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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(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 75/322/EØF av 20. mai 1975 om demping 
av radiostøy fra jordbruks- og skogbrukstraktorer 
(elektromagnetisk kompatibilitet)(3) er blitt betydelig 

4). Av klarhetshensyn og av praktiske 

2) Direktiv 75/322/EØF er et av særdirektivene etter den 
EF-typegodkjenningsrutine som ble innført i henhold til 
rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning 
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, erstattet 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 216 av 20.8.2009, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2010 av 30. april 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 

Den europeiske unions tidende 
nr. 37 av 15.7.2010, s. 15.

(1) EUT C 44 av 16.2.2008, s. 34.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 19. februar 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 28.
(4) Se vedlegg XII del A.

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 
26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne 
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske 
enheter(5), og fastsetter tekniske krav til demping 
av radiostøy fra jordbruks- og skogbrukstraktorer 
(elektromagnetisk kompatibilitet). Disse tekniske kravene 
gjelder tilnærmingen av medlemsstatenes lovgivning 
for at den framgangsmåten for EF-typegodkjenning 
som ble innført ved direktiv 2003/37/EF, skal kunne få 
anvendelse på alle typer traktorer. De bestemmelsene 
om jordbruks- og skogbrukstraktorer, tilhengere og 
utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler 
og tekniske enheter som er fastsatt i direktiv 2003/37/EF, 
får derfor anvendelse på dette direktiv.

3) Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser angående fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt 
i vedlegg XII del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I dette direktiv menes med: «kjøretøy» ethvert kjøretøy som 

(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/64/EF

av 13. juli 2009

om demping av radiostøy fra jordbruks- og skogbrukstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet)

2015/EØS/25/25
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Artikkel 2

1. Medlemsstatene kan ikke med begrunnelse i 
elektromagnetisk kompatibilitet

– nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning av en kjøretøytype,

– nekte å gi EF-typegodkjenning av deler eller tekniske 
enheter for en type del eller teknisk enhet,

– forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk,

– forby at deler eller tekniske enheter selges eller tas i bruk,

dersom kjøretøyene, delene eller de tekniske enhetene oppfyller 
kravene i dette direktiv.

2. Medlemsstatene

– kan ikke gi EF-typegodkjenning av kjøretøyer, EF-
typegodkjenning av deler eller EF-typegodkjenning av 
tekniske enheter, og

– kan nekte å gi nasjonal typegodkjenning

av en kjøretøytype, del eller teknisk enhet dersom kravene i 
dette direktiv ikke er oppfylt.

3. Nr. 2 får ikke anvendelse på kjøretøytyper som er godkjent 
før 1. oktober 2002 i henhold til rådsdirektiv 77/537/EØF av 
28. juni 1977 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om tiltak mot utslipp av forurensende stoffer fra dieselmotorer 
for bruk i jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(1) eller 
senere utvidelser av disse godkjenningene.

4. Medlemsstatene

i samsvar med direktiv 2003/37/EF, som ugyldige i henhold 
til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv, og

(1) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 38.

– kan nekte salg og ibruktaking av nye elektriske eller 
elektroniske delenheter som deler eller tekniske enheter,

dersom kravene i dette direktiv ikke er oppfylt.

5. Med forbehold for nr. 2 og 4 skal medlemsstatene når det 
gjelder reservedeler, fortsatt gi EF-typegodkjenning og tillate 
salg og ibruktaking av deler eller tekniske enheter som er 
beregnet brukt på kjøretøytyper som er godkjent før 1. oktober 
2002 i henhold til direktiv 75/322/EØF eller direktiv 77/537/
EØF og, når det er relevant, senere utvidelser av disse 
godkjenningene.

Artikkel 3

Dette direktiv er et «annet fellesskapsdirektiv» i henhold til 
artikkel 1 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/
EF av 15. desember 2004 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover om elektromagnetisk kompatibilitet(2).

Artikkel 4

De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene 
i vedlegg I-XI til den tekniske utviklingen, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2003/37/
EF.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 6

Direktiv 75/322/EØF, endret ved rettsaktene oppført i 
vedlegg XII del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i vedlegg XII 
del B.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg XIII.

(2) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 24.
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Artikkel 7

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Det får anvendelse fra 1. januar 2010.

Artikkel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.- G. PÖTTERING E. ERLANDSSON

 President Formann
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LISTE OVER VEDLEGG

VEDLEGG I KRAV SOM SKAL OPPFYLLES AV KJØRETØYER OG ELEKTRISKE/ ELEKTRONISKE 
DELENHETER MONTERT I ET KJØRETØY

Tillegg 1 Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra 
kjøretøyer: Avstand mellom antenne og kjøretøy: 10 m

Tillegg 2 Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra 
kjøretøyer: Avstand mellom antenne og kjøretøy: 3 m

Tillegg 3 Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra 
kjøretøyer: Avstand mellom antenne og kjøretøy: 10 m

Tillegg 4 Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra 
kjøretøyer: Avstand mellom antenne og kjøretøy: 3 m

Tillegg 5 Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra 
elektriske/elektroniske delenheter

Tillegg 6 Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra 
elektriske/elektroniske delenheter

Tillegg 7 Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke

VEDLEGG II Opplysningsdokument nr. … i henhold til vedlegg I til direktiv 2003/37/EF i forbindelse med 
EF-typegodkjenning av en jordbruks- eller skogbrukstraktor med hensyn til elektromagnetisk 
kompatibilitet (direktiv 2009/64/EF)

Tillegg 1

Tillegg 2

VEDLEGG III Opplysningsdokument nr. … i forbindelse med EF-typegodkjenning av en elektrisk/elektronisk 
delenhet  med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 2009/64/EF)

Tillegg 1

Tillegg 2

VEDLEGG IV MØNSTER: EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT «KJØRETØY»

Tillegg til EF-typegodkjenningsdokument nr. … om typegodkjenning av et kjøretøy i henhold 
til direktiv 2009/64/EF

VEDLEGG V MØNSTER: EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT «ELEKTRISK/ELEKTRONISK 
DELENHET»

Tillegg til EF-typegodkjenningsdokument nr. … om typegodkjenning av en elektrisk/elektronisk 
delenhet i henhold til direktiv 2009/64/EF

VEDLEGG VI METODE FOR MÅLING AV BREDBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA 
KJØRETØYER

Tillegg 1 Figur 1 PRØVINGSOMRÅDE FOR TRAKTOR

Figur 2 ANTENNENS PLASSERING I FORHOLD TIL TRAKTOREN

VEDLEGG VII METODE FOR MÅLING AV SMALBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA 
KJØRETØYER

VEDLEGG VIII METODE FOR PRØVING AV KJØRETØYERS IMMUNITET MOT ELEKTROMAGNETISK 
STRÅLING

Tillegg 1

Tillegg 2

Tillegg 3 Egenskaper ved prøvingssignalet som skal genereres

VEDLEGG IX METODE FOR MÅLING AV BREDBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA 
ELEKTRISKE/ELEKTRONISKE DELENHETER

Tillegg 1 Avgrensning av prøvingsområdet for elektriske/elektroniske 
delenheter

Tillegg 2 Figur 1 Elektromagnetisk stråling fra en elektrisk/elektronisk delenhet - 
prøvingsoppstilling (sett ovenfra)

Figur 2 Elektromagnetisk stråling fra en elektrisk/elektronisk delenhet – 
loddrett snitt sett fra siden gjennom prøvingsbenkens plan

VEDLEGG X METODE FOR MÅLING AV SMALBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA 
ELEKTRISKE/ELEKTRONISKE DELENHETER



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 25/250 30.4.2015

VEDLEGG XI METODE(R) FOR PRØVING AV ELEKTRISKE/ELEKTRONISKE DELENHETERS 
IMMUNITET MOT ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

Tillegg 1 Figur 1 150 mm stripline-prøving

Figur 2 150 mm stripline-prøving

Figur 3 800 mm stripline-prøving

Figur 4 800 mm stripline-dimensjoner

Tillegg 2 Eksempel på BCI-prøvingsoppstilling

Tillegg 3 Figur 1 TEM-celleprøving

Figur 2 TEM-celledimensjoner

Figur 3 Typiske TEM-celledimensjoner

Tillegg 4 Prøving av elektrisk/elektronisk delenhets immunitet i fritt felt

Figur 1 Prøvingsoppstilling (sett ovenfra)

Figur 2 Loddrett snitt sett fra siden gjennom prøvingsbenkens plan

VEDLEGG XII DEL A: Opphevet direktiv med oversikt over endringer

DEL B: Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

VEDLEGG XIII Sammenligningstabell

_____________



30.4.2015 Nr. 25/251EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

KRAV SOM SKAL OPPFYLLES AV KJØRETØYER OG ELEKTRISKE/ ELEKTRONISKE DELENHETER 
MONTERT I ET KJØRETØY

1.  VIRKEOMRÅDE

1.1. Dette direktiv får anvendelse på elektromagnetisk kompatibilitet for kjøretøyer som omfattes av artikkel 1. 
Det får også anvendelse på elektriske eller elektroniske tekniske enheter beregnet på montering i kjøretøyer.

2.  DEFINISJONER

2.1.  I dette direktiv menes med:

2.1.1. «Elektromagnetisk kompatibilitet» et kjøretøys eller en dels eller teknisk enhets evne til å virke 
tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø uten å forårsake uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser 
for noen gjenstand i dette miljøet.

2.1.2.  «Elektromagnetisk forstyrrelse» ethvert elektromagnetisk fenomen som kan redusere yteevnen til et 
kjøretøy, en del eller en teknisk enhet. En elektromagnetisk forstyrrelse kan være elektromagnetisk støy, et 
uønsket signal eller en endring i selve spredningsmediet.

2.1.3.  «Elektromagnetisk immunitet» et kjøretøys eller en dels eller teknisk enhets evne til å virke uten at 
yteevnen reduseres, under påvirkning av nærmere angitte elektromagnetiske forstyrrelser.

2.1.4.  «Elektromagnetisk miljø» samtlige elektromagnetiske fenomener som forekommer på et gitt sted.

2.1.5.  «Referansegrenseverdi» det nominelle nivået som grenseverdiene for typegodkjenning og 
produksjonssamsvar viser til.

2.1.6.  «Referanseantenne» i frekvensområdet 20-80 MHz, en symmetrisk dipol som er en halvbølgedipol med 
utlignet resonans ved 80 MHz, og i frekvensområdet over 80 MHz, en symmetrisk halvbølgedipol med 
resonans utlignet etter den målte frekvensen.

2.1.7.  «Bredbåndet elektromagnetisk stråling» stråling som har større båndbredde enn båndbredden til et gitt 
måleapparat eller en gitt mottaker.

2.1.8.  «Smalbåndet elektromagnetisk stråling» stråling som har mindre båndbredde enn båndbredden til et gitt 
måleapparat eller en gitt mottaker.

innretninger sammen med alle tilhørende elektriske forbindelser som utgjør en del av et kjøretøy, men som 
ikke er beregnet på å bli typegodkjent atskilt fra kjøretøyet.

2.1.10.  «Elektrisk/elektronisk delenhet»  en elektrisk og/eller elektronisk innretning eller sett av innretninger som 
er beregnet på å være en del av et kjøretøy, sammen med tilhørende elektriske forbindelser og ledninger, 

fra produsenten godkjennes enten som «del» eller som «teknisk enhet» (se artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i 
direktiv 2003/37/EF).

2.1.11.  «Kjøretøytype» med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, kjøretøyer som ikke skiller seg fra 
hverandre på vesentlige punkter som:

2.1.11.1. motorrommets samlede størrelse og utforming,

2.1.11.2. den alminnelige innretningen av elektriske og/eller elektroniske deler og deres ledningsnett,
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2.1.11.3. det materialet som kjøretøyets karosseri eller (eventuell) ytterkledning hovedsakelig er laget av 

kjøretøytypen, forutsatt at hovedmaterialet i karosseriet er uforandret; slike avvik skal imidlertid meldes.

2.1.12.  «Type elektrisk/elektronisk delenhet» med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, elektriske/
elektroniske delenheter som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter som:

2.1.12.1. den funksjonen som den elektriske/elektroniske delenheten betjener,

2.1.12.2. eventuelt den alminnelige innretningen av elektriske og/eller elektroniske deler.

3.  SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING

3.1.  Godkjenning av en kjøretøytype

3.1.1.  Søknaden om godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til 
artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2003/37/EF skal innsendes av kjøretøyprodusenten.

3.1.2.  Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i vedlegg II.

3.1.3.  Kjøretøyprodusenten skal utarbeide en oversikt over alle planlagte kombinasjoner av relevante elektriske/
elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske delenheter for kjøretøyet samt over forskjellige 
karosseriformer(1), forskjellige materialvarianter for karosseriet(1), det elektriske ledningsnettets 
innretning, motorvarianter, versjoner med høyre-/venstrestyring og versjoner med forskjellig akselavstand. 
Relevante elektriske/elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske delenheter for kjøretøyer er de som 
kan avgi betydelig bred- eller smalbåndet stråling, og/eller de som inngår i førerens direkte kontroll (se 
nr. 6.4.2.3) av kjøretøyet.

3.1.4.  Et representativt kjøretøy skal velges ut fra denne oversikten med henblikk på å prøves, i gjensidig forståelse 
mellom produsenten og vedkommende myndighet. Dette kjøretøyet skal representere kjøretøytypen (se 
tillegg 1 til vedlegg II). Valget av kjøretøy skal baseres på de elektriske/elektroniske systemene som 

prøves dersom det er gjensidig enighet mellom produsenten og vedkommende myndighet om at kjøretøyet 
inneholder forskjellige elektriske/elektroniske systemer som kan ha betydelig innvirkning på kjøretøyets 
elektromagnetiske kompatibilitet sammenlignet med det første representative kjøretøyet. 

3.1.5.  Valget av kjøretøy(er) i samsvar med nr. 3.1.4 er begrenset til kombinasjoner av elektriske/elektroniske 
kjøretøysystemer beregnet på faktisk produksjon.

3.1.6.  Produsenten kan supplere søknaden med en rapport fra prøvinger som er blitt utført. Alle slike innsendte data 
kan brukes av godkjenningsmyndigheten med henblikk på utarbeiding av EF-typegodkjenningsdokumentet.

3.1.7.  Dersom den tekniske instansen som er ansvarlig for typegodkjenningsprøvingen, selv foretar prøvingen, 
skal et kjøretøy stilles til rådighet som er representativt for den typen som skal godkjennes, i samsvar med 
nr. 3.1.4.

3.2.  Godkjenning av en type elektrisk/elektronisk delenhet

3.2.1.  Søknaden om godkjenning av en type elektrisk/elektronisk delenhet med hensyn til elektromagnetisk 
kompatibilitet i henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2003/37/EF skal innsendes av kjøretøyprodusenten 
eller produsenten av den elektriske/elektroniske delenheten.

3.2.2.  Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i vedlegg III.

3.2.3.  Produsenten kan supplere søknaden med en rapport fra prøvinger som er blitt utført. Alle slike innsendte data 
kan brukes av godkjenningsmyndigheten med henblikk på utarbeiding av EF-typegodkjenningsdokumentet.

3.2.4.  Dersom den tekniske instansen som er ansvarlig for typegodkjenningsprøvingen, selv foretar prøvingen, 
skal en prøve av det elektriske/elektroniske delenhetsystemet som er representativt for den typen som 
skal godkjennes, stilles til rådighet, eventuelt etter samråd med produsenten om for eksempel mulige 
variasjoner i utførelse, antall deler og antall følere. Dersom den tekniske instansen anser det nødvendig, 
kan den velge en ytterligere prøve.

(1) Eventuelt.
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3.2.5.  Prøven(e) skal være merket med produsentens handelsnavn eller varemerke samt typebetegnelsen på en 
slik måte at det er lett leselig og ikke kan slettes.

3.2.6.  Enhver eventuell bruksrestriksjon skal påpekes. Alle slike restriksjoner skal tas med i opplysningsdokumentet 
angitt i vedlegg III, og/eller i EF-typegodkjenningsdokumentet angitt i vedlegg V.

4.  TYPEGODKJENNING

4.1.  Framgangsmåter for typegodkjenning

4.1.1.  Typegodkjenning av et kjøretøy

Kjøretøyprodusenten kan velge mellom følgende alternative framgangsmåter for typegodkjenning av et 
kjøretøy.

4.1.1.1.  Godkjenning av et anlegg i et kjøretøy

Et anlegg i et kjøretøy kan typegodkjennes direkte ved at bestemmelsene fastsatt i nr. 6, følges. Dersom en 
kjøretøyprodusent velger denne framgangsmåten, kreves ingen atskilt prøving av elektriske/elektroniske 
systemer eller delenheter.

4.1.1.2.  Godkjenning av en kjøretøytype ved prøving av individuelle elektriske/elektroniske delenheter

En kjøretøyprodusent kan oppnå typegodkjenning av kjøretøyet ved å dokumentere for 
godkjenningsmyndigheten at alle de relevante (se nr. 3.1.3) elektriske/elektroniske systemene eller 
delenhetene er blitt individuelt godkjent i samsvar med dette direktiv og er blitt montert i samsvar med 
eventuelle vilkår fastsatt her.

4.1.1.3.  En produsent kan, dersom vedkommende ønsker det, oppnå typegodkjenning i henhold til dette direktiv 
dersom kjøretøyet ikke har noe utstyr av den typen som er underlagt prøvinger med hensyn til immunitet 
og stråling. Kjøretøyet skal ikke ha noen systemer som angitt i nr. 3.1.3 (immunitet), og ikke noe utstyr for 
elektrisk tenning. Slike godkjenninger krever ikke prøving.

4.1.2.  Typegodkjenning av en elektrisk/elektronisk delenhet

Typegodkjenning av en elektrisk/elektronisk delenhet kan gis for montering enten i alle kjøretøytyper eller, 

inngår i den direkte kontrollen av kjøretøyer, vil vanligvis oppnå typegodkjenning i forbindelse med en 
kjøretøyprodusent.

4.2.  Tildeling av typegodkjenning

4.2.1.  Kjøretøy

4.2.1.1.  Dersom det representative kjøretøyet oppfyller kravene i dette direktiv, skal det gis EF-typegodkjenning i 
samsvar med artikkel 4 i direktiv 2003/37/EF.

4.2.1.2.  Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i vedlegg IV.

4.2.2.  Elektrisk/elektronisk delenhet

4.2.2.1.  Dersom det eller de representative elektriske/elektroniske delenhetsystemene oppfyller kravene i dette 
direktiv, skal det gis EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2003/37/EF.

4.2.2.2.  Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i vedlegg V.

4.2.3.  Ved utarbeiding av dokumentene nevnt i nr. 4.2.1.2 eller 4.2.2.2, kan vedkommende myndighet i den 
medlemsstaten som gir godkjenningen, benytte en rapport utarbeidet av et godkjent eller anerkjent 
laboratorium, eller i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv.

4.3.  Endringer av typegodkjenninger

4.3.1.  I tilfelle endring av en typegodkjenning gitt i henhold til dette direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 nr. 2 
og 3 i direktiv 2003/37/EØF anvendelse.

4.3.2.  Endring av en typegodkjenning av kjøretøy som følge av at en elektrisk/elektronisk delenhet tilkommer 
eller erstattes
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4.3.2.1.  Dersom en kjøretøyprodusent har oppnådd typegodkjenning av et anlegg i et kjøretøy og i tillegg eller i 
stedet ønsker å montere et elektrisk/elektronisk system eller en elektrisk/elektronisk delenhet som allerede 
er godkjent i henhold til dette direktiv, og som vil bli montert i samsvar med vilkårene knyttet til dette, 
kan typegodkjenningen av kjøretøyet endres uten ytterligere prøving. Det nye elektriske/elektroniske 
systemet eller den nye elektriske/elektroniske delenheten skal anses som en del av kjøretøyet med hensyn 
til produksjonssamsvar.

4.3.2.2.  Dersom den eller de nye elektriske/elektroniske delene ikke er godkjent i henhold til dette direktiv, og 
dersom det anses å være nødvendig med prøvinger, skal kjøretøyet i sin helhet anses å oppfylle kravene 
dersom det kan godtgjøres at den eller de nye eller endrede delene oppfyller de relevante kravene i nr. 6, eller 
det i en sammenlignende prøving kan godtgjøres at den nye delen ikke ugunstig påvirker kjøretøytypens 
samsvar.

4.3.2.3.  Typegodkjenningen av kjøretøyet blir ikke ugyldig ved at kjøretøyprodusenten monterer standard privat 
utstyr eller kontorutstyr, unntatt mobilt kommunikasjonsutstyr(1) som oppfyller kravene i direktiv 
2004/108/EF, i samsvar med utstyrs- og kjøretøyprodusentens anbefalinger, eller skifter ut eller demonterer 
slikt utstyr. Dette utelukker ikke at kjøretøyprodusenten kan montere kommunikasjonsutstyr etter egnede 
retningslinjer utarbeidet av kjøretøyprodusenten og/eller produsenten(e) av slikt kommunikasjonsutstyr. 
Kjøretøyprodusenten skal dokumentere (dersom prøvingsmyndigheten ber om det) at kjøretøyets ytelse 
ikke påvirkes negativt av slike radiosendere. Dette kan skje i form av en erklæring om at sendeeffekten og 
anlegget er slik at dette direktivs immunitetsnivå gir tilstrekkelig beskyttelse når det bare dreier seg om 
sending, det vil si unntatt sending i forbindelse med prøvingene angitt i nr. 6. Dette direktiv tillater ikke 
bruk av radiosendere når andre krav gjelder for slikt utstyr eller bruken av det. En kjøretøyprodusent kan 
nekte montering i sitt kjøretøy av standard privat utstyr eller kontorutstyr som oppfyller kravene i direktiv 
2004/108/EF.

5. MERKING

5.1.  Alle elektriske/elektroniske delenheter som er i samsvar med en type som er godkjent i henhold til dette 
direktiv, skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke.

5.2.  EF-typegodkjenningsmerket skal bestå av et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av 

1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italia, 4 for Nederland, 5 for Sverige, 6 for Belgia, 7 for Ungarn, 8 for 
Den tsjekkiske republikk, 9 for Spania, 11 for Det forente kongerike, 12 for Østerrike, 13 for Luxembourg, 
17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Romania, 20 for Polen, 21 for Portugal, 23 for Hellas, 24 for Irland, 
26 for Slovenia, 27 for Slovakia, 29 for Estland, 32 for Latvia, 34 for Bulgaria, 36 for Litauen, 49 for 
Kypros, 50 for Malta.

«basisgodkjenningens nummer» – som er beskrevet i del 4 av typegodkjenningsnummeret vist på EF-
typegodkjenningsdokumentet som er utstedt for den aktuelle typen innretning (se vedlegg V), være påført, 
samt to foranstående sifre som angir løpenummeret som er tildelt seneste viktige tekniske endring av 
direktiv 75/322/EØF, endret ved dette direktiv, som gjaldt på det tidspunktet da EF-typegodkjenningen 
ble gitt.

5.3.  EF-typegodkjenningsmerket skal være påført den viktigste delen av den elektriske/elektroniske delenheten 
(for eksempel den elektroniske styreenheten) på en slik måte at det er lett leselig og ikke kan slettes.

5.4.  Et eksempel på EF-typegodkjenningsmerket er vist i tillegg 7.

5.5.  Det kreves ingen merking for elektriske/elektroniske systemer montert i kjøretøytyper som er godkjent i 
samsvar med bestemmelsene i dette direktiv.

5.6.  Merker på elektriske/elektroniske delenheter i samsvar med nr. 5.3 trenger ikke være synlige når den 
elektriske/elektroniske delenheten er montert i kjøretøyet.

(1) For eksempel radiotelefon eller CB-radio.
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6.  SPESIFIKASJONER

6.1.  

6.1.1.  Et kjøretøy (og dets elektriske/elektroniske system(er) eller elektriske/elektroniske delenheter) skal være 
slik utformet, bygd og montert at kjøretøyet under normale bruksforhold oppfyller kravene i dette direktiv.

6.2.  

6.2.1.  Målemetode

Den elektromagnetiske strålingen frambrakt av et kjøretøy som er representativt for sin type, skal måles 

av kjøretøyprodusenten.

6.2.2.  Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

6.2.2.1.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg VI med en avstand mellom kjøretøy og 
antenne på 10,0 ± 0,2 m, skal referansegrenseverdien for stråling være 34 dB mikrovolt/m (50 mikrovolt/m) 
i frekvensbåndet 30-75 MHz og 34-45 dB mikrovolt/m (50-180 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-
400 MHz; denne grensen øker logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i tillegg 1 til 
dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg konstant på 45 dB mikrovolt/m 
(180 mikrovolt/m).

6.2.2.2.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg VI med en avstand mellom kjøretøy og antenne 
på 3,0 ± 0,05 m, skal referansegrenseverdien for stråling være 44 dB mikrovolt/m (160 mikrovolt/m) 
i frekvensbåndet 30-75 MHz og 44-55 dB mikrovolt/m (160-562 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-
400 MHz; denne grensen øker logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i tillegg 2 til 
dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg konstant på 55 dB mikrovolt/m 
(562 mikrovolt/m).

6.2.2.3.  På et kjøretøy som er representativt for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i dB mikrovolt/m 
(mikrovolt/m), være minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdiene.

6.3.  

6.3.1.  Målemetode

Den elektromagnetiske strålingen frambrakt av et kjøretøy som er representativt for sin type, skal måles 

av kjøretøyprodusenten.

6.3.2.  Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

6.3.2.1.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg VII med en avstand mellom kjøretøy og 
antenne på 10,0 ± 0,2 m, skal referansegrenseverdiene for stråling være 24 dB mikrovolt/m (16 mikrovolt/m) 
i frekvensbåndet 30-75 MHz og 24-35 dB mikrovolt/m (16-56 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-
400 MHz; denne grensen øker logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i tillegg 3 til 
dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg konstant på 35 dB mikrovolt/m 
(56 mikrovolt/m).

6.3.2.2.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg VII med en avstand mellom kjøretøy og 
antenne på 3,0 ± 0,05 m, skal referansegrenseverdien for stråling være 34 dB mikrovolt/m (50 mikrovolt/m) 
i frekvensbåndet 30-75 MHz og 34-45 dB mikrovolt/m (50-180 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-
400 MHz; denne grensen øker logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i tillegg 4 til 
dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg konstant på 45 dB mikrovolt/m 
(180 mikrovolt/m).

6.3.2.3.  På et kjøretøy som er representativt for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i dB mikrovolt/m 
(mikrovolt/m), være minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdien.

6.3.2.4.  Uten hensyn til grenseverdiene fastsatt i nr. 6.3.2.1, 6.3.2.2 og 6.3.2.3 i dette vedlegg, skal kjøretøyet 
anses å overholde grenseverdiene for smalbåndet elektromagnetisk stråling dersom signalstyrken målt ved 
kjøretøyets radioantenne på det innledende trinnet beskrevet i vedlegg VII nr. 1.3, er mindre enn 20 dB 
mikrovolt/m (10 mikrovolt/m) i frekvensområdet 88-108 MHz, og ytterligere prøvinger kreves ikke.
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6.4.  

6.4.1.  Prøvingsmetode

Et kjøretøy som er representativt for sin type, skal prøves med hensyn til immunitet mot elektromagnetisk 
stråling etter metoden beskrevet i vedlegg VIII.

6.4.2.  Referansegrenseverdier for kjøretøyers immunitet

6.4.2.1.  Dersom prøvinger utføres etter metoden beskrevet i vedlegg VIII, skal referanseverdien for feltstyrken 
være 24 volt/m effektivt i minst 90 % av frekvensbåndet 20-1 000 MHz, og 20 volt/m effektivt i hele 
frekvensbåndet 20-1 000 MHz.

6.4.2.2.  Et kjøretøy som er representativt for sin type, skal anses å oppfylle immunitetskravene dersom det under 
prøvingene utført i samsvar med vedlegg VIII, og kjøretøyet utsettes for en feltstyrke uttrykt i volt/m 
på 25 % over referansenivået, ikke forekommer noen unormal endring i omdreiningshastigheten til 

6.4.2.3.  Førerens direkte kontroll av kjøretøyet skjer for eksempel ved hjelp av styring, bremsing eller regulering 
av motorturtall.

6.5.  

6.5.1.  Målemetode

Den elektromagnetiske strålingen som frambringes av en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ 
for sin type, skal måles etter metoden beskrevet i vedlegg IX.

6.5.2.  Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter

6.5.2.1.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg IX, skal referansegrenseverdiene for stråling 
være 64-54 dB mikrovolt/m (1 600-500 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 30-75 MHz; denne grensen faller 
logaritmisk (lineært) for frekvenser over 30 MHz, og 54-65 dB mikrovolt/m (500-1 800 mikrovolt/m) i 
frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som 
vist i tillegg 5 til dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg konstant på 
65 dB mikrovolt/m (1 800 mikrovolt/m).

6.5.2.2.  På en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i 
dB mikrovolt/m (mikrovolt/m), være minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdiene.

6.6.  

6.6.1.  Målemetode

Den elektromagnetiske strålingen som frambringes av en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ 
for sin type, skal måles etter metoden beskrevet i vedlegg X.

6.6.2.  Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter

6.6.2.1. Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg X, skal referansegrenseverdiene for stråling 
være 54-44 dB mikrovolt/m (500-160 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 30-75 MHz; denne grensen faller 
logaritmisk (lineært) for frekvenser over 30 MHz, og 44-55 dB mikrovolt/m (160-560 mikrovolt/m) i 
frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som 
vist i tillegg 6 til dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg konstant på 
55 dB mikrovolt/m (560 mikrovolt/m).

6.6.2.2.  På en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal den målte verdien uttrykt i 
dB mikrovolt/m (mikrovolt/m), være minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdiene.

6.7.  

6.7.1.  Prøvingsmetode(r)

En elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal prøves med hensyn til immunitet 
mot elektromagnetisk stråling etter den eller de metodene som er valgt blant metodene beskrevet i 
vedlegg XI.
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6.7.2.  Referansegrenseverdier for elektriske/elektroniske delenheters immunitet

6.7.2.1.  Dersom prøvinger utføres etter metodene beskrevet i vedlegg XI, skal referansenivåene for 
immunitetsprøving være 48 volt/m for 150 mm stripline-prøvingsmetoden, 12 volt/m for 800 mm 
stripline-prøvingsmetoden, 60 volt/m for TEM-celleprøvingsmetoden, 48 mA for prøvingsmetoden med 
strømtilførsel og 24 volt/m for frifelt-prøvingsmetoden.

6.7.2.2.  På den elektriske/elektroniske delenheten som er representativ for sin type ved en feltstyrke eller 
strømstyrke uttrykt i passende lineære enheter 25 % over referansegrenseverdien, skal den elektriske/
elektroniske delenheten ikke vise noen funksjonssvikt som vil  forårsake ytelsesforringelse som vil kunne 

7.  PRODUKSJONSSAMSVAR

7.1.  Produksjonssamsvar med hensyn til et kjøretøys, en dels eller en teknisk enhets elektromagnetiske 
kompatibilitet skal kontrolleres på grunnlag av dataene i EF-typegodkjenningsdokumentet/-dokumentene 
oppført i vedlegg IV og/eller vedlegg V.

7.2.  Dersom et kjøretøy, en del eller en teknisk enhet fra serien kontrolleres med hensyn til samsvar, skal 
produksjonen anses å oppfylle kravene i dette direktiv med hensyn til bredbåndet og smalbåndet 
elektromagnetisk stråling dersom de målte verdiene ikke overstiger referansegrenseverdiene fastsatt i 
henholdsvis nr. 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1 og 6.3.2.2, med mer enn 2 dB (25 %).

7.3.  Dersom et kjøretøy, en del eller en teknisk enhet fra serien kontrolleres med hensyn til samsvar, skal 
produksjonen anses å oppfylle kravene i dette direktiv med hensyn til immunitet mot elektromagnetisk 
stråling dersom kjøretøyet, delen eller den tekniske enheten ikke framviser noen forringelse når det gjelder 

en feltstyrke, uttrykt i volt/m, på inntil 80 % av referansegrenseverdiene fastsatt i nr. 6.4.2.1 i dette vedlegg.

8.  UNNTAK

8.1.  Dersom et kjøretøy, et elektrisk/elektronisk system eller en elektrisk/elektronisk delenhet ikke omfatter en 
elektronisk oscillator med en driftsfrekvens på over 9 kHz, skal kjøretøyet, systemet eller enheten anses å 
være i samsvar med nr. 6.3.2 eller 6.6.2 i dette vedlegg og med vedlegg VII og X.

8.2.  Kjøretøyer som ikke har elektriske/elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske delenheter som 
inngår i den direkte kontrollen av kjøretøyet, trenger ikke prøves for immunitet og skal anses å være i 
samsvar med nr. 6.4 i dette vedlegg og med vedlegg VIII.

8.3.  Elektriske/elektroniske delenheter som ikke inngår i den direkte kontrollen av kjøretøyet, trenger ikke 
prøves for immunitet og skal anses å være i samsvar med nr. 6.7 i dette vedlegg og med vedlegg XI.

8.4.  Elektrostatisk utladning

For kjøretøyer utstyrt med dekk, kan kjøretøyets karosseri/understell anses å være en elektrisk isolert 
konstruksjon. Betydelige elektrostatiske krefter i tilknytning til kjøretøyets ytre miljø opptrer bare i 
det øyeblikk en person setter seg inn i eller går ut av kjøretøyet. Ettersom kjøretøyet står stille i disse 
øyeblikkene, anses ingen typegodkjenningsprøving å være nødvendig med hensyn til elektrostatisk 
utladning.

8.5.  Ledningsbårne transiente forstyrrelser

det ikke ledningsbårne transiente forstyrrelser i forbindelse med det ytre miljøet. Ansvaret for å sikre at 
utstyret kan tåle ledningsbårne transiente forstyrrelser inne i kjøretøyet, for eksempel på grunn av skiftende 
last og innbyrdes påvirkning mellom systemer, påhviler produsenten. Ingen typegodkjenningsprøving 
anses å være nødvendig for ledningsbårne transiente forstyrrelser.

______________
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Tillegg 1

Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

Avstand mellom antenne og kjøretøy: 10 m

Frekvens i MHz — logaritmisk skala

Se vedlegg I nr. 6.2.2.1

__________
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Tillegg 2

Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

Avstand mellom antenne og kjøretøy: 3 m

Frekvens i MHz — logaritmisk skala

Se vedlegg I nr. 6.2.2.2

__________
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Tillegg 3

Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

Avstand mellom antenne og kjøretøy: 10 m

Frekvens i MHz — logaritmisk skala

Se vedlegg I nr. 6.3.2.1

___________
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Tillegg 4

Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

Avstand mellom antenne og kjøretøy: 3 m

Frekvens i MHz — logaritmisk skala

Se vedlegg I nr. 6.3.2.2

___________
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Tillegg 5

Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter

Frekvens i MHz — logaritmisk skala

Se vedlegg I nr. 6.5.2.1

___________
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Tillegg 6

Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter

Frekvens i MHz — logaritmisk skala

Se vedlegg I nr. 6.6.2.1

__________
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Tillegg 7

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke

Den elektriske/elektroniske delenheten med EF-typegodkjenningsmerket vist ovenfor, er en innretning som er blitt 
typegodkjent i Tyskland (e1) under basisgodkjenningens nummer 0148. De to første sifrene (02) angir at innretningen 
oppfyller kravene i direktiv 75/322/EØF, som endret ved direktiv 2000/2/EF.

Tallene er brukt bare som eksempel.

____________
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VEDLEGG II

Opplysningsdokument nr. … i henhold til vedlegg I til direktiv 2003/37/EF i forbindelse med EF-typegodkjenning 
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 2009/64/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.

0. Allment

0.1.  Merke (varemerke registrert av produsenten):

0.2.  Type (angi eventuelle varianter og versjoner):

0.3.  Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet:

0.3.1.  Produsentskilt (plassering og festemåte):

0.4.  Kjøretøygruppe:

0.5.  Produsentens navn og adresse:

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

1.  

1.2.  Motorens plassering og montering:

3.  Motor

3.1.4.  Produsentens navn og adresse:

3.1.6.  Virkemåte/arbeidsprinsipp:

– elektrisk tenning/kompresjonstenning(1)

– direkte/indirekte innsprøyting()

1)

3.2.1.6.  Antall sylindrer og sylinderoppstilling:

3.2.1.9.  Største dreiemoment … min–1

3.2.3.  Drivstofftilførsel:

3.2.3.1.  Matepumpe:

 Trykk(2) eller karakteristikkdiagram … kPa

3.2.3.2.  Innsprøytingssystem:

3.2.4.2.1. Systembeskrivelse:
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3.2.5.  Elektronisk styrte funksjoner:

 Systembeskrivelse:

3.11.  Elektrisk anlegg:

3.11.1.  Nominell spenning: ..., positiv/negativ kopling til jord(1)

3.11.2.  Generator:

3.11.2.1.  Type:

3.11.2.2.  Nominell effekt VA:

4.  Kraftoverføring

4.2.  Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):

4.2.1.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler:

6.  Hjuloppheng (eventuelt)

6.2.2.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler:

7.  Styring

7.2.2.1.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler:

7.2.6.  Eventuelle innstillingsmuligheter og innstillingsmåte for styreinnretningens betjeningsinnretning:

8.  Bremser

8.5.  For traktorer med blokkeringsfritt bremsesystem: beskrivelse av systemets virkemåte (herunder eventuelle 
elektroniske deler), blokkdiagram over det elektriske systemet, diagram over de hydrauliske eller 
pneumatiske kretsløpene:

9.  Synsfelt, vinduer, vindusviskere og speil

9.2.  Frontrute og andre ruter:

9.2.3.4.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler i betjeningsmekanismen for sidevinduer:

9.3.  Vindusviskere:

 Teknisk beskrivelse:

9.4.6.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler i justeringssystemet:

9.5.  Avisings- og avduggingsanlegg:

9.5.1.  Teknisk beskrivelse:

10.  Veltevern, beskyttelse mot været, seter, lasteplattformer

10.3.  Seter og fotstøtter:

10.3.1.4. Plassering og hovedkjennetegn:

10.3.1.5. Justeringssystem:

10.3.1.6. Forskyvnings- og låsesystem:
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10.5.  Radiostøydemping:

utgjør motorrommet, og de delene av kupeen som ligger nærmest dette:

10.5.3.  Oversikt over radiostøydempende utstyr, med tegning:

10.5.4.  Opplysninger om nominell verdi av likestrømsmotstandene, og for eventuelle motstandstennkabler, den 
nominelle motstanden per meter:

11.  Lys- og lyssignalinnretninger

11.3.  Kort beskrivelse av eventuelle andre elektriske/elektroniske deler enn lamper:

12.  Forskjellig

12.8.  Beskrivelse av elektronisk utstyr i kjøretøyet som brukes til drift og betjening av redskap som er montert 
på kjøretøyet eller trekkes:

___________
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Angi toleranse.

____________
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Tillegg 1

Beskrivelse av kjøretøyet som er valgt til å representere typen:

Karosseritype:

Høyre- eller venstrestyrt:

Akselavstand:

Valgfrie deler:

_____________
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Tillegg 2

Relevant(e) prøvingsrapport(er) som produsenten eller godkjente/anerkjente laboratorier har framlagt for utarbeiding av 
EF-typegodkjenningsdokumentet.

____________
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VEDLEGG III

Opplysningsdokument nr. … i forbindelse med EF-typegodkjenning av en elektrisk/elektronisk delenhet med 
hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 2009/64/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 i A4-format eller brettet til den størrelsen. 

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, må det gis opplysninger om 
ytelse.

0.  ALLMENT

0.2.  Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.5.  Produsentens navn og adresse:

0.7.  Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter:

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

1.  DENNE ELEKTRISKE/ELEKTRONISKE DELENHETEN SKAL GODKJENNES SOM DEL/TEKNISK 
ENHET(1)

2.  EVENTUELLE BRUKSBEGRENSNINGER OG VILKÅR FOR MONTERING:

____________

(1) Stryk det som ikke passer.
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Tillegg 1

Beskrivelse av den elektriske/elektroniske enheten som er valgt til å representere typen:

_______
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Tillegg 2

Relevant(e) prøvingsrapport(er) som produsenten eller godkjente/anerkjente laboratorier har framlagt for utarbeiding av 
EF-typegodkjenningsdokumentet.

__________
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VEDLEGG IV

MØNSTER

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

«KJØRETØY»

MYNDIGHETENS STEMPEL

Melding om:

– EF-typegodkjenning(1) 

– utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

– nektelse av EF-typegodkjenning(1)

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

av en kjøretøytype i henhold til direktiv 2009/64/EF.

EF-typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelse:

AVSNITT I

0.2.  Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.  Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet / delen / den tekniske enheten(1)(2):

0.3.1.  Merkingens plassering:

0.4.  Kjøretøy:

0.5.  Produsentens navn og adresse:

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

AVSNITT II

1.  Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tillegget

2.  Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:

3.  Prøvingsrapportens dato:

4.  Prøvingsrapportens nummer:

5.  Eventuelle merknader: Se tillegget

6.  Sted:

7.  Dato:

8.  Underskrift:

9.  Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er levert godkjenningsmyndigheten, og som utleveres på 
anmodning, er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den type kjøretøy, del eller teknisk enhet 

som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (for eksempel 
ABC??123??).
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Tillegg til EF-typegodkjenningsdokument nr. … om typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til  
direktiv 2009/64/EF

1.  Tilleggsopplysninger

1.1.  Særlige innretninger i henhold til vedlegg VI til dette direktiv (eventuelt): (for eksempel …)

1.2.  Det elektriske anleggets nominelle spenning: ... V, positiv/negativ kopling til jord

1.3.  Karosseritype:

1.4.  Liste over elektroniske systemer som er montert i det eller de kjøretøyene som er prøvd, ikke begrenset til 
punktene i opplysningsdokumentet (se tillegg 1 til vedlegg II):

1.5.  Godkjent/anerkjent laboratorium (i henhold til dette direktiv) som er ansvarlig for prøvingene:

5.  Merknader:

 (for eksempel gyldig for både høyre- og venstrestyrte kjøretøyer)

___________
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VEDLEGG V

MØNSTER

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

«ELEKTRISK/ELEKTRONISK DELENHET»

MYNDIGHETENS STEMPEL

Melding om:

– EF-typegodkjenning(1)

– utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

– nektelse av EF-typegodkjenning(1)

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

av en type del / teknisk enhet(1) i henhold til direktiv 2009/64/EF.

EF-typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelse:

AVSNITT I

0.2.  Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.  Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet / delen / den tekniske enheten(1)(2):

0.3.1.  Merkingens plassering:

0.4.  Kjøretøy:

0.5.  Produsentens navn og adresse:

0.7.  Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter:

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

AVSNITT II

1.  Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tillegget

2.  Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:

3.  Prøvingsrapportens dato:

4.  Prøvingsrapportens nummer:

5.  Eventuelle merknader: Se tillegget

6.  Sted:

7.  Dato:

8.  Underskrift:

9.  Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er levert godkjenningsmyndigheten, og som utleveres på 
anmodning, er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den type kjøretøy, del eller teknisk enhet 

som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (for eksempel 
ABC??123??).
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Tillegg til EF-typegodkjenningsdokument nr. … om typegodkjenning av en elektrisk/elektronisk delenhet i 
henhold til direktiv 2009/64/EF

1.  Tilleggsopplysninger

1.1.  Det elektriske anleggets nominelle spenning: ... V

1.2.  Denne elektriske/elektroniske delenheten kan brukes på enhver kjøretøytype med følgende begrensninger:

1.2.1.  Eventuelle monteringsvilkår:

1.3.  Denne elektriske/elektroniske delenheten kan bare brukes på følgende kjøretøytyper:

1.3.1. Eventuelle monteringsvilkår:

1.4.  Følgende særskilte prøvingsmetode(r) og følgende frekvensbånd er benyttet for å bestemme immuniteten (angi 
nøyaktig hvilken av metodene fra vedlegg XI som er benyttet):

1.5.  Godkjent/anerkjent laboratorium (i henhold til dette direktiv) som er ansvarlig for prøvingen:

5.  Merknader:

_____________
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VEDLEGG VI

METODE FOR MÅLING AV BREDBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA KJØRETØYER

1.  ALLMENT

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i dette vedlegg, får anvendelse bare på kjøretøyer.

1.2.  Måleutstyr

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1 (93) fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 
(CISPR).

 I dette vedlegg skal det benyttes en kvasitoppdetektor til å måle bredbåndet elektromagnetisk stråling, 
eller dersom det brukes en toppdetektor, skal det benyttes en passende korreksjonsfaktor, avhengig av 
tenningsfrekvensen.

1.3.  Prøvingsmetode

 Denne prøvingen er beregnet på måling av bredbåndet elektromagnetisk stråling fra systemer med gnisttenning 
og elektriske motorer (elektriske trekkmotorer, motorer i varme- eller avisingsanlegg, drivstoffpumper, 
vannpumper osv.) som er fast montert i kjøretøyet.

 To alternative avstander for referanseantenner er tillatt: 10 eller 3 m fra kjøretøyet. I begge tilfellene skal 
kravene i nr. 3 være oppfylt.

2.  RESULTATER

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (μV/m) i båndbredden 120 kHz. Dersom den faktiske 
båndbredden B (uttrykt i kHz) på måleapparatet avviker fra 120 kHz, skal de avleste verdiene i μV/m omregnes 
til båndbredden 120 kHz ved å multiplisere med faktoren 120/B.

3.  MÅLESTED

 Det er tillatt å ha andre måleantenner innenfor måleområdet, i en avstand på minst 10 m fra både den mottakende 
antennen og kjøretøyet som prøves, forutsatt at det kan godtgjøres at prøvingsresultatene ikke påvirkes av dette.

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene 

tillegg 1 enn kravet til avstand mellom antennen og kjøretøyet og til antennens høyde. For slike anlegg må 
heller ikke strålingen fra omgivelsene kontrolleres før eller etter prøvingen som angitt i nr. 3.4.

3.4.  Omgivelser

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke 
målingen, skal målinger foretas før og etter selve prøvingen. Dersom kjøretøyet er på plass når målingen 

målingene fra omgivelsene i betydelig grad, for eksempel ved å fjerne kjøretøyet fra prøvingsområdet, ta ut 
tenningsnøkkelen eller kople ut batterier. Ved begge målingene skal støyen eller signalene utenfra være minst 
10 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i henholdsvis vedlegg I nr. 6.2.2.1 eller 6.2.2.2, bortsett fra for 
tilsiktede smalbåndssendinger i omgivelsene.
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4.  KJØRETØYETS TILSTAND UNDER PRØVINGENE

4.1.  Motor

 Motoren skal gå med normal driftstemperatur og girkassen skal være i fristilling. Dersom dette av praktiske 
grunner ikke er mulig, kan produsenten og prøvingsmyndighetene i fellesskap bli enige om alternative 
løsninger.

 Det skal sikres at innretningen som gir egnet motorturtall under prøvingen, ikke påvirker den elektromagnetiske 
strålingen. Ved hver måling skal motorens turtall være:

Motortype
Målemetode

Kvasitopp Topp

Elektrisk tenning Motorturtall Motorturtall

Én sylinder 2 500 o/min ± 10 % 2 500 o/min ± 10 %

Flere sylindrer 1 500 o/min ± 10 % 1 500 o/min ± 10 %

4.2.  Prøving skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på kjøretøyet eller innen ti minutter etter at slik 
nedbør har stanset.

5.  ANTENNETYPE, PLASSERING OG RETNING

5.1.  Antennetype

 Enhver antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen. Metoden beskrevet i CISPR-
publikasjon nr. 12, 3. utgave, tillegg A, kan brukes til å kalibrere antennen.

5.2.  Målehøyde og -avstand

5.2.1.  Høyde

5.2.1.1. Prøving i 10 m avstand

 Antennens fasemidtpunkt skal være 3,00 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på.

5.2.1.2.  Prøving i 3 m avstand

 Antennens fasemidtpunkt skal være 1,80 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på.

5.2.2.  Måleavstand

5.2.2.1.  Prøving i 10 m avstand

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss eller fra et annet passende punkt som er bestemt under kalibreringen 

5.2.2.2.  Prøving i 3 m avstand

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss eller fra et annet passende punkt som er bestemt under kalibreringen 

5.2.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, 

materiale mellom den mottakende antennen og kjøretøyet som prøves.
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5.3.  Antennens plassering i forhold til kjøretøyet

 Antennen skal plasseres vekselvis på venstre og høyre side av kjøretøyet, parallelt med kjøretøyets symmetriplan 

bakakselens midtpunkt.

5.4.  Antennens retning

 I hvert av målepunktene skal det avleses verdier med antennen i både vannrett og loddrett polarisasjon (se 

5.5.  Avleste verdier

måleresultatet for den aktuelle frekvensen.

6.  FREKVENSER

6.1.  Målinger

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. For å kontrollere at kjøretøyet oppfyller kravene i 
dette vedlegg, skal prøvingsmyndigheten foreta prøvinger i inntil 13 frekvenser i dette området, for eksempel 45, 
65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz. Dersom grenseverdien overskrides under 
prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at dette skyldes kjøretøyet og ikke støy fra omgivelsene.

6.1.1.  Grenseverdiene gjelder i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz.

6.1.2.  Målingene kan gjennomføres med kvasitoppdetektor eller toppdetektor. Grenseverdiene angitt i vedlegg I 
nr. 6.2. og 6.5, gjelder for kvasitoppdetektorer. Dersom det benyttes toppmåling, legges det til 38 dB for 1 MHz 
båndbredde, eller det trekkes fra 22 dB for 1 kHz båndbredde.

6.2.  Toleranser

Enkeltfrekvens (MHz) Toleranse (MHz)

45, 65, 90, 120, 150, 190 og 230 ± 5

280, 380, 450, 600, 750 og 900 ± 20

 Toleransene gjelder for de oppgitte frekvensene og har som hensikt å unngå forstyrrelser fra sendinger på eller 
nær de nominelle enkeltfrekvensene under målingen.

_______________
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Tillegg 1

Figur 1

PRØVINGSOMRÅDE FOR TRAKTOR
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Figur 2

ANTENNENS PLASSERING I FORHOLD TIL TRAKTOREN

________
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VEDLEGG VII

METODE FOR MÅLING AV SMALBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA KJØRETØYER

1.  ALLMENT

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i dette vedlegg, får anvendelse bare på kjøretøyer.

1.2.  Måleutstyr

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1 (93) fra Den internasjonale spesialkomité for 
radiostøy (CISPR).

 I dette vedlegg skal det benyttes en middelverdidetektor eller en toppdetektor til måling av smalbåndet 
elektromagnetisk stråling.

1.3.  Prøvings metode

1.3.1.  Formålet med denne prøvingen er å måle smalbåndet elektromagnetisk stråling, for eksempel fra 
mikroprosessorbaserte systemer eller en annen smalbåndskilde.

1.3.2.  Som et første trinn skal strålingsnivået i FM-frekvensbåndet (88-108 MHz) måles ved kjøretøyets radioantenne 
med det utstyret som er angitt i nr. 1.2. Dersom nivået angitt i vedlegg I nr. 6.3.2.4 ikke overskrides, skal 
kjøretøyet anses å oppfylle kravene i dette vedlegg innenfor dette frekvensbåndet, og det er ikke nødvendig å 
gjennomføre en fullstendig prøving.

1.3.3.  Ved gjennomføringen av den fullstendige prøvingen er to alternative antenneavstander tillatt: 10 eller 3 m fra 
kjøretøyet. I begge tilfellene skal kravene i nr. 3 i dette vedlegg være oppfylt.

2.  RESULTATER

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (μV/m).

3.  MÅLESTED

til vedlegg VI).

 Det er tillatt å ha andre måleantenner innenfor prøvingsområdet, i en avstand på minst 10 m fra både den 
mottakende antennen og kjøretøyet som prøves, forutsatt at det kan godtgjøres at prøvingsresultatene ikke 
påvirkes av dette.

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene 

tillegg 1 til vedlegg VI enn kravet til avstand mellom antennen og kjøretøyet og til antennens høyde. For slike 
anlegg må heller ikke strålingen fra omgivelsene kontrolleres før eller etter prøvingen som angitt i nr. 3.4 i 
dette vedlegg.

3.4.  Omgivelser

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke 
målingen, skal målinger fra omgivelsene foretas før og etter selve prøvingen. Det vil være nødvendig å sikre 
at eventuell stråling fra kjøretøyet ikke påvirker målingene fra omgivelsene i betydelig grad, for eksempel ved 
å fjerne kjøretøyet fra prøvingsområdet, ta ut tenningsnøkkelen eller kople ut batterier. Ved begge målingene 
skal støyen eller signalene utenfra være minst 10 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i henholdsvis 
vedlegg I nr. 6.3.2.1 eller 6.3.2.2, bortsett fra for tilsiktede smalbåndssendinger i omgivelsene.
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4.  KJØRETØYETS TILSTAND UNDER PRØVINGENE

4.1.  Kjøretøyets elektroniske systemer skal være i normal drift og kjøretøyet skal stå stille.

4.2.  Tenningen skal være slått på. Motoren skal ikke være i drift.

4.3.  Måling skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på kjøretøyet eller innen ti minutter etter at slik 
nedbør har stanset.

5.  ANTENNETYPE, PLASSERING OG RETNING

5.1.  Antennetype

 Enhver antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen. Metoden beskrevet i 
CISPR-publikasjon nr. 12, 3. utgave, tillegg A, kan brukes til å kalibrere antennen.

5.2.  Målehøyde og -avstand

5.2.1.  Høyde

5.2.1.1.  Prøving i 10 m avstand

 Antennens fasemidtpunkt skal være 3,00 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på.

5.2.1.2.  Prøving i 3 m avstand

 Antennens fasemidtpunkt skal være 1,80 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på.

5.2.2.  Måleavstand

5.2.2.1.  Prøving i 10 m avstand

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss eller fra et annet passende punkt som er bestemt under 

5.2.2.2.  Prøving i 3 m avstand

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss eller fra et annet passende punkt som er bestemt under 

5.2.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, 

materiale mellom den mottakende antennen og kjøretøyet som prøves.

5.3.  Antennens plassering i forhold til kjøretøyet

 Antennen skal plasseres vekselvis på venstre og høyre side av kjøretøyet, parallelt med kjøretøyets 

5.4.  Antennens retning

 I hvert av målepunktene skal det avleses verdier med antennen i både vannrett og loddrett polarisasjon (se 
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5.5.  Avleste verdier

måleresultatet for den aktuelle frekvensen.

6.  FREKVENSER

6.1. Målinger

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. Dette området skal deles inn i 13 frekvensbånd. 
I hvert bånd foretas måling ved én frekvens for å kontrollere at strålingen ligger innenfor pålagte grenser. For 
å kontrollere at kjøretøyet oppfyller kravene i dette vedlegg, skal prøvingsmyndigheten foreta prøving ved én 
slik frekvens i hvert av disse 13 frekvensbåndene:

 30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400- 520, 520-660, 660-820, 
820-1 000 MHz.

 Dersom grenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at dette 
skyldes kjøretøyet og ikke bakgrunnsstøy.

__________



30.4.2015 Nr. 25/285EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG VIII

METODE FOR PRØVING AV KJØRETØYERS IMMUNITET MOT ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

1.  ALLMENT

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i dette vedlegg, får anvendelse bare på kjøretøyer.

1.2.  Prøvings metode

 Formålet med denne prøvingen er å påvise immuniteten mot forringelse i den direkte kontrollen av kjøretøyet. 
Kjøretøyet skal utsettes for elektromagnetiske felter som beskrevet i dette vedlegg. Kjøretøyet skal overvåkes 
under prøvingen.

2.  RESULTATER

 For prøvingen beskrevet i dette vedlegg, skal feltstyrken uttrykkes i volt/m.

3.  MÅLESTED

Prøvingsanlegget skal oppfylle (nasjonale) juridiske krav med hensyn til stråling fra elektromagnetiske 
signaler.

 Det skal sikres at kontroll- og overvåkingsutstyret ikke påvirkes av strålingsfeltene på en slik måte at 
prøvingene blir ugyldige.

4.  KJØRETØYETS TILSTAND UNDER PRØVINGENE

4.1.  Kjøretøyet skal være ulastet, med unntak av nødvendig prøvingsutstyr.

4.1.1.  Motoren skal drive drivhjulene normalt med en konstant hastighet som tilsvarer 75 % av kjøretøyets høyeste 
hastighet, dersom det ikke foreligger noen teknisk grunn til at produsenten velger en annen hastighet. 
Kjøretøyets motor skal være belastet med et passende dreiemoment. Dersom det er nødvendig, kan 
drivakslene frakoples (for eksempel for kjøretøyer med mer enn to aksler), forutsatt at de ikke driver deler 
som kan forårsake forstyrrelser.

4.1.2.  Frontlyktene skal ha nærlyset tent.

4.1.3.  Lyktene for venstre eller høyre retningslys skal være i funksjon.

4.1.4.  Alle andre systemer som påvirker førerens kontroll over kjøretøyet, skal være i drift som i kjøretøyets normale 
driftstilstand.

4.1.5.  Kjøretøyet skal ikke være elektrisk tilknyttet prøvingsområdet, og det skal ikke opprettes noen forbindelse til 
kjøretøyet fra noe utstyr, unntatt det som kreves i nr. 4.1.1 eller 4.2. Dekkenes kontakt med prøvingsområdets 
underlag skal ikke anses som en elektrisk forbindelse.

og som ikke virker under forholdene beskrevet i nr. 4.1, kan produsenten inngi en rapport eller annen 
tilleggsdokumentasjon til prøvingsmyndigheten som viser at kjøretøyets elektriske/elektroniske system 
oppfyller kravene i dette direktiv. Slik dokumentasjon skal inngå i typegodkjenningsdokumentene.

4.3.  Ved overvåkingen av kjøretøyet skal det bare benyttes utstyr som ikke skaper forstyrrelser. Kjøretøyets 
utvendige del og kupé skal overvåkes for å avgjøre om kravene i dette vedlegg er oppfylt (for eksempel ved 
bruk av videokamera).
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4.4.  Kjøretøyet skal normalt vende mot en fast antenne. Dersom de elektroniske styreenhetene og tilhørende 

kjøretøyet vendt bort fra antennen. For lange kjøretøyer (dvs. unntatt personbiler og lette nyttekjøretøyer) 
som har elektroniske styreenheter og tilhørende ledninger hovedsakelig mot midten av kjøretøyet, kan det 

ligge på kjøretøyets midtpunkt i lengderetningen, eller på et punkt langs kjøretøyets side valgt av produsenten 
og vedkommende myndighet i fellesskap, etter vurdering av de elektroniske systemenes plassering og 
ledningsnettets utforming.

skal angis i prøvingsrapporten.

5.  FELTGENERATORENS TYPE, PLASSERING OG RETNING

5.1.  Type feltgenerator

5.1.1.  Det skal velges type(r) feltgenerator(er) som gir den ønskede feltstyrken i referansepunktet (se nr. 5.4) ved de 
aktuelle frekvensene.

5.1.2.  Feltgeneratoren(e) kan være en antenne/antenner eller en overføringslinje (TLS).

5.1.3.  Enhver feltgenerators konstruksjon og retning skal være slik at det produserte feltet polariseres fra 20 til 
1 000 MHz vannrett eller loddrett.

5.2.  Målehøyde og -avstand

5.2.1.  Høyde

5.2.1.1.  Antennens fasemidtpunkt skal ikke være mindre enn 1,5 m over det planet kjøretøyet står på, eller ikke 
mindre enn 2,0 m over det planet kjøretøyet står på dersom høyden på kjøretøyets tak overstiger 3 m.

5.2.2.  Måleavstand

5.2.2.1.  Tilnærmet reelle driftsvilkår oppnås best ved å plassere feltgeneratoren så langt unna kjøretøyet som praktisk 
mulig. Denne avstanden vil typisk være mellom 1 og 5 m.

enn 1,0 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke mindre enn 1,5 m fra det lukkede 

prøves.

5.3.  Antennens plassering i forhold til kjøretøyet

5.3.2.  Feltgeneratoren skal plasseres på kjøretøyets midtlinje (symmetriplan i lengderetningen).

av kjøretøyet enn 0,5 m.

kjøretøyets lengde.
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5.4.  Referansepunkt

5.4.1.  Med referansepunkt menes i dette vedlegg det punktet der feltstyrken skal fastsettes, og det skal bestemmes 
slik:

5.4.1.1.  minst 2 m i vannrett retning fra antennens fasemidtpunkt, eller minst 1 m i loddrett retning fra overføringslinjens 
strålingsdeler,

5.4.1.2.  på kjøretøyets midtlinje (symmetriplan i lengderetningen),

5.4.1.3.  i en høyde på 1,0 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på, eller 2,0 ± 0,05 m dersom kjøretøyer i 
modellserien har en minste takhøyde på over 3,0 m,

5.4.1.4.  ved stråling forfra, enten:

– 1,0 ± 0,2 m inne i kjøretøyet, målt fra skjæringspunktet mellom frontruten og motorpanseret (punkt C i 
tillegg 1), eller

– 0,2 ± 0,2 m fra midtlinjen til traktorens foraksel målt mot traktorens midtpunkt (punkt D i tillegg 2),

 idet den verdien velges som plasserer referansepunktet nærmest antennen,

5.4.1.5.  ved stråling bakfra, enten:

– 1,0 ± 0,2 m inne i kjøretøyet, målt fra skjæringspunktet mellom frontruten og motorpanseret (punkt C i 
tillegg 1), eller

– 0,2 ± 0,2 m fra midtlinjen til traktorens bakaksel målt mot traktorens midtpunkt (punkt D i tillegg 2),

 idet den verdien velges som plasserer referansepunktet nærmest antennen.

5.5.  Dersom det velges å utsette den bakre delen av kjøretøyet for stråling, skal referansepunktet fastsettes 
som i nr. 5.4. Kjøretøyet skal da stå med fronten vendt bort fra antennen og plasseres som om det var blitt 

karosseridel forblir den samme. Dette er vist i tillegg 3.

6.  PRØVINGSKRAV

6.1.  Frekvensområde, varighet, polarisasjon

 Kjøretøyet skal utsettes for elektromagnetisk stråling i frekvensområdet 20-1 000 MHz.

6.1.1.  For å kontrollere at kjøretøyet oppfyller kravene i dette vedlegg, skal kjøretøyet prøves ved inntil 
14 enkeltfrekvenser i dette området, for eksempel:

 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz.

 Utstyrets reaksjonstid under prøvingen skal vurderes og prøvingens varighet skal være tilstrekkelig til at 
utstyret under prøvingen kan reagere under normale forhold. Uansett skal den ikke være under to sekunder.

6.1.2.  Det skal benyttes én polarisasjonsmåte for hver frekvens — se nr. 5.1.3.

6.1.4.  Dersom et kjøretøy ikke består prøvingen i nr. 6.1.1, må det kontrolleres om svikten skjedde under relevante 
prøvingsforhold og ikke skyldes forekomst av ukontrollerte felter.
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7.  PRODUKSJON AV NØDVENDIG FELTSTYRKE

7.1.  Prøvingsmetode

7.1.1.  Den såkalte substitusjonsmetoden skal benyttes for å opprette de nødvendige prøvingsfeltnivåene.

7.1.2.  Kalibreringsfase

 For hver prøvingsfrekvens skal feltgeneratoren tilføres tilstrekkelig effekt til å produsere den nødvendige 

dette nivået for tilført effekt, eller en annen parameter som er direkte knyttet til den tilførte effekten som 
er nødvendig for å bestemme feltet, skal måles og resultatene registreres. Prøvingsfrekvensene skal ligge 
i området 20-1 000 MHz. Kalibreringen skal begynne ved 20 MHz og fortsette ved stadig høyere trinn 
som ikke er større enn 2 % av foregående frekvens, opp til 1 000 MHz. Disse resultatene skal brukes 
ved typegodkjenningsprøvinger med mindre det oppstår endringer i innretninger eller utstyr som gjør det 
nødvendig å gjenta framgangsmåten.

7.1.3. Prøvingsfase

 Kjøretøyet skal deretter bringes inn i prøvingsanlegget og plasseres i samsvar med kravene i nr. 5. 

7.1.4.  Uansett hvilken parameter som ble valgt i nr. 7.1.2 for å bestemme feltet, skal den samme parameteren 
benyttes for å fastsette feltstyrken under prøvingen.

benyttet i forbindelse med framgangsmåten i nr. 7.1.2.

7.1.6.  Feltstyrkemåler

 Det skal brukes en egnet kompakt feltstyrkemåler for å bestemme feltstyrken under substitusjonsmetodens 
kalibreringsfase.

7.1.7.  I substitusjonsmetodens kalibreringsfase skal feltstyrkemålerens fasemidtpunkt være plassert i 
referansepunktet.

7.1.8.  Dersom det benyttes en kalibrert mottakerantenne som feltstyrkemåler, skal verdiene avleses i tre innbyrdes 
ortogonale retninger og den tilsvarende isotrope verdien anses som feltstyrken.

7.1.9.  For å ta hensyn til forskjellige kjøretøygeometrier kan det være nødvendig å fastsette en rekke 
antenneplasseringer eller referansepunkter for et gitt prøvingsanlegg.

7.2.  Feltstyrkens utbredelse

7.2.1.  I substitusjonsmetodens kalibreringsfase (før et kjøretøy tas inn på prøvingsområdet) skal feltstyrken i minst 
80 % av kalibreringstrinnene være minst 50 % av den nominelle feltstyrken på følgende steder:

a) for alle feltgeneratorer, 0,5 ± 0,05 m på hver side av referansepunktet på en linje som går gjennom 
referansepunktet i samme høyde som referansepunktet, og vinkelrett på kjøretøyets symmetriplan i 
lengderetningen,

b)  for overføringslinjer, 1,50 ± 0,05 m på en linje som går gjennom referansepunktet i samme høyde som 
referansepunktet og langs linjen til symmetriplanet i lengderetningen.

7.3.  Kammerets resonans

 Uten hensyn til vilkåret nevnt i nr. 7.2.1, skal prøvinger ikke gjennomføres ved kammerets resonansfrekvenser.

7.4.  Egenskaper ved prøvingssignalet som skal genereres

7.4.1.  Kurvens største utslag

 Prøvingssignalets største utslag skal være det samme som for en ikke-modulert sinusbølge hvis effektiv-verdi 



30.4.2015 Nr. 25/289EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7.4.2.  Prøvingssignalets bølgeform

 Prøvingssignalet skal være en sinusbølge med radiofrekvens, amplitudemodulert ved en sinusbølge på 1 kHz 
med en modulasjonsgrad m på 0,8 ± 0,04.

7.4.3.  Modulasjonsgrad

m = (kurvens største utslag – kurvens minste utslag)/(kurvens største utslag + kurvens minste utslag).

__________
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Tillegg 1
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Tillegg 2
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Tillegg 3

Egenskaper ved prøvingssignalet som skal genereres

________
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VEDLEGG IX

METODE FOR MÅLING AV BREDBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA ELEKTRISKE/
ELEKTRONISKE DELENHETER

1.  ALLMENT

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i dette vedlegg, kan få anvendelse på elektriske/elektroniske delenheter som 
siden kan monteres i kjøretøyer som er i samsvar med vedlegg VI.

1.2.  Måleutstyr

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1 (93) fra Den internasjonale spesialkomité for 
radiostøy (CISPR).

 I dette vedlegg skal det benyttes en kvasitoppdetektor til å måle bredbåndet elektromagnetisk stråling, eller 
dersom det brukes en toppdetektor, skal det benyttes en passende korreksjonsfaktor, avhengig av forstyrrelsens 
pulsfrekvens.

1.3.  Prøvingsmetode

 Formålet med denne prøvingen er å måle bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske 
delenheter.

2.  RESULTATER

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (μV/m) i båndbredden 120 kHz. Dersom den faktiske 
båndbredden B (uttrykt i kHz) på måleapparatet avviker fra 120 kHz, skal de avleste verdiene i μV/m 
omregnes til båndbredden 120 kHz ved å multiplisere med faktoren 120/B.

3.  MÅLESTED

3.1.  Målestedet skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1 (93) fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 
(CISPR) (se tillegg 1).

tillegg 1.

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene 
derfra og et godkjent utendørs målested. Lukkede prøvingsanlegg må ikke oppfylle andre dimensjonskrav i 
tillegg 1 enn kravet til avstand mellom antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, og til 

3.4.  Omgivelser

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke 
målingen, skal målinger foretas før og etter selve prøvingen. Ved begge disse målingene skal støyen eller 
signalene utenfra være minst 10 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i vedlegg I nr. 6.5.2.1, bortsett fra 
for tilsiktede smalbåndssendinger i omgivelsene.

4.  DEN ELEKTRISKE/ELEKTRONISKE DELENHETENS TILSTAND UNDER PRØVINGENE

4.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen være i normal driftstilstand.

4.2.  Måling skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på den elektriske/elektroniske delenheten som 
prøves, eller innen ti minutter etter at slik nedbør har stanset.
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4.3.  Prøvingsforberedelse

4.3.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og dens ledningsnett skal plasseres på støtter 50 ± 5 mm 
over et bord av tre eller et lignende ikke-ledende materiale. Dersom noen del av den elektriske/elektroniske 
delenheten er beregnet på å være elektrisk tilknyttet kjøretøyets metallkarosseri, skal imidlertid denne delen 
plasseres på en fundamentplate og være elektrisk tilknyttet denne. Fundamentplaten skal være en metallplate 
med en tykkelse på minst 0,5 mm. Platens minste dimensjon avhenger av størrelsen på den elektriske/
elektroniske delenheten som prøves, men skal gi mulighet for fordeling av den elektriske/elektroniske 

seg i en høyde på 1,0 ± 0,1 m over prøvingsanleggets underlag og være parallell med dette.

4.3.2.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal være plassert og tilkoplet i henhold til kravene. 
Strømforsyningsledningene skal plasseres langs, og innen 100 mm fra kanten på fundamentplaten/bordet 
nærmest antennen.

4.3.3.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal forbindes med jord i samsvar med produsentens 

4.3.4.  Minsteavstanden mellom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og alle andre ledende 
konstruksjoner, som veggene i et avskjermet rom (med unntak av fundamentplaten/bordet under 
prøvingsobjektet), skal være 1,0 m.

som skal være elektrisk tilknyttet fundamentplaten. Den elektriske tilførselsspenningen skal opprettholdes på 
± 10 % av enhetens nominelle driftsspenning. Eventuell rippelspenning, målt ved det kunstige nettets porter, 
skal være mindre enn 1,5 % av den nominelle driftsspenningen.

4.5.  Dersom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves består av mer enn én enhet, skal forbindelses-
kablene helst være de ledningene som er beregnet på å brukes i kjøretøyet. Dersom disse ikke er tilgjengelige, 
skal lengden mellom den elektroniske styreenheten og det kunstige nettet være 1 500 ± 75 mm.

 Alle ledninger skal termineres så realistisk som mulig, fortrinnsvis med reelle belastninger og aktuatorer.

 Dersom det kreves annet utstyr for normal drift av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal 
det kompenseres for dets del av den strålingen som måles.

5.  ANTENNETYPE, PLASSERING OG RETNING

5.1.  Antennetype

 Enhver lineært polarisert antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen.

5.2.  Målehøyde og -avstand

5.2.1.  Høyde

 Antennens fasemidtpunkt skal være 150 ± 10 mm over fundamentplaten.

5.2.2.  Måleavstand

 Den vannrette avstanden fra fasemidtpunktet, eller eventuelt antennens spiss, til kanten av fundamentplaten 

 Antennen skal plasseres parallelt med et plan som er vinkelrett på fundamentplaten og går gjennom den 
kanten av fundamentplaten som størstedelen av ledningene ligger langs.

5.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, 

materiale mellom den mottakende antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves.
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5.3.  Antennens retning og polarisasjon

 Ved målepunktet skal det avleses verdier med antennen i både loddrett og vannrett polarisasjon.

5.4.  Avleste verdier

 Den høyeste av de to avleste måleverdiene (i samsvar med nr. 5.3) for hver enkeltfrekvens skal anses som 
måleresultatet for den aktuelle frekvensen.

6.  FREKVENSER

6.1.  Målinger

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. En elektrisk/elektronisk delenhet anses for 
med høy grad av sannsynlighet å overholde de fastsatte grenseverdiene i hele frekvensområdet dersom den 
overholder de fastsatte grenseverdiene ved følgende 13 frekvenser: 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 
450, 600, 750 og 900 MHz.

 Dersom referansegrenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at 
dette skyldes den elektriske/elektroniske delenheten og ikke bakgrunnsstøy.

6.1.1.  Grenseverdiene gjelder i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz.

6.1.2.  Målingene kan gjennomføres med kvasitoppdetektor eller toppdetektor. Grenseverdiene angitt i vedlegg I 
nr. 6.2. og 6.5, gjelder for kvasitoppdetektorer. Dersom det benyttes toppmåling, legges det til 38 dB for 
1 MHz båndbredde eller det trekkes fra 22 dB for 1 kHz båndbredde.

6.2.  Toleranser

Enkeltfrekvens
(MHz)

Toleranse
(MHz)

45, 65, 90, 120, 150, 190 og 230 ± 5

280, 380, 450, 600, 750 og 900 ± 20

 Toleransene gjelder for de oppgitte frekvensene og har som hensikt å unngå forstyrrelser fra sendinger på 
eller nær de nominelle enkeltfrekvensene under målingen.

___________
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Tillegg 1

Avgrensning av prøvingsområdet for elektriske/elektroniske delenheter
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Tillegg 2

 

Figur 1

Elektromagnetisk stråling fra en elektrisk/elektronisk delenhet – prøvingsoppstilling (sett ovenfra)
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Figur 2

Elektromagnetisk stråling fra en elektrisk/elektronisk delenhet – loddrett snitt sett fra siden gjennom prøvingsbenkens 
plan

____________
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VEDLEGG X

METODE FOR MÅLING AV SMALBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA ELEKTRISKE/
ELEKTRONISKE DELENHETER

1.  ALLMENT

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i dette vedlegg, kan få anvendelse på elektriske/elektroniske delenheter.

1.2.  Måleutstyr

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1 (93) fra Den internasjonale spesialkomité for 
radiostøy (CISPR).

 I dette vedlegg skal det benyttes en middelverdidetektor eller en toppdetektor til måling av smalbåndet 
elektromagnetisk stråling.

1.3.  Prøvings metode

1.3.1.  Formålet med denne prøvingen er å måle smalbåndet elektromagnetisk stråling som kan komme fra 
mikroprosessorbaserte systemer.

1.3.2.  Innledningsvis (de første to-tre minuttene) kan det etter at en polarisasjon av antennen er valgt, foretas 
gjennomsøking av frekvensområdet bestemt i nr. 6.1, ved bruk av en frekvensspektrumanalysator for å påvise 
frekvenser med maksimal stråling. Dette kan være til hjelp ved valg av de frekvensene som prøvingene 
foretas ved (se nr. 6).

2.  RESULTATER

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (μV/m).

3.  MÅLESTED

3.1.  Målestedet skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1 (93) fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 
(CISPR) (se tillegg 1 til vedlegg IX).

tillegg 1 til vedlegg IX.

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene 
derfra og et utendørs målested. Lukkede prøvingsanlegg må ikke oppfylle andre dimensjonskrav i tillegg 1 til 
vedlegg IX enn kravet til avstand mellom antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, og 

3.4.  Omgivelser

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke 
målingen, skal målinger foretas før og etter selve prøvingen. Ved begge disse målingene skal støyen eller 
signalene utenfra være minst 10 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i vedlegg I nr. 6.6.2.1, bortsett fra 
for tilsiktede smalbåndssendinger i omgivelsene.

4.  DEN ELEKTRISKE/ELEKTRONISKE DELENHETENS TILSTAND UNDER PRØVINGENE

4.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen være i normal driftstilstand.

4.2.  Måling skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på den elektriske/elektroniske delenheten som 
prøves, eller innen ti minutter etter at regn eller annen nedbør har stanset.
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4.3.  Prøvingsforberedelse

4.3.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og dens ledningsnett skal plasseres på støtter 50 ± 5 mm 
over et bord av tre eller et lignende ikke-ledende materiale. Dersom noen del av den elektriske/elektroniske 
delenheten er beregnet på å være elektrisk tilknyttet kjøretøyets metallkarosseri, skal imidlertid denne delen 
plasseres på en fundamentplate og være elektrisk tilknyttet denne.

 Fundamentplaten skal være en metallplate med en tykkelse på minst 0,5 mm. Platens minste dimensjon 
avhenger av størrelsen på den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, men skal gi mulighet for 
fordeling av den elektriske/elektroniske delenhetens ledningsnett og deler. Fundamentplaten skal være koplet 

parallell med dette.

4.3.2.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal være plassert og tilkoplet i henhold til kravene. 
Strømforsyningsledningene skal plasseres langs, og innen 100 mm fra kanten på fundamentplaten/bordet 
nærmest antennen.

4.3.3.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal forbindes med jord i samsvar med produsentens 

4.3.4.  Minsteavstanden mellom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og alle andre ledende 
konstruksjoner, som veggene i et avskjermet rom (med unntak av fundamentplaten/bordet under 
prøvingsobjektet), skal være 1,0 m.

nett som skal være elektrisk tilknyttet fundamentplaten. Den elektriske tilførselsspenningen skal opprettholdes 
på ± 10 % av enhetens nominelle driftsspenning. Eventuell rippelspenning, målt ved det kunstige nettets 
porter, skal være mindre enn 1,5 % av den nominelle driftsspenningen.

4.5.  Dersom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves består av mer enn én enhet, skal forbindelseskablene 
helst være de ledningene som er beregnet på å brukes i kjøretøyet. Dersom disse ikke er tilgjengelige, skal 
lengden mellom den elektroniske styreenheten og det kunstige nettet være 1 500 ± 75 mm. Alle ledninger 
skal termineres så realistisk som mulig, fortrinnsvis med reelle belastninger og aktuatorer. Dersom det kreves 
annet utstyr for normal drift av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal det kompenseres for 
dets del av den strålingen som måles.

5.  ANTENNETYPE, PLASSERING OG RETNING

5.1.  Antennetype

 Enhver lineært polarisert antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen.

5.2.  Målehøyde og -avstand

5.2.1.  Høyde

 Antennens fasemidtpunkt skal være 150 ± 10 mm over fundamentplaten.

5.2.2.  Måleavstand

 Den vannrette avstanden fra fasemidtpunktet, eller eventuelt antennens spiss, til kanten av fundamentplaten 

 Antennen skal plasseres parallelt med et plan som er vinkelrett på fundamentplaten og går gjennom den 
kanten av fundamentplaten som størstedelen av ledningene ligger langs.

5.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, 

materiale mellom den mottakende antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves.

5.3.  Antennens retning og polarisasjon

 Ved målepunktet skal det avleses verdier med antennen i både loddrett og vannrett polarisasjon.
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5.4.  Avleste verdier

 Den høyeste av de to avleste måleverdiene (i samsvar med nr. 5.3) for hver enkeltfrekvens skal anses som 
måleresultatet for den aktuelle frekvensen.

6.  FREKVENSER

6.1.  Målinger

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. Dette området skal deles inn i 13 frekvensbånd. 
I hvert bånd foretas måling ved én frekvens for å kontrollere at strålingen ligger innenfor pålagte grenser. For 
å kontrollere at den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, oppfyller kravene i dette vedlegg, skal 
prøvingsmyndigheten foreta prøving ved én slik frekvens i hvert av disse 13 frekvensbåndene:

 30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400- 520, 520-660, 660-820, 
820-1 000 MHz.

 Dersom referansegrenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at 
dette skyldes den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, og ikke bakgrunnsstøy.

6.2.  Dersom det under første fase, som kan være foretatt etter metoden beskrevet i nr. 1.3, konstateres at den 
smalbåndede elektromagnetiske strålingen for et bånd som er angitt i nr. 6.1, ligger minst 10 dB under 
referansegrenseverdien, skal den elektriske/elektroniske delenheten anses å oppfylle kravene i dette vedlegg 
med hensyn til det aktuelle frekvensbåndet.

__________
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VEDLEGG XI

METODE(R) FOR PRØVING AV ELEKTRISKE/ELEKTRONISKE DELENHETERS IMMUNITET MOT 
ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

1.  ALLMENT

1.1.  Prøvingsmetoden(e) beskrevet i dette vedlegg, kan få anvendelse på elektriske/elektroniske delenheter.

1.2.  Prøvingsmetoder

1.2.1.  Elektriske/elektroniske delenheter kan etter produsentens valg oppfylle de kravene som hvilken som helst 
kombinasjon av prøvingsmetodene omhandlet nedenfor fastsetter, forutsatt at hele frekvensområdet angitt i 
nr. 5.1, er omfattet.

– Stripline-prøving: se tillegg 1

– Prøving med strømtilførsel: se tillegg 2

– TEM-celleprøving: se tillegg 3

– Prøving i fritt felt: se tillegg 4

1.2.2.  Som følge av stråling fra elektromagnetiske felter under disse prøvingene, skal all prøving foretas i et 
avskjermet område (TEM-cellen er et avskjermet område).

2.  RESULTATER

For prøvingene beskrevet i dette vedlegg, skal feltstyrken uttrykkes i volt/m og tilført strøm i milliampere.

3.  MÅLESTED

3.1.  Prøvingsanlegget skal være i stand til å frambringe det nødvendige prøvingssignalet i frekvensområdene 

elektromagnetiske signaler.

3.2.  Måleutstyret skal plasseres utenfor kammeret.

4.  DEN ELEKTRISKE/ELEKTRONISKE DELENHETENS TILSTAND UNDER PRØVINGENE

4.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen være i normal driftstilstand. Den skal plasseres 
som angitt i dette vedlegg, med mindre individuelle prøvingsmetoder krever en annen plassering.

som skal være elektrisk tilknyttet jord. Den elektriske tilførselsspenningen skal opprettholdes på ± 10 % av 
enhetens nominelle driftsspenning. Eventuell rippelspenning, målt ved det kunstige nettets porter, skal være 
mindre enn 1,5 % av den nominelle driftsspenningen.

4.3.  Alt annet utstyr som kreves for driften av den elektriske/elektroniske delenheten under prøvingen, skal være 
på plass under kalibreringen. Avstanden mellom annet utstyr og referansepunktet skal under kalibreringen 
være minst 1 m.

4.4.  For å sikre at det oppnås reproduserbare resultater når prøvinger og målinger gjentas, skal signalgeneratorutstyret 

7.3.2.3, 8.4, 9.2 og 10.2).

4.5.  Dersom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves består av mer enn én enhet, skal forbindelseskablene 
helst være de ledningene som er beregnet på å brukes i kjøretøyet. Dersom disse ikke er tilgjengelige, skal 
lengden mellom den elektroniske styreenheten og det kunstige nettet være 1 500 ± 75 mm. Alle ledninger skal 
termineres så realistisk som mulig, fortrinnsvis med reelle belastninger og aktuatorer.
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5.  FREKVENSOMRÅDE OG VARIGHET

5.1.  Målinger skal foretas i frekvensområdet 20-1 000 MHz.

5.2.  For å kontrollere at den eller de elektriske/elektroniske delenhetene oppfyller kravene i dette vedlegg, skal 
prøvingene foretas ved inntil 14 enkeltfrekvenser i dette området, for eksempel:

27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz.

Utstyrets reaksjonstid under prøvingen skal vurderes og prøvingens varighet skal være tilstrekkelig til at 
utstyret under prøvingen kan reagere under normale forhold. Uansett skal den ikke være under to sekunder.

6.  EGENSKAPER VED PRØVINGSSIGNALET SOM SKAL GENERERES

6.1.  Kurvens største utslag

Prøvingssignalets største utslag skal være det samme som for en ikke-modulert sinusbølge hvis effektiv-verdi 

6.2.  Prøvingssignalets bølgeform

Prøvingssignalet skal være en sinusbølge med radiofrekvens, amplitudemodulert ved en sinusbølge på 1 kHz 
med en modulasjonsgrad m på 0,8 ± 0,04.

6.3.  Modulasjonsgrad

m = (kurvens største utslag — kurvens minste utslag)/(kurvens største utslag + kurvens minste utslag)

7.  STRIPLINE-PRØVING

7.1.  Prøvings metode

Denne prøvingsmetoden består i at ledningsnettet som forbinder delene i en elektrisk/elektronisk delenhet 
med hverandre, utsettes for felter med en bestemt styrke.

7.2.  Måling av feltstyrken i stripline-kretsen

Ved hver enkelt ønsket prøvingsfrekvens skal stripline-kretsen tilføres tilstrekkelig effekt til å produsere 
den nødvendige feltstyrken i prøvingsområdet uten den elektriske/elektroniske delenheten, og dette 
nivået for tilført effekt, eller en annen parameter som er direkte knyttet til den tilførte effekten som er 
nødvendig for å bestemme feltet, skal måles og resultatene registreres. Disse resultatene skal brukes ved 
typegodkjenningsprøvinger med mindre det oppstår endringer i innretninger eller utstyr som gjør det 

aktive lederen, sentrert i langsgående, tverrgående og loddrett retning. Huset med sondens elektroniske deler 

7.3.  Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves

7.3.1.  150 mm stripline-prøving

Prøvingsmetoden gir mulighet for dannelsen av homogene felter mellom en aktiv leder (stripline-impedans 

inn. Den eller de elektroniske styreenhetene til den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal 
plasseres på fundamentplaten, men utenfor striplinen med en av sine kanter parallelt med striplinens aktive 
leder. Den skal være 200 ± 10 mm fra en linje på fundamentplaten som går rett under kanten på den aktive 
lederen.

Avstanden mellom den aktive lederens kanter og enhver ytre enhet som benyttes til måling, skal være minst 
200 mm.

Den elektriske/elektroniske delenhetens ledningsdel skal være plassert vannrett mellom den aktive lederen og 
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7.3.1.1.  Minstelengden for ledningsnettet, som også skal omfatte strømforsyningsledningen til den elektroniske 
styreenheten og være plassert under striplinen, skal være 1,5 m med mindre ledningsnettet i kjøretøyet er 
kortere enn 1,5 m. I dette tilfellet skal ledningsnettets lengde tilsvare den lengste av ledningene i kjøretøyet. 
Eventuelle avgreininger skal plasseres vinkelrett på striplinens lengdeakse.

7.3.1.2.  Alternativt skal ledningsnettets fulle lengde, herunder lengden på den lengste av eventuelle avgreininger, 
være 1,5 m.

7.3.2.  800 mm stripline-prøving

7.3.2.1.  Prøvingsmetode

Striplinen består av to parallelle metallplater med en avstand på 800 mm. Utstyret som prøves, plasseres 

Denne metoden kan anvendes til prøving av komplette elektroniske anlegg, herunder følere, aktuatorer, 
styreenheter samt ledningsnett. Den er egnet til utstyr med et største mål som er mindre enn én tredel av 
avstanden mellom platene.

7.3.2.2.  Plassering av striplinen

Striplinen skal anbringes i et avskjermet rom (for å hindre stråling utover) og plasseres i en avstand av 2 m 

minst 0,4 m over underlaget.

7.3.2.3.  Kalibrering av striplinen

Det skal plasseres en feltmålesonde innenfor den midtre tredel i langsgående, loddrett og tverrgående retning 
av rommet mellom de parallelle platene uten anlegget som skal prøves. Det tilhørende måleutstyret skal 
plasseres på utsiden av det avskjermede rommet.

Ved hver enkelt ønsket prøvingsfrekvens skal stripline-kretsen tilføres tilstrekkelig effekt til å produsere den 
nødvendige feltstyrken ved antennen. Dette nivået for tilført effekt, eller en annen parameter direkte knyttet 
til den tilførte effekten som er nødvendig for å bestemme feltet, skal brukes ved typegodkjenningsprøvinger, 
med mindre det oppstår endringer i innretninger eller utstyr som gjør det nødvendig å gjenta framgangsmåten.

7.3.2.4.  Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves

Hovedstyreenheten skal plasseres innenfor midtre tredel i langsgående, loddrett og tverrgående retning av 
rommet mellom de parallelle platene. Den skal hvile på en støtte laget av ikke-ledende materiale.

7.3.2.5.  Hovedledninger og tilknyttede føler-/aktuatorledninger

Hovedledninger og eventuelle føler-/aktuatorledninger skal gå loddrett fra styreenheten til toppen av 
fundamentplaten (dette bidrar til å gi best mulig forbindelse med det elektromagnetiske feltet). Deretter skal 
de følge undersiden av platen til en av de frie kantene, der de skal runde kanten og følge oversiden av 
fundamentplaten til tilkoplingene for striplinens strømforsyning. Ledningene skal deretter strekkes til det 
tilhørende utstyret, som skal være plassert i et område utenfor det elektromagnetiske feltets påvirkning, for 
eksempel på det avskjermede rommets underlag, 1 m fra striplinen i dennes lengdeakse.

8.  PRØVING AV EN ELEKTRISK/ELEKTRONISK DELENHETS IMMUNITET I FRITT FELT

8.1.  Prøvingsmetode

Denne prøvingsmetoden gjør det mulig å prøve kjøretøyets elektriske/elektroniske anlegg ved å utsette en 
elektrisk/elektronisk delenhet for elektromagnetisk stråling fra en antenne.

8.2.  Beskrivelse av prøvingsbenken

Prøvingen skal gjennomføres på et prøvingsbord i et halvveis ekkofritt rom.
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8.2.1.  Fundamentplate

8.2.1.1.  For prøving av immunitet i fritt felt skal den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og dens 
ledningsnett plasseres på støtter 50 ± 5 mm over et bord av tre eller et lignende ikke-ledende materiale. 
Dersom noen del av den elektriske/elektroniske delenheten er beregnet på å være elektrisk tilknyttet 
kjøretøyets metallkarosseri, skal imidlertid denne delen plasseres på en fundamentplate og være elektrisk 
tilknyttet denne. Fundamentplaten skal være en metallplate med en tykkelse på minst 0,5 mm. Platens minste 
dimensjon avhenger av størrelsen på den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, men skal gi mulighet 
for fordeling av den elektriske/elektroniske delenhetens ledningsnett og deler. Fundamentplaten skal være 

og være parallell med dette.

8.2.1.2.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal være plassert og tilkoplet i henhold til kravene. 
Strømforsyningsledningene skal plasseres langs, og innen 100 mm fra kanten på fundamentplaten/bordet 
nærmest antennen.

8.2.1.3.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal forbindes med jord i samsvar med produsentens 

8.2.1.4.  Minsteavstanden mellom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og alle andre ledende 
konstruksjoner, som veggene i et avskjermet rom (med unntak av fundamentplaten/bordet under 
prøvingsobjektet), skal være 1,0 m.

8.2.1.5.  Fundamentplaten skal ha et areal på minst 2,25 m2, der den korteste siden er minst 750 mm lang. 
Fundamentplaten skal være tilknyttet kammeret med jordingsledninger slik at likestrømmotstanden ikke 
overstiger 2,5 milliohm.

8.2.2. Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves

For større utstyr montert på et metallprøvingsstativ, skal stativet anses som en del av fundamentplaten i 
forbindelse med prøvingen og være tilsvarende elektrisk tilknyttet. Prøveeksemplarets framsider skal 

100 mm fra kanten av fundamentplaten, og avstanden til denne (fra det laveste punktet i ledningsnettet) skal 
være 50 ± 5 mm over fundamentplaten. Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen tilføres 

8.3.  Feltgeneratorens type, plassering og retning

8.3.1.  Type feltgenerator

8.3.1.1.  Det skal velges type(r) feltgenerator(er) som gir den ønskede feltstyrken i referansepunktet (se nr. 8.3.4) ved 
de aktuelle frekvensene.

8.3.1.3.  Enhver feltgenerators konstruksjon og retning skal være slik at det produserte feltet polariseres fra 20 til 
1 000 MHz vannrett eller loddrett.

8.3.2.  Målehøyde og -avstand

8.3.2.1.  Høyde

Antennens fasemidtpunkt skal være 150 ± 10 mm over fundamentplaten den elektriske/elektroniske 

underlag enn 250 mm.

8.3.2.2.  Måleavstand

8.3.2.2.1. Tilnærmet reelle driftsvilkår oppnås best ved å plassere feltgeneratoren så langt unna den elektriske/
elektroniske delenheten som praktisk mulig. Denne avstanden vil typisk være mellom 1 og 5 m.

enn 0,5 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke mindre enn 1,5 m fra anleggets vegg. 

delenheten som prøves.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 25/306 30.4.2015

8.3.3.  Antennens plassering i forhold til den elektriske/elektroniske delenheten

8.3.3.1.  Feltgeneratorens strålingsdeler skal ikke være nærmere kanten av fundamentplaten enn 0,5 m.

a)  er vinkelrett på fundamentplaten,

b)  skjærer fundamentplatens kant utfor midten av ledningsnettets hoveddel, og som

c)  er vinkelrett på fundamentplatens kant og hoveddelen av ledningsnettet.

8.3.3.3.  Alle feltgeneratorer som er plassert over fundamentplaten eller den elektriske/elektroniske delenheten som 
prøves, skal dekke hele delenheten som prøves.

8.3.4.  Referansepunkt

Med referansepunkt menes i dette vedlegg det punktet der feltstyrken måles, og det skal bestemmes slik:

8.3.4.1.  minst 1 m i vannrett retning fra antennens fasemidtpunkt, eller minst 1 m i loddrett retning fra plateantennens 
strålingsdeler,

8.3.4.2.  på et plan som:

a)  er vinkelrett på fundamentplaten,

b)  er vinkelrett på den kanten av fundamentplaten som hoveddelen av ledningsnettet ligger langs,

c)  skjærer fundamentplatens kant utfor midten av ledningsnettets hoveddel, og som

d)  faller sammen med midtpunktet til hoveddelen av de ledningene som ligger langs den av fundamentplatens 
kanter som er nærmest antennen,

8.3.4.3.  150 ± 10 mm over fundamentplaten.

8.4.  Produksjon av nødvendig feltstyrke: prøvingsmetode

8.4.1.  Den såkalte substitusjonsmetoden skal benyttes for å opprette de nødvendige prøvingsfeltnivåene.

8.4.2.  Substitusjonsmetoden

Ved hver enkelt ønsket prøvingsfrekvens skal feltgeneratoren tilføres tilstrekkelig effekt til å produsere den 

elektroniske delenheten), og dette nivået for tilført effekt, eller en annen parameter som er direkte knyttet 
til den tilførte effekten som er nødvendig for å bestemme feltet, skal måles og resultatene registreres. Disse 
resultatene skal brukes ved typegodkjenningsprøvinger med mindre det oppstår endringer i innretninger eller 
utstyr som gjør det nødvendig å gjenta framgangsmåten.

8.4.3.  Avstanden mellom annet utstyr og referansepunktet skal under kalibreringen være minst 1 m.

8.4.4.  Feltstyrkemåler

Det skal brukes en egnet kompakt feltstyrkemåler for å bestemme feltstyrken under substitusjonsmetodens 
kalibreringsfase.

8.4.6.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, som kan omfatte en ekstra fundamentplate, skal deretter 
bringes inn i prøvingsanlegget og plasseres i samsvar med kravene i nr. 8.3. Dersom det brukes en ytterligere 

nr. 5.
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8.4.7.  Uansett hvilken parameter som ble valgt i nr. 8.4.2 for å bestemme feltet, skal den samme parameteren 
benyttes for å bestemme feltstyrken under prøvingen.

8.5.  Feltstyrkens utbredelse

8.5.1.  Under substitusjonsmetodens kalibreringsfase (før en elektrisk/elektronisk delenhet som skal prøves, tas inn 
i prøvingsområdet), skal feltstyrken ikke være under 50 % av den nominelle feltstyrken 0,5 ± 0,05 m til hver 
side for referansepunktet på en linje som er parallell med kanten på fundamentplaten nærmest antennen, og 
som går gjennom referansepunktet.

9.  TEM-CELLEPRØVING

9.1.  Prøvings metode

TEM-cellen (TEM = Transverse Electromagnetic Mode) skaper homogene felter mellom den indre lederen 
(skilleveggen) og huset (fundamentplaten). Den brukes til prøving av elektriske/elektroniske delenheter (se 

9.2.  Feltstyrkemåling i en TEM-celle

9.2.1.  Det elektriske feltet i TEM-cellen skal bestemmes ved bruk av ligningen:

E = elektrisk felt (V/m)

P = strøm som tilføres cellen (W)

Z =

d = avstanden (i m) mellom øverste vegg og skilleveggen.

9.2.2.  Alternativt skal en egnet feltstyrkeføler plasseres i øvre halvdel av TEM-cellen. I denne delen av TEM-
cellen har den eller de elektroniske styreenhetene liten påvirkning på prøvingsfeltet. Feltstyrkefølerens 
utgangssignal skal bestemme feltstyrken.

9.3.  TEM-cellens dimensjoner

For å opprettholde et homogent felt i TEM-cellen og oppnå repeterbare måleresultater skal prøvingsobjektet 
ikke være større enn én tredel av cellens innvendige høyde.

9.4.  Ledninger for strømforsyning, signaler og styring

TEM-cellen skal festes til en plate med en koaksial bøssing og forbindes med kortest mulig ledninger til en 
pluggforbindelse med tilstrekkelig antall pinner. Strømtilførsels- og signalledningene fra pluggforbindelsen i 
celleveggen skal være direkte forbundet med prøvingsobjektet.

De eksterne delene som følere, strømforsynings- og styreelementer kan tilknyttes:

a)  en avskjermet ytre enhet,

b)  et kjøretøy i nærheten av TEM-cellen, eller

c)  direkte til den avskjermede koplingstavlen.

Det skal benyttes avskjermede kabler til å knytte TEM-cellen til den ytre enheten eller kjøretøyet dersom 
kjøretøyet eller den ytre enheten ikke er plassert i det samme eller tilstøtende avskjermede rommet.

10.  PRØVING MED STRØMTILFØRSEL

10.1.  Prøvings metode

Dette er en immunitetsprøvingsmetode som utføres ved å indusere strøm direkte inn i ledningsnettet ved 
hjelp av en strømtilførselssonde. Tilførselssonden består av en koplingstang som den elektriske/elektroniske 
delenhetens kabler passerer gjennom. Immunitetsprøving kan deretter foretas ved å variere frekvensen for de 
induserte signalene.
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Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, kan monteres på en fundamentplate som i nr. 8.2.1, eller 

10.2.  Kalibrering av strømtilførselstangen før prøvingen foretas

Strømtilførselstangen skal monteres i en kalibreringsjigg. Mens hele prøvingsfrekvensområdet gjennomsøkes, 
skal den effekten som er nødvendig for å oppnå strømstyrken angitt i vedlegg I nr. 6.7.2.1, overvåkes. På denne 
måten kalibreres før prøvingen tilført strøm mot indusert strømstyrke, og samme effekt kan dermed tilføres 
strømtilførselstangen når den er tilknyttet den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, via kablene 
brukt under kalibreringen. Det bør bemerkes at det er den strømmen som tilføres strømtilførselstangen, som 
er den tilførte effekten.

10.3.  Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves

For en elektrisk/elektronisk delenhet som er montert på en fundamentplate i henhold til nr. 8.2.1, skal 
alle ledninger termineres så realistisk som mulig, fortrinnsvis med reelle belastninger og aktuatorer. For 
elektriske/elektroniske delenheter montert på både fundamentplate og i kjøretøy, skal strømtilførselstangen 
etter tur plasseres omkring hver enkelt tilførselsledning i en avstand på 150 ± 10 mm fra hver enkelt kopling 
til elektroniske styreenheter, instrumentmoduler eller aktive følere på den elektriske/elektroniske delenheten 
som prøves, som vist i tillegg 2.

10.4.  Ledninger for strømforsyning, signaler og styring

For en elektrisk/elektronisk delenhet som prøves, som er montert på en fundamentplate i samsvar med 
nr. 8.2.1, skal den elektroniske hovedstyreenheten tilknyttes via kabelgruppe til et kunstig nett. Kabelen 
skal løpe parallelt med og minst 200 mm fra kanten av fundamentplaten. Denne kabelen skal inneholde 
strømtilførselsledningen som benyttes til å knytte kjøretøyets batteri til denne elektroniske styreenheten og 
en eventuell strømreturledning dersom en slik benyttes i kjøretøyet.

Avstanden fra den elektroniske styreenheten til det kunstige nettet skal enten være 1,0 ± 0,1 m eller lik 
lengden av den kabelgruppen som benyttes i kjøretøyet mellom den elektroniske styreenheten og batteriet, 
dersom denne er kjent, avhengig av hvilken som er kortest. Dersom det benyttes en kjøretøykabelgruppe, 
skal dens avgreininger føres langs fundamentplaten, men vinkelrett bort fra dens kant. I andre tilfeller skal 
spredningspunktet til den elektriske/elektroniske delenhetens andre ledninger være det kunstige nettet.

___________



30.4.2015 Nr. 25/309EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tillegg 1

Figur 1

150 mm stripline-prøving
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Figur 2

150 mm stripline-prøving
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Figur 3

800 mm stripline-prøving

1 = Fundamentplate

2 = Hovedledninger og føler-/aktuatorledninger

3 = Treramme

4 = Tilførselsplate

5 = Isolator

6 = Prøvingsobjekt
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Figur 4

800 mm stripline-dimensjoner

__________
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Tillegg 2

Eksempel på BCI-prøvingsoppstilling

1 = Innretning som prøves
2 = RF-målesonde (valgfri)
3 = RF-tilførselstang
4 = Kunstig nett
5 = Filter for avskjermet rom
6 = Strømkilde
7 = Grensesnitt for innretning som prøves: stimulerings- og overvåkingsutstyr
8 = Signalgenerator
9 = Bredbåndsforsterker
10 =
11 = RF-strømmåler eller tilsvarende
12 = Spektrumanalysator eller tilsvarende (valgfri)
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Tillegg 3

Figur 1

TEM-celleprøving

1 = Ytre leder, avskjerming

2 = Indre leder (skillevegg)

3 = Isolasjon

4 = Inngang

5 = Isolasjon

6 = Dør

7 = Forbindelsespluggpanel

8 = Strømforsyning til prøvingsobjekt

9 =

10 = Isolasjon

11 = Prøvingsobjekt (største høyde: én tredel av avstanden mellom cellens bunn og skilleveggen)
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Figur 2

Konstruksjon av rektangulær TEM-celle

Figur 3

Tabellen nedenfor viser de dimensjonene som er nødvendige for konstruksjon av en celle med angitte øvre 
frekvensgrenser:

Øvre frekvens
(MHz)

Cellens formfaktor
W: b

Cellens formfaktor
L/W

Plateavstand
b (cm)

Skillevegg
S (cm)

200 1,69 0,66 56 70

200 1,00 1,00 60 50

Typiske TEM-celledimensjoner

_____________
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Tillegg 4

Figur 1

 
Prøving av elektrisk/elektronisk delenhets immunitet i fritt felt

Prøvingsoppstilling (sett ovenfra)
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Figur 2

 
Prøving av elektrisk/elektronisk delenhets immunitet i fritt felt

Loddrett snitt sett fra siden gjennom prøvingsbenkens plan

___________
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VEDLEGG XII

DEL A

Opphevede direktiver med oversikt over endringer

(nevnt i artikkel 6)

Rådsdirektiv 75/322/EØF 
(EFT L 147 av 9.6.1975, s. 28)

Rådsdirektiv 82/890/EØF 
(EFT L 378 av 31.12.1982, s. 45)

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv 
75/322/EØF i artikkel 1 nr. 1 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF 
(EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24)

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv 
75/322/EØF i artikkel 1 første strekpunkt 

Kommisjonsdirektiv 2000/2/EF 
(EFT L 21 av 26.1.2000, s. 23)

Bare artikkel 1 og vedlegg

Kommisjonsdirektiv 2001/3/EF 
(EFT L 28 av 30.1.2001, s. 1)

Bare artikkel 2 og vedlegg II

Punkt I.A.13 i vedlegg II til tiltredelsesakten av 2003 
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 57)

Rådsdirektiv 2006/96/EF 
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81)

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv 
75/322/EØF i artikkel 1 og punkt A.12 i vedlegget 

DEL B

Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(nevnt i artikkel 6)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding Anvendelsesdato

75/322/EØF 21. november 1976 —

82/890/EØF 21. juni 1984 —

97/54/EF 22. september 1998 23. september 1998

2000/2/EF 31. desember 2000(1) —

2001/3/EF 30. juni 2002 —

2006/96/EF 31. desember 2006 —

(1) I samsvar med artikkel 2 i direktiv 2000/2/EF:
«1. Fra 1. januar 2001 kan medlemsstatene ikke med begrunnelse i elektromagnetisk kompatibilitet:
– nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av en kjøretøytype,
– nekte å gi EF-typegodkjenning av deler eller tekniske enheter for en type del eller teknisk enhet,
– forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk,
– forby at deler og tekniske enheter selges eller tas i bruk,
dersom kjøretøyene, delene eller de tekniske enhetene oppfyller kravene i direktiv 75/322/EØF, endret ved dette direktiv.
2.  Fra 1. oktober 2002 kan medlemsstatene:
– ikke lenger gi EF-typegodkjenning av kjøretøy, EF-typegodkjenning av deler eller EF-typegodkjenning av tekniske enheter, og
– nekte å gi nasjonal typegodkjenning,
av en kjøretøytype, del eller teknisk enhet dersom kravene i direktiv 75/322/EØF, endret ved dette direktiv, ikke er oppfylt.
3.  Nr. 2 får ikke anvendelse på kjøretøytyper som er godkjent før 1. oktober 2002 i henhold til rådsdirektiv 77/537/EØF(*), eller 
på senere utvidelser av disse godkjenningene.
4.  Fra 1. oktober 2008:

for ikke lenger å være gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv, og
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– kan medlemsstatene nekte salg og ibruktaking av nye elektriske eller elektroniske delenheter som deler eller tekniske enheter,
dersom kravene i dette direktiv ikke er oppfylt.
5.  Med forbehold for nr. 2 og 4 skal medlemsstatene når det gjelder reservedeler, fortsatt gi EF-typegodkjenning og tillate salg 
og ibruktaking av deler eller tekniske enheter som er beregnet brukt på kjøretøytyper som er godkjent før 1. oktober 2002 i henhold 
til direktiv 75/322/EØF eller direktiv 77/537/EØF og, når det er relevant, senere utvidelser av disse godkjenningene.

____________
(*) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 38.»

__________
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VEDLEGG XIII

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 75/322/EØF Direktiv 2000/2/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 4 Artikkel 3

Artikkel 5 Artikkel 4

Artikkel 6 nr. 1 —

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 5

— Artikkel 6

— Artikkel 7

Artikkel 7 Artikkel 8

Vedlegg I Vedlegg I

Vedlegg IIA Vedlegg II

Vedlegg IIB Vedlegg III

Vedlegg IIIA Vedlegg IV

Vedlegg IIIB Vedlegg V

Vedlegg IV Vedlegg VI

Vedlegg V Vedlegg VII

Vedlegg VI Vedlegg VIII

Vedlegg VII Vedlegg IX

Vedlegg VIII Vedlegg X

Vedlegg IX Vedlegg XI

— Vedlegg XII

— Vedlegg XIII


