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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/78/EF

av 1. oktober 2002

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 71/320/EØF om tilnærming av medlemsstatenes  
lovgivning om bremseanlegg for visse grupper av motorvogner og deres tilhengere(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), 
sist endret ved kommisjonsdirektiv 2001/116/EF(2), særlig 
artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 71/320/EØF av 26. juli 
1971 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
bremseanlegg for visse grupper av motorvogner og deres 
tilhengere(3), sist endret ved kommisjonsdirektiv 98/12/EF(4), 
særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 71/320/EØF er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført 
ved direktiv 70/156/EØF. Bestemmelsene i direktiv 
70/156/EØF om systemer, deler og tekniske enheter får 
derfor anvendelse på direktiv 71/320/EØF.

2) Det anses ikke som nødvendig å anvende kravene 
som gjelder godkjenning av reservebremsebeleggenhete
r beregnet på ettermonteringsmarkedet, på enheter som 
brukes ved godkjenning av bremsesystemet, forutsatt at 
enhetene kan identifiseres i samsvar med kravene i dette 
direktiv.

3) Anvendelsen av direktiv 71/320/EØF på reservebremse
beleggenheter beregnet på ettermonteringsmarkedet når 
det gjelder merking og emballering, bør presiseres. Det 
er nødvendig å skille mellom de reservebremsebelegg
enheter som er identiske med det aktuelle kjøretøyets 
opprinnelige deler, og de som ikke er det.

4) Direktiv 71/320/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I, IX og XV til direktiv 71/320/EØF endres i samsvar 
med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Fra og med 1. januar 2003 kan medlemsstatene med begrunnelse 
i kjøretøyers bremseanlegg ikke forby at reservebremsebelegg 
selges eller tas i bruk dersom reservebremsebeleggene oppfyller 
kravene i direktiv 71/320/EØF, som endret ved dette direktiv.

Artikkel 3

1.  Fra og med 1. juni 2003 kan medlemsstatene med 
begrunnelse i kjøretøyers bremseanlegg forby at 
reservebremsebelegg selges eller tas i bruk dersom 
reservebremsebeleggene ikke oppfyller kravene i direktiv 
71/320/EØF, som endret ved dette direktiv.

2.  Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 skal medlemsstatene 
med hensyn til reservedeler tillate salg og ibruktaking av 
reservebremsebelegg beregnet på montering i kjøretøytyper 
som det er gitt typegodkjenning for før ikrafttredelsen av 
direktiv 71/320/EØF, endret ved direktiv 98/12/EF, på det vilkår 
at slike reservebremsebelegg ikke bryter med bestemmelsene 
i den tidligere versjon av direktiv 71/320/EØF, endret ved 
direktiv 98/12/EF, som var gjeldende da kjøretøyene ble tatt i 
bruk. Bremsebeleggene skal uansett ikke inneholde asbest.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal innen 31. desember 2002 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2005/EØS/16/09

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 267 av 4.10.2002, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2003 av 16. mai 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 39 av 31.7.2003, s. 4.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(2) EFT L 18 av 21.1.2002, s. 1.
(3) EFT L 202 av 6.9.1971, s. 37.
(4) EFT L 81 av 18.3.1998, s. 1.
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Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. oktober 2002.

  For Kommisjonen

  Erkki LIIKANEN

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedleggene til direktiv 71/320/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I nr. 2 skal nytt nr. 2.3-2.3.4 lyde: 

«2.3.  Bremsebelegg og bremsebeleggenheter

2.3.1.  Bremsebeleggenheter som brukes til å erstatte deler ved utløpet av deres levetid, skal oppfylle kravene 
i vedlegg XV for de kjøretøygrupper som er angitt i nr. 1.1 i vedlegg XV.

2.3.2.  Dersom bremsebeleggenhetene er av en type som omfattes av nr. 1.2 i tilføyelsen til vedlegg IX og er 
beregnet på montering på et kjøretøy/en aksel/en brems som det vises til i det relevante typegodkjen
ningsdokumentet, trenger de imidlertid ikke å overholde bestemmelsene i vedlegg XV, forutsatt at de 
oppfyller kravene i nr. 2.3.2.1-2.3.2.2.

2.3.2.1.  Merking

  Bremsebeleggenhetene skal merkes med minst følgende opplysninger:

2.3.2.1.1. Kjøretøyprodusentens og/eller delprodusentens navn eller varemerke.

2.3.2.1.2. Varemerket og delenummeret som identifiserer bremsebeleggenheten, slik det er angitt i opplysningene 
som er nevnt i nr. 2.3.4.

2.3.2.2.  Emballering

  Bremsebeleggenhetene skal emballeres i akselsett i samsvar med følgende krav:

2.3.2.2.1. Hver pakke skal være forseglet og slik utformet at det vises om den har vært åpnet.

2.3.2.2.2. Hver pakke skal vise minst følgende opplysninger:

2.3.2.2.2.1. Antallet bremsebeleggenheter i pakken.

2.3.2.2.2.2. Kjøretøyprodusentens og/eller delprodusentens navn eller varemerke.

2.3.2.2.2.3. Varemerket og delenummeret/delenumrene som identifiserer bremsebeleggenheten(e), slik det er 
angitt i opplysningene som er nevnt i nr. 2.3.4.

2.3.2.2.2.4. Akselsettets delenummer/delenumre slik det er angitt i opplysningene som er nevnt i nr. 2.3.4.

2.3.2.2.2.5. Tilstrekkelige opplysninger for at kjøperen skal kunne identifisere kjøretøyene/akslene/bremsene som 
innholdet er godkjent for.

2.3.2.2.3. Hver pakke skal inneholde monteringsanvisninger der supplerende deler nevnes særskilt og der det er 
angitt at bremsebeleggenhetene skal byttes ut i akselsett.

2.3.2.2.3.1. Monteringsanvisningene kan eventuelt leveres i en separat gjennomsiktig beholder sammen med 
pakken med bremsebeleggenheten.

2.3.3.  Bremsebeleggenheter som leveres til kjøretøyprodusenter utelukkende til bruk ved monteringen av 
kjøretøyer, trenger ikke å overholde kravene i nr. 2.3.2.1 og 2.3.2.2 ovenfor.

2.3.4.  Kjøretøyprodusenten skal gi den tekniske instans og/eller typegodkjenningsmyndigheten de  
nødvendige opplysninger i elektronisk format som forbinder de relevante delenumrene og typegod-
kjenningsdokumentasjonen.

  Opplysningene skal omfatte:

— kjøretøyets varemerke(r) og type(r),

— bremsebeleggets varemerke(r) og type(r),

— bremsebeleggenhetenes delenummer/delenumre og antall,

— akselsettets delenummer/delenumre,

— typegodkjenningsnummer for den relevante kjøretøytypens eller de relevante kjøretøytypenes 
bremseanlegg.»
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2. I vedlegg IX tillegg 1 gjøres følgende endringer:

a) Første linje i EF-typegodkjenningsdokumentet skal lyde: 

  «Melding(*) om»

_________________

(*) Dersom den eller de som søker godkjenning i samsvar med vedlegg XV til direktiv 71/320/EØF, ønsker 
det, skal typegodkjenningsmyndigheten framskaffe opplysningene omhandlet i tillegg 3 til vedlegg IX 
til direktiv 71/320/EØF. Disse opplysningene skal imidlertid ikke framskaffes for andre formål enn 
godkjenninger i samsvar med vedlegg XV til direktiv 71/320/EØF.»

b) I tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet skal nr. 1.2, 1.2.1 og 1.2.2 lyde: 

 «1.2.  Bremsebelegg

 1.2.1.  Bremsebelegg prøvd i henhold til alle relevante krav i vedlegg II

 1.2.1.1.  Bremsebeleggenes varemerke(r) og type(r):

 1.2.2.  Alternative typer bremsebelegg prøvd i henhold til vedlegg XII

 1.2.2.1.  Bremsebeleggenes varemerke(r) og type(r):»

3. I vedlegg XV gjøres følgende endringer:

a) Nr. 6.1 skal lyde: 

  «Reservebremsebeleggenheter som samsvarer med en type gitt typegodkjenning i henhold til dette direktiv, 
skal emballeres i akselsett.»

b) Nr. 6.3.4 skal lyde: 

  «Tilstrekkelige opplysninger for at kjøperen skal kunne identifisere kjøretøyene/akslene/bremsene som 
innholdet er godkjent for.»


