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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 
europeiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) 
og

ut fra følgende betraktninger:

Det bør vedtas tiltak for å sikre at det indre marked 1) 
fungerer tilfredsstillende.

Rådsdirektiv 92/24/EØF2) (2) er et av særdirektivene 
etter den framgangsmåte for EF-typegodkjenning 
som ble innført ved rådsdirektiv 70/156/EØF av 
6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og 
deres tilhengere(3). De bestemmelser og definisjoner 
om kjøretøyer, kjøretøysystemer, deler og tekniske 
enheter som er fastsatt i direktiv 70/156/EØF, får 
derfor anvendelse på dette direktiv.

Hastighetsbegrensere for kjøretøyer som benyttes til 3) 
transport av passasjerer og gods, med en største tillatt 
masse på over 3,5 tonn, har hatt positiv innvirkning 
på trafikksikkerheten og redusert skadeomfanget 
ved ulykker, samtidig som luftforurensningen og 
drivstofforbruket er redusert.

Rådsdirektiv 92/6/EØF av 10. februar 1992 om 4) 
installering og bruk av hastighetsbegrensere på 
visse grupper motorvogner i Fellesskapet(4) har 
blitt utvidet til å omfatte lette motorvogner i gruppe 
M2 og N2. Virkeområdet for direktiv 92/24/EØF må 
derfor utvides med hensyn til konstruksjonskravene 
for hastighetsbegrensere på tilsvarende måte, slik at 
de samme motorvogngruppene omfattes.

Direktiv 92/24/EØF bør derfor endres.5) 

(1) Europaparlamentsuttalelse av 9.10.2003 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT), og rådsbeslutning av 20.1.2004.

(2) EFT L 129 av 14.5.1992, s. 154.
(3) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 

nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).
(4) EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/85/EF (EFT L 327 av 4.12.2002, s. 8).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 92/24/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

I dette direktiv menes med:

— «kjøretøy»: enhver motorvogn i gruppe M2, M3, N2 
eller N3 som definert i vedlegg II til direktiv 70/156/
EØF, som er beregnet på å kjøres på vei, og som har 
minst fire hjul og en høyeste konstruksjonshastighet 
på over 25 km/t.

— «hastighetsbegrenser»: en hastighetsbegrensende 
innretning som er beregnet på bruk på et kjøretøy som 
omfattes av dette direktiv, og som kan typegodkjennes 
som teknisk enhet, som definert i direktiv 70/156/
EØF. Innebygde systemer for begrensning av 
kjøretøyers høyeste hastighet som er en del av 
kjøretøyets opprinnelige utforming, skal oppfylle de 
samme krav som hastighetsbegrensere.»

2. I vedlegg I nr 1.1 skal første punktum i tredje ledd 
lyde:

 «Formålet med dette direktiv er å begrense til en bestemt 
verdi den høyeste hastighet på vei for kjøretøyer for 
godstransport i gruppe N2 og N3 og for kjøretøyer for 
persontransport i gruppe M2 og M3.»

Artikkel 2

1. Fra 17. november 2004 kan ikke medlemsstatene med 
begrunnelse i hastighetsbegrensere eller lignende systemer

— nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning for et kjøretøy, en hastighetsbegrenser 
eller et innebygd hastighetsbegrensende system,

— forby registrering, salg eller ibruktaking av et kjøretøy, 
eller nekte salg eller ibruktaking av en hastighetsbegrenser 
eller et innebygd hastighetsbegrensende system,

dersom kjøretøyene, hastighetsbegrenserne eller de 
innebygde hastighetsbegrensende systemene oppfyller 
kravene i direktiv 92/24/EØF.

2. Fra 1. januar 2005 skal medlemsstatene med 
begrunnelse i hastighetsbegrensere og innebygde 
hastighetsbegrensende systemer forby salg, registrering 
og ibruktaking av kjøretøyer, hastighetsbegrensere og 
innebygde hastighetsbegrensende systemer som ikke 
oppfyller kravene i direktiv 92/24/EØF.

EUROPAPARLAmENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/11/EF

av 11. februar 2004

om endring av rådsdirektiv 92/24/EØF om hastighetsbegrensere eller lignende 
hastighetsbegrensende systemer montert i visse motorvogngrupper(*)

2008/EØS/10/7

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 14.2.2004, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2005 av 4. februar 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 32 av 23.6.2005, s. 5.
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Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 17. november 2004 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige 
for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart 
underrette Kommisjonen om dette. De skal anvende disse 
bestemmelsene fra 18. november 2004.

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 sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 11. februar 2004.

For Europaparlamentet For Rådet

P. COX M. McDOWELL

President Formann


