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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/41/EF

av 17. mai 2002

om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/1/EF om  
største konstruksjonshastighet samt motorens største dreiemoment og største netto effekt for motorvogner  

med to eller tre hjul(*)

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 europaparlaments- og rådsdirektiv  
95/1/EF om største konstruksjonshastighet samt motorens 
største dreiemoment og største netto effekt for motorvogner 
med to eller tre hjul(3), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 95/1/EF er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført 
ved direktiv 92/61/EØF. Bestemmelsene i direktiv 
92/61/EØF om systemer, deler og tekniske enheter for 
motorvogner får derfor anvendelse på direktiv 95/1/EF.

2) For at typegodkjenningsordningen som helhet skal kunne 
fungere godt, er det nødvendig å klargjøre eller utfylle 
visse krav i direktiv 95/1/EF.

3) Det er derfor nødvendig å presisere hvilke verdier som 
skal angis i prøvingsrapporten for å sikre en ensartet 
anvendelse av direktiv 95/1/EF på mopeder, motorsykler 
og trehjuls motorsykler med motorer med elektrisk 
tenning, samt på motorvogner med to eller tre hjul med 
kompresjonstenningsmotorer.

4) Direktiv 95/1/EF bør derfor endres.

5) 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(4), sist 
endret ved kommisjonsdirektiv 2001/116/EF(5) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedleggene til direktiv 95/1/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra og med 1. juli 2003 kan ikke medlemsstatene med 
begrunnelse i høyeste konstruksjonshastighet, motorens største 
dreiemoment og største netto effekt

— 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 høyeste konstruksjonshastighet, motorens største 
dreiemoment og største netto effekt oppfyller kravene i 
direktiv 95/1/EF, endret ved dette direktiv.

2. Fra og med 1. januar 2004 skal medlemsstatene med 
begrunnelse i høyeste konstruksjonshastighet, motorens 
største dreiemoment og største netto effekt nekte å gi EF-
typegodkjenning for nye typer motorvogner med to eller 
tre hjul dersom kravene i direktiv 95/1/EF, endret ved dette 
direktiv, ikke er oppfylt.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2003 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 de 
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

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, 17. mai 2002.

  For Kommisjonen

  Erkki LIIKANEN

  Medlem av Kommisjonen

2005/EØS/16/08

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 133 av 18.5.2002, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2003 av 16. mai 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 39 av 31.7.2003, s. 4.

(1) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 72.
(2) EFT L 106 av 3.5.2000, s. 1.
(3) EFT L 52 av 8.3.1995, s. 1.
(4) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(5) EFT L 18 av 21.1.2002, s. 1.
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VEDLEGG

I vedleggene til direktiv 95/1/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) I nr. 5 skal annen linje lyde: 

  «Atmosfærisk trykk: 97 ± 10 kPa.»

b) I nr. 5 skal femte linje lyde: 

  «Gjennomsnittlig vindhastighet, målt 1meter over bakken: < 3 m/s, vindkast tillatt < 5 m/s.»

2. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) I tillegg 1 nr. 3.1.2 tabell 1 skal første setning i fotnote (3) erstattes med følgende: 

  «Radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og termostaten skal i størst mulig grad plasseres i samme 
posisjon i prøvingsbenken som på kjøretøyet. Dersom radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og/
eller termostaten plasseres i prøvingsbenken i en annen posisjon enn på kjøretøyet, skal plasseringen i 
prøvingsbenken beskrives og angis i prøvingsrapporten.»

b) I tillegg 1 skal nr. 4.1 lyde: 

«4.1.  Definisjon av faktor α1 og α2

 Faktorer som det målte dreiemoment og den målte effekt skal multipliseres med for å bestemme 
en motors dreiemoment og effekt, samtidig som det tas hensyn til kraftoverføringens virkningsgrad 
(faktor α 2) under prøvingene, og for å tilpasse dreiemomentet og effekten til de atmosfæriske 
referanseforholdene angitt i nr. 4.2.1 (faktor α 1).

 Korreksjonsformelen for effekt er:

 P0 = α1 . α2 . P

 der:

 P0  = korrigert effekt (dvs. effekten ved referanseforholdene ytterst på veivakselen)

 α1  = korreksjonsfaktor for atmosfæriske referanseforhold

 α2  = korreksjonsfaktor for kraftoverføringens virkningsgrad

 P  = målt effekt (observert effekt).»

c) I tillegg 1 skal nr. 4.3 lyde: 

«4.3.  Bestemmelse av korreksjonsfaktorene

4.3.1.  Bestemmelse av faktoren α2

— Dersom det måles direkte på veivakselen, skal faktoren settes til 1.

— Dersom det ikke måles direkte på veivakselen, skal faktoren beregnes ved hjelp av formelen:

 der nt er virkningsgraden for kraftoverføringen mellom veivakselen og målepunktet.

 Kraftoverføringens virkningsgrad nt bestemmes ved produktet (multiplikasjonen) av 
virkningsgraden nj av de enkelte elementer i kraftoverføringen: 

 nt = n1 . n2 . … . nj

 Virkningsgraden nj av hvert av de elementer som utgjør kraftoverføringen, er angitt i følgende 
tabell:

Type Virkningsgrad

Tannhjulsett Rettskåret tannhjul 0,98

Skråskåret tannhjul 0,97

Konisk tannhjul 0,96

Kjede Rullekjede 0,95

Tannkjede 0,98

α2 = 1
nt
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Type Virkningsgrad

Rem Tannrem 0,95

Kilerem 0,94

Hydraulisk kopling eller omformer Hydraulisk kopling(1) 0,92

Hydraulisk omformer(1) 0,92

(1) Forutsatt at den ikke er sperret.

4.3.2.  Bestemmelse av faktoren α1(1) 

4.3.2.1.  Definisjon av størrelsene T og Ps som inngår i korreksjonsfaktoren α1

T  = den absolutte temperatur for motorens innsugingsluft.

Ps  = det tørre atmosfæriske trykk i kilopascal (kPa), dvs. samlet barometertrykk minus 
vanndamptrykket.

 4.3.2.2.  Faktor α1

  Korreksjonsfaktoren α1 beregnes ved hjelp av formelen:

  Formelen får anvendelse bare dersom:

  0,93 ≤ α1 ≤ 1,07

  Dersom disse grenseverdiene overskrides, skal den korrigerte målte verdi oppgis og prøvingsforholdene 
(temperatur og trykk) angis nøyaktig i prøvingsrapporten.»

_________________

(1) Prøvingen kan utføres i prøvingskamre med klimaanlegg der det er mulig å variere de atmosfæriske 
forholdene.

d) I tillegg 1 oppheves nr. 4.4 og 4.5.

e) I tillegg 1 nr. 6.1 erstattes «1,5 %» med «3 %».

f) I tillegg 2 nr. 3.1.2 tabell 1 skal første setning i fotnote (3) erstattes med følgende: 

 «Radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og termostaten skal i størst mulig grad plasseres i samme posisjon 
i prøvingsbenken som på kjøretøyet. Dersom radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og/eller termostaten 
plasseres i prøvingsbenken i en annen posisjon enn på kjøretøyet, skal plasseringen i prøvingsbenken beskrives og 
angis i prøvingsrapporten.»

g) I tillegg 2 skal nr. 4.1 lyde: 

«4.1.  Definisjon av faktor α1 og α2

  Faktorer som det målte dreiemoment og den målte effekt skal multipliseres med for å bestemme en motors 
dreiemoment og effekt, samtidig som det tas hensyn til kraftoverføringens virkningsgrad (faktor α 2) under 
prøvingene, og for å tilpasse dreiemomentet og effekten til de atmosfæriske referanseforholdene angitt i 
nr.  4.2.1 (faktor α 1).

  Korreksjonsformelen for effekt er:

  P0 = α1 . α2 . P

  der:

  P0  = korrigert effekt (dvs. effekten ved referanseforholdene ytterst på veivakselen)

  α1  = korreksjonsfaktor for atmosfæriske referanseforhold

  α2  = korreksjonsfaktor for kraftoverføringens virkningsgrad

  P  = målt effekt (observert effekt).»
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h) I tillegg 3 nr. 3.1.3 tabell 1 skal første setning i fotnote (5) erstattes med følgende: 

 «Radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og termostaten skal i størst mulig grad plasseres i samme posisjon 
i prøvingsbenken som på kjøretøyet. Dersom radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og/eller termostaten 
plasseres i prøvingsbenken i en annen posisjon enn på kjøretøyet, skal plasseringen i prøvingsbenken beskrives og 
angis i prøvingsrapporten.»

i) I tillegg 3 skal nr. 4.1 lyde: 

«4.1. Definisjon av faktor αd og α2

  Faktorer som det målte dreiemoment og den målte effekt skal multipliseres med for å bestemme en motors 
dreiemoment og effekt, samtidig som det tas hensyn til kraftoverføringens virkningsgrad (faktor α2) under 
prøvingene, og for å tilpasse dreiemomentet og effekten til de atmosfæriske referanseforholdene angitt i 
nr.  4.2.1 (faktor αd).

  Korreksjonsformelen for effekt er:

  P0  =  αd . α2 . P

  der:

  P0  = korrigert effekt (dvs. effekten ved referanseforholdene ytterst på veivakselen)

  αd  = korreksjonsfaktor for atmosfæriske referanseforhold

  α2  = korreksjonsfaktor for kraftoverføringens virkningsgrad (se tillegg 2 nr. 4.3.1)

  P  = målt effekt (observert effekt).»

j) I tillegg 3 nr. 4.4 skal overskriften lyde: 

«4.4.  Bestemmelse av korreksjonsfaktoren αd(1)».


