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9.5.1.5. Tuulilasin apulaitteet ja sijainti, johon ne asennetaan, sekä lyhyt kuvaus kaikista 

siihen liittyvistä sähköisistä/elektronisista osista:........................................................

9.5.2. Muut ikkunat

9.5.2.1. Käytetyt materiaalit: ...................................................................................................

9.5.2.2. EY-tyyppihyväksyntänumero(t): ................................................................................

9.5.2.3. Lyhyt kuvaus auton sivuikkunoiden nostojärjestelmän sähköisistä/elektronisista 

osista (jos sellaisia on):...............................................................................................

9.5.3. Kattoikkunan lasi

9.5.3.1. Käytetyt materiaalit: ...................................................................................................

9.5.3.2. EY-tyyppihyväksyntänumero(t): ................................................................................

9.5.4. Muut lasi-ikkunat

9.5.4.1. Käytetyt materiaalit: ...................................................................................................

9.5.4.2. EY-tyyppihyväksyntänumero(t): ................................................................................

9.6. Tuulilasin pyyhin (pyyhkimet)

9.6.1. Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (myös valokuvat tai piirustukset):........................

9.7. Tuulilasin pesin

9.7.1. Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (myös valokuvat tai piirustukset) tai, jos 

hyväksytty erityisenä teknisenä yksikkönä, EY-tyyppihyväksyntänumero: .................
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9.8. Huurteen- ja sumunpoisto

9.8.1. Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (myös valokuvat tai piirustukset):.................................

9.8.2. Suurin sähkönkulutus: ...... kW

9.9. Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet

9.9.1. Taustapeilit (annetaan kunkin peilin osalta) ................................................................

9.9.1.1. Merkki: ......................................................................................................................

9.9.1.2. EY-tyyppihyväksyntämerkki: .....................................................................................

9.9.1.3. Variantti: ....................................................................................................................

9.9.1.4. Piirustus (piirustukset) peilin tunnistamiseksi, jo(i)ssa esitetään taustapeilien sijainti 

ajoneuvon rakenteeseen nähden:………………..........................................................

9.9.1.5. Kiinnitystavan yksityiskohdat, myös siitä ajoneuvon rakenteen osasta, johon peili on 

kiinnitetty:…. .............................................................................................................

9.9.1.6. Vapaaehtoiset varusteet, jotka voivat vaikuttaa taaksepäin suuntautuvaan 

näkökenttään: .............................................................................................................

9.9.1.7. Säätöjärjestelmän elektronisten osien (jos sellaisia on) lyhyt kuvaus:..........................

9.9.2. Muut epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet kuin peilit:…............................................

9.9.2.1. Tyyppi ja ominaisuudet (esimerkiksi laitteen täydellinen kuvaus):…..........................

9.9.2.1.1. Kun on kyseessä kamera-näyttölaite, havaintoetäisyys (mm), kontrasti, kirkkausalue, 

häikäisyn korjaus, näytön ominaisuudet (mustavalkoinen/väri), kuvantoistotaajuus, 

näytön kirkkausalue:.............................................................................................. ….
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9.9.2.1.2. Riittävän yksityiskohtaiset piirustukset koko laitteen tunnistamista varten, myös 

asennusohjeet; EY-tyyppihyväksyntämerkin paikka on osoitettava piirustuksissa.

9.10. Sisävarusteet

9.10.1. Ajoneuvon sisäiset matkustajien turvalaitteet (direktiivi 74/60/ETY)

9.10.1.1. Yleispiirustus tai valokuvat, joissa näkyy ulkonevien osien sijainti:...................

9.10.1.2. Valokuva tai piirustus, jossa näkyy vertailulinja ja raja-alue (direktiivin 74/60/ETY 

liitteessä I oleva 2.3.1 kohta): ............................................................................

9.10.1.3. Valokuvat, piirustukset tai räjäytyskuva sisävarusteista, myös matkustajatilan osista 

ja käytetyistä materiaaleista (lukuun ottamatta sisäpuolisia taustapeilejä), 

hallintalaitteiden järjestelystä, katosta ja kattoluukusta, selkänojasta, istuimista ja 

istuinten takaosasta (direktiivin 74/60/ETY liitteessä I oleva 3.2 kohta):............

9.10.2. Hallintalaitteiden, merkkivalaisimien ja osoittimien järjestely ja tunnistaminen

9.10.2.1. Valokuvat ja/tai piirustukset tunnusten, hallintalaitteiden, merkkivalaisimien ja 

osoittimien tunnusten järjestelystä: ....................................................................

9.10.2.2. Valokuvat ja/tai piirustukset, joissa esitetään hallintalaitteiden, merkkivalaisimien ja 

osoittimien tunnistustapa sekä soveltuvin osin valokuvat tai piirustukset direktiivissä 

78/316/ETY mainituista ajoneuvon osista:.........................................................

9.10.2.3. Tiivistelmätaulukko...........................................................................................

Ajoneuvo on varustettu seuraavilla direktiivin 78/316/ETY liitteen II ja III mukaisilla 

hallintalaitteilla, osoittimilla ja ilmaisimilla:
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Hallintalaitteet, ilmaisimet ja osoittimet, joiden tunnistaminen on pakollista, kun ne on asennettu 

ajoneuvoon, sekä tähän tarkoitukseen käytettävät tunnukset

Tunnus-
nro Laite

Hallintalaite / 
osoitin 

käytettävissä(1)

Merkitty 
tunnuksella(1)

jossa 
(2)

Ilmaisin 
käytettä-

vissä

Merkitty 
tunnuksella(1)

jossa 
(2)

1 Valaisimien 
pääkytkin

OK (10)

2 Lähivalaisimet

3 Kaukovalaisimet

4 Etu-/takavalaisimet 
(sivuvalaisimet)

5 Etusumuvalaisimet

6 Takasumuvalaisimet

7 Ajovalaisimien 
säätölaite

8 Pysäköintivalaisimet

9 Suuntavalaisimet

10 Hätävilkku

11 Tuulilasin pyyhin

12 Tuulilasin pesin

13 Tuulilasin yhdistetty 
pyyhin ja pesin

14 Ajovalaisimien 
pesulaite
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Tunnus-
nro Laite

Hallintalaite / 
osoitin 

käytettävissä(1)

Merkitty 
tunnuksella(1)

jossa 
(2)

Ilmaisin 
käytettä-

vissä

Merkitty 
tunnuksella(1)

jossa 
(2)

15 Tuulilasin huurteen-
ja sumunpoistolaite

16 Takalasin huurteen-
ja sumunpoistolaite

17 Tuuletin

18 Dieselin 
hehkutuslaite

19 Rikastin

20 Jarruhäiriö

21 Polttoaineen määrä

22 Akun lataus

23 Moottorin 
jäähdytysnesteen 
lämpötila

(1) x = kyllä
– = ei ole tai ei ole erikseen saatavissa
o = valinnainen.

(2) d = sijoitettu suoraan hallintalaitteeseen, osoittimeen tai ilmaisimeen
c = välittömässä läheisyydessä.
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Hallintalaitteet, ilmaisimet ja osoittimet, joiden tunnistaminen on vapaaehtoista, kun ne on 

asennettu ajoneuvoon, sekä tähän tarkoitukseen käytettävät tunnukset

Tunnus 
nro Laite

Hallintalaite / 
osoitin 

käytettävissä(1)

Merkitty 
tunnuksella 

(1)

jossa 
(2)

Ilmaisin 
käytettä-

vissä

Merkitty 
tunnuksella (1)

jossa 
(2)

1 Seisontajarru

2 Takalasin pyyhin

3 Takalasin pesin

4 Tuulilasin yhdistetty 
pyyhin ja pesin

5 Jaksoittainen 
tuulilasin pyyhin

6 Äänimerkinantolaite

7 Etukansi

8 Takakansi

9 Turvavyö

10 Moottorin 
öljynpaine

11 Lyijytön bensiini

…

…

…

(1) x = kyllä
– = ei ole tai ei ole erikseen saatavissa
o = valinnainen.

(2) d = sijoitettu suoraan hallintalaitteeseen, osoittimeen tai ilmaisimeen
c = välittömässä läheisyydessä.
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9.10.3. Istuimet

9.10.3.1. Lukumäärä: .......................................................................................................

9.10.3.2. Sijainti ja järjestely:...........................................................................................

9.10.3.2.1. Istumapaikkojen lukumäärä:..............................................................................

9.10.3.2.2. Sellainen istuin (sellaiset istuimet), joka (jotka) on suunniteltu käytettäväksi 

(käytettäviksi) ainoastaan silloin, kun ajoneuvo on paikallaan: ..........................

9.10.3.3. Massa:...............................................................................................................

9.10.3.4. Ominaisuudet: sellaisten istuimien osalta, joita ei ole EY-tyyppihyväksytty osina, 

esitetään kuvaus ja piirustus

9.10.3.4.1. istuimista ja niiden kiinnityspisteistä: ................................................................

9.10.3.4.2. säätöjärjestelmästä:............................................................................................

9.10.3.4.3. säätö- ja lukitusjärjestelmistä:............................................................................

9.10.3.4.4. turvavöiden kiinnityspisteistä, (jos ne kuuluvat istuinrakenteeseen): ..................

9.10.3.4.5. kiinnityspisteinä käytetyistä ajoneuvon osista:...................................................

9.10.3.5. R-pisteen koordinaatit tai piirustus (x)

9.10.3.5.1. Kuljettajan istuin: ..............................................................................................

9.10.3.5.2. Kaikki muut istumapaikat:.................................................................................



9911/3/06 REV 3 48
LIITE I DG C I FI

9.10.3.6. Suunniteltu istuimen selkänojan kaltevuuskulma

9.10.3.6.1. Kuljettajan istuin: ..............................................................................................

9.10.3.6.2. Kaikki muut istumapaikat:.................................................................................

9.10.3.7. Istuimen säätöalue

9.10.3.7.1. Kuljettajan istuin: ..............................................................................................

9.10.3.7.2. Kaikki muut istumapaikat:.................................................................................

9.10.4. Pääntuet

9.10.4.1. Pääntukien tyyppi (tyypit): kiinteä/irrotettava/erillinen (1)

9.10.4.2. EY-tyyppihyväksyntänumero(t), (jos saatavissa): ..............................................

9.10.4.3. Niiden pääntukien osalta, joita ei ole vielä hyväksytty

9.10.4.3.1. Yksityiskohtainen kuvaus pääntuesta, erityisesti täytemateriaalin tai -materiaalien 

luonteen osalta sekä soveltuvin osin tyyppihyväksyttäväksi haetun istuintyypin tuki-

ja kiinnityskappaleiden eritelmät ja sijainti: .......................................................

9.10.4.3.2. "erityisen" pääntuen osalta

9.10.4.3.2.1. Yksityiskohtainen kuvaus rakennealueesta, johon pääntuki on tarkoitus 

kiinnittää: ..........................................................................................................

9.10.4.3.2.2. Mittapiirustukset rakenteen ja pääntuen ominaisista osista:................................
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9.10.5. Matkustajatilan lämmitysjärjestelmät

9.10.5.1. Lyhyt kuvaus ajoneuvotyypistä lämmitysjärjestelmän osalta, jos lämmitysjärjestelmä 

käyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpöä: ......................................................

9.10.5.2. Ajoneuvotyypin yksityiskohtainen kuvaus lämmityksen osalta, jos lämmönlähteenä 

käytetään moottorin jäähdytysilmaa tai pakokaasuja, mukaan lukien:

9.10.5.2.1. Järjestelypiirustus lämmitysjärjestelmästä, jossa esitetään sen sijainti 

ajoneuvossa: ......................................................................................................

9.10.5.2.2. Järjestelypiirustus pakokaasuja käyttävien lämmitysjärjestelmien lämmönvaihtimesta 

tai osista, joissa lämmönvaihto tapahtuu (lämmitysjärjestelmät, jotka käyttävät 

moottorin jäähdytysilmaa lämmitykseen): .........................................................

9.10.5.2.3. Poikkileikkauspiirustus vastaavasti lämmönvaihtimesta tai osista, joissa 

lämmönvaihto tapahtuu, sekä seinämäpaksuudesta, käytetyistä materiaaleista ja 

pinnan ominaisuuksista: ....................................................................................

9.10.5.2.4. Eritelmät on annettava myös muista tärkeistä lämmitysjärjestelmän osista, kuten 

tuulettimesta rakennetavan ja teknisten tietojen osalta:
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9.10.5.3. Ajoneuvotyypin lyhyt kuvaus polttolämmitysjärjestelmän ja automaattisen 

valvontajärjestelmän osalta:…...........................................................................

9.10.5.3.1. Järjestelypiirustus polttolämmittimestä, ilmanottojärjestelmästä, 

pakokaasujärjestelmästä, polttoainesäiliöstä, polttoaineensyöttöjärjestelmästä 

(venttiilit mukaan luettuina) sekä sähköisistä kytkennöistä siten, että näiden sijainti 

ajoneuvossa käy ilmi.

9.10.5.4. Suurin sähkönkulutus: ...... kW

9.10.6. Osat, jotka vaikuttavat ohjauslaitteen käyttäytymiseen törmäyksessä (direktiivi 

74/297/ETY)

9.10.6.1. Yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen ja/tai piirustuksineen ajoneuvotyypistä 

ohjauslaitteen etupuolella olevan osan rakenteen, mittojen, muotojen ja 

rakennemateriaalien osalta sekä niistä osista, jotka on suunniteltu vaimentamaan 

energiaa törmäyksen kohdistuessa ohjauslaitteeseen: .........................................

9.10.6.2. Valokuva(t) ja/tai piirustus (piirustukset) muista kuin 9.10.6.1 kohdassa esitetyistä 

ajoneuvon osista, jotka valmistaja on tutkimuslaitoksen hyväksymällä tavalla 

katsonut vaikuttavan ohjauslaitteen käyttäytymiseen törmäyksessä:...................

9.10.7. Tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisärakenteissa käytettyjen materiaalien 

palokäyttäytyminen (direktiivi 95/28/EY)

9.10.7.1. Katon sisäverhoilussa käytetty materiaali (käytetyt materiaalit)



9911/3/06 REV 3 51
LIITE I DG C I FI

9.10.7.1.1. Osan EY-tyyppihyväksyntänumero(t), jos saatavissa: ........................................

9.10.7.1.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.1.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.1.2.2. Seos-/yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1):..................................

9.10.7.1.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1):........................................................................................

9.10.7.1.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus:.... / ...... mm

9.10.7.2. Taka- ja sivuseiniin käytetty (käytetyt) materiaali(t)

9.10.7.2.1. Osan tyyppihyväksyntänumero(t), jos saatavissa: ..............................................

9.10.7.2.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.2.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.2.2.2. Seos-/yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): ..................................

9.10.7.2.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1):........................................................................................

9.10.7.2.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus:.... /.... mm

9.10.7.3. Lattiaan käytetty (käytetyt) materiaali(t)

9.10.7.3.1. Osan EY-tyyppihyväksyntänumero(t), jos saatavissa: ........................................

9.10.7.3.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.3.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.3.2.2. Seos-/yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): ..................................

9.10.7.3.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1):........................................................................................
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9.10.7.3.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus:.... /.... mm

9.10.7.4. Istuimien verhoiluun käytetty (käytetyt) materiaali(t)

9.10.7.4.1. Osan EY-tyyppihyväksyntänumero(t), jos saatavissa: ........................................

9.10.7.4.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.4.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.4.2.2. Seos-/yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): ..................................

9.10.7.4.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1):........................................................................................

9.10.7.4.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus:.... / ...... mm

9.10.7.5. Lämmitys- ja ilmastointiputkissa käytetty (käytetyt) materiaali(t)

9.10.7.5.1. Osan EY-tyyppihyväksyntänumero(t), jos saatavissa: ........................................

9.10.7.5.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.5.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.5.2.2. Seos-/yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): ..................................

9.10.7.5.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1):........................................................................................

9.10.7.5.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus:.... / ...... mm

9.10.7.6. Kattotelineessä käytetty (käytetyt) materiaali(t)

9.10.7.6.1. Osan EY-tyyppihyväksyntänumero(t), jos saatavissa: ........................................

9.10.7.6.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.6.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......
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9.10.7.6.2.2. Seos-/yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): ..................................

9.10.7.6.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1):........................................................................................

9.10.7.6.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus:.... / ...... mm

9.10.7.7. Muita tarkoituksia varten käytetty (käytetyt) materiaali(t)

9.10.7.7.1. Käyttötarkoitukset: ............................................................................................

9.10.7.7.2. Osan EY-tyyppihyväksyntänumero(t), jos saatavissa: ........................................

9.10.7.7.3. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.7.3.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.7.3.2. Seos-/yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): ..................................

9.10.7.7.3.3. Pinnoitteen tyyppi (1):........................................................................................

9.10.7.7.3.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus:.... / .... mm

9.10.7.8. Täydellisinä laitteina hyväksytyt osat (istuimet, väliseinät, kattotelineet jne.)

9.10.7.8.1. Osan EY-tyyppihyväksyntänumero(t):...............................................................

9.10.7.8.2. Täydellisen laitteen osalta: istuin, väliseinä, kattotelineet jne. (1)

9.11. Ulkonevat osat (direktiivi 74/483/ETY ja direktiivi 92/114/ETY)

9.11.1. Yleisjärjestely (piirustus tai valokuvat), jossa esitetään ulkonevien osien 

sijainti: ..............................................................................................................
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9.11.2. Valokuvat ja/tai piirustukset esimerkiksi ja soveltuvin osin ovi- ja ikkunapylväistä, 

ilmanottosäleiköistä, jäähdyttimen säleiköstä, tuulilasin pyyhkimistä, sadeveden 

poistokouruista, kahvoista, liukukiskoista, läpistä, ovien saranoista ja lukoista, 

koukuista, silmäkkeistä, koristeosista, merkeistä, tunnuksista ja syvennyksistä sekä 

kaikista muista ulkonevista ja ulkopinnan osista (esim. valaisinlaitteet), joita voidaan 

pitää olennaisina. Jos edellisessä lauseessa luetellut osat eivät ole olennaisia, ne 

voidaan dokumentointia varten korvata valokuvilla, joissa on tarvittaessa mukana 

mitat ja/tai teksti:...............................................................................................

9.11.3. Direktiivin 74/483/ETY liitteessä I olevan 6.9.1 kohdan mukaiset piirustukset 

ulkopinnan osista:..............................................................................................

9.11.4. Piirustus puskureista:.........................................................................................

9.11.5. Piirustus lattialinjasta: .......................................................................................

9.12. Turvavyöt ja/tai muut turvajärjestelmät
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9.12.1. Turvavöiden ja -järjestelmien lukumäärä ja sijainti ja istuimet, joissa niitä voidaan 

käyttää:

(L = vasen puoli, R = oikea puoli, C = keskellä)

Täydellinen EY-
tyyppihyväksyntä

merkintä

Variantti, jos 
sellainen on

Vyön korkeuden säätölaite 
(kyllä/ei/valinnainen)

L

CEnsimmäinen 
istuinrivi

R

L

CToinen 
istuinrivi (1)

R

(1) Taulukkoa voidaan laajentaa tarvittaessa niiden ajoneuvojen osalta, joissa on enemmän 
kuin kaksi istuinriviä tai joissa on ajoneuvon leveyssuunnassa enemmän kuin kolme 
istuinta.
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9.12.2. Muiden turvajärjestelmien luonne ja sijainti (ilmoitettava kyllä/ei/valinnainen):

(L = vasen puoli, R = oikea puoli, C = keskellä)

Ilmatyyny edessä Ilmatyyny sivulla Turvavyön esikiristyslaite

L

CEnsimmäinen 
istuinrivi

R

L

CToinen 
istuinrivi (1)

R

(1) Taulukkoa voidaan laajentaa tarvittaessa niiden ajoneuvojen osalta, joissa on enemmän 
kuin kaksi istuinriviä tai joissa on ajoneuvon leveyssuunnassa enemmän kuin kolme 
istuinta.

9.12.3. Turvavöiden kiinnityspisteiden lukumäärä ja sijainti sekä niiden osoittaminen 

direktiivin 76/115/ETY mukaisiksi (eli EY-tyyppihyväksyntänumero tai 

testausseloste): ..................................................................................................

9.12.4. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (jos sellaisia on): ........................

9.13. Turvavöiden kiinnityspisteet

9.13.1. Korista olevat valokuvat tai piirustukset, joissa näkyy todellisten ja tehollisten 

kiinnityspisteiden sijainti ja mitat sekä R-pisteet:...............................................

9.13.2. Piirustukset vöiden kiinnityspisteistä ja ajoneuvon rakenneosista, joihin ne on 

kiinnitetty (sekä käytettyjen materiaalien luonteesta):........................................



9911/3/06 REV 3 57
LIITE I DG C I FI

9.13.3. Ajoneuvon kiinnityspisteisiin, joilla ajoneuvo on varustettu, asennettaviksi 

hyväksyttyjen turvavöiden tyyppien (**) merkintä:

Kiinnityspisteen sijainti

Ajoneuvon 
rakenne

Istuimen 
rakenne

Ensimmäinen istuinrivi

Oikeanpuoleinen 
istuin

alemmat 
kiinnityspisteet

ylemmät 
kiinnityspisteet

ulkopuolella
sisäpuolella

Keski-istuin

alemmat 
kiinnityspisteet

ylemmät 
kiinnityspisteet

oikealla
vasemmalla

Vasemman-
puoleinen istuin

alemmat 
kiinnityspisteet

ylemmät 
kiinnityspisteet

ulkopuolella
sisäpuolella

Toinen istuinrivi (1)

Oikeanpuoleinen 
istuin

alemmat 
kiinnityspisteet

ylemmät 
kiinnityspisteet

ulkopuolella
sisäpuolella

Keski-istuin

alemmat 
kiinnityspisteet

ylemmät 
kiinnityspisteet

oikealla
vasemmalla

Vasemman-
puoleinen istuin

alemmat 
kiinnityspisteet

ylemmät 
kiinnityspisteet

ulkopuolella
sisäpuolella

(1) Taulukkoa voidaan laajentaa tarvittaessa niiden ajoneuvojen osalta, joissa on enemmän 
kuin kaksi istuinriviä tai joissa on ajoneuvon leveyssuunnassa enemmän kuin kolme 
istuinta.
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9.13.4. Kuvaus erikoistyyppisestä turvavyöstä, jonka yksi kiinnityspiste sijaitsee istuimen 

selkänojassa tai joka sisältää energiaa vaimentavan laitteen: ..............................

9.14. Takarekisterikilpien sijainti (ilmoitetaan soveltuvin osin mitta-alue, piirustuksia 

voidaan käyttää soveltuvin osin)

9.14.1. Yläreunan korkeus tienpinnasta: ........................................................................

9.14.2. Alareunan korkeus tienpinnasta: ........................................................................

9.14.3. Keskiviivan etäisyys ajoneuvon pituussuuntaisesta keskitasosta: .......................

9.14.4. Etäisyys ajoneuvon vasemmasta reunasta: .........................................................

9.14.5. Mitat (pituus x leveys):......................................................................................

9.14.6. Kaltevuus pystytasosta: .....................................................................................

9.14.7. Näkyvyyskulma vaakatasossa:...........................................................................

9.15. Alleajosuoja takana (direktiivi 70/221/ETY)

9.15.0. Alleajosuoja: kyllä/ei/keskeneräinen (1)

9.15.1. Piirustus asianomaisista ajoneuvon alleajosuojan osista takana, eli piirustus 

ajoneuvosta tai alustasta sekä takimmaisen akselin sijainnista ja asennuksesta, 

piirustus takana olevien alleajosuojien asennuksesta tai varusteista. Jos alleajosuoja 

ei ole erityislaite, piirustuksessa on selvästi osoitettava, että vaaditut mitat täyttyvät:

..........................................................................................................................
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9.15.2. Erityislaitteen osalta täydellinen kuvaus ja/tai piirustus takana olevasta 

alleajosuojasta (sekä lisävarusteista), tai jos se on hyväksytty erityisenä teknisenä 

yksikkönä, EY-tyyppihyväksyntänumero: .........................................................

9.16. Pyörien roiskesuojat (direktiivi 78/549/ETY)

9.16.1. Lyhyt kuvaus ajoneuvosta pyörien roiskesuojien osalta: ....................................

9.16.2. Pyörien roiskesuojista ja niiden sijainnista ajoneuvossa olevat yksityiskohtaiset 

piirustukset, joissa näkyy direktiivin 78/549/ETY liitteessä I olevassa 

kuvassa 1 määrätyt mitat ja joissa otetaan huomioon äärimmäiset 

rengas/pyöräyhdistelmät:...................................................................................

9.17. Lakisääteiset kilvet (direktiivi 76/114/ETY)

9.17.1. Valokuvat ja/tai piirustukset lakisääteisten kilpien ja merkintöjen sekä ajoneuvon 

valmistenumeron sijainnista: .............................................................................

9.17.2. Valokuvat ja/tai piirustukset kilpien ja merkintöjen virallisesta osasta (esimerkki ja 

maininta mitoista):.............................................................................................

9.17.3. Valokuvat ja/tai piirustukset ajoneuvon valmistenumerosta (esimerkki ja maininta 

mitoista): ...........................................................................................................

9.17.4. Valmistajan ilmoitus siitä, että direktiivin 76/114/ETY liitteessä II olevan 

1.1.1 kohdan vaatimuksia noudatetaan
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9.17.4.1. Toisen ja soveltuvin osin kolmannen jakson merkkien merkitys ISO:n standardi 

3779 - 1983 5.3 kohdan vaatimusten täyttämiseksi on selvitettävä: ....................

9.17.4.2. Jos toisen jakson merkkejä käytetään ISO:n standardi 3779 - 1983 5.4 kohdan 

vaatimusten täyttämiseksi, nämä merkit on esitettävä: .......................................

9.18. Radiohäiriöiden vaimennus

9.18.1. Kuvaus ja piirustukset/valokuvat moottoritilan muodostavan korirakenteen 

osan sekä lähinnä sitä sijaitsevan matkustajatilan osan muodoista ja rakenne-

materiaaleista: ...................................................................................................

9.18.2. Piirustukset tai valokuvat moottoritilassa olevien metalliosien sijainneista (esim. 

lämmityslaitteet, varapyörä, ilmansuodatin, ohjausmekanismi jne.): ..................

9.18.3. Taulukko ja piirustus radiohäiriöiden vaimennuslaitteista:.................................

9.18.4. Tasavirtavastusten tiedot ja nimellisarvo sekä, jos kyseessä on resistiiviset 

sytytyskaapelit, tiedot niiden nimellisestä vastuksesta metriä kohden: ...............

9.19. Sivusuojat (direktiivi 89/297/ETY)

9.19.0. Sivusuojat: kyllä/ei/keskeneräinen(1)
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9.19.1. Piirustus asianomaisista ajoneuvon sivusuojien osista, eli piirustus ajoneuvosta ja/tai 

alustasta sekä akselin (akselien) sijainnista ja asennuksesta, piirustus 

sivusuojalaitteen (sivusuojalaitteiden) asennuksesta ja/tai varusteista. Jos sivusuojaus 

saavutetaan ilman sivusuojalaitetta (sivusuojalaitteita), piirustuksessa on selvästi 

osoitettava, että vaaditut mitat täyttyvät:............................................................

9.19.2. Sivusuojalaitteen (sivusuojalaitteiden) osalta täydellinen kuvaus tai piirustus 

kyseisestä laitteesta (kyseisistä laitteista) (myös asennuksesta ja kiinnityksestä) tai 

sen (niiden) EY-tyyppihyväksyntänumero(t): ....................................................

9.20. Roiskeenestojärjestelmä (direktiivi 91/226/ETY)

9.20.0. Roiskeenestojärjestelmä: kyllä/ei/keskeneräinen(1)

9.20.1. Lyhyt kuvaus roiskeenestojärjestelmästä ja sen osista:.......................................

9.20.2. Roiskeenestojärjestelmän ja sen sijainnin ajoneuvossa osoittavat yksityiskohtaiset 

piirustukset, joissa näkyy direktiivin 91/226/ETY liitteen III kuvissa tarkoitetut mitat 

ja joissa otetaan huomioon äärimmäiset rengas/pyöräyhdistelmät: .....................

9.20.3. Roiskeenestojärjestelmän (roiskeenestojärjestelmien) EY-

tyyppihyväksyntänumero(t), jos sellainen (sellaisia) on: ....................................

9.21. Iskunkestävyys sivutörmäyksessä (direktiivi 96/27/EY)



9911/3/06 REV 3 62
LIITE I DG C I FI

9.21.1. Yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen ja/tai piirustuksineen ajoneuvosta kuljettaja-

ja matkustajatilan (ulkoa ja sisältä) sivuseinien rakenteen, mittojen, muodon ja 

rakennusmateriaalien osalta turvajärjestelmää koskevat yksityiskohdat tarvittaessa 

mukaan luettuna ................................................................................................

9.22. Alleajosuoja edessä

9.22.1. Piirustus asianomaisista ajoneuvon alleajosuojan osista edessä, eli piirustus 

ajoneuvosta ja/tai alustasta sekä piirustus edessä olevien alleajosuojien sijainnista ja 

asennuksesta ja/tai varusteista. Jos alleajosuoja ei ole erityislaite, piirustuksessa on 

selvästi osoitettava, että vaaditut mitat täyttyvät: ...............................................

9.22.2. Erityislaitteen osalta täydellinen kuvaus ja/tai piirustus edessä olevasta 

alleajosuojasta (sekä lisävarusteista), tai jos se on hyväksytty erityisenä teknisenä 

yksikkönä, EY-tyyppihyväksyntänumero: .........................................................

9.23. Jalankulkijoiden suojelu

9.23.1. Ajoneuvon yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen ja/tai piirustuksineen rakenteen, 

mittojen, asiaankuuluvien vertailulinjojen sekä ajoneuvon etuosan materiaalien osalta 

(sisältä ja ulkoa) on toimitettava. Tähän kuvaukseen olisi sisällytettävä 

yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesti asennetuista aktiivisista turvajärjestelmistä.
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10. VALAISIN- JA MERKKIVALOLAITTEET

10.1. Taulukko kaikista laitteista: lukumäärä, merkki, malli, EY-

tyyppihyväksyntämerkintä, kaukovalaisimien suurin valonvoimakkuus, väri, 

ilmaisimet: ........................................................................................................

10.2. Piirustus valaisin- ja merkkivalolaitteiden sijainnista:........................................

10.3. Jokaisen direktiivissä 76/756/ETY tarkoitetun valaisimen ja heijastimen osalta 

ilmoitetaan seuraavat tiedot (kirjallisena ja/tai kaaviona)

10.3.1. Piirustus, jossa esitetään valaisevan pinnan laajuus:...........................................

10.3.2. Menetelmä näkyvän pinnan määrittämiseksi (direktiivin 76/756/ETY liitteessä II 

olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen 2.10 kohta):...............................

10.3.3. Vertailuakseli ja -keskipiste:..............................................................................

10.3.4. Peitettävien valaisimien toimintatapa:................................................................

10.3.5. Erityiset asennus- ja johdotusmääräykset:..........................................................

10.4. Lähivalaisimet: tavanomainen suuntaus direktiivin 76/756/ETY liitteessä II olevassa 

1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen 6.2.6.1 kohdan mukaisesti

10.4.1. Alkusäätöarvo: ..................................................................................................

10.4.2. Osoittimen sijainti: ............................................................................................
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10.4.3. Ajovalaisimien säätölaitteen kuvaus/piirustus 
(1) ja tyyppi (esim. automaattinen, 
portaittaisesti käsisäätöinen, portaattomasti 
käsisäätöinen):................................................

10.4.4. Hallintalaite:...................................................

10.4.5. Reference marks:............................................

10.4.6. Kuormitusolosuhteita koskevat merkit:...........

Sovelletaan ainoastaan 
ajovalaisimien 
säätölaitteella 
varustettuihin 
ajoneuvoihin

10.5. Muiden sähköisten/elektronisten osien kuin valaisimien lyhyt kuvaus (jos sellaisia 

on): ....................................................................................................... ............

11. VETOAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN TAI PUOLIPERÄVAUNUJEN 

VÄLISET KYTKENNÄT

11.1. Asennetun tai asennettavan kytkentälaitteen (asennettujen tai asennettavien 

kytkentälaitteiden) luokka ja tyyppi: ..................................................................

11.2. Asennetun kytkentälaitteen (asennettujen kytkentälaitteiden) ominaisuudet D, U, S ja 

V taikka asennettavan kytkentälaitteen (asennettavien kytkentälaitteiden) 

vähimmäisominaisuudet D, U, S ja V: ...... daN

11.3. Ohjeet vetokytkintyypin kiinnittämisestä ajoneuvoon ja valokuvat tai piirustukset 

valmistajan ilmoittamista ajoneuvossa olevista kiinnityskohdista; lisätiedot, jos 

vetokytkintyypin käyttö on rajoitettu ajoneuvotyypin tiettyihin variantteihin tai 

versioihin: .........................................................................................................

11.4. Tiedot erityisten vetokorvakkeiden tai asennuslevyjen asennuksesta:.................

11.5. EY-tyyppihyväksyntänumero(t): .......................................................................
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12. MUUTA

12.1. Äänimerkinantolaite (äänimerkinantolaitteet)

12.1.1. Laitteen (laitteiden) sijainti, kiinnitystapa, paikalleen asentaminen ja suuntaus sekä 

mitat:.................................................................................................................

12.1.2. Laitteiden lukumäärä: ........................................................................................

12.1.3. EY-tyyppihyväksyntänumero(t): .......................................................................

12.1.4. Sähköinen/pneumaattinen(1) piirikaavio: ...........................................................

12.1.5. Nimellisjännite tai -paine:..................................................................................

12.1.6. Piirustus kiinnityslaitteesta: ...............................................................................

12.2. Laitteet ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi

12.2.1. Suojauslaite

12.2.1.1. Yksityiskohtainen kuvaus ajoneuvotyypistä ohjauksen tai yksikön järjestelyn ja 

rakenteen sekä sen yksikön osalta, johon suojauslaite vaikuttaa:........................

12.2.1.2. Piirustukset laitteista ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi ja niiden 

asennuksesta ajoneuvoon:..................................................................................

12.2.1.3. Laitteen tekninen kuvaus: ..................................................................................

12.2.1.4. Tiedot käytetyistä lukkoyhdistelmistä:...............................................................
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12.2.1.5. Ajoneuvon ajonestolaite

12.2.1.5.1. EY-tyyppihyväksyntänumero, jos saatavissa: ....................................................

12.2.1.5.2. Niiden ajonestolaitteiden osalta, joita ei ole vielä hyväksytty

12.2.1.5.2.1. Yksityiskohtainen kuvaus ajoneuvon ajonestolaitteesta ja sen tahatonta aktivointia 

vastaan toteutetuista toimenpiteistä:...................................................................

12.2.1.5.2.2. Järjestelmä(t), johon (joihin) ajonestolaite vaikuttaa: .........................................

12.2.1.5.2.3. Toimivien vaihdeltavien koodien lukumäärä, jos sellaisia on: ............................

12.2.2. Hälytysjärjestelmä (jos sellainen on)

12.2.2.1. EY-tyyppihyväksyntänumero, jos saatavissa: ....................................................

12.2.2.2. Niiden hälytysjärjestelmien osalta, joita ei ole vielä hyväksytty

12.2.2.2.1. Hälytysjärjestelmän ja asennettuun hälytysjärjestelmään liittyvien ajoneuvon osien 

yksityiskohtainen kuvaus:..................................................................................

12.2.2.2.2. Hälytysjärjestelmän muodostavien pääosien luettelo: ........................................

12.2.3. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (jos sellaisia on): ........................

12.3. Hinauslaite (hinauslaitteet)

12.3.1. Edessä: koukku/silmukka/muu(1)

12.3.2. Takana: koukku/silmukka/muu/ei ole(1)

12.3.3. Sellainen piirustus tai valokuva alustasta / korin alueesta, jossa näkyy hinauslaitteen 

(hinauslaitteiden) sijainti, rakenne ja asennus: ...................................................
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12.4. Yksityiskohdat mahdollisista moottoriin liittymättömistä laitteista, jotka on 

suunniteltu vaikuttamaan polttoaineen kulutukseen (ellei sellaista laitetta ole käsitelty 

muissa kohdissa): ..............................................................................................

12.5. Yksityiskohdat mahdollisista moottoriin liittymättömistä laitteista, jotka on 

suunniteltu melun vähentämiseen (ellei sellaista laitetta ole käsitelty muissa 

kohdissa): ..........................................................................................................

12.6. Nopeudenrajoittimet (direktiivi 92/24/ETY)

12.6.1. Valmistaja(t): ....................................................................................................

12.6.2. Tyyppi (tyypit): .................................................................................................

12.6.3. EY-tyyppihyväksyntänumero(t), (jos saatavissa): ..............................................

12.6.4. Nopeus tai nopeusalue, johon nopeudenrajoitin voidaan asettaa: ...... km/h

12.7. Taulukko ajoneuvon (ajoneuvojen) mahdollisten radiolähettimien asennuksesta ja 

käytöstä:

taajuuskaistat (Hz) enimmäislähtöteho 

(W)

antennipaikka ajoneuvossa,

asennuksen ja/tai käytön

erityisehdot

Tyyppihyväksynnän hakijan on toimitettava tarvittaessa myös:
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Lisäys 1

Luettelo, jossa ovat kaikki tämän direktiivin alaan (ks. kohdat 2.1.9. ja 2.1.10) 

kuuluvat ja aiemmin luetteloimattomat sähköiset ja/tai elektroniset osat 

(merkkeineen ja tyyppeineen).

Lisäys 2

Kaavio tai piirustus (direktiivin 2004/104/EY piiriin kuuluvien) sähkö- ja 

elektroniikkakomponenttien sijoittelusta ja johdotuksesta yleensä.

Lisäys 3

Kuvaus ajoneuvosta, joka on valittu edustamaan tyyppiä:

Korityyppi:

Ohjauspyörä vasemmalla tai oikealla:

Akseliväli:

Lisäys 4

Valmistajan tai hyväksytyn/tunnustetun laboratorion toimittama(t) relevantti 

testiraportti (-raportit) tyyppihyväksyntätodistuksen laatimista varten.

12.7.1. 24 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu 

ajoneuvo: kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan)

12.7.2. 79 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu 

ajoneuvo: kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan)
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13. MATKUSTAJIEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ, KULJETTAJAN 

ISTUIMEN LISÄKSI ENEMMÄN KUIN KAHDEKSAN ISTUINTA 

KÄSITTÄVIÄ AJONEUVOJA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

13.1. Ajoneuvon luokka (luokka I, luokka II, luokka III, luokka A, luokka B):...........

13.1.1. erityisenä teknisenä yksikkönä hyväksytyn korin EY-tyyppihyväksyntä-

numero:......................................................................................................................

13.1.2. Alustatyypit, joihin voidaan asentaa EY-tyyppihyväksytty kori (valmistaja(t) ja 

keskeneräisen ajoneuvon tyypit): .......................................................................

13.2. Matkustajille varattu alue (m²)

13.2.1. Kokonaisala (S0): ..............................................................................................

13.2.2. Yläkerros (S0a) (1):.............................................................................................

13.2.3. Alakerros (S0b) (1): ............................................................................................

13.2.4. Seisovia matkustajia varten (S1): .......................................................................

13.3. Matkustajien lukumäärä (istuvat ja seisovat):

13.3.1. Kokonaismäärä (N): ..........................................................................................

13.3.2. Yläkerros (Na) (1): .............................................................................................

13.3.3. Alakerros (Nb) (1): .............................................................................................
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13.4. Istuvien matkustajien lukumäärä

13.4.1. Kokonaismäärä (A): ..........................................................................................

13.4.2. Yläkerros (Aa) (1): .............................................................................................

13.4.3. Alakerros (Ab) (1): .............................................................................................

13.5. Käyttöovien lukumäärä: ....................................................................................

13.6. Varauloskäyntien (ovet, ikkunat, kattoluukut, kerrostenvälinen portaikko, 

varauloskäynnille johtava portaikko) lukumäärä: ...............................................

13.6.1. Kokonaismäärä: ................................................................................................

13.6.2. Yläkerros(1):......................................................................................................

13.6.3. Alakerros(1):......................................................................................................

13.7. Matkatavaratilojen koko (m³): ...........................................................................

13.8. Matkatavaroiden kuljetustila katolla (m²): .........................................................

13.9. Ajoneuvoon pääsyä helpottavat tekniset laitteet (esim. rampit, nostolavat, 

niiausjärjestelmät), jos sellaisia on asennettu: ....................................................

13.10. Korirakenteen lujuus

13.10.1. EY-tyyppihyväksyntänumero, jos saatavissa: ....................................................

13.10.2. Niiden korirakenteiden osalta, joita ei ole vielä hyväksytty
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13.10.2.1. Yksityiskohtainen kuvaus ajoneuvotyypin korirakenteesta, myös mitoista, 

muodosta ja rakennemateriaaleista sekä sen mahdollisesta kiinnityksestä alustan 

runkoon:............................................................................................................

13.10.2.2. Piirustus ajoneuvosta sekä niistä sisustuksen osista, jotka vaikuttavat korirakenteen 

tai jäljelle jäävän tilan lujuuteen: .......................................................................

13.10.2.3. Ajokunnossa olevan ajoneuvon painopisteen sijainti pituus-, poikittais- ja 

pystysuunnassa:.................................................................................................

13.10.2.4. Matkustajien uloimpien istuimien keskiviivojen välinen enimmäisetäisyys: ......

13.11. Direktiivin […./…/EY] kohdat, jotka on täytettävä ja osoitettava tämän teknisen 

yksikön osalta:...................................................................................................

14. VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEEN TARKOITETTUJA 

AJONEUVOJA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET (direktiivi 98/91/EY)

14.1. Direktiivin 94/55/EY mukaiset sähkölaitteet

14.1.1. Johdinten ylilämpösuojaus:................................................................................

14.1.2. Katkaisijan tyyppi: ............................................................................................

14.1.3. Akun päävirtakytkimen tyyppi ja toimintatapa: .................................................

14.1.4. Ajopiirturin turvajohtimen sijainti ja sen kuvaus:...............................................

14.1.5. Jatkuvasti jännitteisten asennusten kuvaus. Ilmoitetaan käytetty 

EN-standardi: ....................................................................................................

14.1.6. Ohjaamon takana sijaitsevien sähköasennusten rakenne ja suojaus: ...................
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14.2. Palovaaran ehkäisy

14.2.1. Ohjaamossa olevien vaikeasti syttyvien aineiden tyyppi: ...................................

14.2.2. Ohjaamon taakse asennetun lämpösuojan tyyppi (tarvittaessa): .........................

14.2.3. Moottorin sijainti ja lämpösuojaus:....................................................................

14.2.4. Pakojärjestelmän sijainti ja lämpösuojaus: .........................................................

14.2.5. Hidastimien lämpösuojauksen tyyppi ja rakenne:...............................................

14.2.6. Polttoainekäyttöinen lämmityslaite, rakenne ja sijainti:......................................

14.3. Mahdolliset direktiivin 94/55/EY mukaiset korin erityisvaatimukset

14.3.1. Kuvaus tavasta, jolla täytetään EX/II- ja EX/III-tyypin ajoneuvoille asetettavat 

vaatimukset: ......................................................................................................

14.3.2. Jos ajoneuvo on EX/III-tyyppiä, ulkoa tulevan lämmön kesto:...........................
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Selittävät huomautukset

(*) Merkitään kunkin variantin ylä- ja alarajat.

(**) Ks. käytettävät tunnukset ja merkinnät direktiivin 77/541/ETY liitteessä III olevasta 1.1.3 

ja 1.1.4 kohdasta. Jos kyseessä ovat "S"-tyypin vyöt, määritellään tyypin (tyyppien) 

luonne.

(***) Näitä tietoja ei tarvitse ilmoittaa osien osalta, jos kyseiset tiedot ovat asianomaisessa 

asennusta koskevassa hyväksyntätodistuksessa.

(+) Ajoneuvojen polttoaineena voidaan käyttää sekä bensiiniä että kaasumaista polttoainetta, 

mutta jos bensiinijärjestelmä on asennettu ainoastaan hätätapauksia tai käynnistystä varten 

ja bensiinille tarkoitettuun polttoainesäiliöön mahtuu enintään 15 litraa bensiiniä, 

ajoneuvot katsotaan testaustarkoituksessa ainoastaan kaasumaisella polttoaineella 

toimiviksi ajoneuvoiksi.

(+++) Ainoastaan maastoautojen määrittelytarkoituksessa.

(#) Merkitään siten, että kunkin ajoneuvotyypin teknistä ratkaisua vastaava todellinen arvo käy 

selvästi ilmi.

(1) Tarpeeton viivataan yli (joissakin tapauksissa ei tarvitse yliviivata mitään, jos useampi 

kuin yksi vaihtoehto on voimassa).

(2) Määritellään toleranssi.

(a) Jos laite on tyyppihyväksytty, kuvaus voidaan korvata viittauksella hyväksyntään. Kuvaus 

ei myöskään ole tarpeen, jos osan rakenne selvästi ilmenee oheen liitetyistä kaavioista tai 

piirustuksista. Kussakin kohdassa, jossa piirustuksia tai valokuvia on liitettävä, ilmoitetaan 

vastaavien liitteiden numerot.
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(b) Jos tyypin tunnistustavassa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa 

tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erityisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä 

asiakirjoissa tunnuksella "?" (esim. ABC??123??).

(c) Luokitellaan noudattaen liitteessä II olevassa A jaksossa olevia määritelmiä.

(d) Jos mahdollista, euronormin mukainen nimitys, muussa tapauksessa annetaan:

– kuvaus materiaalista,

– myötöraja,

– vetomurtolujuus,

– venymäraja (prosentteina),

– Brinell-kovuus.

(e) Jos ajoneuvosta on sekä tavanomaisella ohjaamolla että makuuohjaamolla varustettu malli, 

ilmoitetaan massat ja mitat molemmissa tapauksissa.

(f) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.4 kohta.

(g) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.19.2 kohta.

(h) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.20 kohta.

(i) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.5 kohta.

(j) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.1 kohta ja muiden kuin M1-luokan ajoneuvojen osalta: 

direktiivi 97/27/EY, liite I, 2.4.1 kohta.

(k) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.2 kohta ja muiden kuin M1-luokan ajoneuvojen osalta: 

direktiivi 97/27/EY, liite I, 2.4.2 kohta.
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(l) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.3 kohta ja muiden kuin M1-luokan ajoneuvojen osalta: 

direktiivi 97/27/EY, liite I, 2.4.3 kohta.

(m) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.6 kohta.

(n) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.7 kohta.

(na) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.10 kohta.

(nb) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.11 kohta.

(nc) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.9 kohta.

(nd) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.18.1 kohta.

(o) Kuljettajan ja mahdollisen henkilökunnan jäsenen massaksi arvioidaan 75 kg (henkilö 

68 kg ja matkatavarat 7 kg ISO:n standardin 2416 - 1992 mukaisesti), polttonestesäiliö 

täytetään 90-prosenttisesti ja muut nestettä sisältävät järjestelmät (lukuun ottamatta 

jätevesijärjestelmiä) täytetään 100-prosenttisesti valmistajan eritelmien mukaisesti.

(p) "Kytkimen ylitys" on keskiakseliperävaunujen vetokoukun ja taka-akselin 

(taka-akseleiden) keskiviivan välinen etäisyys vaakatasossa.

(q) Erikoismoottoreiden ja -järjestelmien osalta valmistajan on toimitettava tässä tarkoitettuja 

tietoja vastaavat tiedot.

(r) Tämä luku on pyöristettävä lähimpään millimetrin kymmenesosaan.

(s) Tämä luku on laskettava käyttäen arvoa (π = 3,1416) ja pyöristettävä lähimpään cm³:iin.
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(t) Määritetään direktiivin 80/1269/ETY vaatimusten mukaisesti.

(u) Määritetään direktiivin 80/1268/ETY vaatimusten mukaisesti.

(v) Tarvittavat tiedot on annettava kaikkien ehdotettujen varianttien osalta.

(w) Sallitaan 5 prosentin toleranssi.

(x) "R-pisteellä" tai "istuimen vertailupisteellä" tarkoitetaan valmistajan määrittelemää 

suunnittelupistettä kullekin istuimelle ja ne määritetään direktiivin 77/649/ETY 

liitteessä III määritetyn kolmiulotteisen vertailujärjestelmän mukaisesti.

(y) Perävaunujen ja puoliperävaunujen sekä ajoneuvojen osalta, joihin on kytketty perävaunu 

tai puoliperävaunu, jotka aiheuttavat merkittävän pystysuuntaisen kuormituksen 

kytkentälaitteeseen tai vetopöytään, tämä arvo jaettuna tavanomaisella painovoiman 

kiihtyvyydellä sisällytetään suurimpaan teknisesti sallittuun massaan.

(z) "Eteentyönnetyllä ohjauslaitteella" tarkoitetaan asetelmaa, jossa yli puolet moottorin 

pituudesta on tuulilasin etumaisen alareunan pisteen takana ja ohjauspyörän keskiö 

ajoneuvon pituuden ensimmäisessä neljänneksessä.
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LIITE II

AJONEUVOLUOKKIEN JA -TYYPPIEN MÄÄRITTÄMINEN

A. AJONEUVOLUOKAN MÄÄRITTÄMINEN

Ajoneuvoluokat määritellään seuraavan luokituksen mukaisesti:

(Kun seuraavissa määritelmissä viitataan 'enimmäismassaan', tällä tarkoitetaan 'suurinta teknisesti 

sallittua massaa kuormitettuna' liitteessä I olevan 2.8 kohdan mukaisesti).

1. M-luokka: Vähintään nelipyöräiset matkustajien kuljettamista varten 
suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot

M1-luokka: Matkustajien kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut 
ajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi istuimet enintään 
kahdeksalle matkustajalle

M2-luokka: Matkustajien kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut 
ajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi istuimet yli 
kahdeksalle matkustajalle ja joiden suurin massa on enintään 
5 tonnia

M3-luokka: Matkustajien kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut 
ajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi istuimet yli 
kahdeksalle matkustajalle ja joiden suurin massa on yli 5 tonnia

M-luokan ajoneuvojen korityypit ja koodit määritellään tämän liitteen C osan 1 (M1-luokan 

ajoneuvot) ja 2 (M2- ja M3-luokan ajoneuvot) kohdassa kyseisessä osassa määritellyn 

käyttötarkoituksen mukaisesti.
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2. N-luokka: Vähintään nelipyöräiset tavaroiden kuljettamista varten suunnitellut 
ja rakennetut ajoneuvot

N1-luokka: Tavaroiden kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut 
ajoneuvot, joiden suurin massa on enintään 3,5 tonnia

N2-luokka: Tavaroiden kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut 
ajoneuvot, joiden suurin massa on yli 3,5 tonnia, mutta enintään 
12 tonnia

N3-luokka: Tavaroiden kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut 
ajoneuvot, joiden suurin massa on yli 12 tonnia

Puoliperävaunuun tai keskiakseliperävaunuun kytkettäväksi suunnitellun vetoajoneuvon 

osalta ajoneuvon luokitusmassaksi katsotaan vetoajoneuvon massa ajokunnossa, lisättynä 

massalla, joka vastaa puoliperävaunusta tai keskiakseliperävaunusta vetoajoneuvoon 

pystysuunnassa kohdistuvaa suurinta staattista kuormitusta ja, soveltuvin osin, lisättynä 

vetoajoneuvon kuorman suurimmalla massalla.
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N-luokan ajoneuvojen korityypit ja koodit määritellään tämän liitteen C osan 3 kohdassa 

kyseisessä osassa määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.

3. O-luokka: Perävaunut (mukaan luettuna puoliperävaunut)

O1-luokka: Perävaunut, joiden suurin massa on enintään 0,75 tonnia

O2-luokka: Perävaunut, joiden suurin massa on yli 0,75 tonnia, mutta enintään 
3,5 tonnia

O3-luokka: Perävaunut, joiden suurin massa on yli 3,5 tonnia, mutta enintään 
10 tonnia

O4-luokka: Perävaunut, joiden suurin massa on yli 10 tonnia

Puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun osalta perävaunun suurimmaksi 

luokitusmassaksi katsotaan massa, joka vastaa perävaunun tai keskiakseliperävaunun 

akselin tai akseleiden välityksellä maahan kohdistuvaa suurinta pystysuoraa staattista 

kuormitusta, kun perävaunu on kytkettynä vetoajoneuvoon ja kuormitettu suurimpaan 

kuormaansa.

O-luokan ajoneuvojen korityypit ja koodit määritellään tämän liitteen C osan 4 kohdassa 

kyseisessä osassa määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.
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4. Maastoajoneuvot (G-tunnus)

4.1. N1-luokan ajoneuvoja, joiden suurin massa on enintään kaksi tonnia, ja M1-luokan 

ajoneuvoja pidetään maastoautoina, jos:

– niissä on vähintään yksi etu- ja vähintään yksi taka-akseli, jotka on suunniteltu 

vetämään samanaikaisesti, mukaan luettuna ajoneuvot, joissa yksi akselistoista 

voidaan kytkeä irti

– niiden tasauspyörästöistä vähintään yksi voidaan lukita tai ne on varustettu 

vastaavalla järjestelmällä, ja jos niiden laskennallinen mäestälähtökyky ilman 

perävaunua on vähintään 30 %.

Lisäksi ajoneuvojen on täytettävä vähintään viisi seuraavasta kuudesta vaatimuksesta:

– lähestymiskulman on oltava vähintään 25 astetta

– jättökulman on oltava vähintään 20 astetta

– ylityskulman on oltava vähintään 20 astetta

– maavaran etuakselin kohdalla on oltava vähintään 180 mm

– maavaran taka-akselin kohdalla on oltava vähintään 180 mm

– maavaran akseleiden välillä on oltava vähintään 200 mm.
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4.2. N1-luokan ajoneuvoja, joiden suurin massa on suurempi kuin kaksi tonnia, tai N2-, M2- tai 

M3-luokan ajoneuvoja, joiden suurin massa on enintään 12 tonnia, pidetään maastoautoina, 

jos joko niiden kaikki pyörät on suunniteltu samanaikaisesti vetäviksi, mukaan luettuna 

ajoneuvot, joissa yksi akselistoista voidaan kytkeä irti, tai jos ajoneuvot täyttävät seuraavat 

kolme vaatimusta:

– vähintään yksi etu- ja vähintään yksi taka-akseli on suunniteltu vetämään 

samanaikaisesti, mukaan luettuna ajoneuvot, joissa yksi akselistoista voidaan kytkeä 

irti

– vähintään yksi akseliston tasauspyörästöistä voidaan lukita tai on varustettu 

vastaavalla järjestelmällä

– niiden laskennallinen mäestälähtökyky ilman perävaunua on vähintään 25 %.

4.3. M3-luokan ajoneuvoja, joiden suurin massa on yli 12 tonnia, tai N3-luokan ajoneuvoja 

pidetään maastoautoina, jos joko niiden kaikki pyörät on suunniteltu vetämään 

samanaikaisesti, mukaan luettuna ajoneuvot, joissa yksi akselistoista voidaan kytkeä irti, 

tai jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

– vähintään puolet pyöristä on vetäviä

– vähintään yksi akseliston tasauspyörästöistä voidaan lukita tai on varustettu 

vastaavalla järjestelmällä

– niiden laskennallinen mäestälähtökyky ilman perävaunua on vähintään 25 %

– ne täyttävät vähintään neljä seuraavasta kuudesta vaatimuksesta:
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– lähestymiskulman on oltava vähintään 25 astetta

– jättökulman on oltava vähintään 25 astetta

– ylityskulman on oltava vähintään 25 astetta

– maavaran etuakselin kohdalla on oltava vähintään 250 mm

– maavaran akseleiden välillä on oltava vähintään 300 mm

– maavaran taka-akselin kohdalla on oltava vähintään 250 mm.

4.4. Kuormitus- ja tarkastusolosuhteet

4.4.1. N1-luokan ajoneuvojen, joiden suurin massa on enintään kaksi tonnia, ja M1-luokan 

ajoneuvojen on oltava ajokunnossa (jäähdytysneste, voiteluaineet, polttoaine, työkalut, 

varapyörä ja kuljettaja (ks. liitteen I alaviite (°)).

4.4.2. Muut kuin 4.4.1 kohdassa tarkoitetut moottoriajoneuvot on kuormitettava valmistajan 

ilmoittamaan suurimpaan teknisesti sallittuun massaan.

4.4.3. Vaadittu mäestälähtökyky (25 % ja 30 %) tarkastetaan yksinkertaisella laskutoimituksella. 

Poikkeustapauksissa tutkimuslaitos voi kuitenkin pyytää, että sille toimitetaan kyseistä 

tyyppiä edustava ajoneuvo käytännön testiä varten.

4.4.4. Kun mitataan lähestymis- ja jättökulmia sekä ylityskulmia, alleajosuojalaitteita ei oteta 

huomioon.
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4.5. Määrittelyt ja piirustukset maavarasta. (Lähestymis-, jättö- ja ylityskulmien määrittelyt, ks. 

liitteen I alaviitteet (na), (nb) ja (nc).)

4.5.1. "Maavaralla akseleiden välillä" tarkoitetaan maanpinnan tason ja ajoneuvojen alimman 

kiinteän kohdan välistä lyhintä etäisyyttä. Moniakselista teliä pidetään yhtenä akselina.

4.5.2. "Maavaralla akselin kohdalla" tarkoitetaan etäisyyttä, joka määritetään akselin pyörien 

renkaiden (kaksoispyörien osalta sisärenkaiden) kosketuspinnan keskiviivan kautta 

kulkevan ympyrän kaaren korkeimmasta pisteestä, joka koskettaa pyörien välillä 

ajoneuvon alinta kiinteää kohtaa.

Mikään ajoneuvon kiinteä osa ei saa ulottua kuvassa esitetylle viivoitetulle alueelle. 

Tarvittaessa ilmoitetaan maavara useiden akseleiden kohdalla niiden järjestyksen mukaan, 

esimerkiksi 280/250/250.
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4.6. Yhdistetty merkintä

'G'-tunnus yhdistetään joko 'M'- tai 'N'-tunnuksen kanssa. Esimerkiksi maastokäyttöön 

sopivan N1-luokan ajoneuvon merkintä on N1G.

5. "Erikoiskäyttöön tarkoitetulla ajoneuvolla" tarkoitetaan matkustajien tai tavaran 

kuljetukseen tarkoitettua M-, N- tai O-luokan ajoneuvoa, jolla voidaan tehdä erityisiä 

korirakenteita ja/tai varusteita vaativia erityistoimintoja.

5.1. "Matkailuautolla" tarkoitetaan erikoiskäyttöön tarkoitettua M-luokan ajoneuvoa, jossa on 

vähintään seuraavilla varusteilla varustetut majoitustilat:

– istuimia ja pöytä

– makuupaikkoja, jotka voidaan muuntaa istuimista

– keittovälineet sekä

– varastotiloja.

Näiden varusteiden on oltava kiinnitetty tukevasti majoitustilaan; pöytä voidaan kuitenkin 

suunnitella helposti poistettavaksi.

5.2. "Panssariajoneuvolla" tarkoitetaan kuljetettavien matkustajien ja/tai tavaroiden suojeluun 

tarkoitettua ajoneuvoa, joka täyttää panssarointi- ja luodinkestävyysvaatimukset.

5.3. "Ambulanssilla" tarkoitetaan sairaiden tai loukkaantuneiden henkilöiden kuljetukseen 

tarkoitettua M-luokan ajoneuvoa, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten.
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5.4. "Ruumisautolla" tarkoitetaan kuolleiden henkilöiden kuljetukseen tarkoitettua ajoneuvoa, 

jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten.

5.5. "Matkailuperävaunu": ks. ISO:n standardi 3833 - 77, 3.2.1.3 kohta.

5.6. "Ajoneuvonosturilla" tarkoitetaan N3-luokan erikoiskäyttöön tarkoitettua ajoneuvoa, jota ei 

ole varustettu tavaroiden kuljettamista varten, mutta jonka nosturin nostomomentti on yhtä 

suuri tai suurempi kuin 400 kNm.

5.7. "Muilla erikoiskäyttöön tarkoitetuilla ajoneuvoilla" tarkoitetaan 5 kohdassa määriteltyjä 

ajoneuvoja, 5.1–5.6 kohdassa mainittuja ajoneuvoja lukuun ottamatta.

"Erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen" koodit määritellään tämän liitteen C osan 5 kohdassa 

kyseisessä osassa määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.
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B. AJONEUVOTYYPIN MÄÄRITTÄMINEN

1. M1-luokan osalta:

"Tyypillä" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta olennaisilta 

ominaisuuksiltaan:

– valmistaja

– valmistajan tyyppinimitys

– rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

– alusta/pohjalevy (selvät ja olennaiset erot)

– moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi).

Tyypin "variantilla" tarkoitetaan tyypin ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin 

seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

– korimalli (esimerkiksi sedan, viistoperä, coupé, avoauto, station wagon, 

monikäyttöajoneuvo)

– moottori:

– toimintaperiaate (liitteessä III oleva 3.2.1.1 kohta)

– sylintereiden lukumäärä ja järjestely
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– tehoero suurempi kuin 30 % (suurin teho on yli 1,3 kertaa suurempi kuin pienin 

teho)

– sylinteritilavuusero suurempi kuin 20 % (suurin arvo on yli 1,2 kertaa suurempi 

kuin pienin arvo)

– vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin)

– ohjaavat akselit (lukumäärä ja sijainti).

Variantin "versiolla" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka muodostuvat liitteen VIII mukaisesta, 

hyväksyntäasiakirjoissa esitetystä yhdistelmästä.

Seuraavien parametrien monikohtavientejä ei saa yhdistellä samassa versiossa:

– suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna

– moottorin sylinteritilavuus

– suurin nettoteho

– vaihdelaatikon tyyppi ja vaihteiden lukumäärä

– istuinten enimmäismäärä liitteessä II olevan C osan määritelmän mukaisesti.
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2. M2- ja M3-luokan osalta:

"Tyypillä" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta olennaisilta 

ominaisuuksiltaan:

– valmistaja

– valmistajan tyyppinimitys

– luokka

– rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

– alusta/itsekantava kori, yksi/kaksikerroksinen, jäykkä/nivelöity (ilmeiset ja 

perustavaa laatua olevat erot)

– akseleiden lukumäärä

– moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi).

Tyypin "variantilla" tarkoitetaan tyypin ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin 

seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

– luokka matkustajien kuljetuksessa käytettäviä, kuljettajan istuimen lisäksi enemmän 

kuin kahdeksan istuinta käsittäviä ajoneuvoja koskevista erityissäännöksistä

20 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2001/85/EY1 määritelmän mukaisesti (ainoastaan valmiiden ajoneuvojen osalta)

– kuinka pitkälle rakentaminen on edennyt (esimerkiksi valmis/keskeneräinen)

  

1 EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1.
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– moottori:

– toimintaperiaate (liitteessä III oleva 3.2.1.1 kohta)

– sylintereiden lukumäärä ja järjestely

– tehoero suurempi kuin 50 % (suurin teho on yli 1,5 kertaa suurempi kuin pienin 

teho)

– sylinteritilavuusero suurempi kuin 50 % (suurin arvo on yli 1,5 kertaa suurempi 

kuin pienin arvo)

– sijainti (edessä, keskellä, takana)

– suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan ero suurempi kuin 20 % (suurin 

arvo on yli 1,2 kertaa suurempi kuin pienin arvo)

– vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin)

– ohjaavat akselit (lukumäärä ja sijainti).

Variantin "versiolla" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka muodostuvat liitteen VIII mukaisesta, 

hyväksyntäasiakirjoissa esitetystä yhdistelmästä.
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3. N1-, N2- ja N3-luokan osalta:

"Tyypillä" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan seuraavilta olennaisilta 

ominaisuuksiltaan:

– valmistaja

– valmistajan tyyppinimitys

– luokka

– rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

– alusta/pohjalevy (selvät ja olennaiset erot)

– akseleiden lukumäärä

– moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi).

Tyypin "variantilla" tarkoitetaan tyypin ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin 

seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

– korin rakenne (esimerkiksi lava-auto/kippilava-auto/säiliöauto/puoliperävaunun 

vetoajoneuvo) (ainoastaan valmiiden ajoneuvojen osalta)

– kuinka pitkälle rakentaminen on edennyt (esimerkiksi valmis/keskeneräinen)

– moottori:

– toimintaperiaate (liitteessä III oleva 3.2.1.1 kohta)

– sylintereiden lukumäärä ja järjestely
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– tehoero suurempi kuin 50 % (suurin teho on yli 1,5 kertaa suurempi kuin pienin 

teho)

– sylinteritilavuusero suurempi kuin 50 % (suurin arvo on yli 1,5 kertaa suurempi 

kuin pienin arvo)

– suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan ero suurempi kuin 20 % (suurin 

arvo on yli 1,2 kertaa suurempi kuin pienin arvo)

– vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin)

– ohjaavat akselit (lukumäärä ja sijainti).

Variantin "versiolla" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka muodostuvat liitteen VIII mukaisesta, 

hyväksyntäasiakirjoissa esitetystä yhdistelmästä.

4. O1-, O2-, O3- ja O4-luokan ajoneuvojen osalta:

"Tyypillä" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta olennaisilta 

ominaisuuksiltaan:

– valmistaja

– valmistajan tyyppinimitys

– luokka

– rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

– alusta/itsekantava kori (selvät ja olennaiset erot)

– akseleiden lukumäärä
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– varsinainen perävaunu/puoliperävaunu/keskiakseliperävaunu

– jarrujärjestelmän tyyppi (esimerkiksi jarruton/inertia/tehostettu).

Tyypin "variantilla" tarkoitetaan tyypin ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin 

seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

– kuinka pitkälle rakentaminen on edennyt (esimerkiksi valmis/keskeneräinen)

– korimalli (esimerkiksi matkailuperävaunu/lavaperävaunu/säiliöperävaunu) 

(ainoastaan valmiiden/valmistuneiden ajoneuvojen osalta)

– suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan ero suurempi kuin 20 % (suurin 

arvo on yli 1,2 kertaa suurempi kuin pienin arvo)

– ohjaavat akselit (lukumäärä ja sijainti).

Variantin "versiolla" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka

muodostuvat hyväksyntäasiakirjoissa esitetystä yhdistelmästä.

5. Kaikkien luokkien osalta:

Ajoneuvon täydellinen tunnistaminen ainoastaan tyypin, variantin ja version merkinnöistä 

on oltava yhteneväinen käyttöönotettavalle ajoneuvolle vaadittujen kaikkien teknisten 

ominaisuuksien yksittäisten tarkkojen määritelmien kanssa.
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C. KORITYYPIN MÄÄRITELMÄ

(ainoastaan valmiiden/valmistuneiden ajoneuvojen osalta)

Korityyppi liitteessä I, liitteessä III olevan I osan 9.1. kohdassa ja liitteessä IX olevassa 37 kohdassa 

ilmoitetaan seuraavin koodein:

1. Henkilöautot (M1)

AA Sedan ISO:n standardi 3833 - 1977, 3.1.1.1 kohta, mutta 
mukaan luettuna myös ajoneuvot, joissa on enemmän 
kuin neljä sivuikkunaa

AB Viistoperä Takalasin käsittävällä peräluukulla varustettu sedan 
(AA)

AC Station wagon ISO:n standardi 3833 - 1977, 3.1.1.4 kohta 
(farmariauto)

AD Coupé ISO:n standardi 3833 - 1977, 3.1.1.5 kohta

AE Avoauto ISO:n standardi 3833 - 1977, 3.1.1.6 kohta

AF Monikäyttöajoneuvo Muu kuin AA–AE kohdassa mainittu 
moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu matkustajien ja 
näiden matkatavaroiden tai tavaroiden kuljetukseen 
yhdessä tilassa Jos kyseinen ajoneuvo kuitenkin täyttää 
seuraavat edellytykset:
i) istumapaikkojen lukumäärä kuljettajaa lukuun 

ottamatta on enintään kuusi
"istumapaikan" katsotaan olevan olemassa, jos 
ajoneuvo on varustettu "helposti käytettävissä 
olevilla" istuinten kiinnityspisteillä

"helposti käytettävissä olevilla" istuinten 
kiinnityspisteillä tarkoitetaan niitä kiinnityspisteitä, 
joita voidaan käyttää. Jotta kiinnityspisteet eivät olisi 
helposti käytettävissä, valmistajan on fyysisesti 
estettävä niiden käyttö esimerkiksi hitsaamalla niiden 
päälle suojalevyt tai asentamalla vastaavat pysyvät 
rakenteet, jotka eivät ole irrotettavissa tavanomaisesti 
saatavilla olevin työkaluin ja
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ii) P - (M + N x 68) > N x 68

jossa
P = suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa 

kg:ina
M = massa ajokunnossa kg:ina

N = istumapaikkojen määrä kuljettajaa lukuun 
ottamatta

Ajoneuvoa ei katsota M1-luokan ajoneuvoksi.

2. M2- tai M3-luokan moottoriajoneuvot

I-luokan ajoneuvot (ks. direktiivi 2001/85/EY)

CA Yksikerroksinen

CB Kaksikerroksinen

CC Nivelöity yksikerroksinen

CD Nivelöity kaksikerroksinen

CE Matalalattiainen yksikerroksinen

CF Matalalattiainen kaksikerroksinen

CG Nivelöity matalalattiainen yksikerroksinen

CH Nivelöity matalalattiainen kaksikerroksinen
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II-luokan ajoneuvot (ks. direktiivi 2001/85/EY)

CI Yksikerroksinen

CJ Kaksikerroksinen

CK Nivelöity yksikerroksinen

CL Nivelöity kaksikerroksinen

CM Matalalattiainen yksikerroksinen

CN Matalalattiainen kaksikerroksinen

CO Nivelöity matalalattiainen yksikerroksinen

CP Nivelöity matalalattiainen kaksikerroksinen

III-luokan ajoneuvot (ks. direktiivi 2001/85/EY)

CQ Yksikerroksinen

CR Kaksikerroksinen

CS Nivelöity yksikerroksinen

CT Nivelöity kaksikerroksinen

A-luokan ajoneuvot (ks. direktiivi 2001/85/EY)

CU Yksikerroksinen

CV Matalalattiainen yksikerroksinen
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B-luokan ajoneuvot (ks. direktiivi 2001/85/EY)

CW Yksikerroksinen

3. N-luokan moottoriajoneuvot

BA Avolavakuorma-auto Ks. tiettyihin luokkiin kuuluvien 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen 
massoista ja mitoista 22 päivänä heinäkuuta 1997 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 97/27/EY1 liitteessä I oleva 2.1.1 
kohta

BB Umpikorinen 
tavarankuljetukseen 
tarkoitettu auto

Kuorma-auto, jonka ohjaamo yhdistyy koriin

BC Puoliperävaunun vetoauto Ks. direktiivin 97/27/EY liitteessä I oleva 2.1.1 
kohta

BD Perävaunun vetoajoneuvo 
(perävaunun vetoauto)

Ks. direktiivin 97/27/EY liitteessä I oleva 2.1.1 
kohta

– Kuitenkin jos määritelmän BB mukaisessa ajoneuvossa, jonka suurin teknisesti 

sallittu massa on enintään 3 500 kg

– on enemmän kuin kuusi istumapaikkaa kuljettajaa lukuun ottamatta

tai

  

1 EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 
direktiivillä 2003/19/EY (EUVL L 79, 26.3.2003, s. 6).
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– ajoneuvo täyttää seuraavat vaatimukset:

i) istumapaikkojen lukumäärä kuljettajaa lukuun ottamatta on enintään 

kuusi ja

ii) P - (M + N x 68) ≤ N x 68

ajoneuvoa ei katsota N-luokan ajoneuvoksi.

– Kuitenkin jos määritelmän BA, BB (kun suurin teknisesti sallittu massa on yli 3 500 

kg), BC tai BD mukainen ajoneuvo täyttää ainakin yhden seuraavista vaatimuksista:

i) istumapaikkojen lukumäärä kuljettajaa lukuun ottamatta on yli kahdeksan 

tai

ii) P - (M + N x 68) ≤ N x 68

ajoneuvoa ei katsota N-luokan ajoneuvoksi.

"Istumapaikkojen" sekä P-, M- ja N-luokkien määritelmät, ks. tämän liitteen C osan

kohta.
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4. O-luokan ajoneuvot

DA Puoliperävaunu Ks. direktiivin 97/27/EY liitteessä I oleva 2.2.2 
kohta

DB Varsinainen perävaunu Ks. direktiivin 97/27/EY liitteessä I oleva 2.2.3 
kohta

DC Keskiakseliperävaunu Ks. direktiivin 97/27/EY liitteessä I oleva 2.2.4 
kohta

5. Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot

SA Matkailuauto (Ks. liitteessä II olevan A osan 5.1 kohta)

SB Panssariajoneuvo (Ks. liitteessä II olevan A osan 5.2 kohta)

SC Ambulanssi (Ks. liitteessä II olevan A osan 5.3 kohta)

SD Ruumisauto (Ks. liitteessä II olevan A osan 5.4 kohta)

SE Matkailuperävaunu (Ks. liitteessä II olevan A osan 5.5 kohta)

SF Ajoneuvonosturi (Ks. liitteessä II olevan A osan 5.6 kohta)

SG Muut erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot (Ks. liitteessä II olevan A osan 

5.7 kohta)
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LIITE III

ILMOITUSLOMAKE

AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ VARTEN

(Selittävät huomautukset löytyvät liitteen I viimeiseltä sivulta.)

I OSA

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä 

sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän 

yksityiskohtaisina A4-koossa tai tähän kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava 

riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erityisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot 

niiden suoritusarvoista on toimitettava.

A: M- ja N-luokka

0. YLEISTÄ

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): .................................................................................

0.2. Tyyppi:………………………………………………………………………………….

0.2.1. Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavissa):.................................................

0.3. Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon (b):……………………………..

0.3.1. Näiden merkintöjen sijainti:…………………………………………………………….
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0.4. Ajoneuvoluokka (c): ...................................................................................................

0.4.1. Niiden vaarallisten aineiden mukainen luokittelu (mukaiset luokittelut), joita ajoneuvo on

tarkoitettu kuljettamaan: .............................................................................................

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: .........................................................................................

0.8. Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet): ...................................

0.9. Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: ..............................................

1. AJONEUVON YLEISET RAKENNEOMINAISUUDET

1.1. Valokuvat tai piirustukset ajoneuvotyypistä:...............................................................

1.3. Akseleiden ja pyörien lukumäärä:...............................................................................

1.3.2. Ohjaavien akseleiden lukumäärä ja sijainti: ................................................................

1.3.3. Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): ...............................

1.4. Alusta (jos sellainen on) (yleispiirustus): ....................................................................

1.6. Moottorin sijainti ja järjestely: ....................................................................................

1.8. Ohjauksen kätisyys: vasen/oikea (1)

1.8.1. Ajoneuvo on varustettu siten, että sillä voi ajaa oikeanpuoleisessa/vasemmanpuoleisessa (1) 

liikenteessä

2. MASSAT JA MITAT (e) (kg:ina, mm:inä)

(viitataan piirustukseen tarvittaessa)

2.1. Akseliväli(t) (täysin kuormitettuna) (f):.......................................................................

2.3.1. Kunkin ohjaavan akselin raideväli (i):.........................................................................

2.3.2. Kaikkien muiden akseleiden raideväli (i): ...................................................................
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2.4. Ajoneuvon mittojen alue (äärimitat)

2.4.2. Alustat, joissa on kori

2.4.2.1. Pituus (j):....................................................................................................................

2.4.2.1.1. Kuormausalueen pituus:

2.4.2.2. Leveys (k):..................................................................................................................

2.4.2.2.1. Seinien paksuus (lämpötilasäädeltyyn tavarankuljetukseen suunniteltujen ajoneuvojen 

osalta):

2.4.2.3. Korkeus (ajokunnossa) (l) (jos pyöräntuentaa voidaan säätää korkeussuunnassa, ilmoitetaan 

tavallinen ajoasento):..................................................................................................

2.6. Ajoneuvon massa ajokunnossa koreineen ja, jos kyseessä on muuhun kuin M1-luokkaan 

kuuluva vetoajoneuvo, kytkentälaitteineen, jos valmistaja on sellaisen asentanut, tai alustan 

massa taikka alustan massa ohjaamon kanssa ilman koria ja/tai kytkentälaitetta, jos 

valmistaja ei asenna koria ja/tai kytkentälaitetta (mukaan luettuna nesteet, työkalut, 

varapyörä, jos sellainen on asennettu, ja kuljettaja sekä, kun kyseessä on linja-auto, 

henkilökunnan jäsenen massa, jos ajoneuvossa on istuin henkilökunnan jäsenelle) (o) 

(kunkin variantin suurin ja pienin arvo): .....................................................................

2.6.1. Tämän massan jakautuminen akseleille ja puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun 

osalta kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus (kunkin variantin suurin 

ja pienin arvo): ...........................................................................................................
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2.7. Keskeneräisen ajoneuvon osalta valmistajan ilmoittama valmistuneen ajoneuvon 

vähimmäismassa: .......................................................................................................

2.8. Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna (y) (*):.............

2.8.1. Tämän massan jakautuminen akseleille ja puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun 

osalta kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus(*): .......................................................

2.9. Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa: .................................................

2.10. Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa:........................................

2.11. Moottoriajoneuvojen suurin teknisesti sallittu hinattava massa:

2.11.1. Varsinainen perävaunu: ..............................................................................................

2.11.2. Puoliperävaunu:..........................................................................................................

2.11.3. Keskiakseliperävaunu:................................................................................................

2.11.4. Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: ................................................

2.11.5. Ajoneuvo soveltuu/ei sovellu(1) kuorman vetoon (direktiivin 77/389/ETY liitteessä II oleva 

1.2. kohta)

2.11.6. Jarruttoman perävaunun suurin massa: .......................................................................

2.12. Ajoneuvon kytkentäkohtaan kohdistuva suurin teknisesti sallittu pystysuora 

kuormitus/massa

2.12.1. moottoriajoneuvossa:..................................................................................................



9911/3/06 REV 3 5
LIITE III DG C I FI

2.16. Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä (valinnainen – jos arvot on 

annettu, ne on tarkistettava direktiivin 97/27/EY liitteessä IV olevien vaatimusten 

mukaisesti):

2.16.1. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa (eri arvot mahdollisia 

erilaisissa teknisissä vaihtoehdoissa(#)):......................................................................

2.16.2. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti ja, jos 

kyseessä on puoliperävaunu tai keskiakseliperävaunu, valmistajan ilmoittama 

kytkentäkohtaan kohdistuva suunniteltu kuorma, jos tämä kuorma on pienempi kuin suurin 

teknisesti sallittu niiden kytkentäkohtaan kohdistuva massa (eri arvot mahdollisia 

erilaisissa teknisissä vaihtoehdoissa(#)):......................................................................

2.16.3. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akseliryhmää kohti (eri 

arvot mahdollisia erilaisissa teknisissä vaihtoehdoissa(#)):..........................................

2.16.4. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu hinattava massa (eri arvot mahdollisia 

erilaisissa teknisissä vaihtoehdoissa(#)):......................................................................

2.16.5. Yhdistelmän suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa (eri arvot 

mahdollisia erilaisissa teknisissä vaihtoehdoissa(#): ....................................................
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3. MOOTTORI (q) (Jos kyseessä on ajoneuvo, joka kulkee joko bensiinillä, dieselillä jne. tai 

myös muun polttoaineen yhdistelmällä, kohdat toistetaan(+).

3.1. Valmistaja: .................................................................................................................

3.1.1. Valmistajan merkitsemä moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin 

merkittynä: .................................................................................................................

3.2. Polttomoottori

3.2.1.1. Toimintaperiaate: otto/diesel, neli/kaksitahtinen(1)

3.2.1.2. Sylintereiden lukumäärä ja järjestely: .........................................................................

3.2.1.3. Sylinteritilavuus (s): ...... cm³

3.2.1.6. Moottorin nimellinen joutokäyntinopeus (2): ...... rpm

3.2.1.8. Suurin nettoteho (suurimmat nettotehot) (t): ...... kW pyörintänopeudella ...... rpm 

(valmistajan ilmoittama arvo)

3.2.1.9. Valmistajan ilmoittama moottorin suurin sallittu pyörintänopeus: ..... rpm

3.2.2. Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu/etanoli............... (1)

3.2.2.1. RON-luku, lyijyä sisältävä:.........................................................................................

3.2.2.2. RON-luku, lyijytön:....................................................................................................

3.2.4. Polttoaineen syöttö

3.2.4.1. Kaasuttimella (kaasuttimilla): kyllä/ei (1)

3.2.4.2. Polttoaineen ruiskutuksella (ainoastaan dieselmoottorit): kyllä/ei (1)
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3.2.4.2.2. Toimintaperiaate: suora ruiskutus/esikammio/pyörrekammio(1)

3.2.4.3. Polttoaineen suihkutuksella (ainoastaan ottomoottorit): kyllä/ei(1)

3.2.7. Jäähdytysjärjestelmä: neste/ilma(1)

3.2.8. Imujärjestelmä

3.2.8.1. Ahdin: kyllä/ei(1)

3.2.12. Ilman pilaantumisen estämiseksi suoritetut toimenpiteet

3.2.12.2.Muut pakokaasunpuhdistuslaitteet (jos sellaisia on eikä niitä mainita muussa kohdassa)

3.2.12.2.1. Katalysaattori: kyllä/ei(1)

3.2.12.2.2. Happianturi: kyllä/ei(1)

3.2.12.2.3. Ilman suihkutus: kyllä/ei(1)

3.2.12.2.4. Pakokaasun takaisinkierrätys: kyllä/ei(1)

3.2.12.2.5. Haihtumispäästöjen valvontajärjestelmä: kyllä/ei(1)

3.2.12.2.6. Hiukkasloukku: kyllä/ei(1)

3.2.12.2.7. Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä (OBD-järjestelmä): kyllä/ei(1)

3.2.12.2.8. Muut järjestelmät (kuvaus ja toiminta): ..................................................................

3.2.13. Absorptiokertoimen tunnuksen sijainti (ainoastaan dieselmoottorit):...........................
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3.2.15. Nestekaasun syöttöjärjestelmä: kyllä/ei(1)

3.2.16. Maakaasun syöttöjärjestelmä: kyllä/ei (1)

3.3. Sähkömoottori

3.3.1. Tyyppi (käämitys, magnetointi): ............

3.3.1.1. Suurin teho tunnin ajan: ...... kW

3.3.1.2. Käyttöjännite: ...... V

3.3.2. Akku

3.3.2.4. Sijainti:.......................................................................................................................

3.6.5. Voiteluaineen lämpötila

pienin: .…. K

suurin: .…. K

4. VOIMANSIIRTO (v)

4.2. Tyyppi (mekaaninen, hydraulinen, sähköinen jne.): ....................................................

4.5. Vaihdelaatikko

4.5.1. Tyyppi (käsivalintainen/automaattinen/CVT (portaattomasti säätyvä vaihteisto)) (1)
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4.6. Välityssuhteet

Vaihde

Vaihteiston sisäiset 
välityssuhteet 
(moottorin ja 

vaihdelaatikon 
ulostuloakselin 

kierroslukujen suhteet)

Vetopyörästön 
välityssuhde 

(välityssuhteet) 
vaihdelaatikon 

ulostuloakselin ja 
vetävien pyörien 

kierroslukujen suhde

Kokonaisvälityssuhteet

Suurin CVT:n(1) 
osalta
1
2
3
...

Pienin CVT:n(1) osalta

Peruutusvaihde

(1) Portaattomasti säätyvä vaihteisto.

4.7. Ajoneuvon suurin nopeus ja vaihde, jolla se saavutetaan (km/h) (w):...........................

5. AKSELIT

5.1. Kuvaus kustakin akselista:..........................................................................................

5.2. Merkki: ......................................................................................................................

5.3. Tyyppi:.......................................................................................................................

5.4. Ylösnostettavan akselin (ylösnostettavien akselien) sijainti:........................................

5.5. Kuormitettavan akselin (kuormitettavien akselien) sijainti: .........................................
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6. PYÖRÄNTUENTA

6.2. Pyöräntuennan tyyppi ja rakenne kunkin akselin tai pyörän osalta: .............................

6.2.1. Tasonsäätö: kyllä/ei/valinnainen (1)

6.2.3. Vetoakseli(e)n ilmajousitus: kyllä/ei (1)

6.2.3.1. Vetoakselin ilmajousitusta vastaava jousitus: kyllä/ei (1)

6.2.3.2. Ripustetun massan värähtelyn taajuus ja vaimennus: ..................................................

6.6.1. Rengas/pyöräyhdistelmä(t)

(ilmoitetaan renkaiden kokomerkintä, pienin kantavuusluku, pienin nopeusluokkamerkki; 

ilmoitetaan pyörien vanteen koko (koot) ja offset (offsetit))

6.6.1.1. Akselit

6.6.1.1.1. Akseli 1: ................................................................................................................

6.6.1.1.2. Akseli 2: ................................................................................................................

jne.

6.6.1.2. Varapyörä, jos sellainen on:........................................................................................

6.6.2. Vierintäsäteiden ylä- ja alaraja

6.6.2.1. Akseli 1:.....................................................................................................................

6.6.2.2. Akseli 2:.....................................................................................................................

jne.
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7. OHJAUS

7.2. Ohjausvaihde ja hallintalaite

7.2.1. Ohjausvaihteen tyyppi (määritellään tarvittaessa etu- ja taka-akselin 

ohjauksen osalta):.......................................................................................................

7.2.2. Kytkentä pyöriin (myös muu kuin mekaaninen; määritellään tarvittaessa etu- ja taka-

akselin ohjauksen osalta): ...........................................................................................

7.2.3. Tehostamistapa, jos sellainen on:................................................................................

8. JARRUT

8.5. Lukkiutumattomat jarrut: kyllä/ei/valinnaiset(1)

8.9. Jarrujärjestelmien lyhyt kuvaus (direktiivin 71/320/ETY liitteen IX lisäyksen 1 liitteessä 

olevan 1.6 kohdan mukaisesti):...................................................................................

8.11. Yksityiskohtaiset tiedot lisäjarrujärjestelmän (lisäjarrujärjestelmien) tyyp(e)istä:........

9. KORI

9.1. Korin tyyppi: ..............................................................................................................

9.3. Matkustajatilan ovet, lukot ja saranat

9.3.1. Ovien asettelu ja lukumäärä:.......................................................................................



9911/3/06 REV 3 12
LIITE III DG C I FI

9.9. Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet

9.9.1. Taustapeilit (annetaan kunkin peilin osalta):

9.9.1.1. Merkki:

9.9.1.2. EY-tyyppihyväksyntämerkki:

9.9.1.3. Variantti:

9.9.1.4. Piirustus (piirustukset) peilin tunnistamiseksi, jo(i)ssa esitetään taustapeilien sijainti

ajoneuvon rakenteeseen nähden:

9.9.1.5. Kiinnitystavan yksityiskohdat, myös siitä ajoneuvon rakenteen osasta, johon 

peili on kiinnitetty:

9.9.1.6. Vapaaehtoiset varusteet, jotka voivat vaikuttaa taaksepäin suuntautuvaan näkökenttään:

9.9.1.7. Säätöjärjestelmän elektronisten osien (jos sellaisia on) lyhyt kuvaus:

9.9.2. Muut epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet kuin peilit:

9.9.2.1. Tyyppi ja ominaisuudet (esimerkiksi laitteen täydellinen kuvaus):

9.9.2.1.1.Kun on kyseessä kamera-näyttölaite, havaintoetäisyys (mm), kontrasti, kirkkausalue, 

häikäisyn korjaus, näytön ominaisuudet (mustavalkoinen/väri), kuvantoistotaajuus, näytön 

kirkkausalue:

9.9.2.1.2.Riittävän yksityiskohtaiset piirustukset koko laitteen tunnistamista varten, myös 

asennusohjeet; EY-tyyppihyväksyntämerkin paikka on osoitettava piirustuksissa.

9.10. Sisävarusteet
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9.10.3. Istuimet

9.10.3.1.Lukumäärä:

9.10.3.2.Sijainti ja järjestely:

9.10.3.2.1.Istumapaikkojen lukumäärä:

9.10.3.2.2.Sellainen istuin (sellaiset istuimet), joka (jotka) on suunniteltu käytettäväksi 

(käytettäviksi) ainoastaan silloin, kun ajoneuvo on paikallaan:

9.10.4.1.Pääntukien tyyppi (tyypit): kiinteä/irrotettava/erillinen(1)

9.10.4.2.Tyyppihyväksyntänumero(t), jos sellainen (sellaisia) on:

9.12.2. Muiden turvajärjestelmien luonne ja sijainti (ilmoitettava kyllä/ei/valinnainen):

(L = vasen puoli, R = oikea puoli, C = keskellä)

Ilmatyyny edessä Ilmatyyny sivulla Turvavyön esikiristyslaite

L

CEnsimmäinen 
istuinrivi

R

L

CToinen 
istuinrivi(1)

R

(1) Taulukkoa voidaan laajentaa tarvittaessa niiden ajoneuvojen osalta, joissa on enemmän kuin kaksi 
istuinriviä tai joissa on ajoneuvon leveyssuunnassa enemmän kuin kolme istuinta.
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9.17. Lakisääteiset kilvet (direktiivi 76/114/ETY)

9.17.1. Valokuvat ja/tai piirustukset lakisääteisten kilpien ja merkintöjen sekä ajoneuvon 

valmistenumeron sijainnista:

9.17.4. Valmistajan ilmoitus siitä, että direktiivin 76/114/ETY liitteessä II olevan 1.1.1 kohdan 

vaatimuksia noudatetaan

9.17.4.1.Toisen ja soveltuvin osin kolmannen jakson merkkien merkitys ISO:n standardi 3779 -

1983 5.3 kohdan vaatimusten täyttämiseksi on selvitettävä:

9.17.4.2.Jos toisen jakson merkkejä käytetään ISO:n standardi 3779 - 1983 5.4 kohdan vaatimusten 

täyttämiseksi, nämä merkit on esitettävä: 

9.23. Jalankulkijoiden suojelu

9.23.1. Ajoneuvon yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen ja/tai piirustuksineen rakenteen, 

mittojen, asiaankuuluvien vertailulinjojen sekä ajoneuvon etuosan materiaalien osalta 

(sisältä ja ulkoa) on toimitettava. Tähän kuvaukseen olisi sisällytettävä yksityiskohtaiset 

tiedot mahdollisesti asennetuista aktiivisista turvajärjestelmistä.

11. VETOAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN TAI PUOLIPERÄVAUNUJEN 

VÄLISET KYTKENNÄT

11.1. Asennetun tai asennettavan kytkentälaitteen (asennettujen tai asennettavien 

kytkentälaitteiden) luokka ja tyyppi:
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11.3. Ohjeet vetokytkintyypin kiinnittämisestä ajoneuvoon ja valokuvat tai piirustukset 

valmistajan ilmoittamista ajoneuvossa olevista kiinnityskohdista; lisätiedot, jos 

vetokytkintyypin käyttö on rajoitettu ajoneuvotyypin tiettyihin variantteihin tai versioihin:

11.4. Tiedot erityisten vetokorvakkeiden tai asennuslevyjen asennuksesta:

11.5. EY-tyyppihyväksyntänumero(t):

12.7.1. 24 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu ajoneuvo: 

kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan)

12.7.2 79 GHz:n taajuusalueella toimivalla lyhyen kantaman tutkalaitteella varustettu ajoneuvo: 

kyllä/ei (tarpeeton yliviivataan). 

13. MATKUSTAJIEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ, KULJETTAJAN ISTUIMEN 

LISÄKSI ENEMMÄN KUIN KAHDEKSAN ISTUINTA KÄSITTÄVIÄ AJONEUVOJA 

KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

13.1. Ajoneuvon luokka (luokka I, luokka II, luokka III, luokka A, luokka B):

13.1.1. Alustatyypit, joihin voidaan asentaa EY-tyyppihyväksytty kori (valmistaja(t) ja ajoneuvon 

tyypit):

13.3. Matkustajien lukumäärä (istuvat ja seisovat):

13.3.1. Kokonaismäärä (N):

13.3.2. Yläkerros (Na) (1):
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13.3.3. Alakerros (Nb) (1):

13.4. (Istuvien) matkustajien lukumäärä

13.4.1. Kokonaismäärä (A):

13.4.2. Yläkerros (Aa) (1):

13.4.3. Alakerros (Ab) (1):

B: O-luokka

0. YLEISTÄ

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): .................................................................................

0.2. Tyyppi:.......................................................................................................................

0.2.1. Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavissa):.................................................

0.3. Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon (b):...........................................

0.3.1. Näiden merkintöjen sijainti:........................................................................................

0.4. Ajoneuvoluokka (c): ...................................................................................................

0.4.1. Niiden vaarallisten aineiden mukainen luokittelu (mukaiset luokittelut), joita ajoneuvo on 

tarkoitettu kuljettamaan: .............................................................................................

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: .........................................................................................

0.8. Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet): ...................................

0.9. Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: ..............................................
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1. AJONEUVON YLEISET RAKENNEOMINAISUUDET

1.1. Valokuvat tai piirustukset ajoneuvotyypistä:...............................................................

1.3. Akseleiden ja pyörien lukumäärä:...............................................................................

1.3.2. Ohjaavien akseleiden lukumäärä ja sijainti: ................................................................

1.4. Alusta (jos sellainen on) (yleispiirustus): ....................................................................

2. MASSAT JA MITAT (e) (kg:ina, mm:inä)

(viitataan piirustukseen tarvittaessa)

2.1. Akseliväli(t) (täysin kuormitettuna) (f):.......................................................................

2.3.1. Kunkin ohjaavan akselin raideväli (i):.........................................................................

2.3.2. Kaikkien muiden akseleiden raideväli (i): ...................................................................

2.4. Ajoneuvon mittojen alue (äärimitat)

2.4.2. Alustat, joissa on kori

2.4.2.1. Pituus (j):....................................................................................................................

2.4.2.1.1. Kuormausalueen pituus:.........................................................................................

2.4.2.2. Leveys (k):..................................................................................................................
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2.4.2.2.1. Seinien paksuus (lämpötilasäädeltyyn tavarankuljetukseen suunniteltujen ajoneuvojen 

osalta): .......................................................................................................................

2.4.2.3. Korkeus (ajokunnossa) (l) (jos pyöräntuentaa voidaan säätää korkeussuunnassa, ilmoitetaan 

tavallinen ajoasento):..................................................................................................

2.6. Ajoneuvon massa ajokunnossa koreineen ja, jos kyseessä on muuhun kuin M1-luokkaan 

kuuluva vetoajoneuvo, kytkentälaitteineen, jos valmistaja on sellaisen asentanut, tai alustan 

massa taikka alustan massa ohjaamon kanssa ilman koria ja/tai kytkentälaitetta, jos 

valmistaja ei asenna koria ja/tai kytkentälaitetta (mukaan luettuna nesteet, työkalut, 

varapyörä, jos sellainen on asennettu, ja kuljettaja sekä, kun kyseessä on linja-auto, 

henkilökunnan jäsenen massa, jos ajoneuvossa on istuin henkilökunnan jäsenelle) (o) 

(kunkin variantin suurin ja pienin arvo): .....................................................................

2.6.1. Tämän massan jakautuminen akseleille ja puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun 

osalta kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus (kunkin variantin suurin ja pienin arvo):

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

2.7. Keskeneräisen ajoneuvon osalta valmistajan ilmoittama valmistuneen ajoneuvon 

vähimmäismassa: .......................................................................................................

2.8. Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna (y) (*):.............

2.8.1. Tämän massan jakautuminen akseleille ja puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun 

osalta kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus(*): .......................................................

2.9. Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa: .................................................
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2.10. Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa:........................................

2.12. Ajoneuvon kytkentäkohtaan kohdistuva suurin teknisesti sallittu pystysuora 

kuormitus/massa

2.12.2. puoliperävaunussa tai keskiakseliperävaunussa:..........................................................

2.16. Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä (valinnainen - jos arvot on 

annettu, ne on tarkistettava direktiivin 97/27/EY liitteessä IV olevien vaatimusten 

mukaisesti): ................................................................................................................

2.16.1. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa (eri arvot mahdollisia 

erilaisissa teknisissä vaihtoehdoissa(#)):......................................................................

2.16.2. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti ja, jos 

kyseessä on puoliperävaunu tai keskiakseliperävaunu, valmistajan ilmoittama 

kytkentäkohtaan kohdistuva suunniteltu kuorma, jos tämä kuorma on pienempi kuin suurin 

teknisesti sallittu niiden kytkentäkohtaan kohdistuva massa (eri arvot mahdollisia 

erilaisissa teknisissä vaihtoehdoissa(#)):......................................................................

2.16.3. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akseliryhmää kohti (eri 

arvot mahdollisia erilaisissa teknisissä vaihtoehdoissa(#)):..........................................

2.16.4. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu hinattava massa (eri arvot mahdollisia 

erilaisissa teknisissä vaihtoehdoissa(#)):......................................................................

2.16.5. Yhdistelmän suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa (eri arvot 

mahdollisia erilaisissa teknisissä vaihtoehdoissa(#): ....................................................
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5. AKSELIT

5.1. Kuvaus kustakin akselista:..........................................................................................

5.2. Merkki: ......................................................................................................................

5.3. Tyyppi:.......................................................................................................................

5.4. Ylösnostettavan akselin (ylösnostettavien akselien) sijainti:........................................

5.5. Kuormitettavan akselin (kuormitettavien akselien) sijainti: .........................................

6. PYÖRÄNTUENTA

6.2. Pyöräntuennan tyyppi ja rakenne kunkin akselin tai pyörän osalta: .............................

6.2.1. Tasonsäätö: kyllä/ei/valinnainen (1)

6.6.1. Rengas/pyöräyhdistelmät(t) (ilmoitetaan renkaiden kokomerkintä, pienin kantavuusluku, 

pienin nopeusluokkamerkki; ilmoitetaan pyörien vanteen koko (koot) ja offset (offsetit))

6.6.1.1. Akselit

6.6.1.1.1. Akseli 1: ................................................................................................................

6.6.1.1.2. Akseli 2: ................................................................................................................

jne.

6.6.1.2. Varapyörä, jos sellainen on:........................................................................................
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6.6.2. Vierintäsäteiden ylä- ja alaraja

6.6.2.1. Akseli 1:.....................................................................................................................

6.6.2.2. Akseli 2:.....................................................................................................................

jne.

7. OHJAUS

7.2. Ohjausvaihde ja hallintalaite

7.2.1. Ohjausvaihteen tyyppi (määritellään tarvittaessa etu- ja taka-akselin 

ohjauksen osalta):.......................................................................................................

7.2.2. Kytkentä pyöriin (myös muu kuin mekaaninen; määritellään tarvittaessa etu- ja taka-

akselin ohjauksen osalta): ...........................................................................................

7.2.3. Tehostamistapa, jos sellainen on:

8. JARRUT

8.5. Lukkiutumattomat jarrut: kyllä/ei/valinnaiset(1)

8.9. Lyhyt kuvaus jarrulaitteista (direktiivin 71/320/ETY liitteen IX lisäyksen 1 liitteessä 

olevan 1.6 kohdan mukaisesti):...................................................................................

9. KORI

9.1. Korin tyyppi: ..............................................................................................................

9.17. Lakisääteiset kilvet (direktiivi 76/114/ETY)

9.17.1. Valokuvat ja/tai piirustukset lakisääteisten kilpien ja merkintöjen sekä ajoneuvon 

valmistenumeron sijainnista:
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9.17.4. Valmistajan ilmoitus siitä, että direktiivin 76/114/ETY liitteessä II olevan 1.1.1 kohdan 

vaatimuksia noudatetaan

9.17.4.1.Toisen ja soveltuvin osin kolmannen jakson merkkien merkitys ISO:n standardi 3779 -

1983 5.3 kohdan vaatimusten täyttämiseksi on selvitettävä:

9.17.4.2.Jos toisen jakson merkkejä käytetään ISO:n standardi 3779 - 1983 5.4 kohdan vaatimusten 

täyttämiseksi, nämä merkit on esitettävä:

11. VETOAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN TAI PUOLIPERÄVAUNUJEN 

VÄLISET KYTKENNÄT

11.1. Asennetun tai asennettavan kytkentälaitteen (asennettujen tai asennettavien 

kytkentälaitteiden) luokka ja tyyppi: ...........................................................................

11.5. EY-tyyppihyväksyntänumero(t):.................................................................................
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II OSA

Taulukko, josta käyvät ilmi ajoneuvon eri versioissa sallitut yhdistelmät niiden I osan kohtien 

osalta, joissa voidaan antaa useampi kuin yksi tieto. Kyseisten kohtien kukin tieto on varustettava 

tunnuskirjaimella, jolla osoitetaan seuraavassa taulukossa, mitä tietyn kohdan tietoa (tai tietoja) 

sovelletaan tiettyyn versioon.

Jokaista tyypin varianttia varten on laadittava erillinen taulukko.

Tiedot, joiden yhdistelmiä samassa variantissa ei ole rajoitettu, merkitään sarakkeeseen "kaikki".

Kohdan nro Kaikki Versio 1 Versio 2 jne. Version nro

Nämä tiedot voidaan esittää myös muunlaisessa muodossa tai asettelussa, jos alkuperäinen tarkoitus 

toteutuu.

Kullekin variantille ja versiolle on annettava numeerinen tai aakkosnumeerinen tunnus, joka on 

merkittävä myös asianomaisen ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistukseen (liite IX).

Valmistajan on annettava erityistunnus liitteen XI tai 20 artiklan mukaiselle variantille (mukaisille 

varianteille).
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III OSA

Tyyppihyväksyntänumerot

Seuraavassa taulukossa vaaditut tiedot on annettava ajoneuvoon sovellettavien erityisdirektiivien 

kohteista (***) (liite IV tai liite XI). (Kunkin kohteen osalta on ilmoitettava kaikki asiaa koskevat

hyväksynnät.)

Kohde Tyyppihyväksyntä-
numero

Jäsenvaltio tai 
sopimuspuoli(+), 

joka on myöntänyt 
tyyppihyväksynnän+

+

Laajentamisen 
päivämäärä

Variantti 
(variantit) / Versio 

(versiot)

(+) Tarkistetun vuoden 1958 sopimuksen sopimuspuolet
(++) Ilmoitetaan, jos ei käy ilmi EY-tyyppihyväksyntänumerosta.

Allekirjoitus: ............................................................................................................................

Asema yhtiössä: ....................................................................................................……………...

Päivämäärä: .............................................................................................................................
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LIITE IV

LUETTELO AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ VARTEN 

TÄYTETTÄVISTÄ VAATIMUKSISTA

I OSA

Luettelo säädöksistä

(Soveltuvin osin, ottaen huomioon kunkin jäljempänä luetellun säädöksen soveltamisala sekä niihin 

tehdyt viimeisimmät muutokset. Siltä osin kuin on kyse Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan 

talouskomission (UNECE) säännöistä, viittaus säädökseen osoittaa niiden UNECE-sääntöjen

asianomaisen muutoksen, joihin yhteisö on liittynyt.)

Sovellettavuus
Kohde Säädöksen 

numero
EY:n virallisen 

lehden viite
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1. Melutasot 70/157/ETY L 42, 23.2.1970, 
s. 16

X X X X X X

2. Päästöt 70/220/ETY L 76, 6.4.1970, s. 1 X X X X X X

3. Polttoneste-
säiliöt/ 
alleajosuojat 
takana

70/221/ETY L 76, 6.4.1970, s. 23 X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X X X X

4. Takarekisteri-
kilven tila

70/222/ETY L 76, 6.4.1970, s. 25 X X X X X X X X X X

5. Ohjauslaite 70/311/ETY L 133, 18.6.1970, 
s. 10

X X X X X X X X X X

6. Ovien lukot ja 
saranat

70/387/ETY L 176, 10.8.1970, 
s. 5

X X X X
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Sovellettavuus
Kohde Säädöksen 

numero
EY:n virallisen 

lehden viite
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

7. Äänimerkin-
antolaite

70/388/ETY L 176, 10.8.1970, 
s. 12

X X X X X X

8. Epäsuoran 
näkemän 
tarjoavat laitteet 

2003//97/EY L 25, 29.1.2004, s. 1 X X X X X X

9. Jarrutus 71/320/ETY L 202, 6.9.1971, 
s. 37

X X X X X X X X X X

10. Radiohäiriöiden 
vaimennus

72/245/ETY L 152, 6.7.1972, 
s. 15

X X X X X X X X X X

11. Dieselin savutus 72/306/ETY L 190, 20.8.1972, 
s. 1

X X X X X X

12. Sisävarusteet 74/60/ETY L 38, 11.2.1974, s. 2 X

13. Luvattoman 
käytön estolaite 
ja ajonestolaite

74/61/ETY L 38, 11.2.1974, 
s. 22

X X X X X X

14. Ohjauslaitteen 
käyttäytyminen 
törmäyksessä

74/297/ETY L 165, 20.6.1974, 
s. 16

X X

15. Istuinten lujuus 74/408/ETY L 221, 12.8.1974, 
s. 1

X X X X X X

16. Ulkonevat osat 74/483/ETY L 256, 2.10.1974, 
s. 4

X

17. Nopeusmittari ja 
peruutusvaihde

75/443/ETY L 196, 26.7.1975, 
s. 1

X X X X X X

18. Lakisääteiset 
kilvet

76/114/ETY L 24, 30.1.1976, s. 1 X X X X X X X X X X

19. Turvavöiden 
kiinnityspisteet

76/115/ETY L 24, 30.1.1976, s. 6 X X X X X X

20. Valaisimien ja 
merkkivalo-
laitteiden 
asennus

76/756/ETY L 262, 27.9.1976, 
s. 1

X X X X X X X X X X
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Sovellettavuus
Kohde Säädöksen 

numero
EY:n virallisen 

lehden viite
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

21. Heijastimet 76/757/ETY L 262, 27.9.1976, 
s. 32

X X X X X X X X X X

22. Ääri-, etu-, taka-, 
jarru-, sivu- ja 
huomio-
valaisimet

76/758/ETY L 262, 27.9.1976, 
s. 54

X X X X X X X X X X

23. Suuntavalaisimet 76/759/ETY L 262, 27.9.1976, 
s. 71

X X X X X X X X X X

24. Taka-
rekisterikilven 
valaisimet

76/760/ETY L 262, 27.9.1976, 
s. 85

X X X X X X X X X X

25. Ajovalaisimet 
(myös polttimot)

76/761/ETY L 262, 27.9.1976, 
s. 96

X X X X X X

26. Etusumu-
valaisimet

76/762/ETY L 262, 27.9.1976, 
s. 122

X X X X X X

27. Vetokoukku 77/389/ETY L 145, 13.6.1977, 
s. 41

X X X X X X

28. Takasumu-
valaisimet

77/538/ETY L 220, 29.8.1977, 
s. 60

X X X X X X X X X X

29. Peruutus-
valaisimet

77/539/ETY L 220, 29.8.1977, 
s. 72

X X X X X X X X X X

30. Pysäköinti-
valaisimet

77/540/ETY L 220, 29.8.1977, 
s. 83

X X X X X X

31. Turvavyöt 77/541/ETY L 220, 29.8.1977, 
s. 95

X X X X X X

32. Näkyvyys eteen 77/649/ETY L 267, 19.10.1977, 
s. 1

X

33. Hallintalaitteiden 
merkinnät

78/316/ETY L 81, 28.3.1978, s. 3 X X X X X X

34. Huurteen-/ 
sumunpoisto-
laitteet

78/317/ETY L 81, 28.3.1978, 
s. 27

X (1) (1) (1) (1) (1)
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Sovellettavuus
Kohde Säädöksen 

numero
EY:n virallisen 

lehden viite
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

35. Pesimet / 
pyyhkimet

78/318/ETY L 81, 28.3.1978, 
s. 49

X (2) (2) (2) (2) (2)

36. Lämmitys-
järjestelmät

2001/56/EY L 292, 9.11.2001, 
s. 21

X X X X X X X X X X

37. Pyörien 
roiskesuojat

78/549/ETY L 168, 26.6.1978, 
s. 45

X

38. Pääntuet 78/932/ETY L 325, 20.11.1978, 
s. 1

X

39. CO2-päästöt / 
polttoaineen 
kulutus

80/1268/ETY L 375, 31.12.1980, 
s. 36

X X

40. Moottorin teho 80/1269/ETY L 375, 31.12.1980, 
s. 46

X X X X X X

41. Dieselpäästöt 88/77/ETY L 36, 9.2.1988, s. 33 X X X X X X

42. Sivusuojat 89/297/ETY L 124, 5.5.1989, s. 1 X X X X

43. Roiskeenesto-
järjestelmät

91/226/ETY L 103, 23.4.1991, 
s. 5

X X X X

44. Massat ja mitat 
(henkilöautot)

92/21/ETY L 129, 14.5.1992, 
s. 1

X

45. Turvalasit 92/22/ETY L 129, 14.5.1992, 
s. 11

X X X X X X X X X X

46. Renkaat 92/23/ETY L 129, 14.5.1992, 
s. 95

X X X X X X X X X X

47. Nopeuden-
rajoittimet

92/24/ETY L 129, 14.5.1992, 
s. 154

X X X
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Sovellettavuus
Kohde Säädöksen 

numero
EY:n virallisen 

lehden viite
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48. Massat ja mitat 
(muut kuin 44 
kohdassa 
tarkoitetut 
ajoneuvot)

97/27/EY L 233, 28.8.1997, 
s. 1

X X X X X X X X X

49. Ohjaamon 
ulkonevat osat

92/114/ETY L 409, 31.12.1992, 
s. 17

X X X

50. Kytkentälaitteet 94/20/EY L 195, 29.7.1994, 
s. 1

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X X X X

51. Paloturvallisuus 95/28/EY L 281, 23.11.1995, 
s. 1

X

52. Linja-autot 2001/85/EY L 42, 13.2.2002, 
s. 1

X X

53. Etutörmäys 96/79/EY L 18, 21.1.1997, s. 7 X

54. Sivutörmäys 96/27/EY L 169, 8.7.1996, s. 1 X X

55.

56. Vaarallisten 
aineiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

98/91/EY L 11, 16.1.1999, 
s. 25

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

57. Alleajosuoja 
edessä

2000/40/EY L 203, 10.8.2000, 
s. 9

X X

58. Jalankulkijoiden 
suojelu

2003/102/EY L 321, 6.12.2003, 
s. 15

X

(6)

X
(6)
(7)
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X Säädös sovellettavissa.

(1) Tähän luokkaan kuuluvat ajoneuvot on varustettava asianmukaisella tuulilasin huurteen- ja sumunpoistolaitteella.

(2) Tähän luokkaan kuuluvat ajoneuvot on varustettava asianmukaisilla tuulilasin pesimillä ja pyyhkimillä.

(3) Direktiivin 94/20/EY vaatimuksia sovelletaan ainoastaan kytkentälaitteilla varustettuihin ajoneuvoihin.

(4) Direktiivin 98/91/EY vaatimukset ovat sovellettavissa ainoastaan silloin, kun valmistaja hakee EY-tyyppihyväksyntää 
ajoneuvolle, joka on tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetukseen.

(5) Nestekaasua tai paineistettua maakaasua käyttävien ajoneuvojen tapauksessa, niin kauan kunnes direktiiviin 70/221/ETY 
tehdään asiaankuuluvat muutokset nestekaasua ja paineistettua maakaasua kuljettavien säiliöiden sisällyttämiseksi siihen, 
vaaditaan UNECE:n säännön 67-01 tai 110 mukainen tyyppihyväksyntä. 

(6) Enimmäispaino ei saa ylittää 2,5 tonnia.

(7) Johdettu M1-luokan ajoneuvoista. 

(8) Direktiivin 71/127/ETY mukaisesti myönnetyt hyväksynnät pysyvät voimassa koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän 
osalta direktiivin 2003/97/EY 2 artiklassa tarkoitettuihin päivämääriin asti.
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Lisäys 

Luettelo EY-tyyppihyväksynnän vaatimuksista M1-luokkaan kuuluville, pieninä sarjoina 

valmistettaville ajoneuvoille

(Soveltuvin osin, ottaen huomioon kuhunkin jäljempänä lueteltuun säädökseen tehdyt viimeisimmät 

muutokset)

Kohde Säädöksen 
numero

EY:n virallisen lehden 
viite M1

1 Melutaso 70/157/ETY L 42, 23.2.1970, s. 16 A

2 Päästöt (poikkeuksena kaikki ajoneuvon sisäiseen 
valvontajärjestelmään (OBD-järjestelmään) liittyvät 
vaatimukset)

70/220/ETY L 76, 6.4.1970, s. 1 A

3 Polttonestesäiliöt / alleajosuojat takana 70/221/ETY L 76, 6.4.1970, s. 23 B

4 Takarekisterikilven tila 70/222/ETY L 76, 6.4.1970, s. 25 B

5 Ohjauslaite 70/311/ETY L 133, 18.6.1970, s. 10 C

6 Ovien lukot ja saranat 70/387/ETY L 176, 10.8.1970, s. 5 C

7 Äänimerkinantolaite 70/388/ETY L 176, 10.8.1970, s. 12 B

8 Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet 2003/97/EY (5) L 25, 29.1.2004, s. 1 X (2)
B (4)

9 Jarrutus 71/320/ETY L 202, 6.9.1971, s. 37 A

10 Radiohäiriöiden vaimennus 72/245/ETY L 152, 6.7.1972, s. 15 A (1)
C (3)

11 Dieselin savutus 72/306/ETY L 190, 20.8.1972, s. 1 A
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Kohde Säädöksen 
numero

EY:n virallisen lehden 
viite M1

12 Sisävarusteet 74/60/ETY L 38, 11.2.1974, s. 2 C

13 Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite 74/61/ETY L 38, 11.2.1974, s. 22 A

14 Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä 74/297/ETY L 165, 20.6.1974, s. 16 C

15 Istuinten lujuus 74/408/ETY L 221, 12.8.1974, s. 1 C

16 Ulkonevat osat 74/483/ETY L 266, 2.10.1974, s. 4 C

17 Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY L 196, 26.7.1975, s. 1 B

18 Lakisääteiset kilvet 76/114/ETY L 24, 30.1.1976, s. 1 B

19 Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY L 24, 30.1.1976, s. 6 B

20 Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus 76/756/ETY L 262, 27.9.1976, s. 1 B

21 Heijastimet 76/757/ETY L 262, 27.9.1976, s. 32 X

22 Ääri-, etu-, taka-, jarru-, sivu- ja huomiovalaisimet 76/758/ETY L 262, 27.9.1976, s. 54 X

23 Suuntavalaisimet 76/759/ETY L 262, 27.9.1976, s. 71 X

24 Takarekisterikilven valaisimet 76/760/ETY L 262, 27.9.1976, s. 85 X

25 Ajovalaisimet (myös polttimot) 76/761/ETY L 262, 27.9.1976, s. 96 X

26 Etusumuvalaisimet 76/762/ETY L 262, 27.9.1976, s. 122 X

27 Vetokoukku 77/389/ETY L 145, 13.6.1977, s. 41 B

28 Takasumuvalaisimet 77/538/ETY L 220, 29.8.1977, s. 60 X

29 Peruutusvalaisimet 77/539/ETY L 220, 29.8.1977, s. 72 X

30 Pysäköintivalaisimet 77/540/ETY L 220, 29.8.1977, s. 83 X

31 Turvavyöt 77/541/ETY L 220, 29.8.1977, s. 95 A (2)
B (4)

32 Näkyvyys eteen 77/649/ETY L 267, 19.10.1977, s. 1 A

33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY L 81, 28.3.1978, s. 3 X
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Kohde Säädöksen 
numero

EY:n virallisen lehden 
viite M1

34 Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY L 81, 28.3.1978, s. 27 C

35 Pesimet/pyyhkimet 78/318/ETY L 81, 28.3.1978, s. 49 C

36 Lämmitysjärjestelmät 2001/56/EY L 292, 9.11.2001, s. 21 C

37 Pyörien roiskesuojat 78/549/ETY L 168, 26.6.1978, s. 45 B

39 Polttoaineen kulutus 80/1268/ETY L 375, 31.12.1980, s. 36 A

40 Moottorin teho 80/1269/ETY L 375, 31.12.1980, s. 46 C

41 Dieselpäästöt 88/77/ETY L 36, 9.2.1988, s. 33 A

44 Massat ja mitat (henkilöautot) 92/21/ETY L 129, 14.5.1992, s. 1 C

45 Turvalasit 92/22/ETY L 129, 14.5.1992, s. 11 X (2)
B (4)

46 Renkaat 92/23/ETY L 129, 14.5.1992, s. 95 X (2)
B (4)

50 Kytkentälaitteet 94/20/EY L 195, 29.7.1994, s. 1 X (2)

A (4)

53 Etutörmäys 96/79/EY L 18, 21.1.1997, s. 7 N/A

54 Sivutörmäys 96/27/EY L 169, 8.7.1996, s. 1 N/A

58 Jalankulkijoiden suojelu 2003/102/EY L 321, 6.12.2003, s. 15 N/A

(1) Elektroninen osakokoonpano.
(2) Osa.

(3) Ajoneuvo.
(4) Asennusmääräykset.
(5) 26.1.2006 saakka direktiivin 70/127/ETY mukaiset
hyväksynnät voidaan hyväksyä vaihtoehtona.

Selitys

X: Säädöstä on noudatettava täysin; EY-tyyppihyväksyntätodistus on annettava; tuotannon vaatimustenmukaisuus on 
varmistettava.

A: Ainoastaan säädöksessä määritellyt poikkeukset sallitaan. Tyyppihyväksyntätodistusta ja tyyppihyväksyntämerkintää 
ei vaadita. Ilmoitetun tutkimuslaitoksen on laadittava testiraportit.

B: Säädöksen teknisiä määräyksiä on noudatettava. Säädöksessä säädetyt testit on suoritettava kokonaisuudessaan. Testit 
voi suorittaa valmistaja itse, jos asiasta sovitaan hyväksyntäviranomaisen kanssa. Valmistajan voidaan sallia antaa 
tekninen raportti; tyyppihyväksyntätodistusta ei tarvitse myöntää, ja tyyppihyväksyntää ei vaadita.

C: Valmistajan on hyväksyntäviranomaista tyydyttävällä tavalla osoitettava, että säädöksen keskeiset vaatimukset 
täyttyvät.

N/A: Tätä säädöstä ei sovelleta (ei vaatimuksia).
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II OSA

Kun viitataan erityisdirektiiviin tai -asetukseen, seuraavien UNECE-sääntöjen mukaisesti 

myönnetyn hyväksynnän (ottaen huomioon kunkin jäljempänä luetellun UNECE-säännön 

soveltamisala (1) ja muutokset) katsotaan vastaavan I osassa olevassa taulukossa mainitun asiaa 

koskevan erityisdirektiivin tai -asetuksen mukaisesti myönnettyä EY-tyyppihyväksyntää.

Nämä UNECE-säännöt ovat niitä, joihin yhteisö on liittynyt Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan 

talouskomission "tarkistetun vuoden 1958 Geneven sopimuksen" sopimuspuolena neuvoston 

päätöksellä 97/836/EY, tai ovat myöhemmin tehtyjä saman päätöksen 3 artiklan 3 kohdassa

tarkoitettuja neuvoston päätöksiä.

Kaikki seuraavien UNECE-sääntöjen muut muutokset on myös katsottava vastaaviksi säännöiksi, ja 

ne on vahvistettava päätöksen 97/836/EY 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla yhteisön 

päätöksellä(++).

Kohde UNECE:n perussäännön 
numero Muutossarjat

1. Melutasot 51 02

1. Varaosaäänenvaimennus-järjestelmät 59 00

2. Päästöt 83 03

2. Varaosana toimitettavat katalysaattorit 103 00
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Kohde UNECE:n perussäännön 
numero Muutossarjat

3. Alleajosuojat takana 58 01

3. Polttonestesäiliöt 34 01

3. Polttonestesäiliöt 67 01

3. Polttonestesäiliöt 110 00

5. Ohjauslaite 79 01

6. Ovien lukot ja saranat 11 02

7. Äänimerkinantolaite 28 00

8. Taustapeilit 46 01

8.a Epäsuoran näkymän tarjoavat laitteet 46 02

9. Jarrutus 13 09

9. Jarrutus 13H 00

9. Jarrutus (jarrupäällysteet) 90 01

10. Radiohäiriöiden vaimennus 10 02

11. Dieselin savutus 24 03

12. Sisävarusteet 21 01

13. Luvattoman käytön estolaite 18 02

13. Ajonestolaite 97 00

13. Hälytysjärjestelmät 97 00

13. Luvaton käyttö 116 00
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Kohde UNECE:n perussäännön 
numero Muutossarjat

14. Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä 12 03

15. Istuinten lujuus 17 06

15. Istuimen lujuus (linja-autot) 80 01

16. Ulkonevat osat 26 02

17. Nopeusmittari 39 00

19. Turvavöiden kiinnityspisteet 14 04

20. Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus 48 01

21. Heijastimet 3 02

22. Ääri-, etu-, taka-, ja jarruvalaisimet 7 02

22. Huomiovalaisimet 87 00

22. Sivuvalaisimet 91 00

23. Suuntavalaisimet 6 01

24. Takarekisterikilven valaisimet 4 00

25. Ajovalaisimet (R2 ja HS1) 1 01

25. Ajovalaisimet (umpiovalaisin) 5 02

25. Ajovalaisimet (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, ja/tai 
H8)

8 04

25. Ajovalaisimet (H4) 20 02

25. Ajovalaisimet (halogeeniumpiovalaisin) 31 02
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Kohde UNECE:n perussäännön 
numero Muutossarjat

25. Hyväksytyissä valaisimissa käytettävät 
hehkulamput

37 03

25. Kaasupurkausvalonlähteillä varustetut 
ajovalaisimet

98 00

25. Hyväksytyissä 
kaasupurkauslamppuvalaisinyksiköissä 
käytettävät kaasupurkausvalonlähteet

99 00

26. Etusumuvalaisimet 19 02

28. Takasumuvalaisimet 38 00

29. Peruutusvalaisimet 23 00

30. Pysäköintivalaisimet 77 00

31. Turvavyöt 16 04

31. Lasten turvalaitteet 44 03

38. Pääntuet (yhdistetty istuimiin) 17 06

38. Pääntuet 25 04

39. Polttoaineen kulutus 101 00

40. Moottorin teho 85 00

41. Dieselpäästöt 49 02

42. Sivusuojat 73 00

45. Turvalasit 43 00

46. Renkaat, moottoriajoneuvot ja niiden 
perävaunut

30 02
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Kohde UNECE:n perussäännön 
numero Muutossarjat

46. Renkaat, hyötyajoneuvot ja niiden perävaunut 54 00

46. Väliaikaisesti käytettävät varapyörät/-renkaat 64 00

46. Vierintämelu 117 00

47. Nopeudenrajoittimet 89 00

50. Kytkennät 55 01

51. Syttyvyys 118 00

52. Korirakenteen lujuus (linja-autot) 66 00

53. Etutörmäys 94 01

54. Sivutörmäys 95 02

57. Alleajosuoja edessä 93 00

(1) Jos erityisdirektiivi tai -asetus sisältää asennusvaatimuksia, sovelletaan näitä myös UNECE-sääntöjen 
mukaisesti hyväksyttyihin osiin ja erityisiin teknisiin yksiköihin.

(++)Myöhemmin tehdyt muutokset, ks. uusin tarkistettu UNECE TRANS/WP.29/343.
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LIITE V

AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄSSÄ

NOUDATETTAVAT MENETTELYT

1. Kokonaisen ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää sovellettaessa EY-

tyyppihyväksyntäviranomaisen on:

(a) tarkastettava, että kaikki ajoneuvon tyyppihyväksyntään sovellettavien säädösten 

nojalla myönnetyt EY-tyyppihyväksyntätodistukset kattavat ajoneuvotyypin ja 

vastaavat asetettuja vaatimuksia;

(b) huolehdittava asiakirjojen osalta, että ajoneuvoja koskeva(t) eritelmä(t) ja ajoneuvon 

ilmoituslomakkeen I osaan sisältyvät tiedot sisältyvät hyväksyntäasiakirjojen 

tietoihin ja EY-tyyppihyväksyntätodistusten tietoihin asiaa koskevien säädösten 

osalta; ja kun ilmoituslomakkeen I osaan sisältyvää järjestysnumeroa ei ole 

yhdenkään säädöksen hyväksyntäasiakirjoissa, varmistettava, että asianomainen osa 

tai ominaisuus on valmistusasiakirjoissa olevien tietojen mukainen;

(c) tehtävä tai teetettävä ajoneuvon osien tai järjestelmien tarkastukset hyväksyttäväksi 

haettua ajoneuvotyyppiä edustavista valituista näytekappaleista sen tarkistamiseksi, 

onko ajoneuvo(t) valmistettu oikeaksi todistettujen hyväksyntäasiakirjojen asiaa 

koskevien tietojen mukaisesti asiaankuuluvien EY-tyyppihyväksyntätodistusten 

osalta;
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(d) tarvittaessa tehtävä tai teetettävä tarvittavat erillisten teknisten yksiköiden 

asennustarkastukset;

(e) tarvittaessa tehtävä tai teetettävä tarvittavat tarkastukset, jotka koskevat liitteessä IV 

olevan I osan alaviitteissä (1) ja (2) määrättyjen laitteiden olemassaoloa.

2. Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tarkastettavien ajoneuvojen lukumäärän on 

oltava riittävä, jotta erilaisille tyyppihyväksyttäväksi haetuille yhdistelmille voidaan 

suorittaa riittävät tarkastukset seuraavien perusteiden mukaisesti:

Ajoneuvoluokka M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Perusteet

Moottori X X X X X X - - - -

Vaihdelaatikko X X X X X X - - - -

Akseleiden lukumäärä - X X X X X X X X X

Vetävät akselit (lukumäärä, 
sijainti, yhteenkytkentä)

X X X X X X - - - -

Ohjaavat akselit (lukumäärä ja 
sijainti)

X X X X X X X X X X

Korin tyyppi X X X X X X X X X X

Ovien lukumäärä X X X X X X X X X X

Ohjauksen kätisyys X X X X X X - - - -

Istuinten lukumäärä X X X X X X - - - -

Varustetaso X X X X X X - - - -
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3. Jos asiaa koskevien säädösten perusteella annettuja hyväksyntätodistuksia ei ole saatavilla, 

EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen on:

a) järjestettävä tarvittavat asiaa koskevissa säädöksissä vaaditut testit ja tarkastukset;

b) tarkastettava, että ajoneuvo on ajoneuvon valmistusasiakirjoissa olevien tietojen 

mukainen ja että se täyttää asiaa koskevien säädösten tekniset vaatimukset;

c) tarvittaessa tehtävä tai teetettävä tarvittavat erillisten teknisten yksiköiden 

asennustarkastukset;

d) tarvittaessa tehtävä tai teetettävä tarvittavat tarkastukset, jotka koskevat liitteessä IV 

olevan I osan alaviitteissä (1) ja (2) määrättyjen laitteiden olemassaoloa.
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Lisäys 1

Vaatimukset, jotka 41 artiklassa tarkoitettujen yksiköiden on täytettävä

1. Tyyppihyväksyntään liittyvät toiminnat, jotka on toteutettava tämän direktiivin liitteessä 

IV lueteltujen säädösten mukaisesti:

1.1. Luokka A (omissa tiloissa tehtävät testit):

EN ISO/IEC 17025:2005 – Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset 

vaatimukset.

Luokan A toimintoihin nimetty tutkimuslaitos voi tehdä tai valvoa säädöksissä säädettyjä 

testejä, joihin se on nimetty, valmistajan tai kolmannen osapuolen tiloissa.

1.2. Luokka B (valmistajan tai kolmannen osapuolen tiloissa tehtävien testien valvonta):

EN ISO/IEC 17020:2004 – Yleiset vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten 

toiminnalle.

Ennen testien tekemistä tai valvomista valmistajan tai kolmannen osapuolen tiloissa 

tutkimuslaitoksen on tarkastettava, että testaustilat ja mittauslaitteet ovat 

1.1. kohdassa tarkoitetun standardin vaatimusten mukaisia.
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2. Tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät toiminnat

2.1. Luokka C: (ensimmäisessä arvioinnissa noudatettava menettely ja valmistajan 

laadunhallintajärjestelmän valvontaan liittyvät tarkastukset):

EN 45012:1998 – Laatujärjestelmiä arvioivat ja sertifioivat elimet. Yleiset vaatimukset.

2.2. Luokka D (tuotannon näytteiden tarkastus tai testaus tai tämän valvonta): 

EN ISO/IEC 17020:2004 – Yleiset vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten 

toiminnalle.
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Lisäys 2

Tutkimuslaitosten arviointimenettely

1. TÄMÄN LISÄYKSEN TARKOITUS

1.1. Tässä lisäyksessä asetetaan edellytykset, joiden mukaisesti tämän direktiivin 

42 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen olisi toteutettava tutkimuslaitosten 

arvioinnissa käytettävä menettely.

1.2. Näitä vaatimuksia sovelletaan soveltuvin osin kaikkiin tutkimuslaitoksiin niiden 

oikeudellisesta asemasta (itsenäinen organisaatio, valmistaja tai tutkimuslaitoksena toimiva 

hyväksyntäviranomainen) riippumatta.

2. ARVIOINTIPERIAATTEET

Arviointi suoritetaan tiettyjen periaatteiden pohjalta:

– riippumattomuus takaa puolueettomuuden sekä päätelmien objektiivisuuden,

– näyttöön pohjautuva lähestymistapa takaa luotettavat päätelmät, jotka ovat 

toistettavissa.

Tarkastajien on oltava luotettavia ja rehellisiä, ja heidän on noudatettava 

luottamuksellisuutta ja pidättyvyyttä. Heidän on raportoitava havainnoista ja päätelmistä 

totuudenmukaisesti ja täsmällisesti.
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3. TARKASTAJILTA VAADITUT TAIDOT

3.1. Arviointeja voivat suorittaa ainoastaan tarkastajat, joilla on tällaisiin tehtäviin tarvittava 

tekninen ja hallinnollinen tietämys.

3.2. Tarkastajilla on oltava koulutus erityisesti arviointitoimintaa varten. Lisäksi heillä on 

oltava erityisosaamista siltä tekniseltä alalta, jolla tutkimuslaitos harjoittaa toimintaansa.

3.3. Tarkastajien, jotka tekevät 42 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun arvioinnin, on oltava 

riippumattomia toiminnasta, jonka osalta arviointi suoritetaan, tämän kuitenkaan 

rajoittamatta 3.1. ja 3.2. kohdan säännöksiä.

4. HAKEMUS NIMEÄMISTÄ VARTEN

4.1. Nimeämistä hakevan tutkimuslaitoksen asianmukaisesti valtuutetun edustajan on tehtävä 

toimivaltaiselle viranomaiselle virallinen hakemus, joka käsittää seuraavat seikat:

a) tutkimuslaitoksen yleiset ominaisuudet, mukaan luettuina yhtiömuoto, nimi, 

osoitteet, oikeudellinen asema sekä inhimilliset ja tekniset voimavarat;

b) tutkimuslaitoksen yleiset tiedot, kuten sen toiminnat, mahdollisesti sen asema 

isommassa yhtiössä sekä kaikkien nimeämisen piiriin kuuluvien toimipaikkojen 

osoitteet;
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c) sopimus siitä, että se täyttää nimeämisvaatimukset sekä muut tutkimuslaitoksiin asiaa 

koskevien direktiivien nojalla sovellettavat velvoitteet;

d) kuvaus vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluista, joita tutkimuslaitos tuottaa 

sovellettavien direktiivien puitteissa, sekä luettelo direktiiveistä, joiden osalta 

tutkimuslaitos hakee nimeämistä, osoittaen tarvittaessa kapasiteettirajat;

e) kopio tutkimuslaitoksen laatukäsikirjasta.

4.2. Toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava tutkimuslaitoksen toimittamien tietojen 

riittävyys.

5. VOIMAVAROJEN TARKISTUS

Toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava oman toimintapolitiikkansa, pätevyytensä sekä 

sopivien tarkastajien ja asiantuntijoiden saatavuuden pohjalta kykynsä arvioida tutkimuslaitos.

6. ARVIOINNIN ALIHANKINTA

6.1. Toimivaltainen viranomainen voi teettää arvioinnin osia alihankintana toisella nimeävällä 

viranomaisella tai pyytää apua toisten toimivaltaisten viranomaisten teknisiltä 

asiantuntijoilta. Nimeämistä hakevan tutkimuslaitoksen on hyväksyttävä alihankkijat ja 

asiantuntijat.

6.2. Toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon asianmukaisen alan kattavat 

akkreditointitodistukset tutkimuslaitoksen kokonaisarviointia tehdessään.
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7. ARVIOINNIN VALMISTELU

7.1. Toimivaltaisen viranomaisen on virallisesti nimitettävä arviointiryhmä. Sen on myös 

varmistettava, että jokaisessa tehtävässä on asianmukainen asiantuntemus. Ryhmällä on 

kokonaisuutena oltava erityisesti:

a) asianmukaista osaamista erityisalalla, jolle nimeämistä haetaan, ja

b) riittävästi näkemystä, jotta se voi tehdä luotettavan arvion tutkimuslaitoksen 

pätevyydestä toimia nimeämisen kohteena olevalla alalla.

7.2. Toimivaltaisen viranomaisen on selkeästi määriteltävä arviointiryhmälle annettava tehtävä. 

Arviointiryhmän työhön kuuluu nimeämistä hakevalta tutkimuslaitokselta saatujen 

asiakirjojen tarkistaminen sekä arviointi paikan päällä.

7.3. Toimivaltaisen viranomaisen on sovittava yhdessä tutkimuslaitoksen sekä tehtävään 

osoitetun arviointiryhmän kanssa arvioinnin päivämäärästä ja aikataulusta. Toimivaltaisen 

viranomaisen vastuualueeseen kuitenkin kuuluu sellaisen päivämäärän asettaminen, joka 

sopii valvonta- ja uudelleenarviointisuunnitelmaan.

7.4. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että arviointiryhmälle toimitetaan 

asianmukaiset perusteita koskevat asiakirjat, aiemmat arviointiasiakirjat sekä 

tutkimuslaitoksen asiaa koskevat asiakirjat ja tiedot.
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8. ARVIOINTI PAIKAN PÄÄLLÄ

Arviointiryhmän on tehtävä tutkimuslaitoksen arviointi tutkimuslaitoksen tiloissa, joissa 

harjoitetaan yhtä tai useampaa laitoksen keskeisistä toiminnoista, ja tarvittaessa käytävä paikan 

päällä muissa valituissa paikoissa, joissa tutkimuslaitos harjoittaa toimintaansa.

9. HAVAINTOJEN ANALYSOINTI JA ARVIOINTIRAPORTTI

9.1. Arviointiryhmän on analysoitava kaikki olennaiset asiakirjojen ja tietojen tarkistuksen sekä 

paikan päällä suoritetun arvioinnin yhteydessä kerätyt tiedot ja näytöt. Analysointi on 

tehtävä niin, että sen pohjalta ryhmä voi määrittää tutkimuslaitoksen pätevyystason sekä 

nimeämisvaatimusten mukaisuuden.

9.2. Toimivaltaisen viranomaisen raportointimenettelyn on oltava sellainen, että seuraavat 

vaatimukset täyttyvät:

9.2.1. Arviointiryhmän ja tutkimuslaitoksen yhteinen kokous on pidettävä ennen kuin ryhmä 

lähtee paikalta. Tässä kokouksessa arviointiryhmän on raportoitava analyysin pohjalta 

tekemistään havainnoista kirjallisesti ja/tai suullisesti. Tutkimuslaitokselle on varattava 

mahdollisuus esittää kysymyksiä havainnoista, myös vaatimustenvastaisuuksista, jos 

sellaisia on, sekä niiden perusteista.

9.2.2. Arvioinnin tuloksena laadittu kirjallinen raportti on toimitettava nopeasti tutkimuslaitoksen 

tietoon. Arviointiraporttiin on sisällytettävä huomioita pätevyydestä ja 

vaatimustenmukaisuudesta, ja siinä on kartoitettava mahdolliset vaatimustenvastaisuudet, 

jotka on ratkaistava nimeämisvaatimusten täyttämiseksi.
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9.2.3. Tutkimuslaitokselta on pyydettävä vastinetta arviointiraporttiin sekä kuvausta siitä, mitä 

erityistoimia on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi tietyn ajan kuluessa havaittujen 

vaatimustenvastaisuuksien ratkaisemiseksi.

9.3. Toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että tutkimuslaitoksen 

vaatimustenvastaisuuksien ratkaisemiseksi esittämät vastineet tutkitaan jotta nähdään, 

vaikuttavatko toimet riittäviltä ja tehokkailta. Jos katsotaan, etteivät tutkimuslaitoksen 

toimet ole riittäviä, on pyydettävä lisätietoja. Lisäksi voidaan pyytää todisteita toimien 

tehokkaasta toteuttamisesta, tai voidaan suorittaa seuranta-arviointi korjaavien 

toimenpiteiden tehokkaan toteuttamisen tarkistamiseksi.

9.4. Arviointiraporttiin on sisällytettävä vähintään seuraavat:

a) tutkimuslaitoksen yksilöllinen tunniste;

b) paikan päällä tehdyn arvioinnin päivämäärä(t);

c) arvioinnissa mukana olleiden tarkastajien ja/tai asiantuntijoiden nimet;

d) kaikkien arvioitujen tilojen yksilöllinen tunniste;

e) nimeämistä varten ehdotettu soveltamisala, joka arvioitiin;

f) lausunto siitä, ovatko tutkimuslaitoksen sisäinen organisaatio ja sen noudattamat 

menettelyt sellaisia, että ne antavat luotettavan kuvan tutkimuslaitoksen pätevyydestä

suhteessa nimeämisvaatimusten täyttämiseen;
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g) tiedot kaikkien vaatimustenvastaisuuksien ratkaisemisesta;

h) suositus siitä, pitäisikö hakija nimetä tai vahvistaa tutkimuslaitokseksi, ja jos tätä 

suositellaan, nimeämistä varten määritettävä soveltamisala.

10. NIMEÄMISEN MYÖNTÄMINEN/VAHVISTAMINEN

10.1. Toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä päätettävä, myönnetäänkö, 

vahvistetaanko tai laajennetaanko nimeämistä raportin (raporttien) ja muiden asiaa 

koskevien tietojen perusteella.

10.2. Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava todistus tutkimuslaitokselle. Tässä 

todistuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a) toimivaltaisen viranomaisen henkilöllisyys ja tunnus;

b) nimetyn tutkimuslaitoksen yksilöllinen tunniste;

c) nimeämisen myöntämispäivämäärä sekä sen voimassaolon päättymispäivämäärä;

d) lyhyt ilmoitus tai viittaus nimeämisen soveltamisalaan (sovellettavat direktiivit, 

asetukset tai niiden osat);

e) lausunto vaatimustenmukaisuudesta ja viittaus tähän direktiiviin.
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11. UUDELLEENARVIOINTI JA VALVONTA

11.1. Uudelleenarviointi on samanlainen kuin ensimmäinen arviointi, paitsi että aiemmista 

arvioinneista saadut kokemukset on otettava huomioon. Paikan päällä tehtävät valvonta-

arvioinnit eivät ole yhtä kattavia kuin uudelleenarvioinnit.

11.2. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä suunnitelma kunkin nimetyn tutkimuslaitoksen 

uudelleenarvioinnista ja valvonnasta siten, että edustava otos nimeämisen soveltamisalasta 

arvioidaan säännöllisesti.

Paikan päällä tehdään arviointeja – sekä uudelleenarviointeja että valvontakäyntejä – sen mukaan, 

minkälaisen vakauden tutkimuslaitos on pystynyt osoittamaan.

11.3. Kun valvonnan tai uudelleenarvioinnin yhteydessä havaitaan vaatimustenvastaisuuksia, 

toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkat aikarajat korjaavien toimenpiteiden 

toteuttamiselle.

11.4. Jos korjaus- tai parannustoimia ei ole toteutettu sovituissa määräajoissa tai niiden ei katsota 

olevan riittäviä, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, kuten 

tehtävä lisäarviointi, keskeytettävä/peruutettava nimeäminen yhden tai useamman sellaisen 

toiminnan osalta, johon tutkimuslaitos on nimetty.

11.5. Jos toimivaltainen viranomainen päättää keskeyttää tai peruuttaa tutkimuslaitoksen 

nimeämisen, sen on ilmoitettava tästä tutkimuslaitokselle kirjatulla kirjeellä. 

Toimivaltaisen viranomaisen on joka tapauksessa toteutettava kaikki tarvittavat 

toimenpiteet tutkimuslaitoksen jo käynnistämien toimintojen jatkuvuuden varmistamiseksi.
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12. KIRJANPITO NIMETYISTÄ TUTKIMUSLAITOKSISTA

12.1. Toimivaltaisen on pidettävä kirjaa tutkimuslaitoksista osoittaakseen, että nimeämistä ja 

pätevyyttä koskevat vaatimukset on tosiasiallisesti täytetty.

12.2. Toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että tutkimuslaitoksista kirjatut tiedot 

pysyvät luottamuksellisina.

12.3. Tutkimuslaitoksista säilytetään vähintään seuraavat tiedot:

a) asiaankuuluva kirjeenvaihto;

b) arviointiasiakirjat ja -raportit;

c) nimeämistodistusten jäljennökset.



9911/3/06 REV 3 1
LIITE VI DG C I FI

LIITE VI

MALLI A

Enimmäiskoko: A 4 (210 x 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

EY-tyyppihyväksyntä-

viranomaisen leima

Ilmoitus seuraavien ajoneuvotyyppien osalta:

– EY-tyyppihyväksyntänumero(1) – valmis ajoneuvo (1)

– EY-tyyppihyväksynnän laajennuksesta 
(1)

– valmistunut ajoneuvo (1)

– EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä 
(1)

– keskeneräinen ajoneuvo (1)

– EY-tyyppihyväksynnän 
peruuttamisesta (1)

– ajoneuvo, jonka osalta on olemassa valmiita ja 
keskeneräisiä variantteja (1)

– ajoneuvo, jonka osalta on olemassa 
valmistuneita ja keskeneräisiä variantteja (1)

direktiivin …/…/ETY∗, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä .../.../EY(1), 

mukaisesti.

EY-tyyppihyväksyntänumero:

Laajennuksen syy:

  

(1) Tarpeeton yliviivataan.
∗ Virallinen lehti: lisätään tämän direktiivin numero.
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I OSA

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): ........................................................................

0.2. Tyyppi:..............................................................................................................

0.2.1. Kauppanimi (kauppanimet)(2) ...........................................................................

0.3. Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon: ......................................

0.3.1. Näiden merkintöjen sijainti:...............................................................................

0.4. Ajoneuvoluokka(3) ............................................................................................

0.5. Valmiin ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite (1):..............................................

Perusajoneuvon valmistajan nimi ja osoite (1)(4)................................................

Keskeneräisen ajoneuvon viimeisimmän rakennusvaiheen valmistajan nimi 

ja osoite (1) (4): ..................................................................................................

Valmistuneen ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite (1) (4): ................................

  

(2) Jos ei tiedossa tyyppihyväksyntää myönnettäessä, kohta on täytettävä viimeistään silloin, 
kun ajoneuvo saatetaan markkinoille.

(3) Liitteessä II olevan A osan määritelmien mukaisesti.
(4) Katso sivu 2.
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0.8. Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet 

ja osoitteet):.......................................................................................................

0.9. Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: .....................................

II OSA

Allekirjoittanut vahvistaa täten, että liitteenä olevaan ilmoituslomakkeeseen sisältyvä 

valmistajan kuvaus edellä esitety(i)stä ajoneuvo(i)sta on todenmukainen (kun EY-

tyyppihyväksyntäviranomainen on valinnut näytekappaleen (näytekappaleet) ja 

valmistaja esittänyt sen (ne) ajoneuvotyypin prototyyppeinä) ja että liitteenä olevia 

testituloksia voidaan soveltaa ajoneuvotyyppiin.

1. Valmiiden ja valmistuneiden ajoneuvojen/varianttien osalta (1):

Ajoneuvotyyppi täyttää/ei täytä (1) kaikkien [tämän direktiivin…/…/EY∗]liitteessä 

IV ja liitteessä IX (1) (4) tarkoitettujen asiaa koskevien säädösten tekniset 

vaatimukset.

2. Keskeneräisten ajoneuvojen/varianttien osalta (1):

Ajoneuvotyyppi täyttää/ei täytä (1) sivulla 2 olevassa taulukossa lueteltujen säädösten

tekniset vaatimukset.

3. Hyväksyntä myönnetty/evätty/peruutettu (1).

  

∗ Virallinen lehti: lisätään tämän direktiivin numero.
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4. Hyväksyntä myönnetään 20 artiklan mukaisesti ja hyväksynnän voimassaoloaika on 

näin ollen rajoitettu pp/kk/vv saakka.

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

(Paikka) (Allekirjoitus) (Päiväys)

Hyväksyntäasiakirjat

Testitulokset (ks. liite VIII).

Liitteet:

Vaatimustenmukaisuustodistukset allekirjoittamaan valtuutetun henkilön 
(valtuutettujen henkilöiden) nimi ja nimikirjoitusnäyte (nimet ja 
nimikirjoitusnäytteet) sekä asema yrityksessä.

Huom.: Jos tätä mallia käytetään 20, 22 tai 23 artiklan mukaista tyyppihyväksyntää varten, siinä ei 

saa olla otsikkoa "Ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntätodistus", paitsi

– 20 artiklassa mainitussa tapauksessa, kun komissio on päättänyt antaa jäsenvaltiolle luvan 

myöntää tämän direktiivin mukainen tyyppihyväksyntä

– kun kyseessä on M1-luokan ajoneuvo, joka on tyyppihyväksytty 22 artiklassa säädetyn 

menettelyn mukaisesti.
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AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Sivu 2

Tämä EY-tyyppihyväksyntä perustuu keskeneräisten ja valmistuneiden ajoneuvojen osalta 

jäljempänä lueteltujen keskeneräisten ajoneuvojen hyväksyntään (hyväksyntöihin):

Vaihe 1: Perusajoneuvon valmistaja: ........................................................................................

EY-tyyppihyväksyntänumero:..................................................................................................

Päiväys: ...................................................................................................................................

Sovellettavissa variantteihin: ....................................................................................................

Vaihe 2: Valmistaja:.................................................................................................................

EY-tyyppihyväksyntänumero:..................................................................................................

Päiväys: ...................................................................................................................................

Sovellettavissa variantteihin: ....................................................................................................

Vaihe 3: Valmistaja:.................................................................................................................

EY-tyyppihyväksyntänumero:..................................................................................................

Päiväys: ...................................................................................................................................

Sovellettavissa variantteihin: ....................................................................................................

Jos hyväksyntä koskee yhtä tai useampaa keskeneräistä varianttia, luetellaan valmiit tai 

valmistuneet variantit.
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Valmis/valmistunut variantti (variantit):

Luettelo hyväksyttyyn keskeneräiseen ajoneuvotyyppiin tai varianttiin sovellettavista vaatimuksista 

(ottaen soveltuvin osin huomioon kunkin jäljempänä luetellun säädöksen soveltamisala sekä 

viimeisin muutos).

Kohta Kohde Viittaus 
säädökseen

Viimeisin 
muutos

Sovellettavissa 
variantteihin

(Luetellaan ainoastaan kohteet, joiden osalta on olemassa EY-tyyppihyväksyntä.)

Erityistarkoitukseen käytettävien ajoneuvojen osalta liitteen XI nojalla myönnetyt poikkeukset tai 

sovellettavat erityismääräykset ja 20 artiklan nojalla myönnetyt poikkeukset:

Viittaus säädökseen Kohdan numero Hyväksynnän laji ja 
poikkeuksen luonne

Sovellettavissa 
variantteihin
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Lisäys 

Luettelo säädöksistä, joiden mukainen ajoneuvotyyppi on

(täytetään ainoastaan 6 artiklan 3 kohdan mukaisessa tyyppihyväksynnässä)

Kohde Säädöksen numero(1) Muutettuna Sovellettavissa 
variantteihin

1. Melutasot 70/157/ETY

2. Päästöt 70/220/ETY

3. Polttonestesäiliöt/ alleajosuojat 
takana

70/221/ETY

4. Takarekisterikilven tila 70/222/ETY

5. Ohjauslaite 70/311/ETY

6. Ovien lukot ja saranat 70/387/ETY

7. Äänimerkinantolaite 70/388/ETY

8. Näkyvyys taakse 71/127/ETY

8a. Epäsuoran näkemän tarjoavat 
laitteet

2003/97/EY

9. Jarrutus 71/320/ETY

10. Radiohäiriöiden vaimennus 72/245/ETY

11. Dieselin savutus 72/306/ETY

12. Sisävarusteet 74/60/ETY

13. Luvattoman käytön estolaite ja 
ajonestolaite

74/61/ETY

14. Ohjauslaitteen käyttäytyminen 
törmäyksessä

74/297/ETY

15. Istuinten lujuus 74/408/ETY

16. Ulkonevat osat 74/483/ETY
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Kohde Säädöksen numero(1) Muutettuna Sovellettavissa 
variantteihin

17. Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY

18. Lakisääteiset kilvet 76/114/ETY

19. Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY

20. Valaisimien ja 
merkkivalolaitteiden asennus

76/756/ETY

21. Heijastimet 76/757/ETY

22. Ääri-, etu-, taka-, jarru-, sivu- ja 
huomiovalaisimet

76/758/ETY

23. Suuntavalaisimet 76/759/ETY

24. Takarekisterikilven valaisimet 76/760/ETY

25. Ajovalaisimet (myös polttimot) 76/761/ETY

26. Etusumuvalaisimet 76/762/ETY

27. Vetokoukku 77/389/ETY

28. Takasumuvalaisimet 77/538/ETY

29. Peruutusvalaisimet 77/539/ETY

30. Pysäköintivalaisimet 77/540/ETY

31. Turvavyöt 77/541/ETY

32. Näkyvyys eteen 77/649/ETY

33. Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY

34. Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY

35. Pesimet/pyyhkimet 78/318/ETY

36. Lämmitysjärjestelmät 2001/56/EY

37. Pyörien roiskesuojat 78/549/ETY

38. Pääntuet 78/932/ETY

39. CO2-päästöt / polttoaineen 
kulutus

80/1268/ETY

40. Moottorin teho 80/1269/ETY
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Kohde Säädöksen numero(1) Muutettuna Sovellettavissa 
variantteihin

41. Dieselpäästöt 88/77/ETY

42. Sivusuojat 89/297/ETY

43. Roiskeenesto-järjestelmät 91/226/ETY

44. Massat ja mitat (henkilöautot) 92/21/ETY

45. Turvalasit 92/22/ETY

46. Renkaat 92/23/ETY

47. Nopeudenrajoittimet 92/24/ETY

48. Massat ja mitat (muut kuin 44 
kohdassa tarkoitetut ajoneuvot)

97/27/EY

49. Ohjaamon ulkonevat osat 92/114/ETY

50. Kytkentälaitteet 94/20/EY

51. Paloturvallisuus 95/28/EY

52. Linja-autot 2001/85/EY

53. Etutörmäys 96/79/EY

54. Sivutörmäys 96/27/EY

55.

56. Vaarallisten aineiden 
kuljetukseen tarkoitetut 
ajoneuvot

98/91/EY

57. Alleajosuoja edessä 2000/40/EY

58. Jalankulkijoiden suojelu 2003/102/EY

(1) Tai vastaaviksi katsotut UNECE-säännöt.
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MALLI B

(käytetään järjestelmän tyyppihyväksyntään tai 

ajoneuvon tyyppihyväksyntään järjestelmän osalta)

Enimmäiskoko: A 4 (210 x 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

EY-tyyppihyväksyntä-

viranomaisen leima

Ilmoitus

– EY-tyyppihyväksynnästä(1)

– EY-tyyppihyväksynnän laajennuksesta (1) järjestelmä-/ajoneuvotyypin osalta

– EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä (1) järjestelmän osalta (1)

– EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1)

direktiivin …/…/EY/asetuksen(1) (EY N:o…/…, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
direktiivillä …/…/EY/asetuksella (EY N:o …/…(1), mukaisesti.

  

(1) Tarpeeton yliviivataan.
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EY-tyyppihyväksyntänumero:..................................................................................................

Laajennuksen syy:....................................................................................................................

I OSA

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): ........................................................................

0.2. Tyyppi:..............................................................................................................

0.2.1. Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavissa):........................................

0.3. Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon (2)...................................

0.3.1. Näiden merkintöjen sijainti:...............................................................................

0.4. Ajoneuvoluokka (3): ..........................................................................................

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: ................................................................................

0.8. Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet 

ja osoitteet):.......................................................................................................

0.9. Valmistajan edustaja:……………………………………………………………

  

(2) Jos tyypin tunnistustavassa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa 
tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä 
asiakirjoissa tunnuksella "?" (esim. ABC??123??).

(3) Liitteen II osassa A annetun määritelmän mukaisesti.
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II OSA

1. Lisätiedot (tarvittaessa) : ks. liite

2. Testien suorittamisesta vastaava tutkimuslaitos: ................................................

3. Testausselosteen päivämäärä: ............................................................................

4. Testausselosteen numero: ..................................................................................

5. Huomautukset (mahdolliset): ks. liite

6. Paikka: ..............................................................................................................

7. Päivämäärä:.......................................................................................................

8. Allekirjoitus: .....................................................................................................

Hyväksyntäasiakirjat.

Testausseloste.

Liitteet:
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Liite

EY-tyyppihyväksyntätodistukseen nro…

1. Lisätiedot

1.1. […] : .................................................................................................................

1.1.1. […] : .................................................................................................................

[…]

2. Kaikkien niiden osien tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntänumero, 

jotka on asennettu ajoneuvotyyppiin tämän direktiivin tai asetuksen vaatimusten 

mukaisuuden saavuttamiseksi

2.1. […] : .................................................................................................................

3. Huomautukset

3.1. […] : .................................................................................................................
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MALLI C

(käytetään osan/erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntään)

Enimmäiskoko: A 4 (210 x 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

EY-tyyppihyväksyntä-

viranomaisen leima

Ilmoitus

– EY-tyyppihyväksyntänumerosta(1)

– EY-tyyppihyväksynnän laajennuksesta(1) osan/erillisen teknisen yksikön osalta (1)

– EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä (1)

– EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1)

direktiivin …/…/EY/asetuksen (EY) N:o …/…(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
direktiivillä …/…/EY/asetuksella (EY) N:o …/…(1), mukaisesti.

  

(1) Tarpeeton yliviivataan.
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EY-tyyppihyväksyntänumero:..................................................................................................

Laajennuksen syy:....................................................................................................................

I OSA

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): ........................................................................

0.2. Tyyppi:..............................................................................................................

0.3. Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty osaan/erilliseen tekniseen 

yksikköön (1)(2) .................................................................................................

0.3.1. Näiden merkintöjen sijainti:...............................................................................

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: ................................................................................

0.7. Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-tyyppihyväksyntämerkinnän 

sijainti ja kiinnitystapa:......................................................................................

0.8. Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet 

ja osoitteet):.......................................................................................................

0.9. Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: .....................................

  

(2) Jos tyypin tunnistustavassa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa 
tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä 
asiakirjoissa tunnuksella "?" (esim. ABC??123??).
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II OSA

1. Lisätiedot (tarvittaessa) : ks. liite

2. Testien suorittamisesta vastaava tutkimuslaitos: ................................................

3. Testausselosteen päivämäärä: ............................................................................

4. Testausselosteen numero: ..................................................................................

5. Huomautukset (mahdolliset): ks. liite

6. Paikka: ..............................................................................................................

7. Päivämäärä:.......................................................................................................

8. Allekirjoitus: .....................................................................................................

Hyväksyntäasiakirjat.

Testausseloste.

Liitteet:
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Liite

EY-tyyppihyväksyntätodistukseen nro…

1. Lisätiedot

1.1. […] : .................................................................................................................

1.1.1. […] : .................................................................................................................

[…]

2. Laitteen käyttöä (mahdollisesti) koskeva rajoitus

2.1. […] : .................................................................................................................

3. Huomautukset

3.1. […] : .................................................................................................................
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LIITE VII

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN NUMEROINTIJÄRJESTELMÄ1

1. EY-tyyppihyväksyntänumero koostuu koko ajoneuvon tyyppihyväksyntien osalta neljästä 

osasta ja järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntöjen osalta 

viidestä osasta kuten jäljempänä selitetään. Tyyppihyväksyntänumeron osat erotetaan 

toisistaan kaikissa tapauksissa *-merkillä.

Osa 1: Pieni e-kirjain, jota seuraa EY-tyyppihyväksynnän myöntävän jäsenvaltion 

tunnuskirjain (tunnuskirjaimet) tai -numero:

1 Saksa

2 Ranska

3 Italia

4 Alankomaat

5 Ruotsi

6 Belgia

7 Unkari

8 Tšekki

9 Espanja

  

1 Osat ja erilliset tekniset yksiköt on merkittävä asianomaisten säädösten säännösten 
mukaisesti.




