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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
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist endret
ved kommisjonsdirektiv 95/54/EF(2), særlig artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 70/157/EØF av 6. februar 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå
og eksosanlegg på motorvogner(3), sist endret ved direktiv
92/97/EØF(4), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 70/157/EØF er et av særdirektivene etter den EF-
typegodkjenningsrutine som ble innført ved direktiv 70/156/EØF.
Bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF om kjøretøysystemer, deler
og tekniske enheter får derfor anvendelse på dette direktiv.

For at særlig bestemmelsene i artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i
direktiv 70/156/EØF skal være oppfylt, må hvert særdirektiv
være vedlagt et opplysningsdokument som inneholder de relevante
rubrikker i vedlegg I til nevnte direktiv, samt et typegodkjennings-
dokument utformet etter mønsteret i vedlegg VI til nevnte direktiv,
slik at typegodkjenningen kan behandles elektronisk.

På grunn av den seneste utviklingen innen motorteknologien er
det nødvendig å gjøre prøvingsmetoden nøyaktigere og klarere,
særlig for tunge nyttekjøretøyer, slik at den kan gjennomføres,
og framfor alt slik at prøvingene kan gjentas.

Bestemmelsene 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

1. I den dispositive del av 70/157/EØF gjøres følgende
endringer:

- Slutten av artikkel 1 skal lyde: «... skinner, landbruks- og
skogbrukstraktorer og mobile maskiner».

- I artikkel 2 annet ledd og artikkel 2a nr. 2 endres «artikkel
9a» til «artikkel 2».

- I artikkel 3 endres «vedlegget» til «vedleggene».

2. Vedleggene til direktiv 70/157/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. oktober 1996 kan medlemsstatene med begrunnelse
i det tillatte lydnivå eller eksosanlegget ikke

- nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegod-
kjenning for en kjøretøytype eller en type eksosanlegg,

- forby registrering, salg eller ibruktaking av kjøretøyer eller
salg eller ibruktaking av eksosanlegg,

dersom kjøretøyene eller eksosanleggene oppfyller kravene i
direktiv 70/157/EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. januar 1997

- kan medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning,

- skal medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning,

for en kjøretøytype med begrunnelse i det tillatte lydnivå eller
eksosanlegget, dersom kravene i direktiv 70/157/EØF, som endret
ved dette direktiv, ikke er oppfylt.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 92 av 13.4.1996, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/96 av 13. desember 1996
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 266 av 8.11.1995, s. 1.

(3) EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 16.

(4) EFT nr. L 371 av 19.12.1992, s. 1.

KOMMISJONSDIREKTIV 96/20/EF

av 27. mars 1996

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/157/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og

eksosanlegg på motorvogner(*)
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3. Uten hensyn til nr. 2 kan medlemsstatene fortsette å gi EF-
typegodkjenning for reserveeksosanlegg og tillate salg og
ibruktaking av dem i samsvar med tidligere versjoner av direktiv
70/157/EØF, forutsatt at disse eksosanleggene

- er beregnet på montering på kjøretøyer som allerede er i
bruk, og

- oppfyller kravene i det direktiv som gjaldt da kjøretøyet
ble registrert første gang.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
1. oktober 1996. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

2. 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.

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. mars 1996.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Mellom den dispositive del og vedlegg I innsettes følgende liste over vedlegg:

«Liste over vedlegg

VEDLEGG I: EF-typegodkjenning av en motorvogntype med hensyn til lydnivået

Tillegg 1: Opplysningsdokument

Tillegg 2: Typegodkjenningsdokument

VEDLEGG II: EF-typegodkjenning av eksosanlegg som tekniske enheter

Tillegg 1: Opplysningsdokument

Tillegg 2: Typegodkjenningsdokument

Tillegg 3: Mønster for EF-typegodkjenningsmerket

VEDLEGG III: Kontroll av produksjonssamsvar

VEDLEGG IV: Spesifikasjoner for prøvebane».

Endringer i vedlegg I:

Fotnoten til nr. 1.1.7 skal lyde:

«(1) I samsvar med definisjonene i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.»

Nr. 2.1 skal lyde:

«2.1. Søknad om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype med hensyn til lydnivået i henhold til
artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF skal inngis av kjøretøyets produsent.»

Nr. 2.2 skal lyde:

«2.2. Et mønster for opplysningsskjemaet er gjengitt i tillegg 1.»

Nr. 2.2.1 til og med nr. 2.2.4 utgår.

I nr. 2.3 utgår ordene «eller dennes representant».

Nr. 2.5 utgår.

Nr. 4 skal lyde:

«4. EF-typegodkjenning

4.1. Dersom de relevante krav er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4
nr. 3 og eventuelt artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF.

4.2. Et mønster for typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i tillegg 2.

4.3. Hvert godkjent kjøretøy skal tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII
til direktiv 70/156/EØF. En medlemsstat kan ikke tildele en annen kjøretøytype samme
nummer.»
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I nr. 5.2.1.2 endres «vedlegg III» til «tillegg 2».

I nr. 5.2.2.3.1 endres «vedlegg VI» til «vedlegg IV».

I nr. 5.2.2.3.4 skal annet ledd lyde:

«Dekkene som skal brukes til prøvingen, velges av kjøretøyprodusenten. De skal være tilgjengelige
på markedet og i samsvar med gjeldende handelspraksis. De skal tilsvare en av dimensjonsbetegnelsene
(se nr. 2.17 i vedlegg II til rådsdirektiv 92/23/EØF(*)) som kjøretøyprodusenten har fastsatt for
kjøretøyet i samsvar med nr. 1.5 i tilføyelsen til tillegg 2. Kjøretøyer i gruppe M

1
 og N

1
 skal

overholde bestemmelsene i direktiv 89/459/EØF med hensyn til minste mønsterdybde. Minste
mønsterdybde fastsatt i direktiv 89/459/EØF gjelder for kjøretøyer i andre grupper som om
kjøretøyene var omfattet av nevnte direktiv. Dekkene skal være pumpet opp til et trykk passende
for kjøretøyets prøvingsmasse.

(*) EFT nr. L 129 av 14.5.1992, s. 95.»

I nr. 5.2.2.4.3.3.1.1 tilføyes følgende etter tredje ledd:

«Dersom turtallet S fortsatt oppnås ved en hastighet forover som tilsvarer motorens turtall ved
tomgang, utføres prøvingen bare i tredje gir, og de relevante resultatene må evalueres.»

I nr. 5.2.2.4.3.3.1.2 tilføyes følgende:

«Kjøretøyet anses imidlertid som representativt for sin type dersom prøvingene på søkerens
anmodning utføres under flere utvekslingsforhold enn forutsatt, og dersom høyeste lydnivå oppnås
mellom laveste og høyeste benyttede utvekslingsforhold.»

I nr. 5.2.3.1 og 5.2.3.5.1 endres «vedlegg III» til «tillegg 2».

I nr. 5.3.2 endres «artikkel 8 nr. 3» til «artikkel 11 nr. 2 eller 3».

Nr. 6 skal lyde:

«6. Endring av type og typegodkjenning

6.1. For endringer av en kjøretøytype som er gitt typegodkjenning i henhold til dette direktiv,
gjelder bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF.»

Underpunktene til nr. 7 skal lyde:

«7.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes etter bestemmelsene i artikkel 10 i direktiv
70/156/EØF.

7.2. Særlige bestemmelser:

7.2.1.Prøvingene nevnt i nr. 2.3.5 i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF tilsvarer dem som er oppført
i vedlegg III avsnitt I i dette direktiv.

7.2.2.Hyppigheten av kontrollene nevnt i nr. 2.4 i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF er vanligvis én
gang hvert annet år.»
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Etter figur 4 skal nytt tillegg 1 og 2 lyde:

«Tillegg 1

Opplysningensdokument nr. ... i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EOF(*) for EF-
typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til tillatt lydnivå og eksosanlegg (direktiv
70/157/EØF, sist endret ved direktiv.../.../EF)

Opplysningene nedenfor skal om nødvendig inngis i tre eksemplarer og omfatte en
innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i hensiktsmessig målestokk og tilstrekkelig
detaljerte i A4-format eller foldet til A4-format. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemer, deler eller tekniske enheter har elektronisk styrte funksjoner, skal opplysninger
om ytelse gis.

0. Generelt

0.1. Fabrikat (produsentens handelsnavn):

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

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

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe (c):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.8. Monteringsanleggets/-enes adresse(r):

1. Kjøretøyets allmenne spesifikasjoner

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:

1.3.3. Drivaksler (antall, plassering, forbindelse):

1.6. Motorens plassering og innretning:

2. Masser og dimensjoner (e) (i kg og mm) (eventuelt med henvisning til tegning)

2.4. Kjøretøyets største (utvendige) mål

2.4.1. Understell uten karosseri

2.4.1.1.Lengde (j):

2.4.1.2. Bredde (k):

2.4.2. Understell med karosseri

2.4.2.1.Lengde (j):

2.4.2.2. Bredde (k):

2.6. Kjøretøyets masse med karosseri i driftsferdig stand, eller karosseriets masse med førerhus
dersom produsenten ikke leverer karosseriet (med standardutstyr, inkludert kjølevæske, smøreolje,
drivstoff, verktøy, reservehjul og fører) (o) (maksimum og minimum)

(*) Rubrikkenes nummerering og fotnotene i dette opplysningsdokumentet tilsvarer dem i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF.
Irrelevante rubrikker er utelatt.
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3. Motor (q)

3.1. Produsent:

3.1.1. Produsentens motorkode (som angitt på motoren, eller annen identifikasjonsmåte):

3.2. Forbrenningsmotor

3.2.1.1. Arbeidsprinsipp: elektrisk tenning/kompresjonstenning, firetakts/totakts1:

3.2.1.2. Antall sylindere og deres innretning:

3.2.1.2.3. Tenningsrekkefølge:

3.2.1.3. Slagvolum (s): ......... cm3

3.2.1.8. Største nettoeffekt (t): ....... kW ved o/min. (verdi oppgitt av produsenten)

3.2.4. Drivstofftilførsel

3.2.4.1. Ved forgasser(e): ja/nei(1)

3.2.4.1.2. Type(r):

3.2.4.1.3. Antall:

3.2.4.2. Drivstoffinnsprøyting (bare kompresjonstenning): ja/nei(1)

3.2.4.2.2. Virkemåte: direkte innsprøyting/forkammer/virvelkammer(1)

3.2.4.2.4. Turtallsregulator

3.2.4.2.4.1. Type:

3.2.4.2.4.2.1. Avreguleringsturtall ved belastning: ............. o/min.

3.2.4.3. Drivstoffinnsprøyting (bare elektrisk tenning): ja/nei(1)

3.2.4.3.1. Virkemåte: innsugingsmanifold (en-/flerpunkts(1))/direkte innsprøyting/annet (oppgis)(1)

3.2.8. Innsugingsanlegg

3.2.8.4.2. Luftfilter, tegninger: ............ eller

3.2.8.4.2.1.Fabrikat(er):

3.2.8.4.2.2. Type(r):

3.2.8.4.3. Innsugingslyddemper, tegninger: ........ eller

3.2.8.4.3.1.Fabrikat(er):

3.2.8.4.3.2. Type(r):

3.2.9. Eksosanlegg

3.2.9.2. Beskrivelse eller tegning av eksosanlegget:

(1) Stryk det som ikke passer.
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3.2.9.4. Lydpotte: fremre, midtre, bakre; konstruksjon, type, merking. For ytre støy: støydemping i
motorrom og på motor:

3.2.9.5. Eksosutløpets plassering:

3.2.9.6. Lydpotte med fibermaterialer:

3.2.12.2.1. Katalysator: ja/nei (1)

3.2.12.2.1.1. Antall katalysatorer og katalysatordeler:

3.3. Elektrisk motor

3.3.1. Type (vikling, magnetisering)

3.3.1.1. Maksimal timeeffekt: .......... kW

3.3.1.2. Driftsspenning: .................. V

3.4. Andre motorer eller kombinasjoner av motorer (nærmere opplysninger om motordelene):

4. Kraftoverføring (v)

4.2. Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk, osv.):

4.6. Utveksling

Gir

Maksimum for CVT(*)

1

2

3

...

Minimum for CVT

Revers

        (*) Kontinuerlig variabel overføring

Samlet
utvekslings-

forhold

Girkassens utveksling
(forholdet mellom
motorturtallet og
utgående aksels turtall)

Differensialens
utveksling (forholdet
mellom girkassens
utgående aksels
turtall og drivhjulenes
omdreiningstall)

(1) Stryk det som ikke passer.
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4.7. Kjøretøyets høyeste hastighet (og det gir denne oppnås i) (i km/t) (w):

6. Hjuloppheng

6.6. Dekk og hjul

6.6.2. Øvre og nedre grense for rulleradier

6.6.2.1. Aksel 1:

6.6.2.2. Aksel 2:

6.6.2.3. Aksel 3:

6.6.2.4. Aksel 4:

osv.

9. Karosseri (disse opplysningene gjelder ikke for kjøretøygruppe M1)

9.1. Type karosseri:

9.2. Materialer og konstruksjonsmåte:

12. Diverse

12.5. Nærmere opplysninger om alle støyreduserende innretninger uten tilknytning til motoren
(dersom de ikke omfattes av andre punkter):

Tilleggsopplysninger for terrenggående kjøretøyer

1.3. Antall aksler og hjul:

2.4.1. For understell uten karosseri

2.4.1.4.1. Frivinkel foran (na): ............. grader

2.4.1.5.1. Frivinkel bak (nb): ............. grader

2.4.1.6. Bakkeklaring (som definert i nr. 4.5 i avsnitt A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF)

2.4.1.6.1. Mellom akslene:

2.4.1.6.2. Under forakselen(-lene):

2.4.1.6.3. Under bakakselen(-lene):

2.4.1.7. Rampevinkel (nc): ........... grader

2.4.2. For understell med karosseri

2.4.2.4.1. Frivinkel foran (na): ............. grader

2.4.2.5.1. Frivinkel bak (nb): ............. grader

2.4.2.6. Bakkeklaring (som definert i nr. 4.5 i avsnitt A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF)
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2.4.2.6.1. Mellom akslene:

2.4.2.6.2. Under forakselen(-lene):

2.4.2.6.3. Under bakakselen(-lene):

2.4.2.7. Rampevinkel (nc): ........... grader

2.15. Største stigning ved igangsetting av kjøretøyet (uten tilhenger): ........... %

4.9. Differensialsperre: ja/nei/valgfritt(1)

Dato, saksmappe

(1) Stryk det som ikke passer.
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Tillegg 2

MØNSTER

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

(Største format: A4 (210 x 297 mm))

Myndighetens stempel

Melding om

- typegodkjenning(1),

- utvidelse av typegodkjenning(1),

- nektelse av typegodkjenning(1),

- tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en kjøretøytype/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv .../.../EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF.

Typegodkjenningsnummer:

Bakgrunnen for utvidelsen:

AVSNITT I

0.1. Fabrikat (produsentens handelsnavn):
0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):
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 og tekniske enheter: Plassering av og festemåte for EF- typegodkjenningsmerket:
0.8. Monteringsanleggets/-enes adresse(r):

AVSNITT II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelsen
2. Teknisk instans med ansvar for å gjennomføre prøvingene:
3. Dato for prøvingsrapport:
4. Prøvingsrapportens nummer:
5. Eventuelle merknader: Se tilføyelsen
6. Sted:
7. Dato:
8. Underskrift:
9. Indeksen for informasjonspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten, og som utleveres på

anmodning, er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom merkingen for identifikasjon av typen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av kjøretøyet, delen
eller den tekniske enheten som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn representeres i dokumentet
ved symbolet “?” (for eksempel ABC??123??).

(3) Som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
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Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...

for typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til direktiv 70/157/EØF, sist endret ved direktiv ...

1. Tilleggsopplysninger:

1.1. Eventuelt en liste over kjøretøyer omfattet av nr. 5.2.2.4.3.3.1.2 i vedlegg I:

1.2. Motor:

1.2.1. Produsent:

1.2.2. Type:

1.2.3. Modell:

1.2.4. Største nominelle effekt: .............. kW ved ................ o/min.

1.3. Kraftoverføring: manuell girkasse/automatisk girkasse(1)

1.3.1. Antall gir:

1.4. Utstyr:

1.4.1. Lydpotte:

1.4.1.1. Produsent:

1.4.1.2. Modell:

1.4.1.3. Type: .................. i samsvar med tegning nr. ............

1.4.2. Innsugingslyddemper:

1.4.2.1. Produsent:

1.4.2.2. Modell:

1.4.2.3. Type: .................. i samsvar med tegning nr. ............

1.5. Dekkdimensjoner:

1.5.1. Beskrivelse av dekktype brukt ved typegodkjenningsprøvingen:

1.6. Målinger:

1.6.1. Lydnivå for kjøretøy i bevegelse:

(1) Stryk det som ikke passer.
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Måleresultater
Venstre side(1) Høyre side Girstangens stilling

dB (A) dB (A)(1)
Første måling

Andre måling

Tredje måling

Fjerde måling

Prøvingsresultat: dB (A)/E(2)

1.6.2. Lydnivå for stillestående kjøretøy:

dB (A) Motorturtall
Første måling

Andre måling

Tredje måling

Prøvingsresultat: dB (A)/E(2)

1.6.3. Lydnivå ved trykkluftstøy:

Måleresultater

Venstre side dB (A)(1) Høyre side dB (A)(1)

Første måling

Andre måling

Tredje måling

Fjerde måling

Prøvingsresultat: dB (A)

5. Merknader:»

Endringer i vedlegg II:

I nr. 0 endres «artikkel 9a» til «artikkel 2».

Nr. 2.1 skal lyde:

«2.1. Søknad om EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF med
hensyn til et reserveeksosanlegg eller en del av dette som teknisk enhet skal inngis av
kjøretøyets produsent eller produsenten av den aktuelle tekniske enhet.»

Nr. 2.2. skal lyde:

«2.2. I tillegg I er gjengitt et mønster for typegodkjenningsdokumentet.»

(1) Måleverdiene er angitt med fradrag av 1 dB (A) i samsvar med bestemmelsene i nr. 5.2.2.5.1 i vedlegg I.

(2) «E» angir at de aktuelle målingene er utført i samsvar med dette direktiv.
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Nr. 2.2.1 til og med 2.2.3, nr. 2.4 og nr. 3.1.3 utgår.

Fotnoten til nr. 2.3.3 og 5.2.1 skal lyde:

«(1) I samsvar med kravene i den versjonen av dette direktiv som gjaldt ved typegodkjenningen
av kjøretøyet.»

Tidligere nr. 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2 og 3.2 blir henholdsvis nr. 2.4, 2.4.1, 2.4.1.1, 2.4.1.2 og 2.4.2.

Tidligere nr. 4 blir nr. 3 og skal lyde:

«3. EF-typegodkjenning

3.1. Dersom de relevante krav er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i henhold til
artikkel 4 nr. 3 og eventuelt artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF.

3.2. Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i tillegg 2.

3.3. Hver type reserveeksosanlegg eller del av dette som er godkjent som en teknisk enhet
skal tildeles et typegodkjenningsnummer, i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/
EØFl. Del 3 av typegodkjenningsnummeret skal angi nummeret til endringsdirektivet
som gjaldt ved typegodkjenningen av kjøretøyet. Samme medlemsstat må ikke tildele en
annen type reserveeksosanlegg eller del av et slikt samme nummer.»

Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. EF-typegodkjenningsmerke

4.1. Reserveeksosanlegg eller deler av et slikt som er i samsvar med en type godkjent i
henhold til dette direktiv, skal, med unntak av monteringsdeler og rør, være påført et EF-
typegod-kjenningsmerke.

4.2. EF-typegodkjenningsmerket skal bestå av et rektangel med bokstaven «e» innskrevet,
fulgt av bokstav(er) eller tall som identifiserer den medlemsstat som har gitt
typegodkjenningen:

«1» for Tyskland
«2» for Frankrike
«3» for Italia
«4» for Nederland
«5» for Sverige
«6» for Belgia
«9» for Spania
«11» for Det forente kongerike
«12» for Østerrike
«13» for Luxembourg
«17» for Finland
«18» for Danmark
«21» for Portugal
«23» for Hellas
«IRL» for Irland

Nær rektangelet skal det være påført det «basisgodkjenningsnummer» som er beskrevet
i del 4 av typegodkjenningsnummeret nevnt i vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF, og to
foranstående sifre som angir løpenummeret som er tildelt seneste viktige tekniske endring
av direktiv 70/156/EØF som gjaldt på tidspunktet for kjøretøyets EF-typegodkjenning.
For direktiv 70/157/EØF er løpenummeret 00, for direktiv 77/212/EØF er løpenummeret
01, for direktiv 84/424/EØF er løpenummeret 02 og for direktiv 92/97/EØF er
løpenummeret 03.
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4.3. Merket skal være lett leselig og skal ikke kunne slettes selv når reserve-
eksosanlegget eller delen av det er montert på kjøretøyet.

4.4. Et eksempel på EF-typegodkjenningsmerket er gjengitt i tillegg 3.»

Nr. 6 og nytt nr. 7 skal lyde:

«6. Endring av type og typegodkjenning

6.1. I tilfelle endringer av den type som er godkjent i henhold til dette direktiv, gjelder
bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF.

7. Produksjonssamsvar

7.1. Det skal treffes tiltak for å sikre produksjonssamsvar i samsvar med kravene fastsatt i
artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.

7.2. Særlige bestemmelser:

7.2.1. Prøvingene nevnt i nr. 2.3.5 i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF tilsvarer dem som er
oppført i vedlegg III (avsnitt II) til dette direktiv.

7.2.2. Hyppigheten av kontrollene nevnt i nr. 2.4 i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF er vanligvis
én gang hvert annet år.»

Etter figur 3 skal nytt tillegg 1, 2 og 3 lyde:

«Tillegg 1

Opplysningsdokument nr. ... for EF-typegodkjenning av eksosanlegg til motorvogner
som tekniske enheter (direktiv 70/157/EØF, sist endret ved direktiv .../../EF)

Opplysningene nedenfor skal om nødvendig inngis i tre eksemplarer og omfatte en
innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i hensiktsmessig målestokk og tilstrekkelig
detaljerte i A4-format eller foldet til A4-format. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig
detaljerte.

Dersom systemer, deler eller tekniske enheter har elektronisk styrte funksjoner, skal opplysninger
om ytelse gis.

0. Generelt

0.1. Fabrikat (produsentens handelsnavn):

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. I tilfelle deler og tekniske enheter: plassering av og festemåte for EF- typegod-
kjenningsmerket:

0.8. Monteringsanleggets/-enes adresse(r):

1. Beskrivelse av kjøretøyet som enheten er beregnet på (dersom enheten er beregnet
montert på mer enn én type kjøretøy, skal opplysningene nedenfor gis for hver
kjøretøytype)
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1.1. Fabrikat (produsentens handelsnavn):

1.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

1.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av type:

1.4. Kjøretøygruppe:

1.5. EF-typegodkjenningsnummer med hensyn til lydnivå:

1.6. Alle opplysningene nevnt i nr. 1.1 til 1.5 i typegodkjenningsdokumentet for kjøretøyet
(vedlegg I tillegg 2 til dette direktiv):

2. Beskrivelse av innretningen

2.1. Beskrivelse av reserveeksosanlegget med angivelse av hvor hver anleggsdel er plassert og
en monteringsanvisning.

2.2. Detaljerte tegninger av hver del, slik at de lett kan finnes og identifiseres, med angivelse
av de materialer som er brukt. Tegningene må angi den obligatoriske plasseringen av EF-
typegodkjenningsmerket:

Dato, saksmappe
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Tillegg 2

MØNSTER

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

(Største format: A4 (210 x 297 mm))

Myndighetens stempel

Melding om

- typegodkjenning(1),

- utvidelse av typegodkjenning(1),

- nektelse av typegodkjenning(1),

- tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en type kjøretøy/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv .../.../EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF.

Typegodkjenningsnummer:

Bakgrunnen for utvidelsen:

AVSNITT I

0.1. Fabrikat (produsentens handelsnavn):
0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):
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 og tekniske enheter: Plassering av og festemåte for EF- typegodkjenningsmerket:
0.8. Monteringsanleggets/-enes adresse(r):

AVSNITT II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelsen
2. Teknisk instans med ansvar for å gjennomføre prøvingene:
3. Prøvingsrapportens dato:
4. Prøvingsrapportens nummer:
5. Eventuelle merknader: Se tilføyelsen
6. Sted:
7. Dato:
8. Underskrift:
9. Indeksen for informasjonspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten, og som utleveres

på anmodning, er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom merkingen for identifikasjon av typen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av kjøretøyet, delen
eller den tekniske enheten som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn representeres i dokumentet
ved symbolet “?” (for eksempel ABC??123??).

(3) Som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
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Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...

om typegodkjenning av motorvogners eksosanlegg som tekniske enheter i henhold til direktiv
70/157/EØF, sist endret ved direktiv ...

1. Tilleggsopplysninger:

1.1. Den tekniske enhetens sammensetning:

1.2. Varemerket eller handelsnavnet til den type eller de typer kjøretøyer eksosanlegget er beregnet
på(1):

1.3. Type(r) kjøretøy(er) og dets/deres typegodkjenningsnummer:

1.4. Motor:

1.4.1. Type (elektrisk tenning, diesel):

1.4.2. Syklus: totakts, firetakts:

1.4.3. Slagvolum:

1.4.4. Motorens største nominelle effekt: ........ kW ved .......... o/min

1.5. Antall gir:

1.6. Antall benyttede gir:

1.7. Differensialens utveksling(er):

1.8. Lydnivåverdier:

- kjøretøy i bevegelse: ....... dB (A), konstant hastighet før akselerasjon ved ........ km/t,

- stillestående kjøretøy: ....... dB (A) ved ......... o/min

1.9. Variasjon i mottrykk:

1.10. Eventuelle restriksjoner på bruk og monteringsanvisning:

5. Merknader:
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Tillegg 3

MØNSTER FOR EF-TYPEGODKJENNINGSMERKE

Eksosanlegget eller delen av det påsatt EF-typegodkjenningsmerket gjengitt ovenfor er en enhet
som ble godkjent i Spania (e 9) i henhold til direktiv 92/97/EØF (03) under basisgodkjennings-
nummeret 0148.

Tallene som er brukt, er bare rettledende.

(1)    Dersom flere typer er angitt, må nr. 1.3 til og med 1.10 fylles ut for hver type.»

Endringer i vedlegg III, IV, V og VI:

Vedlegg III og IV utgår.

Tidligere vedlegg V blir vedlegg III.

Vedlegg III avsnitt 1 nr. 2 skal lyde:

«2. Prøvingsmetoder

Prøvingsmetoder, målevilkår, måleinstrumenter og vurdering av resultater skal være i
samsvar med beskrivelsene i vedlegg I. Kjøretøy(er) som prøves, skal gjennomgå
støymålingsprøvingen for et kjøretøy i bevegelse, som beskrevet i nr. 5.2.2 i vedlegg I.»

Tidligere vedlegg VI blir vedlegg IV.


