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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/311/EØF av 8. juni 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styre-
innretninger for motorvogner og deres tilhengere(1), sist endret
ved direktiv 92/62/EØF(2), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 70/311/EØF er et av særdirektivene etter den
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført ved
rådsdirektiv 70/156/EØF(3), sist endret ved kommisjons-
direktiv 98/14/EF(4), som gjelder typegodkjenning av motor-
vogner og deres tilhengere. De bestemmelser som er fastsatt i
direktiv 70/156/EØF med hensyn til kjøretøysystemer, deler og
tekniske enheter, får derfor anvendelse på direktiv
70/311/EØF.

Med henblikk på den praktiske anvendelsen av direktiv
70/311/EØF er det nødvendig å sikre ensartede bestemmelser i
alle medlemsstater, som dessuten er tilpasset seneste versjon av
UN-ECE-reglement nr. 79.

Vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF fastsetter EF-type-
godkjenningsnummerets utforming og bestanddeler. De
samme spesifikasjoner bør vedtas for dette direktivs formål.

Direktiv 70/311/EØF bør tilpasses tilsvarende.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til til den tekniske utvikling nedsatt
ved direktiv 70/156/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 70/311/EØF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

I dette direktiv menes med «kjøretøy», ethvert kjøretøy
som definert i artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF.»

2) I artikkel 3 erstattes «vedlegget» med «vedleggene».

3) Vedleggene endres i samsvar med vedlegget til dette
direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 1999 kan ingen medlemsstat med
begrunnelse i styreinnretninger

– nekte å gi EØF-typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning for en kjøretøytype, eller

– forby at kjøretøyer selges, registreres eller tas i bruk

dersom kjøretøyene oppfyller kravene fastsatt i direktiv
70/311, som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. oktober 2000

– skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning,

– kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning

for en ny kjøretøytype med begrunnelse i styreinnretningen
dersom kravene i direktiv 70/311/EØF, som endret ved dette
direktiv, ikke er oppfylt.

3. Fra 1. oktober 2001 kan medlemsstatene forby at nye
kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 eller N3 som er utstyrt med
hjelpestyring som ikke er i samsvar med bestemmelsene i
direktiv 70/311/EØF, som endret ved dette direktiv, registreres,
selges eller tas i bruk.
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KOMMISJONSDIREKTIV 1999/7/EF

av 26. januar 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/311/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger

for motorvogner og deres tilhengere(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 40 av 13.2.1999, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/1999 av 26. november 1999
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 L 133 av 18.6.1970, s. 10.

(2) EFT L 199 av 18.7.1992, s. 33.

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

(4) EFT L 91 av 25.3.1998, s. 1.



Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 1999 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.

2. 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 tredje dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. januar 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I direktiv 70/311/EØF gjøres følgende endringer:

1. Listen over vedlegg skal lyde:

«LISTE OVER VEDLEGG

1. Vedlegg I: Virkeområde, definisjoner, søknad om EF-typegodkjenning, tildeling av EF-
typegodkjenning, krav til konstruksjon, krav til prøvinger, endring av type og
typegodkjenninger, produksjonssamsvar

Tillegg 1: Opplysningsdokument

Tillegg 2: Typegodkjenningsdokument

2. Vedlegg II: Bremsevirkningen til kjøretøyer som benytter den samme energikilde for styring
og bremsing

3. Vedlegg III: Tilleggskrav for kjøretøyer utstyrt med hjelpestyring

4. Vedlegg IV: Bestemmelser for tilhengere med rent hydrauliske overføringsinnretninger».

2. Vedlegg I skal lyde:

1. Tittelen skal lyde:

«VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING,
TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING, KRAV TIL KONSTRUKSJON, KRAV TIL
PRØVINGER, ENDRING AV TYPE OG TYPEGODKJENNINGER, PRODUKSJONS-
SAMSVAR»

2. Nytt nr. 0 innsettes:

«0. Virkeområde

0.1. Dette direktiv får anvendelse på styreinnretninger på kjøretøyer i gruppe M, N og O som
definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.

0.2. Det omfatter ikke styreinnretninger med rent pneumatiske, rent elektriske eller rent
hydrauliske overføringsinnretninger, med unntak av:

0.2.1. hjelpestyring med rent elektriske eller rent hydrauliske overføringsinnretninger på
kjøretøyer i gruppe M og N,

0.2.2. styreinnretninger med rent hydrauliske overføringsinnretninger på kjøretøyer i gruppe O.»

3. Nr. 1.5.3.4 skal lyde:

«1.5.3.4. Hjelpestyring, innretning der hjulene på akselen/akslene til kjøretøyer i gruppe M og N
er styrende ikke rent elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk, i tillegg til de hjul som
leverer hovedstyringsenergien, enten i samme retning som eller i motsatt retning av de
hjul som leverer hovedstyringsenergien, og/eller der forhjulenes, de midtre hjulenes
og/eller bakhjulenes svingvinkel kan endres i forhold til kjøretøyets oppførsel.»

4. Nr. 2.1. skal lyde:

«2.1. Søknad om EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF for
en kjøretøytype med hensyn til styreinnretningen skal innsendes av produsenten.»

5. Nr. 2.2 skal lyde:

«2.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i tillegg 1.»
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(*) Numrene og fotnotene i dette opplysningsdokument tilsvarer dem som er brukt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF.
Numre som ikke er relevante for dette direktivs formål, er utelatt.

6. Nr. 3 skal lyde:

«3. TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING FOR EN KJØRETØYTYPE

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

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

3.3. Et typegodkjenningsnummer bestemt i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF
skal tildeles hver kjøretøytype som er godkjent. En medlemsstat må ikke tildele en annen
type samme nummer.»

7. I nr. 4.1.1 annet ledd skal «vedlegg IV» erstattes med «vedlegg III», og «vedlegg V» skal erstattes
med «vedlegg IV».

8. Nr. 4.1.6 og 4.1.6.1 oppheves.

9. I nr. 4.2.4.1.2 og 4.2.4.1.3 skal «vedlegg III» erstattes med «vedlegg II», og den tilhørende fotnote
skal lyde:

«(1) Oppfyllelse av kravene fastsatt i vedlegg II kan kontrolleres også under type-
godkjenningsprøvingene i henhold til direktiv 71/320/EØF.»

10. I nr. 5.2.1 skal strekpunktene lyde:

«– for kjøretøyer i gruppe M1: 50 km/t
– for kjøretøyer i gruppe M2, M3, N1, N2 og N3: 40 km/t,

eller høyeste konstruksjonshastighet dersom denne er lavere.»

11. I tabellen i nr. 5.2.6.2 skal fotnotehenvisning (1) tilføyes ut for «M3» i kolonnen «Intakt
styreinnretning, svingradius».

12. Etter nr. 5.3.4 skal nytt nummer 6 og 7 lyde:

«6. ENDRING AV TYPE OG TYPEGODKJENNINGER

6.1. Ved endringer av typen godkjent i henhold til 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 henhold til bestemmelsene fastsatt i
artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.»

13. Nytt tillegg 1 og 2 skal lyde:

«Tillegg 1

OPPLYSNINGSDOKUMENT nr......(*)

i henhold til vedlegg I til direktiv 70/156/EØF om EF-typegodkjenning for et kjøretøy med hensyn
til styreinnretningen (direktiv 70/311/EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF)

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse.

Eventuelle tegninger skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et
ark i A4-format eller brettet til den størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig
detaljerte.

For systemer, deler eller tekniske enheter med mikroprosessorstyrte funksjoner må relevant
ytelsesrelatert informasjon vedlegges.
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0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens forretningsnavn): ..........................................................................................

0.2. Type: ................................................................................................................................................

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

0.3.1. Merkingens plassering:....................................................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe (c): ..........................................................................................................................

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

0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse:...................................................................................

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

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

1.3. Antall aksler og hjul: .......................................................................................................................

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

1.3.2. Antall og plassering av styrende aksler: .........................................................................................

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

1.8. Rattside: venstre/høyre(1)

2. MASSER OG DIMENSJONER(e) (mm og kg) (se eventuell tegning)

2.1. Akselavstand(er) (ved største belastning)(f):...................................................................................

2.3.1. Sporvidde for hver enkelt styrende aksel(i): ...................................................................................

2.4. Kjøretøyets hovedmål (utvendige mål)

2.4.1. For understell uten karosseri:

2.4.1.1. Lengde (j):........................................................................................................................................

2.4.1.2. Bredde (k): .......................................................................................................................................

2.4.1.4. Overheng foran(m): ..........................................................................................................................

2.4.1.5. Overheng bak(n): .............................................................................................................................

2.4.2. For understell med karosseri:

2.4.2.1. Lengde(j):.........................................................................................................................................

2.4.2.2. Bredde(k):.........................................................................................................................................

2.4.2.4. Overheng foran (m): .........................................................................................................................
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2.4.2.5. Overheng bak (n): ............................................................................................................................

2.8. Største teknisk tillatte totalmasse oppgitt av produsenten (y) (største og minste masse for hver
variant):............................................................................................................................................

2.9. Største teknisk tillatte trykk/masse på hver aksel: ..........................................................................

6. HJULOPPHENG

6.6. Dekk og hjul

6.6.1. Dekk-/hjulkombinasjon(er) (for dekk oppgis dimensjonsbetegnelse, minste belastningsindeks og
symbol for minste hastighetskategori; for hjul oppgis felgdimensjon(er) og innpressing(er)):

6.6.1.1. Aksel 1:............................................................................................................................................

6.6.1.2. Aksel 2:............................................................................................................................................
osv.

6.6.3 Dekktrykk anbefalt av produsenten: ........................................................................................ kPa

7. STYRING

7.1. Skjematisk diagram over styrende aksel/aksler som viser styringsgeometrien:.............................

7.2. Overføringsinnretning og betjening

7.2.1. Type overføringsinnretning (spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul): .......................................

7.2.2. Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul): ..............

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

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

7.2.3. Eventuell hjelpekraft: ......................................................................................................................

7.2.3.1. Virkemåte og funksjonsdiagram, merke(r) og type(r): ...................................................................

7.2.4. Diagram over styreinnretningen som helhet, som viser plasseringen på kjøretøyet av de
forskjellige innretningene som påvirker styringen:.........................................................................

7.2.5. Skjematisk(e) diagram(mer) over styreinnretningens betjeningsinnretninger:...............................

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

7.3. Hjulenes største svingvinkel

7.3.1. til høyre: .........................................................................................................................................°

Antall rattomdreininger (eller tilsvarende data) ..............................................................................

7.3.2. til venstre:.......................................................................................................................................°

Antall rattomdreininger (eller tilsvarende data) ..............................................................................
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(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom merkingen for identifikasjon av typen omfatter tegn som ikke er aktuelle for beskrivelse av det kjøretøy, den del
eller den tekniske enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn i dokumentasjonen angis med
symbolet «?» (f.eks.: ABC??123???).

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

Tillegg 2

MØNSTER

(Største format: A4 (210 x 297 mm))

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

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 70/311/EØF, sist endret ved direktiv
.../.../EF.

Typegodkjenningsnummer:................................................................................................................

Bakgrunnen for utvidelsen:................................................................................................................

AVSNITT I

0.1. Merke (produsentens forretningsnavn):...................................................................................

0.2. Type:.........................................................................................................................................

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

0.3.1. Merkingens plassering: ............................................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe(1)(3): ...............................................................................................................

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

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

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

0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse: ...........................................................................

AVSNITT II

1. Tilleggsopplysninger (eventuelt): se tilføyelsen

2. Teknisk instans med ansvar for å gjennomføre prøvingene: ...................................................

3. Prøvingsrapportens dato: .........................................................................................................
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4. Prøvingsrapportens nummer: ...................................................................................................

5. Eventuelle merknader: se tilføyelsen

6. Sted: .........................................................................................................................................

7. Dato:.........................................................................................................................................

8. Underskrift: ..............................................................................................................................

9. Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er inngitt til godkjennings-
myndigheten, og som utleveres på anmodning, er vedlagt.
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Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...

om typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til direktiv 70/311/EØF, sist endret ved
direktiv .../.../EF

1. Tilleggsopplysninger:

Type styreinnretning: ...................................................................................................................

Betjeningsinnretning for styring:.................................................................................................

Overføringsinnretning:.................................................................................................................

Styrende hjul:...............................................................................................................................

Energikilde:..................................................................................................................................

Bremsevirkning:...........................................................................................................................

Angivelse av typegodkjenningsnummeret gitt i henhold til direktiv 71/320/EØF (eventuelt):

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

og/eller opplysninger om kjøretøyets stand under prøvingene: lastet/ulastet(1)

2. Merknader:...................................................................................................................................

(f.eks. gyldig for både høyre- og venstrestyrte kjøretøyer)

(1) Stryk det som ikke passer.»

3. I vedlegg II, III, IV, V og VI gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg II oppheves.

2. Tidligere vedlegg III blir vedlegg II, og nr. 3 oppheves.

3. Tidligere vedlegg IV blir vedlegg III, og nr. 2.2.1.1 skal lyde:

«2.2.1.1. Sirkelprøving

Kjøretøyet skal kjøres i en sirkelbane med radius «R» i en hastighet «V» (km/t) som
angitt for kjøretøygruppene i tabellen nedenfor:

Kjøretøygruppe R (1) V (2) (3)

M1, N1 100 80

M2, N2 50 50

M3, N3 50 45

(1) Dersom prøvingsstedet er av en slik beskaffenhet at verdiene for radius ikke kan overholdes, kan prøvingene
foretas på baner med andre radier (største avvik ± 25 %), forutsatt at hastigheten varieres for å oppnå den
tverrgående akselerasjon som oppstår ved den radius og hastighet som er angitt i tabellen for vedkommende
kjøretøygruppe.

(2) Dersom kjøretøyets dimensjoner medfører risiko for velt, skal produsenten framlegge for den tekniske instans
simuleringsdata for kjøretøyets oppførsel som viser en lavere høyeste hastighet som gir sikker gjennomføring
av prøvingen. Denne prøvingshastighet vil så velges av den tekniske instans.

(3) Dersom hjelpestyringen er i mekanisk låst stilling ved den angitte hastighet, skal prøvingshastigheten endres
så den tilsvarer den høyeste hastighet der systemet virker. Med høyeste hastighet menes den hastighet der
hjelpestyringen låses minus 5 km/t.
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Svikten skal framkalles når prøvingshastigheten er nådd. Prøvingen skal omfatte kjøring
i retning med solen og i retning mot solen.»

4. Tidligere vedlegg V blir vedlegg IV.

5. Vedlegg VI oppheves.
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