
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992
om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(1),
sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 2000/7/EF(2), særlig artikkel 16,

under henvisning til rådsdirektiv 93/92/EØF av
29. oktober 1993 om montering avlys- og lyssignalinnretninger
på motorvogner med to eller tre hjul(3), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 93/92/EØF er et av særdirektivene etter den
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 92/61/EØF. De bestemmelser som er fastsatt
i direktiv 92/61/EØF med hensyn til kjøretøysystemer,
deler og tekniske enheter, får derfor anvendelse på nevnte
direktiv.

2) Tekniske framskritt tillater nå en tilpasning av direktiv
93/92/EØF til den tekniske utvikling. For å sikre at
typegodkjenningssystemet som helhet virker
tilfredsstillende, synes det derfor nødvendig å klargjøre
eller utfylle visse bestemmelser i nevnte direktiv.

3) For dette formål bør det presiseres at lysinnretninger som
er gitt typegodkjenning for kjøretøyer i gruppe M1 og N1,
i samsvar med de relevante direktiver, også kan monteres
på motorvogner med to eller tre hjul. Valgfri montering
av lykter for tåkelys foran, lykter for tåkelys bak, lykter
for ryggelys og nødsignallys på trehjuls mopeder og lette
firehjuls motorsykler, bør også tillates. Direktiv
93/92/EØF bør utfylles med egnede
monteringsanvisninger for disse innretningene. På
enkelte punkter i engelsk og nederlandsk versjon bør
ordlyden endres i samsvar med tilsvarende punkter i de
andre språkversjonene. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling nedsatt ved artikkel 13 i rådsdirektiv

70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(4), sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF(5) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II til VI til direktiv 93/92/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 2002 kan medlemsstatene ikke med
begrunnelse i montering av lys- og lyssignalinnretninger 

— nekte å gi EF-typegodkjenning for en type motorvogn med
to eller tre hjul, eller 

— forby at motorvogner med to eller tre hjul registreres,
selges eller tas i bruk,

dersom monteringen av lys- og lyssignalinnretninger oppfyller
kravene i direktiv 93/92/EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. juli 2002 skal medlemsstatene nekte å gi
EF-typegodkjenning for enhver type motorvogn med to eller
tre hjul med begrunnelse i montering av lys- og
lyssignalinnretninger dersom kravene i direktiv 93/92/EØF,
som endret ved dette direktiv, ikke er oppfylt.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2001 vedta og
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

De skal anvende bestemmelsene fra 1. januar 2002.

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 2000/73/EF

av 22. november 2000

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/92/EØF om montering av lys- og lyssignalinnretninger på
motorvogner med to eller tre hjul(*)

2002/EØS/12/16

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 300 av 29.11.2000, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2001 av 19. juni 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 44 av 6.9.2001, s. 5.

(1) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 72.
(2) EFT L 106 av 3.5.2000, s. 1.
(3) EFT L 311 av 14.12.1993, s. 1.

(4) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(5) EFT L 203 av 10.8.2000, s. 9.



Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. november 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) [Gjelder bare engelsk språkversjon.]

b) Nr. 5 skal lyde:

«5. Lys- og lyssignalinnretninger som er nevnt i nr. 1 og 2 og som er gitt typegodkjenning for
motorsykler i samsvar med direktiv 97/24/EF, eller som er gitt typegodkjenning for kjøretøyer
i gruppe M1 og N1 i samsvar med de relevante direktivene 76/757/EØF, 76/758/EØF,
76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 77/538/EØF eller 77/539/EØF, kan også
monteres på mopeder.»

c) Nr. 6.7.5 skal lyde: 

«6.7.5. Innstilling: Refleksinnretningenes referanseakse skal være vinkelrett på kjøretøyets
medianplan i lengderetningen og peke utover. Refleksinnretninger foran kan følge
styrevinkelens bevegelser.»

II. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 avsluttes som følger:

«2.5. lykt for tåkelys foran,

2.6. lykt for tåkelys bak,

2.7. lykt for ryggelys

2.8 nødsignallys.»

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Lys- og lyssignalinnretninger som er nevnt i nr. 1 og 2 og som er gitt typegodkjenning for
motorsykler i samsvar med direktiv 97/24/EF, eller som er gitt typegodkjenning for kjøretøyer
i gruppe M1 og N1 i samsvar med de relevante direktivene 76/757/EØF, 76/758/EØF,
76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 77/538/EØF eller 77/539/EØF, kan også
monteres på trehjuls mopeder og lette firehjuls motorsykler.»

c) I nr. 6.5.3.1 skal siste strekpunkt lyde:

«– skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan
reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er under 1 300 mm.»

d) Nr. 6 avsluttes som følger:

«6.11. Lykter for tåkelys foran

6.11.1. De samme bestemmelsene som i nr. 6.7.1 til 6.7.11 i vedlegg VI.

6.12. Lykter for tåkelys bak

6.12.1. De samme bestemmelsene som i nr. 6.8.1 til 6.8.11 i vedlegg VI.

6.13. Lykter for ryggelys

6.13.1. De samme bestemmelsene som i nr. 6.9.1 til 6.9.10 i vedlegg VI.

6.14. Nødsignallys

6.14.1. De samme bestemmelsene som i nr. 6.10.1 til 6.10.4 i vedlegg VI.»

III. I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) Nr. 5 skal lyde:

«5. Lys- og lyssignalinnretninger som er nevnt i nr. 1 og 2 og som er gitt typegodkjenning for
kjøretøyer i gruppe M1 og N1 i samsvar med de relevante direktivene 76/757/EØF,
76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 77/538/EØF eller
77/539/EØF, kan også monteres på motorsykler.»

b) [Gjelder bare engelsk språkversjon.]

IV. I vedlegg V gjøres følgende endringer:

Nr. 5 skal lyde:

«5. Lys- og lyssignalinnretninger som er nevnt i nr. 1 og 2 og som er gitt typegodkjenning for
kjøretøyer i gruppe M1 og N1 i samsvar med de relevante direktivene 76/757/EØF, 76/758/EØF,
76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 77/538/EØF eller 77/539/EØF, kan også
monteres på motorsykler med sidevogn.»
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V. I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a) Nr. 5 skal lyde:

«5. Lys- og lyssignalinnretninger som er nevnt i nr. 1 og 2 og som er gitt typegodkjenning for
kjøretøyer i gruppe M1 og N1 i samsvar med de relevante direktivene 76/757/EØF,
76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 77/538/EØF eller
77/539/EØF, kan også monteres på trehjuls motorsykler.»

b) [Gjelder bare nederlandsk språkversjon.]

c) I nr. 6.5.3.1 skal siste strekpunkt lyde:

«– skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan
reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er under 1 300 mm.»

d) [Gjelder bare nederlandsk språkversjon.]
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