW/cs,sl,co 36
BILAGA I DG C I SV

6.6.2 Övre och undre gräns för däckens rullningsomkrets

6.6.2.1 Axel 1: .......................................................................................................................

6.6.2.2 Axel 2: .......................................................................................................................

osv.

6.6.3 Ringtryck enligt tillverkarens rekommendationer: ...... kPa

6.6.4 Kombination snökedja/däck/hjul för fram- och/eller bakaxel som tillverkaren 

rekommenderar för fordonstypen:...............................................................................

6.6.5 Kort beskrivning av eventuellt nödreservhjul:.............................................................

7. STYRNING

7.1 Skiss av axel (axlar) med styrda hjul som visar styrinrättningens

uppbyggnad:...............................................................................................................

7.2 Styrtransmission och manöverorgan

7.2.1 Typ av styrtransmission (ange i förekommande fall för fram- och

bakhjulen): .................................................................................................................

7.2.2 Koppling till hjulen (även icke-mekaniska system. Ange i förekommande fall för 

fram- och bakhjulen.):................................ .................................................................

7.2.2.1 En kortfattad beskrivning över elektriska/elektroniska komponenter (i förekommande 

fall): ...........................................................................................................................

7.2.3 Eventuellt servosystem:..............................................................................................

7.2.3.1 Funktionssätt med diagram, fabrikat och typ(er): ........................................................

7.2.4 Skiss av hela styrsystemet som visar de olika anordningar som påverkar fordonets 

styrförmåga: ...............................................................................................................
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7.2.5 Skiss(er) av styrorgan: ................................................................................................

7.2.6 Eventuella möjligheter till justering av styrorganen och intervall för denna: ...............

7.3 Hjulens maximala styrutslag

7.3.1 åt höger ...... °; antal rattvarv ...... (eller motsvarande uppgifter)..................................

7.3.2 åt vänster ...... °; antal rattvarv ...... (eller motsvarande uppgifter) ...............................

8. BROMSAR................................................................................................................

Följande uppgifter skall lämnas, i tillämpliga fall tillsammans med 

identifikationsuppgifter:

8.1 Bromsarnas typ och egenskaper (enligt definitionen av broms i bilaga I, punkt 1.6, 

till direktiv 71/320/EEG) med ritning (t.ex. trummor eller skivor, bromsade hjul, 

förbindelse till bromsade hjul, bromsbackarnas/bromsklossarnas och beläggens 

fabrikat och typ, effektiva bromsytor, trummornas, klossarnas eller skivornas radie, 

trummornas vikt, justeringsanordningar, relevanta delar av axeln (axlarna) och 

hjulupphängningen):...................................................................................................
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8.2 Funktionsdiagram, beskrivning och/eller ritning av följande bromsanordningar 

(enligt definitionen i bilaga I, punkt 1.2, till direktiv 71/320/EEG) med 

t.ex. transmission och manöverorgan (konstruktion, korrigering, 

utväxlingsförhållanden, manöverorganets tillgänglighet och placering, 

spärrhjulsmekanism vid mekanisk transmission, egenskaperna hos de viktigaste 

delarna av kopplingsanordningen, cylindrar och kolvar, bromscylindrar eller 

motsvarande komponenter i elektriska bromssystem):

8.2.1 Färdbromssystem: ......................................................................................................

8.2.2 Reservbromssystem:...................................................................................................

8.2.3 Parkeringsbromssystem:.............................................................................................

8.2.4 Eventuellt ytterligare bromssystem:............................................................................

8.2.5 Automatiskt bromssystem för släpvagn: .....................................................................

8.3 Manöverorgan och transmission hos bromssystem för släpvagnar till fordon som är 

avsedda att dra släpvagnar: .........................................................................................

8.4 Fordonet är utrustat för att dra en släpvagn med elektrisk/pneumatisk/hydraulisk (1) 

färdbromsanordning: ja/nej (1)

8.5 ABS-bromsar: ja/nej/valfritt (1)

8.5.1 För fordon med antilåsningsanordning: beskrivning av funktionssätt (även för 

eventuell elektronik), blockdiagram över elektriska förbindelser och diagram över 

hydrauliskt eller pneumatiskt kretslopp: .....................................................................

8.6 Beräkning och kurvor enligt tillägg till punkt 1.1.4.2 i bilaga II till 

direktiv 71/320/EEG (eller, i tillämpliga fall, tillägget till bilaga XI): .........................
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8.7 Beskrivning och/eller ritning av energiförsörjningen (skall även lämnas för 

servobromssystem):....................................................................................................

8.7.1 I fråga om tryckluftsdrivna bromsanordningar, utgångstryck p2 i 

behållaren/behållarna:.................................................................................................

8.7.2 I fråga om vakuumbromsanordningar, den första energinivån i behållaren/behållarna:

8.8 Beräkning av bromsverkan: bestämning av förhållandet mellan den totala 

bromskraften på hjulens rullningsomkrets och den kraft som anbringas på 

manöverorganet:.........................................................................................................

8.9 Kort beskrivning av bromsanordningarna (enligt punkt 1.6 i addendum till tillägg I 

till bilaga IX till direktiv 71/320/EEG): ......................................................................

8.10 Om undantag begärs från typ I-, typ II- eller typ III-provning, ange 

provningsrapportens nummer enligt tillägg 2 till bilaga VII till

direktiv 71/320/EEG: .................................................................................................

8.11 Beskrivning av typen (typerna) avseende tillsatsbromsanordningar: ...........................

9. KAROSSERI

9.1 Typ av karosseri: ........................................................................................................

9.2 Förekommande material samt konstruktion: ...............................................................
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9.3 Dörrar för förare och passagerare, dörrlås och gångjärn

9.3.1 Dörrarnas utformning och antal: .................................................................................

9.3.1.1 Mått, öppningsriktning och största öppningsvinkel: ....................................................

9.3.2 Ritning av lås och gångjärn och deras placering på dörrarna: ......................................

9.3.3 Teknisk beskrivning av lås och gångjärn: ...................................................................

9.3.4 Tillämpliga uppgifter (även om mått) om insteg, fotsteg och nödvändiga

handtag: .....................................................................................................................

9.4 Siktfält (direktiv 77/649/EEG)

9.4.1 Uppgifter om de primära referenspunkterna som är tillräckligt detaljerade för att man 

lätt skall kunna identifiera varje referenspunkt och dess läge i förhållande till övriga 

punkter och den R-punkt som skall kontrolleras: ........................................................

9.4.2 Ritning(ar) eller foto(n) som visar komponenternas placering inom siktfältet 180° 

framåt:........................................................................................................................

9.5 Vindruta och övriga rutor

9.5.1 Vindruta

9.5.1.1 Använda material: ......................................................................................................

9.5.1.2 Monteringssätt:...........................................................................................................

9.5.1.3 Lutningsvinkel: ..........................................................................................................

9.5.1.4 EG-typgodkännandenummer: .....................................................................................




