
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/220/EØF av 20. mars 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot
luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner(1), sist
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/69/EF(2),
særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 70/220/EØF er et av særdirektivene etter den
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(3), sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF(4).

2) Ved direktiv 70/220/EØF er det fastsatt spesifikasjoner for
prøving av utslipp fra motorvogner som er omfattet av
direktivet. På bakgrunn av de siste erfaringer og den raske
teknologiske utviklingen innen innebygde diagnosti-
seringssystemer, bør disse spesifikasjonene tilpasses med
virkning fra de datoer som er angitt i direktiv 98/69/EF.

3) Det bør presiseres anvendelsesdatoer for kravene til
innebygde diagnostiseringssystemer i dette direktiv for nye
kjøretøytyper og alle kjøretøytyper i gruppe M1 med motor
med kompresjonstenning og med en største tillatt masse på
over 2 500 kg, og for kjøretøyer i gruppe N1, klasse II og
III.

4) Det bør presiseres krav til innebygde diagnostiserings-
systemer som gjelder sikring mot ulovlige inngrep, frakobling
av feiltenningsvarslingen under visse driftsforhold, lagring av
den strekning som kjøretøyet har tilbakelagt etter at
feilindikatoren har varslet føreren om en feil, det innebygde
diagnostiseringssystemets muligheter til å foreta toveis logisk
diagnostisering, bruk av P0- og P1-feilkodesettene i ISO

15031-6 og diagnostiseringskontakten og angivelse av
grenseverdiene for det innebygde diagnostiseringssystemet
med to desimaler. Bestemmelsene om varsling av feiltenning
under forhold der katalysatoren kan bli skadet, bør endres, for
å redusere sannsynligheten for falske feilmeldinger og åpne
muligheten for å overvåke en del av katalysatorvolumet og
bruke den forbedrede forbindelsen til ekstern kommunikasjon
fra kjøretøyet som Controller Area Network (CAN) gir.

5) Det bør tillates typegodkjenning av kjøretøyer som har et
innebygd diagnostiseringssystem med et begrenset antall
mindre mangler som kan være oppstått på eller før
typegodkjenningstidspunktet eller blir avdekket etter at
kjøretøyet er tatt i bruk. Typegodkjenningsmyndigheten
kan også utvide typegodkjenningsdokumentet for kjøre-
tøyer som allerede er typegodkjent, i tilfeller der det senere
avdekkes mangler ved det innebygde diagnostiserings-
systemet på kjøretøyer i bruk. Slike utvidelser kan ikke
tillates dersom muligheten til overvåking ikke er til stede.
For mangler som er godtatt av myndighetene, bør det angis
en frist for utbedring på kjøretøyer som produseres senere.

6) 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, VI, X og XI til direktiv 70/220/EØF endres i
samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 
31. desember 1999. De skal umiddelbart underrette Kommi-
sjonen 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.
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KOMMISJONSDIREKTIV 1999/102/EF

av 15. desember 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/220/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra

motorvogner(*)

2001/EØS/31/06

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 334 av 28.12.1999, s. 43, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 5.

(1) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1.
(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 1.
(3) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(4) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25.



Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1999.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

VEDLEGG

ENDRINGER AV VEDLEGG I, VI, X OG XI TIL DIREKTIV 70/220/EØF

A. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1. Nr. 5.1.4.1 skal lyde:

«5.1.4.1. Kjøretøyer med datastyrt utslippskontroll skal ha funksjoner som hindrer andre endringer enn endringer
godkjent av produsenten. Produsenten skal godkjenne endringer dersom disse er nødvendige for diagnosti-
sering, vedlikehold, inspeksjon, ettermontering eller reparasjon av kjøretøyet. All omprogrammerbar data-
kode eller alle driftsparametere skal være sikret mot ulovlige inngrep og skal være minst like godt beskyttet
som fastsatt i bestemmelsene i ISO DIS 15031-7 av oktober 1998 (SAE J2186 av oktober 1996), forutsatt at
datautvekslingen foretas ved hjelp av protokollene og diagnostiseringskontakten som er foreskrevet i nr. 6.5
i vedlegg XI tillegg 1. Alle avtakbare minnebrikker skal være innkapslet, plassert i en lukket beholder eller
beskyttet av elektroniske algoritmer og skal ikke kunne skiftes ut uten bruk av spesialverktøy og -
prosedyrer.»

2. Nr. 5.1.4.5 skal lyde:

«5.1.4.5. Produsenter som bruker systemer med programmerbar datakode (f.eks. elektrisk slettbart programmerbart
leseminne, EEPROM), skal hindre at uvedkommende foretar omprogrammering. Produsentene må ta i bruk
strategier for ekstra sikring mot ulovlige inngrep og skrivebeskyttelse som krever elektronisk tilgang til en
ekstern datamaskin drevet av produsenten. Metoder som gir tilstrekkelig grad av beskyttelse mot inngrep,
godkjennes av myndigheten.»

3. Nr. 8.1, 8.2, 8.3 og 8.4 skal lyde:

«8.1. Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning

Kjøretøyer i gruppe M1, unntatt kjøretøyer med en største tillatt masse på over 2 500 kg, og kjøretøyer i gruppe
N1, klasse I, skal fra 1. januar 2000 for nye typer og fra 1. januar 2001 for alle typer være utstyrt med innebygd
diagnostiseringssystem for utslippskontroll i samsvar med vedlegg XI.

Kjøretøyer i gruppe N1, klasse II og III, og kjøretøyer i gruppe M1 med en største tillatt masse på over 2 500 kg,
skal fra 1. januar 2001 for nye typer og fra 1. januar 2002 for alle typer være utstyrt med innebygd diagnosti-
seringssystem for utslippskontroll i samsvar med vedlegg XI.

8.2. Kjøretøyer med motor med kompresjonstenning

Kjøretøyer i gruppe M1, unntatt

– kjøretøyer beregnet på transport av flere enn seks passasjerer medregnet føreren, 

– kjøretøyer med en største tillatt masse på over 2 500 kg,

skal fra 1. januar 2003 for nye typer og fra 1. januar 2004 for alle typer være utstyrt med innebygd diagnosti-
seringssystem for utslippskontroll i samsvar med vedlegg XI.

Dersom nye typer kjøretøyer med motor med kompresjonstenning som tas i bruk før denne dato, er utstyrt med
innebygd diagnostiseringssystem, får bestemmelsene i nr. 6.5.3-6.5.3.6 i vedlegg XI tillegg 1, anvendelse.

8.3. Kjøretøyer med motor med kompresjonstenning som ikke omfattes av nr. 8.2

Kjøretøyer i gruppe M1 som ikke omfattes av nr. 8.2, unntatt kjøretøyer i gruppe M1 med motor med
kompresjonstenning og med en største tillatt masse på over 2 500 kg, og kjøretøyer i gruppe N1, klasse I med
motor med kompresjonstenning, skal fra 1. januar 2005 for nye typer og fra 1. januar 2006 for alle typer være
utstyrt med innebygd diagnostiseringssystem for utslippskontroll i samsvar med vedlegg XI. 

Kjøretøyer i gruppe N1, klasse II og III med motor med kompresjonstenning og kjøretøyer i gruppe M1 med motor
med kompresjonstenning og med en største tillatt masse på over 2 500 kg, skal fra 1. januar 2006 for nye typer
og fra 1. januar 2007 for alle typer være utstyrt med innebygd diagnostiseringssystem for utslippskontroll i
samsvar med vedlegg XI.

Dersom kjøretøyer med motor med kompresjonstenning som tas i bruk før datoene angitt i dette nummer, er
utstyrt med innebygd diagnostiseringssystem, får bestemmelsene i nr. 6.5.3-6.5.3.6 i vedlegg XI tillegg 1,
anvendelse.
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8.4. Kjøretøyer i andre grupper

Kjøretøyer i andre grupper eller kjøretøyer i gruppe M1 og N1 som ikke omfattes av nr. 8.1, 8.2 eller 8.3, kan
utstyres med innebygd diagnostiseringssystem. I slike tilfeller får nr. 6.5.3-6.5.3.6 i vedlegg XI tillegg 1,
anvendelse.»

B. I vedlegg VI skal tabellen i tillegg 2, «Døgntemperaturprofil for kalibrering av prøvingslokalet og døgnutslippsprøvingen»,
lyde:

«Døgntemperaturprofil for kalibrering av prøvingslokalet og døgnutslippsprøvingen

Tid (timer)
Temperatur (°C)

Kalibrering Prøving

13 0/24 20
14 1 20,2
15 2 20,5
16 3 21,2
17 4 23,1
18 5 25,1
19 6 27,2
20 7 29,8
21 8 31,8
22 9 33,3
23 10 34,4

24/0 11 35
1 12 34,7
2 13 33,8
3 14 32
4 15 30
5 16 28,4
6 17 26,9
7 18 25,2
8 19 24
9 20 23
10 21 22
11 22 20,8
12 23 20,2»

C. I vedlegg X gjøres følgende endringer:

1. Tabellen i nr. 1.8 skal lyde:

«Type I
CO THC (3) NOx THC + NOx (2) Partikler (2)

(g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km)

Målt

Med forringelses-
faktor

»

2. Tidligere nr. 1.8.1-1.8.5 blir nr. 1.8.2-1.8.6.

3. Tidligere fotnote 4 i nr. 1.8.3.1-1.8.3.4 blir fotnote 3. Tidligere fotnote 5 i nr. 1.8.3.5-1.8.3.8 blir fotnote 2.

Fotnote 4 og 5 utgår.
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D. I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

1. Dette punktet gjelder bare den engelske teksten.

2. Dette punktet gjelder bare den portugisiske teksten.

3. Nytt nr. 2.20 skal lyde:

«2.20 «mangel», med hensyn til et innebygd diagnostiseringssystem, at inntil to separate innretninger eller systemer
som overvåkes, har midlertidige eller varige driftsegenskaper som svekker en ellers effektiv overvåking ved
hjelp av innebygd diagnostisering av disse innretningene eller systemene, eller ikke oppfyller alle de andre
detaljkravene til det innebygde diagnostiseringssystemet. Kjøretøyer kan typegodkjennes, registreres og selges
med slike mangler i samsvar med kravene i nr. 4 i dette vedlegg.»

4. Nr. 3.1.1 skal lyde:

«3.1.1. Tilgangen til det innebygde diagnostiseringssystemet som er nødvendig for inspeksjon, diagnostisering,
vedlikehold eller reparasjon av kjøretøyet, skal være ubegrenset og standardisert. Alle utslippsrelaterte
feilkoder skal være i samsvar med nr. 6.5.3.4 i tillegg 1 til dette vedlegg.»

5. Nr. 3.2.2.2 skal lyde:

«3.2.2.2.Når en produsent overfor myndigheten kan påvise at varsling av en større prosentdel feiltenninger fremdeles
ikke er mulig, eller at feiltenning ikke kan skilles fra andre påvirkninger (f.eks. ujevn vei, girskifter eller
ettertenning) kan overvåkingssystemet for feiltenninger deaktiveres ved slike forhold.»

6. Nr. 3.3.2 og tabellen skal lyde:

«3.3.2. Det innebygde diagnostiseringssystemet skal angi feil ved utslippsrelaterte innretninger eller systemer når
feilen medfører at utslippene overstiger grenseverdiene nedenfor:

7. Nr. 3.3.3.1 skal lyde:

«3.3.3.1. redusert katalysatorfunksjon bare med hensyn til utslipp av hydrokarboner. Produsentene kan overvåke
katalysatoren foran alene eller sammen med den eller de etterfølgende katalysatoren(e). Alle katalysatorer
eller katalysatorkombinasjoner som overvåkes, skal anses å fungere feil når utslippene overstiger
grenseverdien for hydrokarboner i tabellen i nr. 3.3.2,»
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Masse av Masse av hydro- Masse av Masse av

karbonmonoksid karboner i alt nitrogenoksider partikler (1) 

Referansemasse

(RM) (CO) (THC) (NOx) (PM)

(kg) L1 L2 L3 L4

(g/km) (g/km) (g/km) (g/km)

Gruppe Klasse Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel Diesel

M (2) (4) — alle 3,20 3,20 0,40 0,40 0,60 1,20 0,18

I RM ≤ 1305 3,20 3,20 0,40 0,40 0,60 1,20 0,18

N1 (3) (4) II 1305 < RM ≤ 1760 5,80 4,00 0,50 0,50 0,70 1,60 0,23

III 1760 < RM 7,30 4,80 0,60 0,60 0,80 1,90 0,28

(1) For motorer med kompresjonstenning.
(2) Unntatt kjøretøyer med største tillatte masse over 2 500 kg.
(3) Også kjøretøyer i gruppe M nevnt i fotnote 2.
(4) Kommisjonsforslaget nevnt i artikkel 3 nr. 1 i dette direktiv skal inneholde grenseverdiene som gjelder innebygde diagnostiseringssystemer for 2005/2006 for

kjøretøyer i gruppe M1 og N1.»



8. Nr. 3.3.3.5 skal lyde:

«3.3.3.5. eventuelle andre utslippsrelaterte innretninger i drivaggregatet som er koplet til en datamaskin, herunder
eventuelle følere som muliggjør overvåking, skal overvåkes for gjennomgang i strømkretsene, med mindre
de overvåkes på annen måte,»

9. Nr. 3.3.4.5 skal lyde:

«3.3.4.5. eventuelle andre utslippsrelaterte innretninger i drivaggregatet som er koplet til en datamaskin, skal
overvåkes for gjennomgang i strømkretsene, med mindre de overvåkes på annen måte.»

10. Nr. 3.6.1 skal lyde:

«3.6.1 Strekningen som kjøretøyet har tilbakelagt mens feilindikatoren er aktivert, skal være tilgjengelig til enhver
tid gjennom serieporten på standardkontakten (2).

(2) Dette kravet får bare anvendelse fra 1. januar 2003 på nye kjøretøytyper som gir elektroniske hastighetsdata til
motorstyringen. Det får anvendelse på alle nye kjøretøytyper som tas i bruk fra 1. januar 2005.»

11. Nr. 3.7.1 skal lyde:

«3.7.1 Dersom feiltenning i en slik grad at det kan forventes å medføre skade på katalysatoren (som angitt av
produsenten) ikke lenger er til stede, eller dersom motoren brukes etter at hastigheten og belastningen er endret
slik at feiltenningen ikke vil skade katalysatoren, kan feilindikatoren omstilles til den aktiveringsmåte den var
i ved den første kjøresyklusen da feiltenningen ble påvist, og deretter til normal aktiveringsmåte i de påfølgende
kjøresykluser. Dersom feilindikatoren omstilles til den foregående aktiveringsmåten, kan de tilsvarende
feilkodene og lagrede øyeblikksopplysningene bli slettet.»

12. Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. Krav ved typegodkjenning av innebygde diagnostiseringssystemer

4.1. En produsent kan søke om at myndigheten typegodkjenner et innebygd diagnostiseringssystem, selv om
systemet har en eller flere mangler, slik at de særlige krav i dette vedlegg ikke er oppfylt i sin helhet.

4.2. I behandlingen av søknaden skal myndigheten avgjøre om det er umulig eller urimelig å oppfylle kravene i dette
vedlegg.

Myndigheten skal blant annet ta hensyn til nærmere opplysninger fra produsenten om teknisk gjennomførlighet,
innførselstid og produksjonssykluser, herunder inn- og utfasing av motorer og kjøretøykonstruksjoner og
planlagte oppgraderinger av datamaskiner, hvor effektivt det ferdige innebygde diagnostiseringssystemet vil
være med hensyn til å oppfylle kravene i dette direktiv, og om produsenten har gjort en tilstrekkelig innsats for
å oppfylle kravene i dette direktiv.

4.2.1 Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad dersom en påbudt feilovervåking mangler helt.

4.2.2. Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad som ikke overholder grenseverdiene nevnt i nr. 3.3.2.

4.3. En oppstilling av manglene i rekkefølge skal begynne med mangler som gjelder nr. 3.3.3.1, 3.3.3.2 og 3.3.3.3
i dette vedlegg for motorer med elektrisk tenning, og som gjelder nr. 3.3.4.1, 3.3.4.2 og 3.3.4.3 i dette vedlegg
for motorer med kompresjonstenning.

4.4. Verken før eller på tidspunktet for typegodkjenning kan det tillates mangler med hensyn til kravene i nr. 6.5 i
tillegg 1 til dette vedlegg, unntatt nr. 6.5.3.4.

4.5. Mangelens varighet

4.5.1. En mangel kan bestå i to år fra datoen for typegodkjenning av kjøretøytypen, med mindre det kan dokumenteres
tilstrekkelig at det vil kreve betydelige fysiske endringer av kjøretøyet og i tillegg en innførselstid på over to år
for å utbedre mangelen. I slike tilfeller kan mangelen bestå i inntil tre år.

4.5.2. En produsent kan søke om at den opprinnelige typegodkjenningsmyndigheten godkjenner en mangel med
tilbakevirkende kraft dersom mangelen avdekkes etter den opprinnelige typegodkjenningen. I slike tilfeller kan
mangelen bestå i to år etter datoen da typegodkjenningsmyndigheten ble underrettet, med mindre det kan
dokumenteres tilstrekkelig at det vil kreve betydelige fysiske endringer av kjøretøyet og i tillegg en
innførselstid på over to år for å utbedre mangelen. I slike tilfeller kan mangelen bestå i inntil tre år.

4.6. Myndigheten underretter myndighetene i de andre medlemsstatene om sin beslutning om å innvilge en
mangelsøknad i samsvar med kravene i artikkel 4 i direktiv 70/156/EØF.»
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13. I tillegg 1 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal tredje ledd lyde:

«Når kjøretøyet prøves med den defekte delen eller innretningen, godkjennes det innebygde diagnostiserings-
systemet dersom feilindikatoren aktiveres. Det innebygde diagnostiseringssystemet godkjennes også dersom
feilindikatoren aktiveres ved lavere verdier enn det innebygde diagnostiseringssystemets grenseverdier.»

b) I nr. 2.1 skal annet strekpunkt lyde:

«– forkondisjonering av kjøretøyet med en simulert feil ved hjelp av forkondisjoneringen nevnt i nr. 6.2.1 eller
6.2.2 i dette vedlegg,»

c) Nr. 6.3.1.5 skal lyde:

«6.3.1.5. Elektrisk frakopling av fordampingsreduksjonsinnretningen for styring av utluftingen (dersom en slik
innretning er montert). Type I-prøvingen trenger ikke gjennomføres for denne typen feil.»

d) I nr. 6.5.1.2 skal annet ledd lyde:

«Signalene skal foreligge i standardenheter basert på spesifikasjonene i nr. 6.5.3. Faktiske signaler skal tydelig
kunne skilles fra standardverdier eller «halte hjem»-signaler.»

e) Nytt nr. 6.5.1.5 skal lyde:

«6.5.1.5. Programvarekalibreringens identifikasjonsnummer skal fra 1. januar 2003 for nye kjøretøytyper og fra
1. januar 2005 for alle kjøretøytyper som tas i bruk, være tilgjengelig via serieporten på standard-
datakontakten. Programvarekalibreringens identifikasjonsnummer skal foreligge i et standardformat.»

f) Nr. 6.5.3.1-6.5.3.6 skal lyde:

«6.5.3.1 Med de angitte begrensninger får en av følgende standarder anvendelse på kommunikasjonen mellom
kjøretøyets datamaskin og eksterne enheter:

ISO 9141-2 «Road vehicles – Diagnostic Systems – CARB Requirements for the Interchange of Digital
Information».

ISO FDIS 11519-4 «Road vehicles – Low Speed Serial Data Communication – Part 4: Class B Data
Communication Interface (SAE J1850)». Utslippsrelaterte meldinger skal ha syklisk redundanskontroll
og tre bytes overskrift og skal ikke ha skille mellom byte eller kontrollsum.

ISO FDIS 14230 – Part 4 «Road vehicles – Diagnostic Systems – Keyword Protocol 2000».

ISO WD 15765-4 «Road vehicles – Diagnostic Systems – Diagnostics on CAN – Part 4: Requirements
for emissionrelated systems».

6.5.3.2. Prøvingsutstyr og diagnostiseringsverktøy som er nødvendige for kommunikasjon med det innebygde
diagnostiseringssystemet, skal minst oppfylle funksjonsspesifikasjonen i standarden ISO DIS 15031-4
av juni 1998 (SAE J1978 av februar 1998).

6.5.3.3. Grunnleggende diagnostiseringsdata (som angitt i nr. 6.5.1) og opplysninger om toveiskontroll skal
foreligge i det format og de enheter som er beskrevet i standarden ISO DIS 15031-5 av oktober 1998
(SAE J1979 av september 1997), og skal være tilgjengelige ved hjelp av et diagnostiseringsverktøy som
oppfyller kravene i standarden ISO DIS 15031-4 av juni 1998 (SAE J1978 av februar 1998).

6.5.3.4. Når det registreres en feil, skal produsenten angi feilen ved hjelp av en hensiktsmessig feilkode som
samsvarer med kodene oppført i nr. 6.3 i standarden ISO DIS 15031-6 av oktober 1998 (SAE J2012 av
juli 1996) om «Powertrain system diagnostic trouble codes» (P0-feilkoder). Dersom slik angivelse ikke
er mulig, kan produsenten bruke feilkodene i nr. 5.3 og 5.6 i ISO DIS 15031-6 av oktober 1998 (SAE
J2012 av juli 1996) (P1-feilkoder). Feilkodene skal være tilgjengelige ved hjelp av standard
diagnostiseringsutstyr som er i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.5.3.2.

Merknaden i nr. 6.3 i ISO DIS 15031-6 (SAE J2012 av juli 1996) som står umiddelbart før listen over
feilkoder i samme nummer, får ikke anvendelse.
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6.5.3.5. Grensesnittet mellom kjøretøyet og diagnostiseringsenheten skal være standardisert og oppfylle alle
kravene i standarden ISO DIS 15031-3 av desember 1998 (SAE J1962 av februar 1998). Ved
monteringen skal det brukes en plassering som kan godkjennes av godkjenningsmyndigheten og er lett
tilgjengelig for servicepersonale, men beskyttet mot utilsiktet skade ved vanlig bruk.

6.5.3.6. Produsenten skal også når det er hensiktsmessig, mot betaling stille til rådighet de tekniske opplysninger
som er nødvendige for å reparere eller vedlikeholde motorvogner, med mindre disse opplysningene er
omfattet av immaterialrettigheter eller utgjør vesentlig, hemmelig kunnskap som foreligger i hensikts-
messig form; i slike tilfeller skal de nødvendige tekniske opplysninger ikke tilbakeholdes utilbørlig.

Alle som er involvert i yrkesmessig vedlikehold eller reparasjon, veitjeneste, kontroll eller prøving av
kjøretøyer, eller som produserer eller selger reservedeler eller ettermonteringsdeler, diagnostiserings-
verktøy og prøvingsutstyr, har krav på tilgang til slike opplysninger.»
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