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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme 
for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 
systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 
(rammedirektiv)(1), særlig artikkel 39 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2007/46/EF fastsettes en harmonisert ramme 
som omfatter administrative bestemmelser og alminnelige 
tekniske krav for alle nye kjøretøyer, systemer, deler 
og separate tekniske enheter. Direktivet inneholder 
særlig en liste over alle rettsakter som fastsetter hvilke 
tekniske krav kjøretøyer skal oppfylle for å kunne få 
EF-typegodkjenning. Det inneholder også forskjellige 
modeller av typegodkjenningsdokumenter.

2) Som følge av virkningen av globaliseringen i bilbransjen 
er det en betydelig vekst i etterspørselen etter kjøretøyer 
som er produsert utenfor Unionen. Medlemsstatene 
har innenfor rammen av nasjonal lovgivning innført 
administrative framgangsmåter og tekniske krav når 
det gjelder godkjenning av kjøretøyer som er importert 
fra tredjestater. Siden framgangsmåtene og kravene er 
forskjellige fra medlemsstat til medlemsstat, skaper denne 
situasjonen en vridning i det indre markeds virkemåte. 
Det er derfor nødvendig å treffe hensiktsmessige, 
harmoniserte tiltak.

3) Harmoniserte administrative og tekniske bestemmelser 
om individuelle godkjenninger bør som et første trinn 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 26.2.2011, s. 4, er omhan-
dlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2012 av 30. mars 2012 om endring 
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 
2.8.2012, s. 22.

(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

fastsettes for kjøretøyer som produseres i store serier i 
eller for tredjestater.

4) Ved artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF tillates 
medlemsstatene unntak fra visse bestemmelser i nevnte 
direktiv og fra de rettsaktene som er oppført i vedlegg 
IV til nevnte direktiv, når det gjelder godkjenning av 
individuelle kjøretøyer. For at det indre marked skal 
fungere godt, kreves det imidlertid at tilsvarende tekniske 
og administrative unntak gjelder i hele Unionen. Det 
er derfor nødvendig å fastsette hvilke bestemmelser i 
unionsretten som kan fravikes.

5) Ved artikkel 24 tillates medlemsstatene å pålegge 
alternative krav til europeisk lovgivning med sikte på 
å sikre et nivå av trafikksikkerhet og miljøvern som i 
størst mulig grad tilsvarer nivået fastsatt i vedlegg IV og 
VI til direktiv 2007/46/EF. Idet det antas at kjøretøyer 
som serieproduseres for tredjestater med sikte på å bli 
tatt i bruk på hjemmemarkedet, bygges i samsvar med 
de gjeldende tekniske bestemmelsene i de respektive 
opprinnelses- eller bestemmelsesstatene, bør det tas 
hensyn til både slike krav og det pågående arbeidet i 
verdensforumet for harmonisering av kjøretøyforskrifter 
(WP.29), som er organisert innenfor rammen av De 
forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa i 
Geneve. Det foreligger både relevante opplysninger og 
nødvendig ekspertise som kan godtgjøre at disse kravene 
kan sikre et nivå av trafikksikkerhet og miljøvern som 
minst tilsvarer det nivået av trafikksikkerhet og miljøvern 
som kreves i Unionen. En rekke krav som er gjeldende 
i tredjestater, bør derfor betraktes som likeverdige med 
hensyn til individuell godkjenning.

6) Maler til de dokumentene som godkjenningsmyndighetene 
skal utstede, er beskrevet i vedlegg VI til direktiv 
2007/46/EF. De gjelder imidlertid for godkjenninger som 
er gitt for en kjøretøytype, og ikke godkjenninger som 
er gitt for individuelle kjøretøyer. For å kunne forenkle 
den gjensidige anerkjennelsen av disse individuelle 
godkjenningene gitt i henhold til artikkel 24 i nevnte 
direktiv bør det fastsettes en modell som skal benyttes for 
et dokument for individuell godkjenning.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 183/2011

av 22. februar 2011

om endring av vedlegg IV og VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastsettelse 
av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske 

enheter til slike motorvogner (rammedirektiv)(*)
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7) Idet denne forordning vedtas, finnes det i medlemsstatene 
nasjonale ordninger for individuell godkjenning av 
kjøretøyer som produseres i store serier og opprinnelig 
er beregnet på registrering i tredjestater. Disse 
godkjenningsordningene kan fortsatt få anvendelse. 
I samsvar med artikkel 24 nr. 6 i direktiv 2007/46/
EF er deres gyldighet begrenset til territoriet til den 
medlemsstaten som har gitt godkjenningen, og andre 
medlemsstater kan avvise slike godkjenninger.

8) For å sikre at typegodkjenningsordningen fungerer 
som den skal, bør vedleggene til direktiv 2007/46/
EF ajourføres slik at de kan fastsette tekniske krav til 
kjøretøyer som skal godkjennes etter framgangsmåten for 
individuell godkjenning.

9) Vedlegg IV og VI til direktiv 2007/46/EF bør derfor 
endres.

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg IV og VI til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Kravene i denne forordning berører ikke kravene fastsatt i 
artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF når det gjelder individuelle 
godkjenninger, særlig medlemsstatenes mulighet til å gi 
individuelle godkjenninger, forutsatt at de pålegger alternative 
krav.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft 26. februar 2012.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. februar 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________
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VEDLEGG

1.  I vedlegg IV del I gjøres følgende endringer:

a)  Overskriften «Tillegg» endres til «Tillegg 1».

b)  Nytt tillegg 2 skal lyde:

«Tillegg 2

Krav til godkjenning i henhold til artikkel 24 av ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe M1 og N1 som er 
produsert i store serier i eller for tredjestater

0. FORMÅL

Et kjøretøy anses å være nytt dersom:

a)  det aldri tidligere har vært registrert, eller

b)  det har vært registrert i mindre enn 6 måneder på det tidspunktet da det søkes om individuell 
godkjenning.

 Et kjøretøy skal anses som registrert når det har fått permanent, midlertidig eller kortvarig 
administrativ godkjenning til å tas i bruk i veitrafikk som omfatter identifikasjon og tildeling av et 
registreringsnummer(1).

1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

1.1. Klassifisering av kjøretøyer

Kjøretøyer skal klassifiseres i henhold til kriteriene angitt i vedlegg II.

For dette formål:

a)  skal det tas hensyn til det faktiske antallet sitteplasser, og

b)  er største teknisk tillatte totalmasse den største massen som er angitt av produsenten i opprinnelsesstaten 
og angitt i dennes offisielle dokumentasjon.

Dersom det ikke på en enkel måte er mulig å bestemme kjøretøygruppen på grunn av karosseriets 
konstruksjon, får vilkårene angitt i vedlegg II anvendelse.

1.2 Søknad om individuell godkjenning

a)  Søkeren skal inngi en søknad til godkjenningsmyndigheten ledsaget av all relevant dokumentasjon 
som er nødvendig for godkjenningsprosessen.

 Dersom den leverte dokumentasjonen er ufullstendig, feilaktig eller forfalsket, skal søknaden om 
godkjenning avvises.

b)  Det kan leveres bare én søknad for et bestemt kjøretøy i én medlemsstat.

 Med et «bestemt kjøretøy» menes et fysisk kjøretøy hvis understellsnummer er tydelig identifisert.

 Ved anvendelse av dette punkt kan godkjenningsmyndigheten kreve at søkeren skriftlig forplikter seg 
til å levere bare én søknad i én medlemsstat.

 Alle søkere kan imidlertid søke om individuell godkjenning i en annen medlemsstat av et kjøretøy 
som har identiske eller lignende tekniske egenskaper som det kjøretøyet som er gitt en individuell 
godkjenning.

c)  Modellen for søknadsskjemaet og utformingen av dokumentasjonen skal fastsettes av 
godkjenningsmyndigheten.

 Opplysningene kan bare omfatte et passende utvalg av opplysningene nevnt i vedlegg I.

d)  De tekniske kravene som skal oppfylles, er de som er fastsatt i del 4 i dette tillegget.

 Kravene skal være de som gjelder for nye kjøretøyer som tilhører en kjøretøytype som er i produksjon 
på det tidspunktet søknaden inngis.

e)  Når det gjelder visse prøvinger som kreves i noen av de rettsaktene som er oppført i dette vedlegg, skal 
søkeren levere en erklæring om samsvar med anerkjente internasjonale standarder og regelverk. Den 
aktuelle erklæringen kan bare utstedes av kjøretøyprodusenten. 
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 Med «samsvarserklæring» menes en erklæring utstedt av det kontoret eller den avdelingen i 
produsentens organisasjon som av ledelsen er behørig godkjent til fullt ut å påta seg det juridiske 
ansvaret hos produsenten når det gjelder et kjøretøys konstruksjon og oppbygging.

 De rettsaktene som en slik erklæring skal framlegges for, er de som er nevnt i del 4 i dette tillegget.

 Dersom en erklæring gir opphav til usikkerhet, kan det kreves at søkeren innhenter uomtvistelig bevis 
fra produsenten, herunder en prøvingsrapport, for å underbygge produsentens erklæring.

1.3. Teknisk instans som er ansvarlig for individuelle godkjenninger

a)  De tekniske instansene som er ansvarlige for individuelle godkjenninger, skal være i kategori A som 
nevnt i artikkel 41 nr. 3.

b)  Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 annet ledd skal den tekniske instansen overholde følgende standarder:

i)  EN ISO/IEC 17025:2005 når den utfører prøvingene selv,

ii)  EN ISO/IEC 17020:2004 når den kontrollerer om kjøretøyet oppfyller kravene oppført i dette 
tillegget.

c)  Dersom særlige prøvinger som krever særlige ferdigheter skal gjennomføres på anmodning fra søkeren, 
skal disse foretas av en av de tekniske instansene som er meldt til Kommisjonen, etter søkerens valg.

 Dersom det for eksempel skal foretas en frontkollisjonsprøving etter avtale med søkeren i medlemsstat 
«A», kan prøvingen foretas av en meldt teknisk instans i medlemsstat «B».

1.4. Prøvingsrapporter

a)  Prøvingsrapporter skal utarbeides i samsvar med nr. 5.10.2 i standard EN ISO/IEC 17025:2005.

b)  De skal utarbeides på et av de språkene i Unionen som godkjenningsmyndigheten bestemmer.

 Dersom det ved anvendelse av nr. 1.3 bokstav c) er utarbeidet en prøvingsrapport i en annen medlemsstat 
enn den som er ansvarlig for den individuelle godkjenningen, kan godkjenningsmyndigheten kreve at 
søkeren framlegger en riktig oversettelse av prøvingsrapporten.

c)  De skal inneholde en beskrivelse av det kjøretøyet som prøves, herunder utvetydig identifikasjon. 
De delene som spiller en betydelig rolle for prøvingsresultatene, skal beskrives, og deres 
identifikasjonsnummer skal angis.

 Eksempler på deler er lyddempere i forbindelse med støymåling, og motorstyringssystemet (ECU) i 
forbindelse med måling av eksosutslipp.

d)  På forespørsel fra en søker kan en prøvingsrapport som er levert for et system i forbindelse med et 
bestemt kjøretøy, framlegges gjentatte ganger av samme eller en annen søker med sikte på individuell 
godkjenning av et annet kjøretøy.

 I et slikt tilfelle skal godkjenningsmyndigheten sikre at kjøretøyets tekniske egenskaper kontrolleres 
riktig på grunnlag av prøvingsrapporten.

 Kontroll av kjøretøyet og den dokumentasjonen som ledsager prøvingsrapporten, skal gi den 
konklusjonen at det kjøretøyet som det søkes om individuell godkjenning for, har de samme 
egenskapene som det kjøretøyet som er beskrevet i rapporten.

e)  Det kan bare framlegges attesterte kopier av en prøvingsrapport.

f)  Prøvingsrapportene nevnt i nr. 1.4 bokstav d) omfatter ikke de rapportene som er utarbeidet for å gi 
kjøretøyet individuell godkjenning.

1.5.  Prosessen for individuell godkjenning innebærer alltid at hvert bestemte kjøretøy kontrolleres fysisk av 
den tekniske instansen.

 Det tillates ingen unntak fra dette prinsippet.

1.6.  Dersom godkjenningsmyndigheten er overbevist om at kjøretøyet oppfyller de tekniske kravene angitt i 
dette tillegget og er i samsvar med beskrivelsen gitt i søknaden, skal den gi godkjenning i samsvar med 
artikkel 24.

1.7.  Godkjenningsdokumentet skal utarbeides i samsvar med modell D som fastsatt i vedlegg VI.

1.8.  Godkjenningsmyndigheten skal føre en fortegnelse over alle godkjenninger som gis i henhold til  
artikkel 24.
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2. UNNTAK

2.1.  På grunn av den individuelle framgangsmåtens særlige karakter skal følgende artikler i dette direktiv, 
herunder de respektive bestemmelsene i de relevante vedleggene, fravikes:

a)  artikkel 12 med hensyn til ordninger for produksjonssamsvar,

b)  artikkel 8, 9, 13, 14 og 18 med hensyn til framgangsmåten for typegodkjenning av kjøretøyer.

2.2. Identifikasjon av kjøretøytype

a)  I den grad det er mulig, skal det i godkjenningsdokumentet vises til den typen, varianten og versjonen 
som er angitt i kjøretøyets opprinnelsesstat.

b)  Dersom det ikke er mulig å identifisere typen, varianten og versjonen fordi relevante data mangler, kan 
det vises til kjøretøyets vanlige handelsbetegnelse.

3. GJENNOMGÅELSE AV DE TEKNISKE KRAVENE

Listen over tekniske krav i del 4 vil bli gjennomgått med jevne mellomrom for å ta hensyn til resultatene av 
det harmoniseringsarbeidet som pågår i verdensforumet for harmonisering av kjøretøyforskrifter (WP.29) 
i Geneve, og utviklingen i regelverket i tredjestatene.

4. TEKNISKE KRAV

Del I: Kjøretøyer i gruppe M1

Nr. Rettsakt Alternative krav

1 Direktiv 70/157/EØF

(Tillatt lydnivå)

Prøving under kjøring

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med «metode A» nevnt i 
vedlegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 51.

 Grensene er som angitt i nr. 2.1 i vedlegg I til direktiv 70/157/EØF. 
1 desibel i tillegg til de tillatte grensene tillates.

b)  Testbanen skal være i samsvar med vedlegg 8 til UN-ECE-
reglement nr. 51. En testbane som har andre spesifikasjoner, 
kan brukes forutsatt at den tekniske instansen har gjennomført 
sammenlignende prøvinger. Det skal om nødvendig anvendes en 
korrelasjonsfaktor.

c)  Eksosanlegg som inneholder fibermateriale, trenger ikke å 
kondisjoneres som beskrevet i vedlegg 5 til UN-ECE-reglement nr. 
51.

Prøving ved stillstand

Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 3.2 i vedlegg 3 til UN-
ECE-reglement nr. 51.

2 Direktiv 70/220/EØF

(Utslipp)

Eksosutslipp

a)  En type I-prøving skal gjennomføres i samsvar med vedlegg III til 
direktiv 70/220/EØF, idet forringelsesfaktorene nevnt i nr. 5.3.6.2 
anvendes. De grensene som skal anvendes, er de som er angitt i nr. 
5.3.1.4 i vedlegg I til nevnte direktiv.

b)  Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3 000 km, som det 
ellers kreves i nr. 3.1.1 i vedlegg III til nevnte direktiv.

c)  Drivstoffet som skal brukes ved prøvingen, er referansedrivstoffet 
angitt i vedlegg IX til direktiv 70/220/EØF.

d)  Dynamometeret skal innstilles i samsvar med de tekniske kravene 
i nr. 3.2 i tillegg 2 til vedlegg III til nevnte direktiv.

e)  Prøvingen nevnt i bokstav a) skal ikke gjennomføres dersom 
det kan godtgjøres at kjøretøyet overholder en av de California 
Regulations som er nevnt i den innledende merknaden til nr. 5 i 
vedlegg I til nevnte direktiv.
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Nr. Rettsakt Alternative krav

Fordampingsutslipp

Kjøretøyer med bensindrevet motor skal være utstyrt med en innretning 
for reduksjon av fordampingsutslipp (f.eks. et aktivkullfilter).

Utslipp av veivhusgasser

Det kreves at det finnes en innretning for resirkulering av veivhusgasser.

Egendiagnosesystem

Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD).

OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige 
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske kontroller.

2a Forordning (EF) nr. 
715/2007

(Utslipp (Euro 5 og 
6) fra lette kjøretøyer/
tilgang til opplysninger)

Eksosutslipp

a)  En type I-prøving skal gjennomføres i samsvar med vedlegg III 
til forordning (EF) nr. 692/2008, idet forringelsesfaktorene nevnt 
i nr. 1.4 i tillegg VII til forordning (EF) nr. 692/2008 anvendes. De 
grensene som skal anvendes, er de som er angitt i tabell I og tabell 
II i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007.

b)  Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3 000 km, som ellers 
er nevnt i nr. 3.1.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 83.

c)  Drivstoffet som skal brukes ved prøvingen, er referansedrivstoffet 
angitt i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 692/2008.

d)  Dynamometeret skal innstilles i samsvar med de tekniske kravene 
i nr. 3.2 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 83.

e)  Prøvingen nevnt i bokstav a) skal ikke gjennomføres dersom det 
kan godtgjøres at kjøretøyet overholder de California Regulations 
som er nevnt i del 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008.

Fordampingsutslipp

Bensindrevne motorer skal ha en innretning for reduksjon av 
fordampingsutslipp (f.eks. et aktivkullfilter).

Utslipp av veivhusgasser

Det kreves at det finnes en innretning for resirkulering av veivhusgasser.

Egendiagnosesystem

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD).

b)  OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige 
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske kontroller.

Røyktetthet

a)  Kjøretøyer som er utstyrt med en dieseldrevet motor, skal prøves i 
samsvar med prøvingsmetodene nevnt i tillegg 2 til vedlegg IV til 
forordning (EF) nr. 692/2008.

b)  Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren skal være angitt på 
et sted som er lett synlig og enkelt å nå.

CO2-utslipp og drivstofforbruk

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med vedlegg XII til 
forordning (EF) nr. 692/2008.

b)  Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3 000 km, som det 
ellers kreves i nr. 3.1.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 83.
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Nr. Rettsakt Alternative krav

c)  Dersom kjøretøyet overholder de California Regulations som er 
nevnt i del 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008, og det 
derfor ikke kreves prøving av eksosutslipp, skal medlemsstatene 
beregne CO2-utslipp og drivstofforbruk ved hjelp av formlene 
fastsatt i forklarende merknad (b) og (c).

Tilgang til opplysninger

Bestemmelsene om tilgang til opplysninger får ikke anvendelse.

3 Direktiv 70/221/EØF

(Drivstofftanker —
underkjøringshinder 
bak)

Drivstofftanker

a)  Drivstofftankene skal være i samsvar med del 5 i vedlegg I til 
direktiv 70/221/EØF, med unntak av nr. 5.1, 5.2 og 5.12. De skal 
særlig være i samsvar med nr. 5.9 og 5.9.1, men det skal ikke 
foretas lekkasjeprøving.

b)  LPG- eller CNG-tanker skal typegodkjennes i samsvar med 
henholdsvis UNECE-reglement nr. 67, endringsserie 01, eller 
reglement nr. 110(a).

Særlige bestemmelser om drivstofftanker laget av plastmateriale

Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter 
at drivstofftanken på det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal 
angis] er i samsvar med minst ett av følgende:

– nr. 6.3 i direktiv 70/221/EØF,

– FMVSS nr. 301 («Fuel system integrity»),

– vedlegg 5 til UN-ECE-reglement nr. 34.

Underkjøringshinder bak

a)  Kjøretøyets bakre del skal være oppbygd i samsvar med nr. 5 i 
vedlegg II til direktiv 70/221/EØF.

b)  For dette formål er det tilstrekkelig at kravene angitt i nr. 5.2 annet 
ledd er oppfylt.

4 Direktiv 70/222/EØF

(Monteringssted for 
kjennemerke bak)

Sted, helling, synlighetsvinkel og plassering av kjennemerket skal 
være i samsvar med direktiv 70/222/EØF.

5 Direktiv 70/311/EØF

(Betjeningskraft)

Mekaniske systemer

a)  Styreinnretningen skal være bygd slik at den er selvopprettende. 
For å kontrollere at denne bestemmelsen overholdes, skal det 
foretas en prøving i samsvar med nr. 5.1.2 og 5.2.1 i vedlegg I til 
direktiv 70/311/EØF.

b)  Svikt i fremmedkraftstyringsutstyret skal ikke føre til fullstendig 
tap av kontrollen over kjøretøyet.

Komplekst elektronisk styresystem for kjøretøy (elektroniske 
styreenheter)

Komplekst elektronisk styresystem tillates bare dersom det er i 
samsvar med vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 79.

6 Direktiv 70/387/EØF

(Dørlåser og hengsler)

a)  Dørlåser og hengsler skal være i samsvar med nr. 3.2.1, 3.3.2 og 
3.4.1 i vedlegg I til direktiv 70/387/EØF.

b)  Kravene angitt i nr. 3.4.1 får ikke anvendelse dersom det er 
godtgjort at nr. 6.1.5.4 i UN-ECE-reglement nr. 11 rev.1 endring 2 
er overholdt.
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7 Direktiv 70/388/EØF

(Signalhorn)

Deler

Signalhorninnretninger trenger ikke å være typegodkjent i samsvar 
med direktiv 70/388/EØF. De skal imidlertid avgi en kontinuerlig lyd 
slik det kreves i nr. 1.1 i vedlegg I til nevnte direktiv.

Montering på kjøretøy

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 2 i vedlegg I til 
direktiv 70/388/EØF.

b)  Høyeste lydtrykknivå skal være i samsvar med nr. 2.1.4 i nevnte 
vedlegg.

8 Direktiv 2003/97/EF

(Innretninger for 
indirekte utsyn)

Deler

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med speil som beskrevet i del 2 i 
vedlegg III til direktiv 2003/97/EF.

b)  Det kreves ikke at de er typegodkjent i samsvar med nevnte 
direktiv.

c)  Speilenes krumningsradius skal ikke gi betydelig optisk feil. Etter 
den tekniske instansens skjønn skal krumningsradien kontrolleres 
i samsvar med den metoden som er beskrevet i tillegg 1 til vedlegg 
II til nevnte direktiv. Krumningsradien skal ikke være mindre enn 
det som kreves i nr. 3.4 i vedlegg II til nevnte direktiv.

Montering på kjøretøy

Det skal foretas måling for å sikre at synsfeltene er i samsvar med nr. 5 
i vedlegg III til direktiv 2003/97/EF eller med nr. 5 i vedlegg III til 
direktiv 71/127/EØF.

9 Direktiv 71/320/EØF

(Bremsing)

Alminnelige bestemmelser

a)  Bremseanlegget skal være bygd i samsvar med nr. 2 i vedlegg I til 
direktiv 71/320/EØF.

b)  Kjøretøyene skal være utstyrt med elektroniske blokkeringsfrie 
bremser som virker på alle hjul.

c)  Bremseanleggets yteevne skal være i samsvar med nr. 2 i 
vedlegg II til nevnte direktiv.

d)  For dette formål skal prøvinger på vei foretas på en bane som har 
et veidekke med høy adhesjon. Prøvingen av parkeringsbremsen 
skal foretas i en 18 % helling (opp og ned).

Bare de prøvingene som er nevnt nedenfor, skal foretas. I hvert 
tilfelle skal kjøretøyet være fullt lastet.

e)  Prøvingen på vei nevnt i bokstav c) ovenfor skal ikke foretas 
dersom søkeren kan framlegge en erklæring fra produsenten som 
bekrefter at kjøretøyet er i samsvar med UN-ECE-reglement 
nr. 13-H, herunder supplement 5, eller med FMVSS nr. 135.

Driftsbrems

a)  Det skal foretas en «Type 0»-prøving som foreskrevet i nr. 1.2.2 
og 1.2.3 i vedlegg II til direktiv 71/320/EØF.

b)  Det skal dessuten foretas en «Type 1»-prøving som foreskrevet i 
nr. 1.3 i vedlegg II til nevnte direktiv.

Parkeringsbrems

Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 2.1.3 i vedlegg II til 
nevnte direktiv.
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10 Direktiv 72/245/EØF

(Radiostøy 
(elektromagnetisk 
kompatibilitet))

Deler

a)  Elektriske/elektroniske delenheter trenger ikke å være 
typegodkjent i samsvar med direktiv 72/245/EØF.

b)  Ettermonterte elektriske/elektroniske innretninger skal imidlertid 
være i samsvar med nevnte direktiv.

Elektromagnetisk stråling

Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter at 
kjøretøyet er i samsvar med direktiv 72/245/EØF eller med følgende 
alternative standarder:

– Bredbåndet elektromagnetisk stråling: CISPR 12 eller SAE J551-
2.

– Smalbåndet elektromagnetisk stråling: CISPR 12 (ekstern) eller 
25 (intern) eller SAE J551-4 og SAE J1113-41.

Immunitetsprøvinger

Immunitetsprøving skal ikke foretas.

11 Direktiv 72/306/EØF

(Utslipp fra 
dieselmotorer)

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med metodene beskrevet i 
vedlegg III og IV til direktiv 72/306/EØF.

 De grenseverdiene som gjelder, er de som er nevnt i vedlegg V til 
nevnte direktiv.

b)  Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren nevnt i del 4 i 
vedlegg I til direktiv 72/306/EØF skal være angitt på et sted som 
er lett synlig og enkelt å nå.

12 Direktiv 74/60/EØF

(Innvendig utstyr)

Innvendig innredning

a)  Når det gjelder kravene til energiabsorpsjon, skal kjøretøyet anses 
å være i samsvar med direktiv 74/60/EØF dersom det er utstyrt 
med minst to kollisjonsputer foran, der den ene ligger inne i rattet 
og den andre i instrumentbordet.

b)  Dersom kjøretøyet er utstyrt med bare én kollisjonspute foran, 
og den ligger inne i rattet, skal instrumentbordet være laget av 
energiabsorberende materiale.

c)  Den tekniske instansen skal kontrollere at det ikke finnes skarpe 
kanter i sonene definert i nr. 5.1-5.7 i vedlegg I til direktiv 74/60/
EØF.

Elektriske betjeningsinnretninger

a)  Elektrisk drevne ruter, takluker og skillevegger skal prøves i 
samsvar med nr. 5.8 i vedlegg I til nevnte direktiv.

 Følsomheten i den automatiske gjenåpningsinnretningen nevnt 
i nr. 5.8.3 i nevnte vedlegg kan avvike fra kravene angitt i 
nr. 5.8.3.1.1.

b)  Elektrisk drevne ruter som ikke kan lukkes når tenningen 
er av, er unntatt fra kravene som gjelder automatiske 
gjenåpningsinnretninger.

13 Direktiv 74/61/EØF

(Tyverisikring og 
startsperre)

a)  For å hindre uvedkommende bruk skal kjøretøyet være utstyrt 
med:

– en låseinnretning som definert i nr. 2.2 i vedlegg IV til 
direktiv 74/61/EØF, og

– en startsperre som oppfyller de tekniske kravene i del 3 i 
vedlegg V til nevnte direktiv og de grunnleggende kravene i 
del 4, særlig nr. 4.1.1.
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b)  Dersom det ved anvendelse av bokstav a) ovenfor må ettermonteres 
en startsperre, skal den være av godkjent type i samsvar med 
direktiv 74/61/EØF eller UN-ECE-reglement nr. 97 eller nr. 116.

14 Direktiv 74/297/EØF(d)

(Styreinnretningens 
oppførsel ved 
sammenstøt)

a)  Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som 
bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis] 
er i samsvar med minst ett av følgende:

– direktiv 74/297/EØF,

– FMVSS nr. 203 («Impact protection for the driver from 
the steering control system»), herunder FMVSS nr. 204 
(«Steering control rearward displacement»),

– artikkel 11 i JSRRV.

b)  En prøving i samsvar med vedlegg II til direktiv 74/297/EØF 
kan gjennomføres på et produksjonskjøretøy på anmodning fra 
søkeren.

 Prøvingen skal gjennomføres av en meldt europeisk teknisk 
instans som har kompetanse på området. Det skal utarbeides en 
detaljert rapport til søkeren.

15 Direktiv 74/408/EØF

(Setestyrke — 
hodestøtter)

Seter, setefester og justeringssystemer

Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter 
at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis] er i samsvar 
med minst ett av følgende:

– direktiv 74/408/EØF,

– FMVSS nr. 207 («Seating systems»).

Hodestøtter

a)  Dersom erklæringen nevnt ovenfor bygger på FMVSS nr. 207, 
skal hodestøttene i tillegg oppfylle de grunnleggende kravene i 
del 3 i vedlegg II til direktiv 74/408/EØF samt kravene i del 5 i 
tillegg I til samme vedlegg.

b)  Bare de prøvingene som er beskrevet i nr. 3.10 og del 5, 6 og 7 i 
vedlegg II til nevnte direktiv, skal gjennomføres.

c)  I motsatt fall skal søkeren framlegge en erklæring fra produsenten 
som bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal 
angis] er i samsvar med FMVSS nr. 202a («Head restraints»).

16 Direktiv 74/483/EØF

(Utstikkende deler)

a)  Karosseriets utvendige overflate skal være i samsvar med de 
alminnelige kravene i del 5 i vedlegg I til direktiv 74/483/EØF.

b)  Dersom den tekniske instansen velger det, skal bestemmelsene 
nevnt i nr. 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 og 6.11 i vedlegg I til nevnte 
direktiv kontrolleres.

17 Direktiv 75/443/EØF

(Hastighetsmåler — 
reversgir)

Innretning for hastighetsmåling

a)  Skiven skal være i samsvar med nr. 4.1-4.2.3 i vedlegg II til 
direktiv 75/443/EØF.

b)  Dersom den tekniske instansen har rimelig grunn til å anta at 
hastighetsmåleren ikke er kalibrert med tilstrekkelig nøyaktighet, 
kan den kreve at prøvingene beskrevet i nr. 4.3 blir gjennomført.

Reversgir

Girmekanismen skal omfatte reversgir.
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18 Direktiv 76/114/EØF

(Lovfestede 
kjennemerker)

Kjøretøyets understellsnummer

a)  Kjøretøyet skal ha et understellsnummer som består av minst 8 og 
høyst 17 tegn. Et understellsnummer som består av 17 tegn, skal 
oppfylle kravene i standardene ISO 3779:1983 og 3780:1983.

b)  Kjøretøyets understellsnummer skal være plassert på et godt 
synlig og lett tilgjengelig sted, på en slik måte at det ikke kan 
fjernes eller endres.

c)  Dersom det ikke er preget noe understellsnummer på understellet 
eller karosseriet, kan en medlemsstat kreve at det ettermonteres i 
henhold til medlemsstatens nasjonale lovgivning. I slike tilfeller 
skal vedkommende myndighet i den aktuelle medlemsstaten føre 
tilsyn med arbeidet.

Lovfestet kjennemerke

Kjøretøyet skal være utstyrt med et kjennemerke påsatt av 
kjøretøyprodusenten.

Ingen ytterligere kjennemerker skal kreves etter at godkjenning er gitt.

19 Direktiv 76/115/EØF

(Bilbeltefester)

Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter 
at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis] er i samsvar 
med minst ett av følgende:

– direktiv 76/115/EØF,

– FMVSS nr. 210 («Seat belt assembly anchorages»),

– artikkel 22-3 i JSRRV.

20 Direktiv 76/756/EØF

(Montering av lys- og 
lyssignal innretninger)

a)  Monteringen av lys skal oppfylle de grunnleggende kravene i UN-
ECE-reglement nr. 48, endringsserie 03, unntatt kravene i vedlegg 
5 og 6 til reglement nr. 48.

b)  Det tillates ikke noe unntak med hensyn til antall, hovedkjennetegn 
ved konstruksjon, elektriske koplinger og fargen på det lyset som 
sendes ut eller reflekteres fra lykter og lyssignalinnretninger nevnt 
i nr. 21-26 og i nr. 28-30.

c)  Lykter og lyssignalinnretninger som i henhold til ovennevnte skal 
ettermonteres, skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke.

d)  Lykter som er utstyrt med gassutladningslyskilde, er tillatt bare 
i forbindelse med montering av en innretning for rengjøring av 
frontlykter og eventuelt en automatisk innstillingsinnretning for 
frontlykter.

e)  Lykter for nærlys skal tilpasses den kjøreretningen som er rettslig 
gjeldende i den staten der kjøretøyet gis godkjenning.

21 Direktiv 76/757/EØF

(Refleksinnretninger)

Om nødvendig skal to ekstra refleksinnretninger med et EF-
godkjenningsmerke settes på bak, på et sted som er i samsvar med 
UN-ECE-reglement nr. 48.

22 Direktiv 76/758/EØF

(Lykter 
(toppmarkeringslys, 
markeringslys foran/
bak, stopplys, 
sidemarkeringslys, 
kjørelys))

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen 
skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.
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23 Direktiv 76/759/EØF

(Lykter for retningslys)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen 
skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.

24 Direktiv 76/760/EØF

(Lykter for kjennemerke 
bak)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen 
skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.

25 Direktiv 76/761/EØF

(Frontlykter (herunder 
glødelamper))

a)  Det lyset som avgis av nærlysene i frontlyktene som er montert 
på kjøretøyet, skal kontrolleres i samsvar med del 6 i UN-ECE-
reglement nr. 112, som gjelder frontlykter som avgir asymmetrisk 
nærlys. For dette formål kan det vises til toleransene angitt i 
vedlegg 5 til nevnte reglement.

b)  Samme beslutning får tilsvarende anvendelse på nærlys i 
frontlykter som omfattes av UN-ECE-reglement nr. 98 eller nr. 
123.

26 Direktiv 76/762/EØF

(Lykter for tåkelys 
foran)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen 
skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er montert, fungerer 
slik de skal.

27 Direktiv 77/389/EØF

(Slepeinnretninger)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse.

28 Direktiv 77/538/EØF

(Lykter for tåkelys bak)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen 
skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.

29 Direktiv 77/539/EØF

(Lykter for ryggelys)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen 
skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er montert, fungerer 
slik de skal.

30 Direktiv 77/540/EØF

(Lykter for 
parkeringslys)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen 
skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er montert, fungerer 
slik de skal.

31 Direktiv 77/541/EØF

(Bilbelter og 
sikringsutstyr)

Deler

a)  Bilbelter trenger ikke å være typegodkjent i samsvar med direktiv 
77/541/EØF.

b)  Hvert bilbelte skal imidlertid være påført et identifikasjonsmerke.

c)  Angivelsene på merket skal være i samsvar med beslutningen om 
bilbeltefester (se nr. 19).

Monteringskrav

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med bilbelter i samsvar med kravene 
angitt i vedlegg XV til direktiv 77/541/EØF.

b)  Dersom et antall bilbelter må ettermonteres i samsvar med bokstav 
a) ovenfor, skal de være av godkjent type i samsvar med direktiv 
77/541/EØF eller UN-ECE-reglement nr. 16.

32 Direktiv 77/649/EØF

(Synsfelt forover)

a)  Det tillates ikke noe som kan forstyrre førerens synsfelt 180° 
framover, som definert i nr. 5.1.3 i vedlegg I til direktiv 77/649/
EØF.

b)  Som unntak fra bokstav a) ovenfor anses ikke «A-stolpene» og 
utstyret oppført i nr. 5.1.3 i vedlegg I til nevnte direktiv som 
forstyrrende.

c)  Antall «A-stolper» skal ikke overstige 2.
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33 Direktiv 78/316/EØF

(Betjeningsinnretninge-
nes, kontrollinnretnin-
genes og indikatorenes 
merking)

a)  Symbolene, herunder fargene på de tilsvarende 
kontrollinnretningene som er obligatoriske i henhold til vedlegg II 
til direktiv 78/316/EØF, skal være i samsvar med nevnte direktiv.

b)  Dersom dette ikke er tilfelle, skal den tekniske instansen 
kontrollere at symbolene, kontrollinnretningene og indikatorene 
som er montert på kjøretøyet, gir føreren forståelig informasjon 
om hvordan de aktuelle betjeningsinnretningene fungerer.

34 Direktiv 78/317/EØF

(Avising/avdugging)

Kjøretøyet skal være utstyrt med innretninger som gir tilstrekkelig 
avising og avdugging av frontruten.

Alle avisingsinnretninger som minst er i samsvar med kravene i nr. 5.1.1 
i vedlegg I til direktiv 78/317/EØF, skal anses som «tilstrekkelige».

Alle avduggingsinnretninger som minst er i samsvar med kravene i 
nr. 5.2.1 i vedlegg I til nevnte direktiv, skal anses som «tilstrekkelige».

35 Direktiv 78/318/EØF

(Vindusvisker/ 
vindusspyler)

Kjøretøyet skal være utstyrt med tilstrekkelige vindusspylere og 
vindusviskere.

Alle vindusspylere og vindusviskere som minst er i samsvar med 
kravene angitt i nr. 5.1.3 i vedlegg I til direktiv 78/318/EØF, skal anses 
som «tilstrekkelige».

36 Direktiv 2001/56/EF

(Varmeanlegg)

a)  Kupeen skal være utstyrt med et varmeanlegg.

b)  Forbrenningsvarmeanlegg og montering av slike skal være i 
samsvar med vedlegg VII til direktiv 2001/56/EF. Dessuten skal 
LPG-forbrenningsvarmeanlegg og LPG-varmeanlegg oppfylle 
kravene angitt i vedlegg VIII til nevnte direktiv.

c)  Ytterligere varmeanlegg som ettermonteres, skal være i samsvar 
med kravene angitt i nevnte direktiv.

37 Direktiv 78/549/EØF

(Hjulavskjerming)

a)  Kjøretøyet skal være konstruert slik at det beskytter andre 
trafikanter mot steinsprut, søle, is, snø og vann samt reduserer 
faren for å komme i kontakt med hjul i bevegelse.

b)  Den tekniske instansen kan kontrollere at de grunnleggende 
tekniske kravene angitt i vedlegg I til direktiv 78/549/EØF er 
oppfylt.

c)  Bestemmelsene i del 3 i vedlegg I til dette direktiv får ikke 
anvendelse.

38 Direktiv 78/932/EØF

(Hodestøtter)

Kravene i direktiv 78/932/EØF får ikke anvendelse.

39 Direktiv 80/1268/EØF

(CO2-utslipp/
drivstofforbruk)

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 5 i vedlegg I til 
direktiv 80/1268/EØF.

b)  Kravene angitt i nr. 5.1.1 i nevnte direktiv får ikke anvendelse.

c)  Dersom det ikke foretas noen prøving av eksosutslipp i henhold til 
bestemmelsene nevnt i nr. 2, skal CO2-utslipp og drivstofforbruk 
beregnes ved hjelp av formelen fastsatt i forklarende merknad (b) 
og (c).

40 Direktiv 80/1269/EØF

(Motoreffekt)

a)  Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som angir 
største motoreffekt i kW og tilsvarende turtall i omdreininger per 
minutt.

b)  Det kan alternativt vises til en kurve for motoreffekt som gir 
samme opplysninger.
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41 Direktiv 2005/55/EF

(Utslipp (Euro 4 og 5) 
fra tunge kjøretøyer — 
egendiagnosesystemer 
— røyktetthet)

Eksosutslipp

a)  Det skal gjennomføres en prøving i samsvar med nr. 6.2 i vedlegg I 
til direktiv 2005/55/EF, idet forringelsesfaktorene nevnt i nr. 3.6 i 
vedlegg II til direktiv 2005/78/EF anvendes.

b)  Grenseverdiene er de som er angitt i tabell 1 eller tabell 2 i vedlegg 
I til direktiv 2005/55/EF. 

Egendiagnosesystem

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD).

b)  OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige 
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske kontroller.

Røyktetthet

a)  Kjøretøyer som er utstyrt med en dieseldrevet motor, skal prøves 
i samsvar med prøvingsmetodene nevnt i vedlegg VI til direktiv 
2005/55/EF.

b)  Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren skal være angitt på 
et sted som er lett synlig og enkelt å nå.

44 Direktiv 92/21/EØF

(Masser og 
dimensjoner)

a)  Kravene i del 3 i vedlegg II til direktiv 92/21/EØF skal oppfylles.

b)  Ved anvendelse av bestemmelsene nevnt i bokstav a) skal følgende 
masser tas i betraktning:

– masse i driftsferdig stand definert i nr. 2.6 i vedlegg I til 
direktiv 2007/46/EF, målt av den tekniske instansen, og

– totalmassene angitt av kjøretøyprodusenten eller vist på 
produsentskiltet, herunder klistremerker eller opplysninger i 
bruksanvisningen. Disse massene skal anses å være de største 
teknisk tillatte totalmassene.

c)  Det tillates ikke noen unntak med hensyn til største tillatte 
dimensjoner.

45 Direktiv 92/22/EØF

(Sikkerhetsglass)

Deler

a)  Glasset skal være laget av herdet eller laminert sikkerhetsglass.

b)  Montering av pleksiglass tillates bare på steder bak «B»-stolpen.

c)  Glass trenger ikke å være godkjent i samsvar med direktiv 92/22/
EØF.

Montering

a)  Monteringskravene angitt i vedlegg 21 til UN-ECE-reglement 
nr. 43 får anvendelse.

b)  Farget folie som kan redusere vanlig lystransmisjon til under 
påkrevd minstenivå, er ikke tillatt på frontruten og på glass som er 
montert foran «B»-stolpen.

46 Direktiv 92/23/EØF

(Dekk)

Deler

Dekk skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke, herunder 
symbolet «s» (for støy).

Montering

a)  Dekkenes dimensjoner, indeks for belastningskapasitet og 
hastighetskategori skal oppfylle kravene i vedlegg IV til direktiv 
92/23/EØF.
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b)  Dekkets hastighetskategorisymbol skal være forenlig med 
kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet.

 Forekomst av en hastighetsbegrenser gir ikke unntak fra 
anvendelse av dette kravet.

c)  Ved anvendelse av bestemmelsene i bokstav b) ovenfor skal 
kjøretøyprodusenten angi kjøretøyets høyeste hastighet. Den 
tekniske instansen skal imidlertid vurdere kjøretøyets høyeste 
konstruksjonshastighet ved hjelp av motorens største effekt, 
høyeste antall omdreininger per minutt og opplysninger om 
kraftoverføringen.

50 Direktiv 94/20/EF

(Koplinger)

Separate tekniske enheter

a)  Originalkoplinger beregnet på å trekke en tilhenger hvis største 
masse ikke overstiger 1 500 kg, trenger ikke å være typegodkjent 
i samsvar med direktiv 94/20/EF.

 En kopling anses som originalutstyr (OEM-utstyr) dersom den er 
beskrevet i bruksanvisningen eller tilsvarende underlagsdokument 
som kjøretøyprodusenten leverer til kjøperen.

 Dersom en slik kopling er godkjent sammen med kjøretøyet, skal 
det i godkjenningsdokumentet være tatt inn en relevant tekst som 
erklærer at eieren er ansvarlig for å sikre at koplingen kan brukes 
sammen med den koplingen som er montert på tilhengeren.

b)  Andre koplinger enn dem som er nevnt i bokstav a) ovenfor, samt 
koplinger som ettermonteres, skal være typegodkjent i samsvar 
med direktiv 94/20/EF.

Montering på kjøretøyet

Den tekniske instansen skal kontrollere at monteringen av koplingene 
er i samsvar med vedlegg VII til direktiv 94/20/EF.

53 Direktiv 96/79/EF

(Frontkollisjon)(e)

a)  Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som 
bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis] 
er i samsvar med minst ett av følgende:
– direktiv 96/79/EF,
– FMVSS nr. 208 («Occupant crash correction»),
– artikkel 18 i JSRRV.

b)  En prøving i samsvar med vedlegg II til direktiv 96/79/EF kan 
gjennomføres på et produksjonskjøretøy på anmodning fra 
søkeren.

 Prøvingen skal gjennomføres av en meldt europeisk teknisk 
instans som har kompetanse på området. Det skal utarbeides en 
detaljert rapport til søkeren.

54 Direktiv 96/27/EF

(Sidekollisjon)

a)  Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som 
bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis] 
er i samsvar med minst ett av følgende:
– direktiv 96/27/EF,
– FMVSS nr. 214 («Side impact protection»),
– artikkel 18 i JSRRV.

b)  En prøving i samsvar med del 3 i vedlegg II til direktiv 96/27/
EF kan gjennomføres på et produksjonskjøretøy på anmodning fra 
søkeren.

 Prøvingen skal gjennomføres av en meldt europeisk teknisk 
instans som har kompetanse på området. Det skal utarbeides en 
detaljert rapport til søkeren.
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58 Forordning (EF) nr. 
78/2009

(Beskyttelse av 
fotgjengere)

Bremseassistent

Kjøretøyene skal være utstyrt med elektroniske blokkeringsfrie 
bremser som virker på alle hjul.
Beskyttelse av fotgjengere

Kravene i nevnte forordning får ikke anvendelse før 1. januar 2013.
Frontvern

Frontvern som er montert på kjøretøyet, skal imidlertid være 
typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 78/2009, og 
monteringen av dem skal være i samsvar med de grunnleggende 
kravene angitt i del 6 i vedlegg I til nevnte forordning.

59 Direktiv 2005/64/EF

(Mulighet for 
resirkulering)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse.

61 Direktiv 2006/40/EF

(Klimaanlegg)

Kravene i nevnte direktiv får anvendelse.

Del II: Kjøretøyer i gruppe N1

Nr. Rettsakt Alternative krav

1 Direktiv 70/157/EØF

(Tillatt lydnivå)

Prøving under kjøring

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med «metode A» i 
vedlegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 51.

 Grensene er som angitt i nr. 2.1 i vedlegg I til direktiv 70/157/
EØF. 1 desibel i tillegg til de tillatte grensene tillates.

b)  Testbanen skal være i samsvar med vedlegg 8 til UN-ECE-
reglement nr. 51. En testbane som har andre spesifikasjoner, 
kan brukes forutsatt at den tekniske instansen har gjennomført 
sammenlignende prøvinger. Det skal om nødvendig anvendes 
en korrelasjonsfaktor.

c)  Eksosanlegg som inneholder fibermateriale, trenger ikke 
å kondisjoneres som beskrevet i vedlegg 5 til UN-ECE-
reglement nr. 51.

Prøving ved stillstand

Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 3.2 i vedlegg 3 til 
UN-ECE-reglement nr. 51.

2 Direktiv 70/220/EØF

(Utslipp)

Eksosutslipp

a)  En type I-prøving skal gjennomføres i samsvar med vedlegg 
III til direktiv 70/220/EØF, idet forringelsesfaktorene nevnt i 
nr. 5.3.6.2 anvendes. De grensene som skal anvendes, er de 
som er angitt i nr. 5.3.1.4 i vedlegg I til nevnte direktiv.

b)  Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3 000 km, som det 
ellers kreves i nr. 3.1.1 i vedlegg III til nevnte direktiv.

c)  Drivstoffet som skal brukes ved prøvingen, er 
referansedrivstoffet angitt i vedlegg IX til direktiv 70/220/
EØF.

d)  Dynamometeret skal innstilles i samsvar med de tekniske 
kravene i nr. 3.2 i tillegg 2 til vedlegg III til nevnte direktiv.

e)  Prøvingen nevnt i bokstav a) skal ikke gjennomføres dersom 
det kan godtgjøres at kjøretøyet overholder en av de California 
Regulations som er nevnt i den innledende merknaden til nr. 5 
i vedlegg I til nevnte direktiv.
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Fordampingsutslipp

Kjøretøyer med bensindrevet motor skal være utstyrt med 
en innretning for reduksjon av fordampingsutslipp (f.eks. et 
aktivkullfilter).

Utslipp av veivhusgasser

Det kreves at det finnes en innretning for resirkulering av 
veivhusgasser.

Egendiagnosesystem

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem 
(OBD).

b)  OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige 
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske 
kontroller.

2a Forordning (EF) nr. 
715/2007

Utslipp (Euro 5 og 6) fra 
lette kjøretøyer / tilgang 
til opplysninger

Fordampingsutslipp

Bensindrevne motorer skal ha en innretning for reduksjon av 
fordampingsutslipp (f.eks. et aktivkullfilter).

Utslipp av veivhusgasser

Det kreves at det finnes en innretning for resirkulering av 
veivhusgasser.

Egendiagnosesystem

Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD).

OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige 
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske kontroller.

Røyktetthet

a)  Kjøretøyer som er utstyrt med en dieseldrevet motor, skal 
prøves i samsvar med prøvingsmetodene nevnt i tillegg 2 til 
vedlegg IV til forordning (EF) nr. 692/2008.

b)  Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren skal være angitt 
på et sted som er lett synlig og enkelt å nå.

CO2-utslipp og drivstofforbruk

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med vedlegg XII til 
forordning (EF) nr. 692/2008.

b)  Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3 000 km, som det 
ellers kreves i nr. 3.1.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 
83.

c)  Dersom kjøretøyet overholder de California Regulations 
som er nevnt i del 2 i vedlegg I til kommisjonsforordning
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(EF) nr. 692/2008, og det derfor ikke kreves prøving av eksosutslipp, 
skal medlemsstatene beregne CO2-utslipp og drivstofforbruk ved 
hjelp av formlene fastsatt i forklarende merknad (b) og (c).

Tilgang til opplysninger

Bestemmelsene om tilgang til opplysninger får ikke anvendelse.

3 Direktiv 70/221/EØF

(Drivstofftanker —
underkjøringshinder bak)

Drivstofftanker

a)  Drivstofftankene skal være i samsvar med del 5 i vedlegg I til 
direktiv 70/221/EØF, med unntak av nr. 5.1, 5.2 og 5.12. De 
skal særlig være i samsvar med nr. 5.9 og 5.9.1, men det skal 
ikke foretas lekkasjeprøving.

b)  LPG- eller CNG-tanker skal typegodkjennes i samsvar med 
henholdsvis UNECE-reglement nr. 67, endringsserie 01, eller 
reglement nr. 110(a).

Særlige bestemmelser om drivstofftanker laget av plastmateriale

Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter 
at drivstofftanken på det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal 
angis] er i samsvar med minst ett av følgende:

– nr. 6.3 i direktiv 70/221/EØF,

– FMVSS nr. 301 («Fuel system integrity»),

– vedlegg 5 til UN-ECE-reglement nr. 34.

Underkjøringshinder bak

a)  Kjøretøyets bakre del skal være oppbygd i samsvar med nr. 5 i 
vedlegg II til direktiv 70/221/EØF.

b)  For dette formål er det tilstrekkelig at kravene angitt i nr. 5.2 
annet ledd er oppfylt.

c)  Dersom det ved anvendelse av ovennevnte må ettermonteres et 
underkjøringshinder bak, skal det være i samsvar med nr. 5.3 og 
5.4 i vedlegg II til nevnte direktiv.

4 Direktiv 70/222/EØF

(Plassering av bakre 
kjennemerke)

Sted, helling, synlighetsvinkel og plassering av kjennemerket skal 
være i samsvar med direktiv 70/222/EØF.

5 Direktiv 70/311/EØF

(Betjeningskraft)

Mekaniske systemer

a)  Styreinnretningen skal være bygd slik at den er selvopprettende. 
For å kontrollere at denne bestemmelsen overholdes, skal det 
foretas en prøving i samsvar med nr. 5.1.2 og 5.2.1 i vedlegg I 
til direktiv 70/311/EØF.

b)  Svikt i fremmedkraftstyringsutstyret skal ikke føre til fullstendig 
tap av kontrollen over kjøretøyet.

Komplekst elektronisk styresystem for kjøretøy (elektroniske 
styreenheter)

Komplekst elektronisk styresystem tillates bare dersom det er i 
samsvar med vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 79.

6 Direktiv 70/387/EØF

(Dørlåser og hengsler)

a)  Dørlåser og hengsler skal være i samsvar med nr. 3.2.1, 3.3.2 og 
3.4.1 i vedlegg I til direktiv 70/387/EØF.

b)  Kravene angitt i nr. 3.4.1 får ikke anvendelse dersom det er 
godtgjort at nr. 6.1.5.4 i UN-ECE-reglement nr. 11 rev.1 endring 
2 er overholdt.



25.8.2016 Nr. 47/463EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. Rettsakt Alternative krav

7 Direktiv 70/388/EØF

(Signalhorn)

Deler

Signalhorninnretninger trenger ikke å være typegodkjent i samsvar 
med direktiv 70/388/EØF. De skal imidlertid avgi en kontinuerlig 
lyd slik det kreves i nr. 1.1 i vedlegg I til direktiv 70/388/EØF.

Montering på kjøretøy

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 2 i vedlegg I til 
direktiv 70/388/EØF.

b)  Høyeste lydtrykknivå skal være i samsvar med nr. 2.1.4 i nevnte 
vedlegg.

8 Direktiv 2003/97/EF

(Innretninger for indirekte 
utsyn)

Deler

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med speil som beskrevet i del 2 i 
vedlegg III til direktiv 2003/97/EF.

b)  Det kreves ikke at de er typegodkjent i samsvar med nevnte 
direktiv.

c)  Speilenes krumningsradius skal ikke gi betydelig optisk feil. 
Etter den tekniske instansens skjønn skal krumningsradien 
kontrolleres i samsvar med den metoden som er beskrevet i 
tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2003/97/EF. Krumningsradien 
skal ikke være mindre enn det som kreves i nr. 3.4 i vedlegg II 
til nevnte direktiv.

Montering på kjøretøy

Det skal foretas måling for å sikre at synsfeltene er i samsvar med 
bestemmelsene i nr. 5 i vedlegg III til direktiv 2003/97/EF eller med 
nr. 5 i vedlegg III til direktiv 71/127/EØF.

9 Direktiv 71/320/EØF

(Bremsing)

Alminnelige bestemmelser

a)  Bremseanlegget skal være bygd i samsvar med nr. 2 i vedlegg I 
til direktiv 71/320/EØF.

b)  Kjøretøyene skal være utstyrt med elektroniske blokkeringsfrie 
bremser som virker på alle hjul.

c)  Bremseanleggets yteevne skal være i samsvar med nr. 2 i 
vedlegg II til nevnte direktiv.

d)  For dette formål skal prøvinger på vei foretas på en bane som har 
et veidekke med høy adhesjon. Prøvingen av parkeringsbremsen 
skal foretas i en 18 % helling (opp og ned).

Bare de prøvingene som er nevnt nedenfor, skal foretas. I hvert 
tilfelle skal kjøretøyet være fullt lastet.

e)  Prøvingen på vei nevnt i bokstav c) ovenfor skal ikke foretas 
dersom søkeren kan framlegge en erklæring fra produsenten 
som bekrefter at kjøretøyet er i samsvar med UN-ECE-
reglement nr. 13-H, herunder supplement 5, eller med FMVSS 
nr. 135.

Driftsbrems

a)  Det skal foretas en «Type 0»-prøving som foreskrevet i nr. 1.2.2 
og 1.2.3 i vedlegg II til direktiv 71/320/EØF.

b)  Det skal dessuten foretas en «Type 1»-prøving som foreskrevet 
i nr. 1.3 i vedlegg II til nevnte direktiv.

Parkeringsbrems

Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 2.1.3 i vedlegg II til 
nevnte direktiv.
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10 Direktiv 72/245/EØF

(Radiostøy 
(elektromagnetisk 
kompatibilitet))

Deler

a)  Elektriske/elektroniske delenheter trenger ikke å være 
typegodkjent i samsvar med direktiv 72/245/EØF.

b)  Ettermonterte elektriske/elektroniske innretninger skal 
imidlertid være i samsvar med nevnte direktiv.

Elektromagnetisk stråling

Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter 
at kjøretøyet er i samsvar med direktiv 72/245/EØF eller med 
følgende alternative standarder:

– Bredbåndet elektromagnetisk stråling: CISPR 12 eller SAE 
J551-2.

– Smalbåndet elektromagnetisk stråling: CISPR 12 (ekstern) eller 
25 (intern) eller SAE J551-4 og SAE J1113-41.

Immunitetsprøvinger

Immunitetsprøving skal ikke foretas.

11 Direktiv 72/306/EØF

(Utslipp fra dieselmotorer)

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med metodene beskrevet 
i vedlegg III og IV til direktiv 72/306/EØF.

 De grenseverdiene som gjelder, er de som er nevnt i vedlegg V 
til nevnte direktiv.

b)  Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren nevnt i del 4 i 
vedlegg I til direktiv 72/306/EØF, skal være angitt på et sted 
som er lett synlig og enkelt å nå.

13 Direktiv 74/61/EØF

(Tyverisikring og 
startsperre)

a)  For å hindre uvedkommende bruk skal kjøretøyet være utstyrt 
med en låseinnretning som definert i nr. 2.2 i vedlegg IV til 
direktiv 74/61/EØF.

b)  Dersom det er montert en startsperre, skal den oppfylle de 
tekniske kravene i del 3 i vedlegg V til nevnte direktiv og de 
grunnleggende kravene i del 4, særlig nr. 4.1.1.

14 Direktiv 74/297/EØF(f)

(Styreinnretningens 
oppførsel ved sammenstøt)

a)  Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som 
bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal 
angis] er i samsvar med minst ett av følgende:

– direktiv 74/297/EØF,

– FMVSS nr. 203 («Impact protection for the driver from 
the steering control system»), herunder FMVSS nr. 204 
(«Steering control rearward displacement»),

– artikkel 11 i JSRRV.

b)  En prøving i samsvar med vedlegg II til direktiv 74/297/EØF 
kan gjennomføres på et produksjonskjøretøy på anmodning fra 
søkeren. Prøvingen skal gjennomføres av en meldt europeisk 
teknisk instans som har kompetanse på området. Det skal 
utarbeides en detaljert rapport til søkeren.

15 Direktiv 74/408/EØF

(Setestyrke — hodestøtter)

Seter, setefester og justeringssystemer

Setene og deres justeringssystemer skal være i samsvar med 
vedlegg IV til direktiv 74/408/EØF.

Hodestøtter

a)  Hodestøttene skal oppfylle de grunnleggende kravene i del 3 i 
vedlegg II til direktiv 74/408/EØF og del 5 i tillegg I til nevnte 
vedlegg.

b)  Bare de prøvingene som er beskrevet i nr. 3.10 og del 5, 6 og 7 
i vedlegg II til nevnte direktiv, skal gjennomføres.
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17 Direktiv 75/443/EØF

(Hastighetsmåler — 
reversgir)

Innretning for hastighetsmåling

a)  Skiven skal være i samsvar med nr. 4.1-4.2.3 i vedlegg II til 
direktiv 75/443/EØF.

b)  Dersom den tekniske instansen har rimelig grunn til å anta 
at hastighetsmåleren ikke er kalibrert med tilstrekkelig 
nøyaktighet, kan den kreve at prøvingene beskrevet i nr. 4.3 blir 
gjennomført.

Reversgir

Girmekanismen skal omfatte reversgir.

18 Direktiv 76/114/EØF

(Lovfestede kjennemerker)

Kjøretøyets understellsnummer

a)  Kjøretøyet skal ha et understellsnummer som består av minst 
8 og høyst 17 tegn. Et understellsnummer som består av 17 
tegn, skal oppfylle kravene i standardene ISO 3779:1983 og 
3780:1983.

b)  Kjøretøyets understellsnummer skal være plassert på et godt 
synlig og lett tilgjengelig sted, på en slik måte at det ikke kan 
fjernes eller endres.

c)  Dersom det ikke er preget noe understellsnummer på 
understellet eller karosseriet, kan en medlemsstat kreve at 
det ettermonteres i henhold til medlemsstatens nasjonale 
lovgivning. I slike tilfeller skal vedkommende myndighet i den 
aktuelle medlemsstaten føre tilsyn med arbeidet.

Lovfestet kjennemerke

Kjøretøyet skal være utstyrt med et kjennemerke påsatt av 
kjøretøyprodusenten.

Ingen ytterligere kjennemerker skal kreves etter at godkjenning er 
gitt.

19 Direktiv 76/115/EØF

(Bilbeltefester)

Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter 
at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis] er i samsvar 
med minst ett av følgende:
– direktiv 76/115/EØF,
– FMVSS nr. 210 («Seat belt assembly anchorages»),
– artikkel 22-3 i JSRRV.

20 Direktiv 76/756/EØF

(Montering av lys- og 
lyssignal innretninger)

a)  Monteringen av lys skal oppfylle de grunnleggende kravene i 
UN-ECE-reglement nr. 48, endringsserie 03, unntatt kravene i 
vedlegg 5 og 6 til reglement nr. 48.

b)  Det tillates ikke noe unntak med hensyn til antall, 
hovedkjennetegn ved konstruksjon, elektriske koplinger og 
fargen på det lyset som sendes ut eller reflekteres fra lykter og 
lyssignalinnretninger nevnt i nr. 21-26 og i nr. 28-30.

c)  Lykter og lyssignalinnretninger som i henhold til ovennevnte skal 
ettermonteres, skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke.

d)  Lykter som er utstyrt med gassutladningslyskilde, er tillatt bare 
i forbindelse med montering av en innretning for rengjøring av 
frontlykter og eventuelt en automatisk innstillingsinnretning for 
frontlykter.

e)  Lykter for nærlys skal tilpasses den kjøreretningen som er 
rettslig gjeldende i den staten der kjøretøyet gis godkjenning.

21 Direktiv 76/757/EØF

(Refleksinnretninger)

Om nødvendig skal to ekstra refleksinnretninger med et EF-
godkjenningsmerke settes på bak, på et sted som er i samsvar med 
UN-ECE-reglement nr. 48.
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22 Direktiv 76/758/EØF

(Lykter (toppmarkeringslys, 
markeringslys foran/bak, 
stopplys, sidemarkeringslys, 
kjørelys))

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske 
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.

23 Direktiv 76/759/EØF

(Lykter for retningslys)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske 
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.

24 Direktiv 76/760/EØF

(Lykter for kjennemerke 
bak)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske 
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.

25 Direktiv 76/761/EØF

(Frontlykter (herunder 
glødelamper))

a)  Det lyset som avgis av nærlysene i frontlyktene som er 
montert på kjøretøyet, skal kontrolleres i samsvar med del 6 
i UN-ECE-reglement nr. 112, som gjelder frontlykter som 
avgir asymmetrisk nærlys. For dette formål kan det vises til 
toleransene angitt i vedlegg 5 til nevnte reglement.

b)  Samme beslutning får tilsvarende anvendelse på nærlys i 
frontlykter som omfattes av UN-ECE-reglement nr. 98 eller nr. 
123.

26 Direktiv 76/762/EØF

(Lykter for tåkelys foran)

Bestemmelsene i nevnte direktiv skal fravikes. Den tekniske 
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er 
montert, fungerer slik de skal.

27 Direktiv 77/389/EØF

(Slepeinnretninger)

Kravene i nevnte direktiv skal fravikes.

28 Direktiv 77/538/EØF

(Lykter for tåkelys bak)

Bestemmelsene i nevnte direktiv skal fravikes. Den tekniske 
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.

29 Direktiv 77/539/EØF

(Lykter for ryggelys)

Bestemmelsene i nevnte direktiv skal fravikes. Den tekniske 
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er 
montert, fungerer slik de skal.

30 Direktiv 77/540/EØF

(Lykter for parkeringslys)

Bestemmelsene i nevnte direktiv skal fravikes. Den tekniske 
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er 
montert, fungerer slik de skal.

31 Direktiv 77/541/EØF

(Bilbelter og sikringsutstyr)

Deler

a)  Bilbelter trenger ikke å være typegodkjent i samsvar med 
direktiv 77/541/EØF.

b)  Hvert bilbelte skal imidlertid være påført et identifikasjonsmerke.

c)  Angivelsene på merket skal være i samsvar med beslutningen 
om bilbeltefester (se nr. 19).

Monteringskrav

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med bilbelter i samsvar med 
kravene angitt i vedlegg XV til direktiv 77/541/EØF.

b)  Dersom et antall bilbelter må ettermonteres i samsvar med 
bokstav a) ovenfor, skal de være av godkjent type i samsvar 
med direktiv 77/541/EØF eller UN-ECE-reglement nr. 16.

33 Direktiv 78/316/EØF

(Betjeningsinnretningenes, 
kontrollinnretningenes og 
indikatorenes merking)

a)  Symbolene, herunder fargene på de tilsvarende 
kontrollinnretningene som er obligatoriske i henhold til vedlegg 
II til direktiv 78/316/EØF, skal være i samsvar med nevnte 
direktiv.

b)  Dersom dette ikke er tilfelle, skal den tekniske instansen 
kontrollere at symbolene, kontrollinnretningene og indikatorene 
som er montert på kjøretøyet, gir føreren forståelig informasjon 
om hvordan de aktuelle betjeningsinnretningene fungerer.
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34 Direktiv 78/317/EØF

Avising/avdugging

Kjøretøyet skal være utstyrt med innretninger som gir tilstrekkelig 
avising og avdugging av frontruten.

35 Direktiv 78/318/EØF

Vindusvisker/ vindusspyler

Kjøretøyet skal være utstyrt med tilstrekkelige vindusspylere og 
vindusviskere.

36 Direktiv 2001/56/EF

(Varmeanlegg)

a)  Kupeen skal være utstyrt med et varmeanlegg.

b)  Forbrenningsvarmeanlegg og montering av slike skal være i 
samsvar med vedlegg VII til direktiv 2001/56/EF. Dessuten skal 
LPG-forbrenningsvarmeanlegg og LPG-varmeanlegg oppfylle 
kravene angitt i vedlegg VIII til nevnte direktiv.

c)  Ytterligere varmeanlegg som ettermonteres, skal være i samsvar 
med kravene angitt i nevnte direktiv.

39 Direktiv 80/1268/EØF

(CO2-utslipp/
drivstofforbruk)

a)  Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 5 i vedlegg I til 
direktiv 80/1268/EØF.

b)  Kravene angitt i nr. 5.1.1 i nevnte direktiv får ikke anvendelse.

c)  Dersom det ikke foretas noen prøving av eksosutslipp i 
henhold til bestemmelsene nevnt i nr. 2, skal CO2-utslipp 
og drivstofforbruk beregnes ved hjelp av formelen fastsatt i 
forklarende merknad (b) og (c).

40 Direktiv 80/1269/EØF

(Motoreffekt)

a)  Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som angir 
største motoreffekt i kW og tilsvarende turtall i omdreininger 
per minutt.

b)  Det kan alternativt vises til en kurve for motoreffekt som gir 
samme opplysninger.

41 Direktiv 2005/55/EF

(Utslipp (Euro 4 og 5) 
tunge kjøretøyer — 
egendiagnosesystemer — 
røyktetthet)

Eksosutslipp

a)  Det skal gjennomføres en prøving i samsvar med nr. 6.2 i 
vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, idet forringelsesfaktorene 
nevnt i nr. 3.6 i vedlegg II til direktiv 2005/78/EF anvendes.

b)  Grenseverdiene er de som er angitt i tabell 1 eller tabell 2 i 
vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.

Egendiagnosesystem

a)  Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem 
(OBD).

b)  OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige 
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske kontroller.

Røyktetthet

a)  Kjøretøyer som er utstyrt med en dieseldrevet motor, skal 
prøves i samsvar med prøvingsmetodene nevnt i vedlegg VI til 
direktiv 2005/55/EF.

b)  Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren skal være angitt 
på et sted som er lett synlig og enkelt å nå.

45 Direktiv 92/22/EØF

(Sikkerhetsglass)

Deler

a)  Glasset skal være laget av herdet eller laminert sikkerhetsglass.

b)  Montering av pleksiglass tillates bare på steder bak «B»-
stolpen.

c)  Glass trenger ikke å være godkjent i samsvar med direktiv 
92/22/EØF.
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Montering

a)  Monteringskravene angitt i vedlegg 21 til UNECE-reglement 
nr. 43 får anvendelse.

b)  Farget folie som kan redusere vanlig lystransmisjon til under 
påkrevd minstenivå, er ikke tillatt på frontruten og på glass som 
er montert foran «B»-stolpen.

46 Direktiv 92/23/EØF

(Dekk)

Deler

Dekk skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke, herunder 
symbolet «s» (for støy).

Montering

a)  Dekkenes dimensjoner, indeks for belastningskapasitet og 
hastighetskategori skal oppfylle kravene i vedlegg IV til 
direktiv 92/23/EØF.

b)  Dekkets hastighetskategorisymbol skal være forenlig med 
kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet.

c)  Forekomst av en hastighetsbegrenser gir ikke unntak fra 
anvendelse av dette kravet.

d)  Ved anvendelse av bestemmelsene i bokstav b) ovenfor skal 
kjøretøyprodusenten angi kjøretøyets høyeste hastighet. Den 
tekniske instansen skal imidlertid vurdere kjøretøyets høyeste 
konstruksjonshastighet ved hjelp av motorens største effekt, 
høyeste antall omdreininger per minutt og opplysninger om 
kraftoverføringen.

48 Direktiv 97/27/EF

(Masser og dimensjoner)

a)  De grunnleggende kravene i vedlegg I til direktiv 97/27/EF skal 
oppfylles.

 Kravene angitt i nr. 7.8.3, 7.9 og 7.10 i nevnte vedlegg får ikke 
anvendelse.

b)  Ved anvendelse av bestemmelsene i bokstav a) ovenfor skal 
følgende masser tas i betraktning:

– masse i driftsferdig stand definert i nr. 2.6 i vedlegg I til 
direktiv 2007/46/EF, målt av den tekniske instansen, og

– de største totalmassene angitt av kjøretøyprodusenten 
eller vist på produsentskiltet, herunder klistremerker eller 
opplysninger i bruksanvisningen. Disse massene skal anses 
å være de største teknisk tillatte totalmassene.

c)  Tekniske endringer foretatt av søkeren — for eksempel å skifte 
ut dekk med dekk som har lavere indeks for belastningskapasitet 
— i den hensikt å redusere største teknisk tillatte totalmasse for 
kjøretøyet til 3,5 tonn eller mindre for at kjøretøyet skal kunne 
gis individuell godkjenning, tillates ikke.

d)  Det tillates ikke noen unntak med hensyn til største tillatte 
dimensjoner.

49 Direktiv 92/114/EØF

(Utstikkende deler på 
førerhus)

a)  I samsvar med del 6 i vedlegg I til direktiv 92/114/EØF skal de 
generelle kravene angitt i del 5 i vedlegg I til direktiv 74/483/
EØF oppfylles.

b)  Dersom den tekniske instansen velger det, skal kravene angitt i 
nr. 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 og 6.11 i vedlegg I til direktiv 74/483/
EØF oppfylles.
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50 Direktiv 94/20/EF

(Koplinger)

Separate tekniske enheter

a)  Originalkoplinger beregnet på å trekke en tilhenger hvis 
største masse ikke overstiger 1 500 kg, trenger ikke å være 
typegodkjent i samsvar med direktiv 94/20/EF.

b)  En kopling anses som originalutstyr dersom den er beskrevet 
i bruksanvisningen eller tilsvarende underlagsdokument som 
kjøretøyprodusenten leverer til kjøperen.

c)  Dersom en slik kopling er godkjent sammen med kjøretøyet, 
skal det i godkjenningsdokumentet være tatt inn en relevant 
tekst som erklærer at eieren er ansvarlig for å sikre at koplingen 
kan brukes sammen med den koplingen som er montert på 
tilhengeren.

d)  Andre koplinger enn dem som er nevnt i bokstav a) ovenfor, 
samt koplinger som ettermonteres, skal være typegodkjent i 
samsvar med direktiv 94/20/EF.

Montering på kjøretøyet

Den tekniske instansen skal kontrollere at monteringen av 
koplingene er i samsvar med vedlegg VII til direktiv 94/20/EF.

54 Direktiv 96/27/EF

(Sidekollisjon)

a)  Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som 
bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal 
angis] er i samsvar med minst ett av følgende:

– direktiv 96/27/EF,

– FMVSS nr. 214 («Side impact protection»),

– artikkel 18 i JSRRV.

b)  En prøving i samsvar med del 3 i vedlegg II til direktiv 96/27/
EF kan gjennomføres på et produksjonskjøretøy på anmodning 
fra søkeren.

c)  Prøvingen skal gjennomføres av en meldt europeisk teknisk 
instans som har kompetanse på området. Det skal utarbeides 
en detaljert rapport til søkeren.

56 Direktiv 98/91/EF

Kjøretøyer for transport av 
farlig gods

Kjøretøyer som er beregnet på transport av farlig gods, skal være i 
samsvar med direktiv 94/55/EF.

58 Forordning (EF) nr. 
78/2009

(Fotgjengervern)

Bremseassistent

Kjøretøyene skal være utstyrt med elektroniske blokkeringsfrie 
bremser som virker på alle hjul.

Beskyttelse av fotgjengere

Fram til 24. februar 2018 får kravene i nevnte forordning ikke 
anvendelse på kjøretøyer hvis største masse ikke overstiger 
2500 kg, og fram til 24. august 2019 på kjøretøyer hvis største 
masse overstiger 2500 kg.

Frontvern

Frontvern som er montert på kjøretøyet, skal imidlertid være 
typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 78/2009, og 
monteringen av dem skal være i samsvar med de grunnleggende 
kravene angitt i del 6 i vedlegg I til nevnte forordning.

59 Direktiv 2005/64/EF

(Mulighet for resirkulering)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse.
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61 Direktiv 2006/40/EF

(Klimaanlegg)

Kravene i nevnte direktiv får anvendelse.

Forklarende merknader til tillegg 2 

1.  Forkortelser som er brukt i dette tillegget: 

«OEM»: originalutstyr levert av produsenten 

«FMVSS»: Federal Motor Vehicle Safety Standard of the U.S Department of Transportation 

«JSRRV»: Japan Safety regulations for Road Vehicles 

«SAE»: Society of Automotive Engineers 

«CISPR»: Comité international spécial des perturbations radioélectriques. 

2.  Merknader: 

a)  Hele LPG- eller CNG-installasjonen skal kontrolleres mot bestemmelsene i UN-ECE-reglement 
nr. 67, 110 eller 115, etter hva som er relevant. 

b)  Formelen som skal benyttes til vurdering av CO2-utslipp, er: 

Bensinmotor og manuell girkasse: 

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621 

Bensinmotor og automatisk girkasse: 

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481 

Bensinmotor og elektrisk hybrid: 

CO2 = 0,116 m – 57,147 

Dieselmotor og manuell girkasse: 

CO2 = 0,108 m – 11,371 

Dieselmotor og automatisk girkasse: 

CO2 = 0,116 m – 6,432 

der CO2 er den kombinerte massen av CO2-utslipp i g/km, «m» er kjøretøyets masse i driftsferdig 
stand i kg, og «p» er største motoreffekt i kW. 

Kombinert masse av CO2 skal beregnes med én desimal og deretter avrundes til nærmeste hele 
tall på følgende måte: 

a)  Dersom første siffer etter kommaet er under 5, avrundes totalsummen nedover. 

b)  Dersom første siffer etter kommaet er 5 eller høyere, avrundes totalsummen oppover. 

c)  Formelen som skal benyttes til vurdering av drivstofforbruk, er: 

 CFC = CO2 x k -1 

der CFC er det kombinerte drivstofforbruket i l/100 km, CO2 er den kombinerte massen av CO2-
utslipp i g/km etter at det er avrundet i samsvar med regelen nevnt i merknad 2 b), og «k» er en 
koeffisient som tilsvarer: 

23,81 for bensinmotorer, 

26,49 for dieselmotorer. 

Kombinert drivstofforbruk skal beregnes med to desimaler. Deretter skal det avrundes som følger: 

a)  Dersom første siffer etter kommaet er under 5, avrundes totalsummen nedover. 

b)  Dersom første siffer etter kommaet er 5 eller høyere, avrundes totalsummen oppover. 

d)  Direktiv 74/297/EØF får anvendelse på kjøretøyer som ikke omfattes av virkeområdet til direktiv 
96/79/EF. 

e)  Samsvar med direktiv 96/79/EF unntar kjøretøyene fra samsvar med direktiv 74/297/EØF. 

f)  Direktiv 74/297/EØF får anvendelse på kjøretøyer i gruppe N1 med en største teknisk tillatt 
totalmasse på høyst 1,5 tonn.

___________

(1)  Dersom det ikke foreligger noe registreringsdokument, kan vedkommende myndighet vise til tilgjengelig 
dokumentasjon på produksjonsdatoen eller dokumentasjon på første kjøp.»

2.  I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a)  Første punktum i overskriften til modell B skal lyde:

«MODELL B

(brukes ved typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til system)»
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b)  Ny modell D skal lyde:

«MODELL D

(brukes ved harmonisert individuell godkjenning av et kjøretøy i henhold til artikkel 24)

Største format: A4 (210 x 297 mm)

EF-DOKUMENT FOR INDIVIDUELL GODKJENNING AV KJØRETØY

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til vedkommende myndighet for individuell 
godkjenning

 Melding om individuell godkjenning av kjøretøy i henhold til artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF

Avsnitt 1

 Undertegnede [… …navn og stilling] bekrefter herved at kjøretøyet:

0.1.  Merke (produsentens firma): ..........................................................................................................................

0.2.  Type: Variant: Versjon:

0.2.1.  Handelsbetegnelse:   .......................................................................................................................................

0.4.  Kjøretøygruppe(2):  .........................................................................................................................................

0.5.  Produsentens navn og adresse:  ......................................................................................................................

0.6.  Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker:  ..............................................................................

 Plassering av kjøretøyets understellsnummer: ...............................................................................................

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

0.10.  Kjøretøyets understellsnummer:

framstilt for godkjenning den […… dato for søknad]

av […… søkerens navn og adresse]

 gis godkjenning i henhold til bestemmelsene i artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF. Til bekreftelse av dette er følgende 
godkjenningsnummer tildelt:  .......................................................................................................................................

Kjøretøyet er i samsvar med tillegg 2 til vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF. Det kan registreres permanent uten 
ytterligere godkjenning i medlemsstater med høyre-/venstrekjøring(1) som bruker metriske/britiske målenheter(1) 
i hastighetsmåleren.

(Sted) (Dato) (Underskrift(3)) (Godkjenningsmyndighetens stempel)

[…] […] […]

Vedlegg

To fotografier(5) av kjøretøyet (oppløsning minst 640 x 480 piksler, ~7 x 10 cm)

____________
(1)  Stryk det som ikke passer.
(2)  Som definert i vedlegg II.A.
(3)  Eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med direktiv 1999/93/EF, herunder 

data for kontroll.
(4)  Identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som utsteder den individuelle godkjenningen (se «Del 1» i nr. 

1 i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF).
(5)  Ett ¾ forfra, ett ¾ bakfra
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Avsnitt 2

Generelle spesifikasjoner

1.  Antall aksler: ..................................................... og hjul:  ..............................................................................

1.1.  Antall og plassering av aksler med tvillinghjul:  ............................................................................................

3.  Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse):  ..................................................................................

Hoveddimensjoner

4.  Akselavstand(a): … mm

4.1.  Avstand mellom akslene: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.  Lengde: ... mm

6.  Bredde: … mm

7.  Høyde: … mm

Masser

13.  Kjøretøyets masse i driftsferdig stand:  ................................................................................................. kg(b)

16.  Største teknisk tillatte masse

16.1.  Største teknisk tillatte totalmasse:  ............................................................................................................ kg

16.2.  Teknisk tillatt masse på hver aksel: 1. ....................... kg 2. ....................... kg 3.  ............................  kg osv.

16.4.  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse:  .......................................................................................... kg

18.  Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1.  slepvogn:  ................................................................................................................................................... kg

18.2.  semitrailer:  ................................................................................................................................................ kg

18.3.  påhengsvogn:  ............................................................................................................................................ kg

18.4.  ubremset tilhenger:  ................................................................................................................................... kg

19.  Største teknisk tillatte statiske vertikale masse ved koplingspunktet:  ...................................................... kg

Motor

20.  Motorprodusent:  ............................................................................................................................................

21.  Motorkode påført på motoren:  .......................................................................................................................

22.  Virkemåte: ......................................................................................................................................................

23.  Bare elektrisk drift: ja/nei(1)

23.1.  Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1)

24.  Antall sylindrer og sylinderoppstilling:  .........................................................................................................

25.  Slagvolum:  .............................................................................................................................................  cm3

26.  Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1.  Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)

27.  Største nettoeffekt(c): ....................... kW ved ....................... min-1 eller største kontinuerlige nominelle 
effekt (elektrisk motor) ....................... kW(1)

Høyeste hastighet

29.  Høyeste hastighet:  .................................................................................................................................  km/t

Aksler og fjæring

30.  Sporvidde(r): 1. .................................. mm 2. .................................. mm 3.  .........................................  mm

35.  Dekk-/hjulkombinasjon:  ................................................................................................................................
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Karosseri

38.  Karosserikode(d):  ...........................................................................................................................................

40.  Kjøretøyets farge(e):  .......................................................................................................................................

41.  Antall dører og deres utforming:  ...................................................................................................................

42.  Antall sitteplasser (med førersetet)(f):  ...........................................................................................................

42.1.  Sitteplasser som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille:  .............................................................

42.3. Antall plasser som kan benyttes av rullestolbrukere:  ....................................................................................

Kopling

44.  Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling:  .......................................................

Miljøprestasjoner

46.  Lydnivå

 Stillestående:  ............................................  dB(A) ved motorturtall:  ...................................................  min-1

 Under kjøring:  ....................................................................................................................................  dB(A)

47.  Utslippsnivå for eksos(g): Euro  ......................................................................................................................

 Annet regelverk:  ............................................................................................................................................

49.  CO2-utslipp / drivstofforbruk / elektrisk energiforbruk(h):

1.  alle drivaggregater unntatt utelukkende elektriske kjøretøyer

CO2-utslipp Drivstofforbruk

Blandet kjøring: … g/km … l/100 km/m3/100 km(1)

Vektet, blandet … g/km … l/100 km

2.  utelukkende elektriske kjøretøyer og elektriske OVC-hybridkjøretøyer

 Elektrisk energiforbruk (vektet, blandet kjøring(1))  .................................................................. Wh/km

52.  Merknader

53.  Tilleggsopplysninger (kjørelengde(2), …)

___________
Forklarende merknader til mønster D i vedlegg VI

(1)  Stryk det som ikke passer.
(2)  Ikke obligatorisk.
(a)  Dette punktet fylles ut bare dersom kjøretøyet har to aksler.
(b)  Denne massen er kjøretøyets faktiske masse ved de forholdene som er nevnt i nr. 2.6 i vedlegg I.
(c)  For elektriske hybridkjøretøyer skal begge utgangseffektene angis.
(d)  De kodene som er beskrevet i vedlegg II del C, skal benyttes.
(e)  Angi bare basisfarger: hvit, gul, oransje, rød, lilla/fiolett, blå, grønn, grå, brun eller svart.
(f)  Bortsett fra sitteplasser som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille, samt antall rullestolplasser.
(g)  Tilføy euronivånummeret og eventuelt det tegnet som svarer til de bestemmelsene som er anvendt ved 

typegodkjenning.
(h)  Gjentas for de forskjellige drivstofftypene som kan brukes.»

_____________


