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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 typegod-
kjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist endret ved
direktiv 93/81/EØF(2), særlig artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 78/549/EØF av 12. juni 1978
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om hjul-
avskjerming på motorvogner(3), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 78/549/EØF er et av særdirektivene under EØF-
typegodkjenningsrutinen fastsatt ved direktiv 70/156/EØF. Derfor
får bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF om kjøretøyers
systemer, deler og tekniske enheter anvendelse på dette direktiv.

Særlig etter artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv
70/156/EØF kreves det at hvert særdirektiv følges av et
opplysnings-dokument som inneholder de viktigste punktene i
vedlegg I til nevnte direktiv, samt et typegodkjenningsdokument
basert på vedlegg VI til nevnte direktiv, med tanke på å klargjøre
typegod-kjenningen for databehandling.

Antallet personbiler med firehjulstrekk er økende, uavhengig av
om innkoplingen av firehjulstrekket er permanent, automatisk
eller manuell. På bakgrunn av den tekniske utvikling er det for
slike personbiler nødvendig å gjennomgå visse konstruksjons-
og driftsparametre og å endre visse bestemmelser i direktiv
78/549/EØF i takt med den nåværende og framtidige markeds-
situasjon og i samsvar med forsvarlig praksis for utforming og
produksjon og med behovet for sikker drift.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for teknisk tilpasning nedsatt ved direktiv
70/156/EØF -

KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF

av 21. desember 1994

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/549/EØF
om hjulavskjerming på motorvogner(*)

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 78/549/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 erstattes ordene «definert i vedlegg I til direktiv
70/156/EØF» med ordene «definert i vedlegg II A til
direktiv 70/156/EØF».

2) Vedlegg I og II endres i samsvar med nr. 1, 2 og 3 i
vedlegget til dette direktiv.

3) Nr. 4 i vedlegget til dette direktiv blir nytt vedlegg III.

Artikkel 2
1. Fra og med 1. juli 1995 kan medlemsstatene med
begrunnelse i hjulavskjerming ikke

- nekte å gi EØF-typegodkjenning eller å gi nasjonal
typegodkjenning for en motorvogntype, eller

- forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk for
første gang,

dersom hjulavskjermingen oppfyller kravene i direktiv
78/549/EØF, endret ved dette direktiv.

2. Fra og med 1. januar 1996 kan medlemsstatene med
begrunnelse i hjulavskjermingen

- ikke lenger gi EØF-typegodkjenning, og

- nekte å gi nasjonal typegodkjenning

for en kjøretøytype dersom kravene i direktiv 78/549/EØF, endret
ved dette direktiv, ikke er oppfylt.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
1. juli 1995. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.
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(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 354 av 31.12.1994, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 264 av 23.10.1993, s. 49.

(3) EFT nr. L 168 av 26.6.1978, s. 45.
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 00Disse 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.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort.
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VEDLEGG

1. Foran overskriften «Vedlegg I» innsettes følgende tekst:

«Liste over vedlegg

Vedlegg I: Alminnelige krav, særskilte krav, bruk av kjettinger, søknad om EØF-
typegodkjenning, tildeling av EØF-typegodkjenning, endringer av godkjenninger,
produksjons-samsvar

Vedlegg II: Opplysningsdokument

Vedlegg III: Typegodkjenningsdokument».

2. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Til vedlegg I innsettes følgende overskrift:

«ALMINNELIGE KRAV, SÆRSKILTE KRAV, BRUK AV KJETTINGER,
SØKNAD OM EØF-TYPEGODKJENNING, TILDELING AV EØF-
TYPEGODKJENNING, ENDRING AV GODKJENNINGER, PRODUKSJONS-
SAMSVAR»

b) Nr. 2.1 skal lyde:

«2.1. Når kjøretøyet er i driftsferdig stand (se nr. 2.6 i vedlegg II), har en passasjer i
framsetet og hjulene er parallelle med kjøretøyets lengdeakse, skal
hjulavskjermingen oppfylle følgende krav:»

c) Nr. 2.1.1 skal lyde:

«2.1.1.innenfor et område begrenset av de radialplan som danner en vinkel på 30° forover
og 50° bakover fra hjulsenteret (se fig. 1), skal den totale bredde (q) av de deler
som skjermer hjulet, minst være tilstrekkelig til å skjerme bredden (b) av dekket,
tatt i betraktning ytterkantene av kombinasjonen dekk/hjul, som angitt av
produsenten og oppført i nr. 1.3 i tillegget til vedlegg III. Når det gjelder
tvillinghjul, skal den totale bredde (t) av begge dekkene tas i betraktning.»

d) Nr. 3.1 skal lyde:

«3.1. For kjøretøyer med to drivhjul skal produsenten bekrefte at kjøretøyet er slik
konstruert at minst én type kjettinger kan brukes på minst én av dekktypene som
er godkjent for drivhjulene på denne kjøretøytypen. En kombinasjon av kjetting/
dekk/hjul som passer kjøretøyet, skal angis av produsenten og føres opp under
nr. 1.2 i tillegget til vedlegg III.»

e) I nr. 3 skal nytt nr. 3.2 og 3.3 lyde:

«3.2. For kjøretøyer med firehjulstrekk, særlig kjøretøyer der én drivaksel kan utkoples
manuelt eller automatisk, skal produsenten bekrefte at kjøretøyet er slik konstruert
at minst én type kjettinger kan brukes på minst én av hjul- og dekktypene som er
godkjent for minst én drivaksel, som ikke kan frakoples, på denne kjøretøytypen.
En kombinasjon av kjetting/dekk/hjul som passer kjøretøyet og drivhjulene som
kjettingene kan festes på, skal angis av produsenten og føres opp under nr. 1.2 i
tillegget til vedlegg III.
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 003.3. En veiledning om hvilke(n) type(r) kjetting(er) som kan brukes, skal følge hvert
kjøretøy av den type som er gitt EØF-typegodkjenning.»

f) Nr. 4.1 skal lyde:

«4.1. Søknad om EØF-typegodkjenning, fastsatt i artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/
EØF, for en kjøretøytype med hensyn til hjulavskjerming, skal innsendes av
produsenten.»

g) Nr. 4.2 skal lyde:

«4.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er oppført i vedlegg II.»

h) Nr. 4.2.1 og 4.2.2 oppheves.

i) Nytt nr. 5, 6 og 7 skal lyde:

«5. TILDELING AV EØF-TYPEGODKJENNING

5.1. Dersom de relevante krav er oppfylt, skal EØF-typegodkjenning i samsvar med
artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF tildeles.

5.2. Et mønster for EØF-typegodkjenningsdokumentet er oppført i vedlegg III.

5.3. Hver godkjent kjøretøytype skal tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar
med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF. Medlemsstaten kan ikke tildele en
annen kjøretøytype samme nummer.

6. ENDRING AV TYPE OG TYPEGODKJENNING

6.1. Ved endring av kjøretøytypen godkjent i samsvar med bestemmelsene i dette
direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

7. PRODUKSJONSSAMSVAR

7.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene
fastsatt i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.»

3. Vedlegg II skal lyde:

«VEDLEGG II

Opplysningsdokument nr......,

fastsatt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF om typegodkjenning av en kjøretøytype med hensyn
til hjulavskjerming (direktiv 78/589/EØF), sist endret ved direktiv 94/78/EF.

Opplysningene nevnt nedenfor skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholds-
fortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i passende målestokk i A4-format eller brettet til
dette formatet, og være tilstrekkelig detaljerte.

Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. Dersom systemer, deler eller tekniske
enheter har funksjoner som styres elektronisk, må det gis opplysninger om deres ytelse.
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0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type og handelsbetegnelse(r):

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen (b):

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe (c):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.8. Adresse(r) til monteringsanlegg:

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1. Fotografier eller tegninger av kjøretøytypen:

1.3. Antall aksler og hjul:

1.3.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul:

2. MASSER OG DIMENSJONER (e) (i kg og mm) (eventuelt med henvisning til
tegningene)

2.4. Kjøretøyets (største) utvendige dimensjoner:

2.4.1. For understell uten karosseri:

Numrene og fotnotene brukt i dette informasjonsdokumentet tilsvarer dem i vedlegg I i direktiv 

70/156/EØF, sist endret ved direktiv 92/53/EØF.

Numre uten relevans for dette direktiv er utelatt.

2.4.1.3.Høyde (ulastet)(l) (for høydejusterbar fjæring angi normal driftsstilling):

2.4.2. For understell med karosseri:

2.4.2.3.Høyde (ulastet)(l) (for høydejusterbar fjæring angi normal driftsstilling):

2.6. Kjøretøyets masse med karosseri i driftsferdig stand, eller massen til understellet med
førerhus dersom karosseriet ikke leveres av produsenten (med kjølevæske, smøremidler,
drivstoff, verktøy, reservehjul og fører) (o) (største og minste masse for hver versjon):

6. FJÆRING

6.6. Dekk og hjul:

6.6.1. Kombinasjon(er) dekk/hjul
[For dekk skal angis dimensjonsbetegnelsen, indeksen for minste belastningskapasitet,
symbolet for minste hastighetskategori; for hjul skal angis felgens dimensjoner og
innpressingen(e)]:

(1) Stryk det som ikke passer.
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 006.6.1.1.Aksler

6.6.1.1.1. Aksel nr. 1:

6.6.1.1.2.  Aksel nr. 2:

6.6.1.1.3.  Aksel nr. 3:

6.6.1.1.4.  Aksel nr. 4:

6.6.4. Kombinasjonen kjetting/dekk/hjul på foraksel og/eller bakaksel som passer kjøretøytypen og
er anbefalt av produsenten.

9. KAROSSERI

9.16. Hjulavskjerming:

9.16.1. Kort beskrivelse av kjøretøytypens hjulavskjerming:

9.16.2. Detaljerte skisser av delene som skjermer hjulene, med angivelse av delenes plassering på
kjøretøyet og der målene vist i figur 1 i vedlegg I til direktiv 78/549/EØF er angitt, idet det tas
hensyn til de ytterste kombinasjonene dekk/hjul.»

4. Nytt vedlegg III skal lyde:

«VEDLEGG III

MØNSTER

[Største format: A4 (210 x 297 mm)]

EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT Myndighetens stempel

Melding om:

- typegodkjenning(1)

- utvidelse av typegodkjenning(1)

- avslag av typegodkjenning(1)

- tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en kjøretøytype/del/teknisk enhet(1), under henvisning til direktiv 78/549/EØF, sist endret ved
direktiv 94/78/EF.

Typegodkjenningsnummer:

Grunn til utvidelse:

(1) Stryk det som ikke passer.
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Avsnitt I

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type og alminnelig handelsbetegnelse:

0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1)(2)

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe(3):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. For deler eller tekniske enheter, plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerket:

0.8. Navn og adresse(r) til monteringsanlegg:

Avsnitt II

1. Tilleggsopplysninger (eventuelt): se tillegget

2. Teknisk instans ansvarlig for typegodkjenningsprøvene:

3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: se tillegget

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

9. Innholdsfortegnelsen til opplysningene som er gitt godkjenningsmyndigheten, og som kan
utleveres på anmodning, er vedlagt.

Tillegg

til EØF-typegodkjenningsdokument nr. ..... om typegodkjenning av et kjøretøy under henvisning til
direktiv 78/549/EØF, sist endret ved direktiv 94/78/EF.

1. Tilleggsopplysninger:

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøyets hjulavskjerming:

1.2. Kombinasjonen kjetting/dekk/hjul på foraksel og/eller bakaksel angitt av prdusenten:

1.3. Kombinasjonen(e) dekk/hjul og innpressing angitt av produsenten:

5. Merknader:»

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av typen kjøretøy, del eller teknisk
enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn gjengis i dokumentasjonen med symbolet «?»
(f.eks. ABC??123??).

(3) Som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
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