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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 93/92/EØF av 29. oktober 1993 om 
montering av lys- og lyssignalinnretninger på 
motorvogner med to eller tre hjul(3) er blitt betydelig 
endret(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør 
direktivet kodifiseres.

2) Direktiv 93/92/EØF er et av særdirektivene i den 
ordningen for EF-typegodkjenning som ble innført i 
henhold til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992 
om typegodkjenning av motorvogner med to eller 
tre hjul, som ble erstattet med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/24/EF av 18. mars 2002 om 
typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(5), 
og direktivet fastsetter tekniske krav til utforming og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 222 av 25.8.2009, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2011 av 21. oktober 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 70 av 22.12.2011, s. 7.

(1) EUT C 151 av 17.6.2008, s. 12.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 17. juni 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 311 av 14.12.1993, s. 1.
(4) Se vedlegg VII del A.
(5) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1.

konstruksjon av motorvogner med to eller tre hjul med 
hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger. 
Disse tekniske kravene gjelder tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning for at framgangsmåten 
for EF-typegodkjenning fastsatt i henhold til direktiv 
2002/24/EF skal kunne få anvendelse på alle typer 
kjøretøyer. De bestemmelsene som er fastsatt i direktiv 
2002/24/EF med hensyn til systemer, deler og separate 
tekniske enheter for motorvogner med to eller tre hjul, får 
derfor anvendelse på dette direktiv.

3) I hver medlemsstat skal lys- og lyssignalinnretninger 
som er montert på motorvogner med to eller tre hjul, 
oppfylle visse tekniske krav som er fastsatt i ufravikelige 
bestemmelser. Det er nødvendig å utarbeide harmoniserte 
krav for montering av disse innretningene, slik at 
framgangsmåten for EF-typegodkjenning fastsatt i 
henhold til direktiv 2002/24/EF kan få anvendelse på alle 
slike kjøretøytyper.

4) Det bør presiseres at lysinnretninger som er typegodkjent 
for kjøretøyer i gruppe M1 og N1, i samsvar med relevante 
direktiver, også kan installeres på motorvogner med 
to eller tre hjul. Det bør dessuten tillates å installere 
lykter for tåkelys foran, lykter for tåkelys bak, lykter for 
ryggelys og nødsignallys på trehjuls mopeder og lette 
firehjuls motorsykler.

5) For å lette adgangen til tredjestaters markeder skal det 
med hensyn til tohjuls motorsykler være likeverdighet 
mellom kravene i dette direktiv og kravene i reglement 
nr. 53 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon 
for Europa(6) (UN-ECE).

(6) E/ECE/TRANS/505/Add. 52/Amend. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/67/EF

av 13. juli 2009

om montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner med to eller tre hjul

(kodifisert utgave)(*)

2016/EØS/8/03
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6) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser angående fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelse av direktivene oppført i 
vedlegg VII del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Dette direktiv får anvendelse på montering av lys- og 
lyssignalinnretninger på alle typer kjøretøyer som nevnt i 
artikkel 1 i direktiv 2002/24/EF.

Artikkel 2

Framgangsmåten for å gi EF-typegodkjenning når det gjelder 
montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner 
med to eller tre hjul, og vilkårene for fri bevegelighet for slike 
kjøretøyer er som fastsatt i direktiv 2002/24/EF.

Artikkel 3

1. I samsvar med artikkel 11 i direktiv 2002/24/EF 
anerkjennes likeverdigheten mellom kravene som er fastsatt 
i dette direktiv for tohjuls motorsykler, og kravene som er 
fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 53.

2. De myndighetene i medlemsstatene som gir EF-
typegodkjenning for deler, skal godta godkjenninger som er 
gitt i samsvar med kravene i UN-ECE-reglement nr. 53, samt 
typegodkjenningsmerkene for deler som et alternativ til de 
tilsvarende godkjenningene gitt i samsvar med kravene i dette 
direktiv.

Artikkel 4

De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene 
i vedlegg I-VI til den tekniske utvikling, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 nr. 2 i direktiv 2002/24/
EF.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal ikke med begrunnelse i montering 
av lys- og lyssignalinnretninger

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

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

dersom monteringen av lys- og lyssignalinnretninger oppfyller 
kravene i dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal nekte å gi EF-typegodkjenning for 
alle nye motorvogntyper med to eller tre hjul med begrunnelse 
i monteringen av lys- og lyssignalinnretninger dersom kravene 
i dette direktiv ikke er oppfylt.

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

Artikkel 6

Direktiv 93/92/EØF, som endret ved direktivet oppført i 
vedlegg VII del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser angående fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelse av direktivene oppført i vedlegg VII 
del B.

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

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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VEDLEGG I

DEFINISJONER OG ALMINNELIGE KRAV

A. DEFINISJONER

I dette direktiv menes med:

1. «kjøretøytype»

 med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger, kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på 
vesentlige punkter som:

1.1.  kjøretøyets mål og utvendige form,

1.2.  antallet innretninger og deres plassering,

1.3.  følgende skal heller ikke anses som «andre kjøretøytyper»:

1.3.1.  kjøretøyer som skiller seg fra hverandre i henhold til nr. 1.1 og 1.2, men som ikke medfører endringer i type, 
antall, plassering og geometrisk synlighet for de lyktene som er foreskrevet for den aktuelle kjøretøytypen,

1.3.2.  kjøretøyer med eller uten valgfrie lykter typegodkjent i henhold til et direktiv,

2.  «tverrplan»

 et vertikalt plan vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen,

3.  «ulastet kjøretøy»

 kjøretøyet uten fører, passasjerer eller last, men fylt med drivstoff og normalt utstyrt med verktøy,

4.  «innretning»

 en del eller en kombinasjon av deler som er beregnet på å utføre én eller flere funksjoner,

5.  «lykt»

 en innretning som er beregnet på å lyse opp veien eller å gi et lyssignal til andre trafikanter. Lykt for kjennemerke 
bak og refleksinnretninger regnes også som lykter,

5.1.  «lyktenhet»

 en innretning eller en del av en innretning, som har én funksjon og én lysflate og én eller flere lyskilder. Med 
hensyn til montering på kjøretøyer menes med «lyktenhet» også en sammenstilling av to uavhengige eller 
sammensatte lykter, identiske eller ikke, med samme funksjon, dersom de er montert slik at projeksjonen 
av lyktenes lysflater på et gitt tverrplan utgjør minst 60 % av arealet til det minste rektangelet som omgir 
lysflatene.

 Dersom det kreves godkjenning, skal hver av lyktene i slike tilfeller godkjennes som en lykt av type «D»,
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5.2. «tilsvarende lykter»

 lykter som har samme funksjon og er tillatt i den staten der kjøretøyet er registrert. Lyktene kan ha andre 
egenskaper enn lyktene som er montert på kjøretøyet ved typegodkjenningen, forutsatt at de oppfyller kravene 
i dette vedlegg,

5.3. «uavhengige lykter»

 lykter som har særskilte lysflater, særskilte lyskilder og særskilte lyktehus,

5.4. «sammensatte lykter»

 lykter som har særskilte lysflater og særskilte lyskilder, men felles lyktehus,

5.5. «kombinerte lykter»

 lykter som har særskilte lysflater, men med felles lyskilde og felles lyktehus,

5.6. «gjensidig innbygde lykter»

 innretninger med særskilte lyskilder eller én enkelt lyskilde som virker under forskjellige forhold (for eksempel 
optiske, mekaniske eller elektriske forskjeller) med helt eller delvis felles lysflater og med felles lyktehus,

5.7.  «lykt for fjernlys»

 den lykten som brukes til å lyse opp veien over en lang strekning foran kjøretøyet,

5.8.  «lykt for nærlys»

 den lykten som brukes til å lyse opp veien foran kjøretøyet uten å blende eller å være unødig sjenerende for 
førerne av motgående kjøretøyer eller andre trafikanter,

5.9. «lykt for retningslys»

 den lykten som brukes til å gjøre andre trafikanter oppmerksomme på at føreren har til hensikt å endre 
kjøreretning til høyre eller venstre,

5.10.  «lykt for stopplys»

 den lykten som brukes til å gjøre andre trafikanter bak kjøretøyet oppmerksomme på at kjøretøyets fører 
betjener driftsbremsen,

5.11. «lykt for markeringslys foran»

 den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett forfra,

5.12. «lykt for markeringslys bak»

 den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett bakfra,

5.13. «lykt for tåkelys foran»

 den lykten som brukes til å forbedre belysningen av veien ved tåke, snøfall, uvær eller støvskyer,

5.14. «lykt for tåkelys bak»

 den lykten som brukes til å gjøre kjøretøyet bedre synlig bakfra i tett tåke,
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5.15.  «lykt for ryggelys»

 den lykten som brukes til å lyse opp veien bak kjøretøyet og advare andre trafikanter om at kjøretøyet rygger 
eller skal til å rygge,

5.16.  «nødsignallys»

 at alle kjøretøyets lykter for retningslys virker samtidig for å angi at kjøretøyet midlertidig utgjør en spesiell 
fare for andre trafikanter,

5.17. «lykt for kjennemerke bak»

 den innretningen som brukes til å lyse opp det stedet som er beregnet på plassering av bakre kjennemerke. 
Innretningen kan bestå av forskjellige optiske deler,

5.18. «refleksinnretning»

 den innretningen som brukes til å gjøre oppmerksom på et kjøretøy ved å reflektere lys fra en lyskilde som 
ikke er montert på vedkommende kjøretøy, når betrakteren befinner seg i nærheten av denne lyskilden. I dette 
vedlegg regnes ikke lysreflekterende kjennemerker som refleksinnretninger,

6.  «lysflate» (se tillegg 1)

6.1.  «lysende overflate på en lysinnretning eller refleksinnretning»

 hele eller deler av det gjennomskinnelige materialets utvendige overflate som beskrevet på tegningen av 
innretningen i produsentens søknad om typegodkjenning (se tillegg 1),

6.2. «en lysinnretnings lysflate» (se nr. 5.7, 5.8, 5.13 og 5.15)

 den vinkelrette projeksjonen av reflektorens fulle åpning eller, for frontlykter med en ellipsoidisk reflektor, av 
projeksjonslinsen, på et tverrplan. Dersom lysinnretningen ikke har noen reflektor, gjelder definisjonen i nr. 6.3. 
Dersom lyktens lysende overflate bare dekker en del av reflektorens fulle åpning, skal det bare tas hensyn 
til denne delens projeksjon. For en lykt for nærlys er lysflaten avgrenset på skjæringssiden av den synlige 
projeksjonens skjæringslinje på lykteglasset. Dersom reflektoren og lykteglasset er regulerbare i forhold til 
hverandre, skal den midtre innstillingen brukes,

6.3.  «lysflaten til en lyssignalinnretning, unntatt en refleksinnretning» (se nr. 5.9-5.12, 5.14, 5.16 og 5.17)

 lyktens vinkelrette projeksjon på et plan som er vinkelrett på lyktens referanseakse, og som berører lyktens 
utvendige lysende overflate idet denne projeksjonen begrenses av skjermkanter som befinner seg i planet, og 
som hver reduserer lyktens totale lysstyrke i referanseaksens retning til 98 %. Det skal bare brukes skjermer 
med horisontale eller vertikale kanter for å bestemme lysflatens nederste og øverste kant samt ytterkanter,

6.4.  «en refleksinnretnings lysflate» (se nr. 5.18)

 en refleksinnretnings vinkelrette projeksjon på et plan som er vinkelrett på innretningens referanseakse og 
avgrenset av plan som berører ytterkantene på refleksinnretningens lysavgivende flate parallelt med denne 
aksen. Det skal bare brukes skjermer med horisontale og vertikale kanter for å bestemme lysflatens nederste og 
øverste kant samt ytterkanter,

7.  «synlig lysflate»

 for en gitt synsretning, etter anmodning fra produsenten eller dennes representant med behørig fullmakt, den 
vinkelrette projeksjon av

— grenselinjen av lysflatens projeksjon på den utvendige overflaten av linsen (a-b), eller

— den lysende overflaten (c-d),

 i et plan som er vinkelrett på synsretningen og som tangerer det ytterste punktet på linsen (se tegninger i 
tillegg 1),
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8. «referanseakse»

 lyktens karakteristiske akse, som fastsatt av produsenten til bruk som referanseretning (H = 0°, V = 0°) for 
feltvinklene ved fotometriske målinger og ved monteringen på kjøretøyet,

9. «referansesentrum»

 skjæringspunktet mellom referanseaksen og lyktens lysende overflate, som angitt av lyktprodusenten,

10.  «vinkler for geometrisk synlighet»

 vinklene som bestemmer den minste romvinkels felt der lyktens synlige lysflate må være synlig. Romvinkelens 
felt bestemmes av kulesegmenter som har et sentrum som faller sammen med lyktens referansesentrum og 
en ekvator som er parallell med bakken. Segmentene bestemmes med utgangspunkt i referanseaksen. De 
horisontale vinklene β samsvarer med lengden, de vertikale vinklene α med bredden. Det må på innsiden 
av vinklene til den geometriske synligheten ikke være hindringer for lysspredningen fra noen del av lyktens 
synlige lysflate sett fra uendelig avstand.

 Dersom det foretas målinger nærmere lykten, skal synsretningen parallellforskyves for å oppnå samme grad 
av nøyaktighet. Det skal ikke tas hensyn til hindringer på innsiden av vinklene for geometrisk synlighet som 
allerede forelå da lykten ble typegodkjent.

 Dersom deler av lyktens synlige lysflate skjules av andre deler av kjøretøyet når lykten er montert, må det 
framlegges bevis for at den delen av lykten som ikke skjules av hindringene, fremdeles oppfyller de fotometriske 
verdiene som er fastsatt for godkjenning av innretningen som en optisk enhet (se tillegg 1),

11.  «ytterste utvendige kant»

 på begge sider av kjøretøyet, planet som er parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, og som 
berører kjøretøyets ytterkant på siden, uten at det tas hensyn til utstikkende deler av

11.1.  speil,

11.2.  lykter for retningslys,

12.  «største bredde»

 avstanden mellom de to vertikale planene som er definert i nr. 11,

13.  «avstand mellom to lykter som vender i samme retning»

 avstanden mellom de vinkelrette projeksjonene av omrisset til de to lysflatene definert i nr. 6, på et plan 
vinkelrett på referanseaksene,

14.  «funksjonskontrollinnretning»

 en kontrollinnretning som angir om en innretning som er aktivert, virker korrekt eller ikke,

15.  «innkoplingskontrollinnretning»

 en kontrollinnretning som viser at en innretning er aktivert, uten å vise om den virker korrekt eller ikke.
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B.  ALMINNELIGE KRAV

1.  Lys- og lyssignalinnretningene skal være montert slik at de under vanlige bruksvilkår og til tross for vibrasjoner 
som de kan bli utsatt for, bevarer de egenskapene som er fastsatt, slik at kjøretøyet kan oppfylle kravene i dette 
direktiv. Særlig skal det ikke være mulig utilsiktet å bringe lyktene ut av stilling.

2.  Lyktene må være montert slik at det er lett å foreta en korrekt innstilling.

3.  For alle lyssignalinnretninger skal referanseaksen til lykten når denne er montert på kjøretøyet, være vinkelrett 
på kjøretøyets midtplan i lengderetningen for siderefleksinnretninger, og parallell med dette planet for alle 
andre signalinnretninger. En toleranse på 3° i begge retninger er tillatt.

 Dersom produsenten har fastsatt særlige monteringsinstrukser, skal disse dessuten følges.

4.  Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lyktenes høyde og innstilling kontrolleres med ulastet kjøretøy 
på et plant, horisontalt underlag, idet kjøretøyets midtplan i lengderetningen er vertikalt og styre eller ratt 
peker rett forover. Dekktrykket skal være i samsvar med det som er oppgitt av produsenten for de bestemte 
belastningsforhold som er fastsatt.

5. Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lykter som utgjør et par:

5.1. være montert symmetrisk i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen,

5.2. være innbyrdes symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen,

5.3. oppfylle samme kolorimetriske krav,

5.4. ha tilnærmet like fotometriske egenskaper.

6. Dersom det ikke finnes særlige krav, kan lykter med ulike funksjoner være uavhengige eller sammensatte, 
kombinerte eller gjensidig innbygde i samme innretning, forutsatt at hver av lyktene oppfyller kravene som 
gjelder for dem.

7. Største høyde over bakken skal måles fra det høyeste punktet på lysflaten, og minste høyde fra det laveste 
punktet. For lykter for nærlys skal minste høyde over bakken måles fra den nederste kanten på linsen, eller på 
reflektoren dersom denne er høyere.

8. Dersom det ikke finnes særlige krav, er det bare lykter for retningslys og nødsignallys som skal gi blinkende 
lys.

9. Rødt lys skal ikke være synlig forover, og hvitt lys skal ikke være synlig bakover, med unntak av lykt for 
ryggelys. At dette vilkåret er oppfylt, skal kontrolleres på følgende måte (se tegninger, avhengig av kjøretøytype 
med to eller tre hjul, i tillegg 1 til vedlegg II-VI):

9.1. Synligheten av rødt lys forover: En rød lykt skal ikke være direkte synlig for en betrakter som beveger seg 
innenfor sone 1 i et tverrplan som befinner seg 25 m foran kjøretøyets fremste del.

9.2.  Synligheten av hvitt lys bakover: En hvit lykt skal ikke være direkte synlig for en betrakter som beveger seg 
innenfor sone 2 i et tverrplan som befinner seg 25 m bak kjøretøyets bakerste del.

9.3.  Fra betrakterens ståsted er sone 1 og 2 i hver sine plan avgrenset:

9.3.1.  i høyden av to horisontale plan som ligger henholdsvis 1 m og 2,2 m over bakken,

9.3.2.  i bredden av to vertikale plan som henholdsvis forover og bakover danner en vinkel på 15° utover i forhold 
til kjøretøyets midtplan. Disse planene inneholder de vertikale skjæringslinjene mellom henholdsvis 
vertikalplanene som er parallelle med kjøretøyets midtplan i lengderetningen og utgjør kjøretøyets største 
bredde, og tverrplanene som utgjør kjøretøyets største lengde.
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10.  De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lykten for markeringslys foran, eller lykten for nærlys dersom 
det ikke finnes noen lykt for markeringslys foran, lykten for markeringslys bak og lykten for kjennemerke bak 
bare kan tennes og slokkes samtidig.

11.  Dersom det ikke finnes særlige krav, skal de elektriske forbindelsene være koplet slik at lyktene for fjernlys, 
nærlys og tåkelys kan tennes bare når lyktene nevnt under nr. 10, også er tent. Dette kravet gjelder imidlertid 
ikke for lykter for fjernlys eller lykter for nærlys når de brukes som varsellys som består av lysblink i korte 
intervaller med lyktene for fjernlys, lysblink i korte intervaller med lyktene for nærlys eller lysblink i korte 
intervaller vekselvis med lyktene for fjernlys og nærlys.

12. Kontrollinnretninger

12.1.  Alle kontrollinnretninger skal være godt synlige for en fører i vanlig kjørestilling.

12.2.  Dersom det finnes krav om innkoplingskontrollinnretning, kan denne erstattes med en funksjonskontrollinnretning.

13. Fargene på lyset fra lyktene

 Lyset fra lyktene skal ha følgende farger:

Lykt for fjernlys: hvitt

Ikke-trekantet refleksinnretning foran: hvitt

Lykt for nærlys: hvitt

Lykt for retningslys: oransje

Lykt for stopplys rødt

Lykt for markeringslys foran: hvitt

Lykt for markeringslys bak: rødt

Lykt for tåkelys foran: hvitt/gult

Lykt for tåkelys bak: rødt

Lykt for ryggelys: hvitt

Nødsignallys: oransje

Lykt for kjennemerke bak: hvitt

Refleksinnretning på siden, ikke-trekantet: oransje

Refleksinnretning bak, ikke-trekantet: rødt

Pedalrefleksinnretning: oransje

 Definisjonen av lyktefarger skal være i samsvar med den som er fastsatt i tillegg 2.

14.  Alle lys- og lyssignalinnretninger skal være typegodkjente. I påvente av en iverksetting av harmoniserte 
bestemmelser med hensyn til lys- og lyssignalinnretninger på mopeder med motorer på opptil 0,5 kW og 
med en høyeste hastighet som ikke overstiger 25 km/t, kan slike mopeder likevel ha lykter for nærlys og/eller 
lykter for markeringslys bak som ikke er typegodkjente. I slike tilfeller må produsenten bekrefte at de aktuelle 
innretningene er i samsvar med ISO-standard 6742/1. Tilleggskrav vil bli fastsatt etter framgangsmåten i 
artikkel 18 nr. 2 i direktiv 2002/24/EF.

___________
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Tillegg 1

Lykteflater, referanseakse og -sentrum og vinkler for geometrisk synlighet

Merk: Den synlige lysflaten skal uansett tegningen anses å tangere den lysende overflaten.

__________
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Tillegg 2

Definisjoner av lyktefarger

TREFARGEKOORDINATER

Rødt Grense mot gult

Grense mot purpur

y ≤ 0,335

z ≤ 0,008

Hvitt Grense mot blått

Grense mot gult

Grense mot grønt

Grense mot grønt

Grense mot purpur

Grense mot rødt

x ≥ 0,310

x ≤ 0,500

y ≤ 0,150 + 0,640x

y ≤ 0,440

y ≥ 0,050 + 0,750x

y ≥ 0,382

Gult Grense mot rødt

Grense mot grønt

Grense mot hvitt

Grense mot spektralverdien

y ≥ 0,138 + 0,580x

y ≤ 1,29x – 0,100

y ≥ – x + 0,940

y ≥ 0,440

y ≤ – x + 0,992

Oransje Grense mot gult

Grense mot rødt

Grense mot hvitt

y ≤ 0,429

y ≥ 0,398

z ≤ 0,007

Det skal brukes en kilde med en fargetemperatur på 2 856 K til å kontrollere grensene ovenfor (Den internasjonale 
kommisjonen for belysning (CIE) Standard A).

________
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VEDLEGG II

KRAV TIL TOHJULS MOPEDER

1.  Med forbehold for bestemmelsene i avsnitt B nr. 14 i vedlegg I skal alle tohjuls mopeder være utstyrt med 
lys- og lyssignalinnretningene angitt nedenfor:

1.1.  lykt for nærlys,

1.2.  lykt for markeringslys bak,

1.3.  lykt for stopplys. Dette kravet gjelder ikke mopeder som omfattes av unntak som det som er fastsatt i 
avsnitt B nr. 14 i vedlegg I,

1.4.  ikke-trekantede refleksinnretninger på siden,

1.5.  ikke-trekantede refleksinnretninger bak,

1.6.  pedalrefleksinnretninger bare for tohjuls mopeder som er utstyrt med ikke-opptrekkbare pedaler.

2.  I tillegg kan alle tohjuls mopeder være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

2.1.  lykt for fjernlys,

2.2.  lykter for retningslys,

2.3.  lykt for kjennemerke bak,

2.4.  lykt for markeringslys foran,

2.5.  ikke-trekantet refleksinnretning foran.

3.  Alle lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 skal være montert i samsvar med de relevante 
bestemmelsene i nr. 6.

4.  Montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, er forbudt.

5.  Lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 som er typegodkjent for motorsykler i samsvar med 
direktiv 97/24/EF, eller typegodkjent for kjøretøyer i gruppe M1 og N1 i samsvar med direktiv 76/757/
EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 77/538/EØF eller 77/539/EØF, er 
tillatt også på mopeder.

6.  SÆRLIGE MONTERINGSKRAV

6.1.  Lykter for fjernlys

6.1.1. Antall: én eller to.

6.1.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.1.3.  Plassering

6.1.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge 
i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
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— En lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med 
en uavhengig lykt for nærlys ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre 
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for fjernlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres 
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.1.3.2.  I lengden: foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.1.3.3.  Uansett skal avstanden mellom kanten på lysflaten til en uavhengig lykt for fjernlys og kanten på 
nærlyslyktens lysflate ikke være større enn 200 mm.

6.1.3.4.  Avstanden mellom lysflatene på to lykter for fjernlys skal ikke være større enn 200 mm.

6.1.4.  Geometrisk synlighet

 Lysflatens synlighet skal, også i områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen, 
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av linjer gjennom hele lysflatens omriss som 
danner en vinkel på minst 5° med lyktens referanseakse. Omrisset til lysflatens projeksjon på et tverrplan 
som tangerer fremre del av fjernlyslyktens linse, regnes som utgangspunkt for vinklene for geometrisk 
synlighet.

6.1.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.1.6.  Kan være sammensatt med lykten for nærlys og lykten for markeringslys foran.

6.1.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.1.8.  Kan være gjensidig innbygd med:

6.1.8.1.  lykten for nærlys,

6.1.8.2.  lykten for markeringslys foran.

6.1.9.  Elektriske forbindelser

 Lyktene for fjernlys skal tenne samtidig. Alle lykter for fjernlys skal tenne ved veksling fra nærlys til 
fjernlys. Alle lykter for fjernlys skal slokke samtidig ved veksling fra fjernlys til nærlys. Lyktene for nærlys 
kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys.

6.1.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Blått, ikke-blinkende varsellys.

6.2.  Lykter for nærlys

6.2.1.  Antall: én eller to.

6.2.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.2.3.  Plassering

6.2.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med 
en uavhengig lykt for fjernlys ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre 
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for nærlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.2.3.2.  I høyden: Minst 500 mm, men ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

6.2.3.3.  I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.2.3.4.  Dersom det er to lykter for nærlys, skal avstanden mellom lysflatene ikke være større enn 200 mm.

6.2.4.  Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 15° oppover og 10° nedover,

β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys,

45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys.

 Instrumentbord eller annet utstyr i nærheten av lykten må ikke forårsake andre virkninger som er til 
sjenanse for andre trafikanter.

6.2.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.2.6.  Kan være sammensatt med lykten for fjernlys og lykten for markeringslys foran.

6.2.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.2.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for fjernlys og lykten for markeringslys foran.

6.2.9.  Elektriske forbindelser

 Betjeningsinnretningen for å veksle til nærlys skal slokke alle fjernlys samtidig, mens nærlysene kan være 
tent samtidig med fjernlysene.

6.2.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.2.11.  Andre krav: ingen.

6.3.  Lykter for retningslys

6.3.1.  Antall: to på hver side.

6.3.2.  Monteringsplan: to lykter for retningslys foran og to bak.
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6.3.3.  Plassering

6.3.3.1.  I bredden:

6.3.3.1.1. Følgende gjelder samtidig for lykter for retningslys foran:

6.3.3.1.1.1. Det skal være minst 240 mm avstand mellom lysflatene.

6.3.3.1.1.2. De skal være plassert utenfor de vertikalplanene i lengderetningen som tangerer de ytterste kantene på 
frontlykten(e)s lysflater.

6.3.3.1.1.3. Det skal være en minste avstand mellom lysflatene til lyktene for retningslys og de nærmeste lyktene for 
nærlys på:

— 75 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 90 cd,

— 40 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 175 cd,

— 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 250 cd,

— ≤ 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 400 cd.

6.3.3.1.2. Avstanden mellom de innerste kantene på lysflatene til lyktene for retningslys bak skal være minst 180 mm.

6.3.3.2. I høyden: Minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.3.3.3.  I lengden: Avstanden mellom referansesenteret for lyktene for retningslys bak og tverrplanet som avgrenser 
kjøretøyets største lengde bak, skal ikke være større enn 300 mm.

6.3.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontale vinkler: Se tillegg 2.

 Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lyktene er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.3.5.  Innstilling

 Lyktene for retningslys foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.3.6. Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.3.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.3.8.  Kan ikke være gjensidig innbygd med en annen lykt.

6.3.9.  Elektriske forbindelser

 Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på én side av 
kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning.

6.3.10.  Funksjonskontrollinnretning: valgfri.

 Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. Dersom det er et lyssignal, skal det være et grønt, 
blinkende lys. Det skal være synlig under alle vanlige driftsforhold. Signalet skal slokke eller være tent 
kontinuerlig uten å blinke eller endre frekvensen vesentlig i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene for 
retningslys. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og virke på samme måte som 
lyssignalet.
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6.3.11.  Andre krav

 Egenskapene nevnt nedenfor skal måles mens den elektriske dynamoen leverer strøm bare til de kretsene 
som er vesentlige for drift av motoren og lysinnretningene.

6.3.11.1.  Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen for lyssignalinnretningen er aktivert, og 
den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik aktivering.

6.3.11.2.  For alle kjøretøyer med lykter for retningslys som drives av likestrøm, skal:

6.3.11.2.1. blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.2.2. lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke samtidig og synkront.

6.3.11.3.  Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom 
50 % og 100 % av turtallet som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.3.1. skal blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.3.2. kan lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene 
foran skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene 
definert i tillegg 1.

6.3.11.4.  Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom 
tomgangsturtallet fastsatt av produsenten og 50 % av hastigheten som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.4.1. skal blinkfrekvensen være mellom 90 + 30 og 90–45 ganger i minuttet,

6.3.11.4.2. kan lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene foran 
skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene definert 
i tillegg 1.

6.3.11.5.  I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved en lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette 
å blinke eller fortsette å være tent, men under slike forhold kan blinkfrekvensen avvike fra den som er 
fastsatt.

6.4.  Lykter for stopplys

6.4.1. Antall: én eller to.

6.4.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.4.3.  Plassering

6.4.3.1.  I bredden: Dersom det bare er én lykt for stopplys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for stopplys, skal de være symmetriske i forhold til 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.4.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.4.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.

6.4.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 45° til venstre og høyre.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.
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6.4.5.  Innstilling: bakover.

6.4.6.  Kan være sammensatt med én eller flere andre baklykter.

6.4.7.  Kan ikke kombineres med andre lykter.

6.4.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for markeringslys bak.

6.4.9.  Elektriske forbindelser: skal tenne når minst én av driftsbremsene brukes.

6.4.10.  Innkoplingskontrollinnretning: forbudt.

6.5.  Lykter for markeringslys foran

6.5.1.  Antall: én eller to.

6.5.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.5.3.  Plassering

6.5.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 
frontlykt. Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal markeringslyslyktens referansesentrum 
ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 
at referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for markeringslys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, 
skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen.

6.5.3.2. I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.5.3.3.  I lengden: foran på kjøretøyet.

6.5.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45° 
innover dersom det er to lykter for markeringslys.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.5.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.5.6.  Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.5.7.  Kan være gjensidig innbygd med andre frontlykter.

6.5.8.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.5.9.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.5.10.  Andre krav: ingen.
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6.6.  Lykter for markeringslys bak

6.6.1.  Antall: én eller to.

6.6.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.6.3.  Plassering

6.6.3.1.  I bredden: Dersom det bare er én lykt for markeringslys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for markeringslys, skal de være symmetriske i forhold 
til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.6.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.6.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.

6.6.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45° 
innover dersom det er to lykter for markeringslys.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.6.5.  Innstilling: bakover.

6.6.6.  Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.6.7.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for stopplys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak, 
eller med begge.

6.6.8.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.6.9.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Funksjonen kan eventuelt ivaretas av innretningen for lykten for markeringslys foran.

6.6.10.  Andre krav: ingen.

6.7.  Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

6.7.1.  Antall på hver side: én eller to av klasse IA(1).

6.7.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.7.3.  Plassering

6.7.3.1.  I bredden: ingen særlige krav.

6.7.3.2.  I høyden: minst 300 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.7.3.3.  I lengden: slik at innretningen ved vanlige driftsforhold ikke kan skjules av føreren eller passasjeren, eller 
av deres klær.

6.7.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontale vinkler: 30° forover og bakover.

 Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er 
mindre enn 750 mm over bakken.

(1) I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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6.7.5.  Innstilling: Refleksinnretningenes referanseakse skal være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen og peke utover.

 Refleksinnretningene foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.7.6.  Kan være sammensatt med andre signalinnretninger.

6.8.  Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.8.1.  Antall: én av klasse IA(1).

6.8.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.8.3.  Plassering

6.8.3.1.  I bredden: Referansesenteret skal ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.8.3.2.  I høyden: Minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.8.3.3.  I lengden: Bak på kjøretøyet.

6.8.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 30° til venstre og høyre.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er 
mindre enn 750 mm over bakken.

6.8.5.  Innstilling: bakover.

6.8.6.  Kan være sammensatt med andre lykter.

6.8.7.  Andre krav

 Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak.

6.9. Pedalrefleksinnretninger

6.9.1.  Alle pedaler på tohjuls mopeder skal være utstyrt med to refleksinnretninger.

6.9.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.9.3.  Andre krav

 Refleksinnretningens lysflate skal være innenfor innretningens ramme. Refleksinnretningene skal monteres 
inne i pedalen slik at de er godt synlige både foran og bak kjøretøyet. Refleksinnretningenes form skal tilpasses 
pedalen, og referanseaksen skal være vinkelrett i forhold til pedalens akse. Pedalrefleksinnretningene skal 
monteres bare på kjøretøypedaler som ved hjelp av pedalarmer eller lignende innretninger kan fungere som 
framdriftsmiddel i stedet for motoren. Det er ikke nødvendig å montere refleksinnretninger på pedaler som 
fungerer som betjeningsinnretninger eller bare som fotstøtter for fører eller passasjer.

6.10.  Ikke-trekantede refleksinnretninger foran

6.10.1.  Antall: én av klasse IA(1).

6.10.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

(1) I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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6.10.3.  Plassering

6.10.3.1.  I bredden: Referansesenteret skal ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.10.3.2.  I høyden: Minst 400 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.10.3.3.  I lengden: Foran på kjøretøyet.

6.10.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 30° til venstre og høyre.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er 
mindre enn 750 mm over bakken.

6.10.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.10.6.  Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.10.7.  Andre krav: ingen.

6.11.  Lykt for kjennemerke bak

6.11.1.  Antall: én.

 Lykten kan bestå av flere optiske deler beregnet på å lyse opp stedet der kjennemerket er plassert.

6.11.2. Monteringsplan

6.11.3. Plassering

6.11.3.1. I bredden:

6.11.3.2. I høyden:

6.11.3.3. I lengden:

6.11.4. Geometrisk synlighet

6.11.5. Innstilling

6.11.6.  Kan være sammensatt med én eller flere baklykter.

6.11.7.  Kan kombineres med lykten for markeringslys bak.

6.11.8.  Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.11.9.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.11.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Innretningens funksjon skal ivaretas av samme kontrollinnretning som for lykten for markeringslys.

6.11.11.  Andre krav: ingen.

_________

Slik at lykten lyser opp stedet der
kjennemerket er plassert

⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
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Tillegg 1

Røde lykters synlighet forover og hvite lykters synlighet bakover

(Se avsnitt B nr. 9 i vedlegg I og nr. 6.3.11.4.2 i dette vedlegg)

 
Figur 1

 
Figur 2

____
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Tillegg 2

Monteringsplan

________
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Tillegg 3

Opplysningsdokument for montering av lys- og lyssignalinnretninger på mopedtyper med to hjul

(vedlegges søknaden om EF-typegodkjenning av deler dersom den ikke sendes sammen med søknaden om 
typegodkjenning av kjøretøy)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ........................................................................................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på mopedtyper med to 
hjul skal inneholde opplysningene oppført i vedlegg II til direktiv 2002/24/EF, del A, nr.:

0.1,

0.2,

0.4–0.6,

8.0–8.4.

_______
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Tillegg 4

Myndighetens navn

EF-typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på 
mopedtyper med to hjul

MØNSTER

Rapport nr. ........................................ fra teknisk instans ........................................ den ......................................... (dato)

EF-typegodkjenning av deler nr. ……………………………… Utvidelse nr.  .................................................................

1.  Kjøretøymerke (handelsnavn)  ................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................

2.  Kjøretøytype  ...........................................................................................................................................................

3.  Produsentens navn og adresse  ................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................

4.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant  .....................................................................................

  .................................................................................................................................................................................

5.  Obligatoriske lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):  ...........................................

5.1.  Lykter for nærlys

5.2.  Lykter for markeringslys bak

5.3.  Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

5.4.  Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

5.5.  Pedalrefleksinnretninger(2)

5.6.  Lykt(er) for stopplys(3)

6.  Valgfrie lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

6.1.  Lykter for fjernlys: ja/nei(*)

6.2.  Lykter for retningslys: ja/nei(*)

6.3.  Lykt for kjennemerke bak: ja/nei(*)

6.4.  Lykter for markeringslys foran: ja/nei(*)

6.5.  Ikke-trekantet refleksinnretning foran: ja/nei(*)

7.  Varianter  ..................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................
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8.  Kjøretøyet er framstilt for EF-typegodkjenning den ……….…………………… (dato)

9.  EF-typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(*)

10.  Sted  .........................................................................................................................................................................

11.  Dato  ........................................................................................................................................................................

12.  Underskrift  ..............................................................................................................................................................

_________________
(*) Stryk det som ikke passer.
(1) Oppgi på et eget ark for hver innretning de behørig merkede innretningstypene som oppfyller kravene i dette vedlegg.
(2) Gjelder bare for tohjuls mopeder med pedaler.
(3) Unntatt mopeder som omfattes av unntak som fastsatt i avsnitt B nr. 14 i vedlegg I.

________
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VEDLEGG III

KRAV TIL TREHJULS MOPEDER OG LETTE FIREHJULS MOTORSYKLER

1.  Alle trehjuls mopeder skal være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

1.1.  lykt for nærlys,

1.2.  lykt for markeringslys foran,

1.3.  lykt for markeringslys bak,

1.4.  ikke-trekantede refleksinnretninger bak,

1.5.  pedalrefleksinnretninger bare for trehjuls mopeder som er utstyrt med pedaler,

1.6.  lykt for stopplys,

1.7.  lykter for retningslys for trehjuls mopeder med lukket karosseri.

2.  I tillegg kan alle trehjuls mopeder være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

2.1.  lykt for fjernlys,

2.2.  lykter for retningslys for trehjuls mopeder uten lukket karosseri,

2.3.  lykt for kjennemerke bak,

2.4.  ikke-trekantet refleksinnretning på siden,

2.5.  lykt for tåkelys foran,

2.6.  lykt for tåkelys bak,

2.7.  lykt for ryggelys,

2.8.  nødsignallys.

3.  Alle lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 skal være montert i samsvar med de relevante 
bestemmelsene i nr. 6 nedenfor.

4.  Montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, er forbudt.

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

6.  SÆRLIGE MONTERINGSKRAV

6.1.  Lykter for fjernlys

6.1.1.  Antall: én eller to.

 For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for fjernlys.

6.1.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.1.3.  Plassering

6.1.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge 
i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med 
en uavhengig lykt for nærlys ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre 
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for fjernlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres 
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.1.3.2.  I lengden: foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.1.3.3.  Dersom det er én uavhengig lykt for fjernlys, skal avstanden mellom kanten på lysflaten og kanten på 
nærlyslyktens lysflate ikke være større enn 200 mm for hvert lyktepar.

6.1.4.  Geometrisk synlighet

 Lysflatens synlighet skal, også i områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen, 
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av linjer gjennom hele lysflatens omriss som 
danner en vinkel på minst 5° med lyktens referanseakse. Omrisset til lysflatens projeksjon på et tverrplan 
som tangerer fremre del av fjernlyslyktens linse, regnes som utgangspunkt for vinklene for geometrisk 
synlighet.

6.1.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.1.6.  Kan være sammensatt med lykten for nærlys og lykten for markeringslys foran.

6.1.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.1.8.  Kan være gjensidig innbygd med:

6.1.8.1.  lykten for nærlys,

6.1.8.2.  lykten for markeringslys foran.

6.1.9.  Elektriske forbindelser

 Lyktene for fjernlys skal tenne samtidig. Alle lykter for fjernlys skal tenne ved veksling fra nærlys til 
fjernlys. Alle lykter for fjernlys skal slokke samtidig ved veksling fra fjernlys til nærlys. Lyktene for nærlys 
kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys.

6.1.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Blått, ikke-blinkende varsellys.

6.2.  Lykter for nærlys

6.2.1.  Antall: én eller to.

 For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for nærlys.
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6.2.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.2.3.  Plassering

6.2.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med 
en uavhengig lykt for fjernlys ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre 
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for nærlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

 For kjøretøyer med to lykter for nærlys:

— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer 
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,

— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres 
til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.2.3.2.  I høyden: Minst 500 mm, men ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

6.2.3.3.  I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.2.4.  Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 15° oppover og 10° nedover,

β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys,

45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys.

6.2.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.2.6.  Kan være sammensatt med lykten for fjernlys og lykten for markeringslys foran.

6.2.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.2.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for fjernlys og lykten for markeringslys foran.

6.2.9.  Elektriske forbindelser

 Betjeningsinnretningen for å veksle til nærlys skal slokke alle fjernlys samtidig, mens nærlysene kan være 
tent samtidig med fjernlysene.

6.2.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.2.11.  Andre krav: ingen.
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6.3.  Lykter for retningslys

6.3.1.  Antall: to på hver side.

6.3.2.  Monteringsplan: to lykter for retningslys foran og to bak.

6.3.3.  Plassering

6.3.3.1.  I bredden:

— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra midtplanet i lengderetningen, ikke være mer enn 
400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,

— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre,

— skal det være en minste avstand mellom lysflatene til lyktene for retningslys og de nærmeste lyktene 
for nærlys på:

— 75 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 90 cd,

— 40 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 175 cd,

— 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 250 cd,

— ≤ 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 400 cd.

6.3.3.2.  I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.3.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontale vinkler: se tillegg 2.

 Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lyktene er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.3.5.  Innstilling

 Lyktene for retningslys foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.3.6.  Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.3.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.3.8.  Kan ikke være gjensidig innbygd med en annen lykt.

6.3.9.  Elektriske forbindelser

 Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på én side av 
kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning.

6.3.10.  Funksjonskontrollinnretning: valgfri.

 Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. Dersom det er et lyssignal, skal det være et grønt, 
blinkende lys. Det skal være synlig under alle vanlige driftsforhold. Signalet skal slokke eller være tent 
kontinuerlig uten å blinke eller endre frekvensen vesentlig i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene for 
retningslys. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og virke på samme måte som 
lyssignalet.
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6.3.11.  Andre krav

 Egenskapene nevnt nedenfor, skal måles mens den elektriske dynamoen leverer strøm bare til de kretsene 
som er vesentlige for drift av motoren og lysinnretningene.

6.3.11.1.  Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen for lyssignalinnretningen er aktivert, og 
den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik aktivering.

6.3.11.2.  For alle kjøretøyer med lykter for retningslys som drives av likestrøm, skal:

6.3.11.2.1. blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.2.2. lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke samtidig og synkront.

6.3.11.3. Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom 
50 % og 100 % av turtallet som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.3.1. skal blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.3.2. kan lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene 
foran skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene 
definert i tillegg 1.

6.3.11.4. Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom 
tomgangsturtallet fastsatt av produsenten og 50 % av hastigheten som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.4.1. skal blinkfrekvensen være mellom 90 + 30 og 90–45 ganger i minuttet,

6.3.11.4.2. kan lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene foran 
skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene definert 
i tillegg 1.

6.3.11.5. I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved en lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette 
å blinke eller fortsette å være tent, men under slike forhold kan blinkfrekvensen avvike fra den som er 
fastsatt.

6.4.  Lykter for stopplys

6.4.1.  Antall: én eller to.

 For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for stopplys.

6.4.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.4.3.  Plassering

6.4.3.1.  I bredden: Dersom det bare er én lykt for stopplys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for stopplys, skal de være symmetriske i forhold til 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. For kjøretøyer med to bakhjul skal avstanden mellom de to lyktene 
være minst 600 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 
1 300 mm.

6.4.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.4.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.
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6.4.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 45° til venstre og høyre.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.4.5.  Innstilling: bakover.

6.4.6.  Kan være sammensatt med én eller flere andre baklykter.

6.4.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.4.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for markeringslys bak.

6.4.9.  Elektriske forbindelser: skal tenne når minst én av driftsbremsene brukes.

6.4.10.  Innkoplingskontrollinnretning: forbudt.

6.5.  Lykter for markeringslys foran

6.5.1.  Antall: én eller to.

 For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for 
markeringslys foran.

6.5.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.5.3.  Plassering

6.5.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 
frontlykt. Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal markeringslyslyktens referansesentrum 
ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 
at referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for markeringslys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, 
skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen.

 For kjøretøyer med to lykter for markeringslys foran:

— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer 
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,

— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres 
til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.5.3.2. I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.5.3.3.  I lengden: foran på kjøretøyet.

6.5.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45° 
innover dersom det er to lykter for markeringslys.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.
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6.5.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.5.6.  Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.5.7.  Kan være gjensidig innbygd med andre frontlykter.

6.5.8.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.5.9.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.5.10.  Andre krav: ingen.

6.6. Lykter for markeringslys bak

6.6.1.  Antall: én eller to.

 For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for 
markeringslys bak.

6.6.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.6.3.  Plassering

6.6.3.1.  I bredden: Dersom det bare er én lykt for markeringslys bak, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for markeringslys bak, skal de være symmetriske i 
forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. For kjøretøyer med to bakhjul skal avstanden mellom 
de to lyktene være minst 600 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde 
er mindre enn 1 300 mm.

6.6.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.6.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.

6.6.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45° 
innover dersom det er to lykter for markeringslys bak.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.6.5.  Innstilling: bakover.

6.6.6.  Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.6.7.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for stopplys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak, 
eller med begge.

6.6.8.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.6.9.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Funksjonen kan eventuelt ivaretas av innretningen for lykten for markeringslys foran.
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6.6.10.  Andre krav: ingen.

6.7.  Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.7.1.  Antall: én eller to av klasse IA(1).

 For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 000 mm kreves det imidlertid to ikke-trekantede 
refleksinnretninger bak.

6.7.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.7.3.  Plassering

6.7.3.1.  I bredden: Dersom det bare er én refleksinnretning, skal referansesentrum ligge i kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen. Dersom det er to refleksinnretninger, skal de være symmetriske i forhold til kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen.

 For kjøretøyer med to refleksinnretninger bak:

— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer 
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,

— skal de innvendige kantene på refleksinnretningene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan 
reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.7.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.7.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.

6.7.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 30° til venstre og høyre.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er 
mindre enn 750 mm over bakken.

6.7.5.  Innstilling: bakover.

6.7.6.  Kan være sammensatt med andre lykter.

6.7.7.  Andre krav

 Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak.

6.8.  Pedalrefleksinnretninger

 Alle pedaler på trehjuls mopeder skal være utstyrt med to refleksinnretninger. De skal være montert slik at 
nytteflatene er utenpå selve pedalen og vinkelrett på pedalens kontaktflate, og slik at deres optiske akse er 
parallell med kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.8.1.  Antall: fire refleksinnretninger eller grupper av refleksinnretninger.

6.8.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

(1) I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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6.8.3.  Andre krav

 Refleksinnretningens lysflate skal være innenfor innretningens ramme. Refleksinnretningene skal 
monteres inne i pedalen slik at de er godt synlige både foran og bak kjøretøyet. Refleksinnretningenes 
form skal tilpasses pedalen, og referanseaksen skal være vinkelrett i forhold til pedalens akse. Pedalrefleks-
innretningene skal monteres bare på kjøretøypedaler som ved hjelp av pedalarmer eller lignende 
innretninger kan fungere som framdriftsmiddel i stedet for motoren. Det er ikke nødvendig å montere 
refleksinnretninger på pedaler som fungerer som betjeningsinnretninger eller bare som fotstøtter for fører 
eller passasjer.

6.9.  Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

6.9.1.  Antall på hver side: én eller to av klasse IA(1).

6.9.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.9.3.  Plassering

6.9.3.1.  I bredden: ingen særlige krav.

6.9.3.2.  I høyden: minst 300 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.9.3.3.  I lengden: slik at innretningen under vanlige driftsforhold ikke kan skjules av føreren eller passasjeren, 
eller av deres klær.

6.9.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontale vinkler: 30° forover og bakover.

 Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er 
mindre enn 750 mm over bakken.

6.9.5.  Innstilling: Refleksinnretningenes referanseakse skal være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen og peke utover. Refleksinnretningene foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.9.6.  Kan være sammensatt med andre signalinnretninger.

6.10.  Lykt for kjennemerke bak

6.10.1.  Antall: én.

 Lykten kan bestå av flere optiske deler beregnet på å lyse opp stedet der kjennemerket er plassert.

6.10.2. Monteringsplan

6.10.3. Plassering

6.10.3.1. I bredden:

6.10.3.2. I høyden:

6.10.3.3. I lengden:

6.10.4. Geometrisk synlighet

6.10.5. Innstilling

6.10.6.  Kan være sammensatt med én eller flere baklykter.

(1) I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.

Slik at lykten lyser opp stedet der
kjennemerket er plassert.

⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
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6.10.7.  Kan kombineres med lykten for markeringslys bak.

6.10.8.  Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.10.9.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.10.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Innretningens funksjon skal ivaretas av samme kontrollinnretning som for lykten for markeringslys.

6.10.11.  Andre krav: ingen.

6.11.  Lykter for tåkelys foran

6.11.1.  Samme bestemmelser som i nr. 6.7.1-6.7.11 i vedlegg VI.

6.12.  Lykter for tåkelys bak

6.12.1.  Samme bestemmelser som i nr. 6.8.1-6.8.11 i vedlegg VI.

6.13.  Lykter for ryggelys

6.13.1.  Samme bestemmelser som i nr. 6.9.1-6.9.10 i vedlegg VI.

6.14.  Nødsignallys

6.14.1.  Samme bestemmelser som i nr. 6.10.1-6.10.4 i vedlegg VI.

_________
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Tillegg 1

Røde lykters synlighet forover og hvite lykters synlighet bakover

(Se avsnitt B nr. 9 i vedlegg I og nr. 6.3.11.4.2 i dette vedlegg)

 
Figur 1

 
Figur 2

________
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Tillegg 2

Monteringsplan

Lykt for retningslys – Geometrisk synlighet

__________
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Tillegg 3

Opplysningsdokument for montering av lys- og lyssignalinnretninger på mopedtyper med tre hjul

(vedlegges søknaden om EF-typegodkjenning av deler dersom den ikke sendes sammen med søknaden om 
typegodkjenning av kjøretøy)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ........................................................................................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på mopedtyper med tre 
hjul skal inneholde opplysningene oppført i vedlegg II til direktiv 2002/24/EF, del A, nr.:

0.1,
0.2,
0.4–0.6,
8.0–8.4.

_________
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Tillegg 4

Myndighetens navn

EF-typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på 
mopedtyper med tre hjul

MØNSTER

Rapport nr. ......................................... fra teknisk instans ......................................... den ......................................... (dato)

EF-typegodkjenning av deler nr. ……………………………… Utvidelse nr.  ..................................................................

1.  Kjøretøymerke (handelsnavn)  .................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

2.  Kjøretøytype  ............................................................................................................................................................

3.  Produsentens navn og adresse  .................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

4.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant  ......................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

5.  Obligatoriske lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):  ............................................

5.1.  Lykter for nærlys

5.2.  Lykter for markeringslys foran

5.3.  Lykter for markeringslys bak

5.4.  Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

5.5.  Pedalrefleksinnretninger(2)

5.6.  Lykter for retningslys for trehjuls mopeder med lukket karosseri

5.7.  Lykt(er) for stopplys

6.  Valgfrie lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

6.1.  Lykter for fjernlys: ja/nei(*)

6.2.  Lykter for retningslys for trehjuls mopeder uten lukket karosseri: ja/nei(*)

6.3.  Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden: ja/nei(*)

6.4.  Lykt for kjennemerke bak: ja/nei(*)

7.  Varianter  ...................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................
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8.  Kjøretøyet er framstilt for EF-typegodkjenning den  ....................................................................................  (dato)

9.  EF-typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(*)

10.  Sted  ..........................................................................................................................................................................

11.  Dato  .........................................................................................................................................................................

12.  Underskrift  ...............................................................................................................................................................

_________________
(*) Stryk det som ikke passer.
(1) Oppgi på et eget ark for hver innretning de behørig merkede innretningstypene som oppfyller kravene i dette 

vedlegg.
(2) Gjelder bare for tohjuls mopeder med pedaler.

_______
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VEDLEGG IV

KRAV TIL TOHJULS MOTORSYKLER

1.  Alle tohjuls motorsykler skal være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

1.1.  lykt for fjernlys,

1.2.  lykt for nærlys,

1.3.  lykter for retningslys,

1.4.  lykt for stopplys,

1.5.  lykt for markeringslys foran,

1.6.  lykt for markeringslys bak,

1.7.  lykt for kjennemerke bak,

1.8.  ikke-trekantet refleksinnretning bak.

2.  I tillegg kan alle tohjuls motorsykler være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

2.1.  lykt for tåkelys foran,

2.2.  lykt for tåkelys bak,

2.3.  nødsignallys,

2.4.  ikke-trekantede refleksinnretninger på siden.

3.  Alle lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 skal være montert i samsvar med de relevante 
bestemmelsene i nr. 6.

4.  Montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, er forbudt.

5.  Lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 som er typegodkjent for kjøretøyer i gruppe M1 og N1 
i samsvar med direktiv 76/757/EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 
77/538/EØF eller 77/539/EØF, er tillatt også på motorsykler.

6.  SÆRLIGE MONTERINGSKRAV

6.1.  Lykter for fjernlys

6.1.1.  Antall: én eller to.

6.1.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.1.3.  Plassering

6.1.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge 
i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.



4.2.2016 Nr. 8/53EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— En lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med 
en uavhengig lykt for nærlys ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre 
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for fjernlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres 
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.1.3.2.  I lengden: foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.1.3.3.  Uansett skal avstanden mellom kanten på lysflaten til en uavhengig lykt for fjernlys og kanten på 
nærlyslyktens lysflate ikke være større enn 200 mm.

6.1.3.4.  Dersom det er to lykter for fjernlys, skal avstanden mellom lysflatene ikke være større enn 200 mm.

6.1.4.  Geometrisk synlighet

 Lysflatens synlighet skal, også i områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen, 
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av linjer gjennom hele lysflatens omriss som 
danner en vinkel på minst 5° med lyktens referanseakse. Omrisset til lysflatens projeksjon på et tverrplan 
som tangerer fremre del av fjernlyslyktens linse, regnes som utgangspunkt for vinklene for geometrisk 
synlighet.

6.1.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.1.6.  Kan være sammensatt med lykten for nærlys og de andre frontlyktene.

6.1.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.1.8.  Kan være gjensidig innbygd med:

6.1.8.1.  lykten for nærlys,

6.1.8.2.  lykten for markeringslys foran,

6.1.8.3.  lykten for tåkelys foran.

6.1.9.  Elektriske forbindelser

 Lyktene for fjernlys skal tenne samtidig. Alle lykter for fjernlys skal tenne ved veksling fra nærlys til 
fjernlys. Alle lykter for fjernlys skal slokke samtidig ved veksling fra fjernlys til nærlys. Lyktene for nærlys 
kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys.

6.1.10.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Blått, ikke-blinkende varsellys.

6.1.11.  Andre krav: Den største lysstyrken for fjernlyslykter som kan være tent samtidig, skal ikke overskride 
225 000 cd (EF-typegodkjenningsverdi).

6.2.  Lykter for nærlys

6.2.1.  Antall: én eller to.
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6.2.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.2.3.  Plassering

6.2.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med 
en uavhengig lykt for fjernlys ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre 
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for nærlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.2.3.2.  I høyden: Minst 500 mm, men ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

6.2.3.3.  I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.2.3.4.  Dersom det er to lykter for nærlys, skal avstanden mellom lysflatene ikke være større enn 200 mm.

6.2.4.  Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 15° oppover og 10° nedover,

β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys,

45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys.

 Instrumentbord eller annet utstyr i nærheten av lykten må ikke forårsake andre virkninger som er til 
sjenanse for andre trafikanter.

6.2.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

 Nærlysets vertikale helling skal være mellom –0,5 % og –2,5 %, med mindre det finnes en utvendig 
justeringsinnretning.

6.2.6.  Kan være sammensatt med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.

6.2.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.2.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.

6.2.9.  Elektriske forbindelser

 Betjeningsinnretningen for å veksle til nærlys skal slokke alle fjernlys samtidig, mens nærlyset kan være 
tent samtidig med fjernlyset.

6.2.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys.
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6.2.11.  Andre krav: ingen.

6.3.  Lykter for retningslys

6.3.1.  Antall: to på hver side.

6.3.2.  Monteringsplan: to lykter for retningslys foran og to bak.

6.3.3.  Plassering

6.3.3.1.  I bredden:

6.3.3.1.1.  Følgende gjelder samtidig for lykter for retningslys foran:

6.3.3.1.1.1. Det skal være minst 240 mm avstand mellom lysflatene.

6.3.3.1.1.2. De skal være plassert utenfor de vertikalplanene i lengderetningen som tangerer de ytterste kantene på 
frontlykten(e)s lysflater.

6.3.3.1.1.3. Det skal være en minste avstand mellom lysflatene til lyktene for retningslys og de nærmeste lyktene for 
nærlys på:

— 75 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 90 cd,

— 40 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 175 cd,

— 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 250 cd,

— ≤ 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 400 cd.

6.3.3.1.2. Avstanden mellom de innerste kantene på lysflatene til lyktene for retningslys bak skal være minst 180 mm, 
med forbehold for kravene i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I, også når kjennemerke er montert.

6.3.3.2.  I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.3.3.3.  I lengden: Avstanden mellom referansesenteret for lyktene for retningslys bak og tverrplanet som avgrenser 
kjøretøyets største lengde bak, skal ikke være større enn 300 mm.

6.3.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontale vinkler: se tillegg 2.

 Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lyktene er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.3.5.  Innstilling

 Lyktene for retningslys foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.3.6.  Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.3.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.3.8.  Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.3.9.  Elektriske forbindelser

 Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på én side av 
kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning.
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6.3.10.  Funksjonskontrollinnretning: obligatorisk.

 Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. Dersom det er et lyssignal, skal det være et grønt, 
blinkende lys. Det skal være synlig under alle vanlige driftsforhold. Signalet skal slokke eller være tent 
kontinuerlig uten å blinke eller endre frekvensen vesentlig i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene for 
retningslys. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og virke på samme måte som 
lyssignalet.

6.3.11.  Andre krav

 Egenskapene nevnt nedenfor skal måles mens den elektriske dynamoen leverer strøm bare til de kretsene 
som er vesentlige for drift av motoren og lysinnretningene.

6.3.11.1.  Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen for lyssignalinnretningen er aktivert, og 
den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik aktivering.

6.3.11.2.  For alle kjøretøyer med lykter for retningslys som drives av likestrøm, skal:

6.3.11.2.1. blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.2.2. lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke samtidig og synkront.

6.3.11.3.  Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom 
50 % og 100 % av turtallet som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.3.1. skal blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.3.2. kan lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene 
foran skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene 
definert i tillegg 1.

6.3.11.4. Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom 
tomgangsturtallet fastsatt av produsenten og 50 % av hastigheten som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.4.1. skal blinkfrekvensen være mellom 90 + 30 og 90–45 ganger i minuttet,

6.3.11.4.2. kan lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene foran 
skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene definert 
i tillegg 1.

6.3.11.5.  I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved én lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette 
å blinke eller fortsette å være tent, men under slike forhold kan blinkfrekvensen avvike fra den som er 
fastsatt.

6.4.  Lykter for stopplys

6.4.1.  Antall: én eller to.

6.4.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.4.3. Plassering

6.4.3.1.  I bredden: Dersom det bare er én lykt for stopplys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for stopplys, skal de være symmetriske i forhold til 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.4.3.2.  I høyden: Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.4.3.3.  I lengden: Bak på kjøretøyet.
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6.4.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 45° til venstre og høyre.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.4.5.  Innstilling: bakover.

6.4.6.  Kan være sammensatt med én eller flere andre baklykter.

6.4.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.4.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for markeringslys bak.

6.4.9.  Elektriske forbindelser: skal tenne når minst én av driftsbremsene brukes.

6.4.10.  Innkoplingskontrollinnretning: forbudt.

6.5.  Lykter for markeringslys foran

6.5.1.  Antall: én eller to.

6.5.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.5.3.  Plassering

6.5.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 
frontlykt. Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal markeringslyslyktens referansesentrum 
ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 
at referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for markeringslys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, 
skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen.

6.5.3.2.  I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.5.3.3.  I lengden: foran på kjøretøyet.

6.5.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45° 
innover dersom det er to lykter for markeringslys.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.5.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.5.6.  Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.5.7.  Kan være gjensidig innbygd med andre frontlykter.

6.5.8.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.
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6.5.9.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys. Denne kontrollinnretningen er ikke påkrevd dersom instrumentbordets 
belysning bare kan slås av og på sammen med lykten for markeringslys.

6.5.10.  Andre krav: ingen.

6.6.  Lykter for markeringslys bak

6.6.1.  Antall: én eller to.

6.6.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.6.3.  Plassering

6.6.3.1.  I bredden: Dersom det bare er én lykt for markeringslys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for markeringslys, skal de være symmetriske i forhold 
til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.6.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.6.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.

6.6.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45° 
innover dersom det er to lykter for markeringslys.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.6.5.  Innstilling: bakover.

6.6.6.  Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.6.7.  Kan kombineres med lykten for kjennemerke bak.

6.6.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for stopplys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak, 
eller med begge, eller med lykten for tåkelys bak.

6.6.9.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.6.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Funksjonen kan eventuelt ivaretas av innretningen for lykten for markeringslys foran.

6.6.11.  Andre krav: ingen.

6.7.  Lykter for tåkelys foran

6.7.1.  Antall: én eller to.

6.7.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.7.3.  Plassering

6.7.3.1.  I bredden:

— En lykt for tåkelys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. Dersom 
disse lyktene er plassert over hverandre, skal tåkelyslyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. Dersom de to lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal lyktenes 
referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
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— En lykt for tåkelys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for tåkelys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres 
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.7.3.2.  I høyden: minst 250 mm over bakken. Ikke noe punkt på lysflaten skal være over det høyeste punktet på 
nærlyslyktens lysflate.

6.7.3.3.  I lengden: foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.7.4.  Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 5° oppover og nedover,

β = 45° til venstre og høyre med mindre lykten ikke er midtstilt: i så fall skal den innvendige 
vinkelen være β = 10°.

6.7.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.7.6.  Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.7.7.  Kan ikke kombineres med noen annen frontlykt.

6.7.8.  Kan være gjensidig innbygd med en lykt for fjernlys og en lykt for markeringslys foran.

6.7.9.  Elektriske forbindelser

 Lykten for tåkelys foran skal kunne tennes og slokkes uavhengig av lykten for fjernlys eller lykten for 
nærlys.

6.7.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.7.11.  Andre krav: ingen.

6.8.  Lykter for tåkelys bak

6.8.1.  Antall: én eller to.

6.8.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.8.3.  Plassering

6.8.3.1.  I bredden: En uavhengig lykt for tåkelys bak kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 
baklykt. Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal tåkelyslyktens referansesentrum ligge i 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal lyktenes 
referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. En lykt for tåkelys 
bak som er gjensidig innbygd med en annen baklykt, skal monteres slik at referansesenteret ligger i 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.8.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.8.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.

6.8.3.4.  Avstanden mellom lysflatene til lykten for tåkelys bak og lykten for stopplys skal være minst 100 mm.
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6.8.4.  Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 5° oppover og 5° nedover,

β = 25° til venstre og høyre.

6.8.5.  Innstilling: bakover.

6.8.6.  Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.8.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.8.8.  Kan være gjensidig innbygd med en lykt for markeringslys bak.

6.8.9.  Elektriske forbindelser

 Lykten for tåkelys bak skal bare kunne være tent dersom én eller flere av følgende lykter er tent: lykten for 
fjernlys, lykten for nærlys eller lykten for tåkelys foran. 

 Dersom det finnes en lykt for tåkelys foran, skal det være mulig å slokke tåkelyslykten bak uavhengig av 
tåkelyslykten foran.

6.8.10.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Oransje, ikke-blinkende varsellys.

6.8.11.  Andre krav: ingen.

6.9.  Nødsignallys

6.9.1.  Samme krav som dem som er oppført i nr. 6.3-6.3.8.

6.9.2.  Elektriske forbindelser

 Signalet skal aktiveres av en særskilt betjeningsinnretning som sikrer at alle lykter for retningslys virker 
samtidig.

6.9.3.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Et rødt, blinkende lys eller, dersom det ikke finnes en egen kontrollinnretning, samtidig aktivering av 
kontrollinnretningene fastsatt i nr. 6.3.10.

6.9.4.  Andre krav

 Blinkfrekvens på 90 ± 30 ganger i minuttet. Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen 
for lyssignalinnretningen er aktivert, og den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik 
aktivering.

 Det skal være mulig å aktivere nødsignallyset selv om motorens start- og stoppinnretning er i en stilling der 
motoren ikke kan være i gang.
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6.10.  Lykt for kjennemerke bak

6.10.1.  Antall: én.

 Lykten kan bestå av flere optiske deler beregnet på å lyse opp stedet der kjennemerket er plassert.

6.10.2. Monteringsplan

6.10.3. Plassering

6.10.3.1. I bredden:

6.10.3.2. I høyden:

6.10.3.3. I lengden:

6.10.4. Geometrisk synlighet

6.10.5. Innstilling

6.10.6.  Kan være sammensatt med én eller flere baklykter.

6.10.7.  Kan kombineres med lykten for markeringslys bak.

6.10.8.  Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.10.9.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.10.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Innretningens funksjon skal ivaretas av samme kontrollinnretning som for lykten for markeringslys.

6.10.11.  Andre krav: ingen.

6.11.  Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

6.11.1.  Antall på hver side: én eller to av klasse IA(1).

6.11.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.11.3.  Plassering

6.11.3.1.  I bredden: ingen særlige krav.

6.11.3.2.  I høyden: minst 300 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.11.3.3.  I lengden: slik at innretningen ved vanlige driftsforhold ikke kan skjules av føreren eller passasjeren, eller 
av deres klær.

6.11.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontale vinkler: 30° forover og bakover.

 Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens 
høyde er mindre enn 750 mm.

6.11.5.  Innstilling: Refleksinnretningenes referanseakse skal være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen og peke utover. Refleksinnretningene foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

(1) I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.

Slik at lykten lyser opp stedet der
kjennemerket er plassert.

⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
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6.11.6.  Kan være sammensatt med andre signalinnretninger.

6.12.  Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.12.1.  Antall: én av klasse IA(1).

6.12.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.12.3.  Plassering

6.12.3.1.  I bredden: Referansesenteret skal ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.12.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.12.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.

6.12.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 30° til venstre og høyre.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens 
høyde er mindre enn 750 mm.

6.12.5. Innstilling: bakover.

6.12.6. Kan være sammensatt med andre lykter.

6.12.7. Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak.

________
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Tillegg 1

Røde lykters synlighet forover og hvite lykters synlighet bakover

(Se avsnitt B nr. 9 i vedlegg I og nr. 6.3.11.4.2 i dette vedlegg)

 
Figur 1

 
Figur 2
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Tillegg 2

Monteringsplan

________
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Tillegg 3

Opplysningsdokument for montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper med to hjul

(vedlegges søknaden om EF-typegodkjenning av deler dersom den ikke sendes sammen med søknaden om 
typegodkjenning av kjøretøy)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ........................................................................................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper 
med to hjul skal inneholde opplysningene oppført i vedlegg II til direktiv 2002/24/EF, del A, nr.:

0.1,
0.2,
0.4–0.6,
8.0–8.4.

________
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Tillegg 4

Myndighetens navn

EF-typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på 
motorsykkeltyper med to hjul

MØNSTER

Rapport nr. ......................................... fra teknisk instans ......................................... den ......................................... (dato)

EF-typegodkjenning av deler nr. ……………………………… Utvidelse nr.  .................................................................

1.  Kjøretøymerke (handelsnavn) ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

2.  Kjøretøytype  ........................................................................................................................................................

3.  Produsentens navn og adresse  .............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

4.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant ...................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

5.  Obligatoriske lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1): 

5.1.  Lykter for fjernlys

5.2.  Lykter for nærlys

5.3.  Lykter for retningslys

5.4.  Lykter for stopplys

5.5.  Lykter for markeringslys foran

5.6.  Lykter for markeringslys bak

5.7.  Lykt for kjennemerke bak

5.8.  Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.  Valgfrie lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

6.1.  Lykter for tåkelys foran: ja/nei(*)

6.2. Lykter for tåkelys bak: ja/nei(*)

6.3.  Nødsignallys: ja/nei(*)

6.4.  Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden: ja/nei(*)

7.  Varianter  ...............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................
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8.  Kjøretøyet er framstilt for EF-typegodkjenning den ……….…………………… (dato)

9.  EF-typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(*)

10.  Sted  ......................................................................................................................................................................

11.  Dato  ......................................................................................................................................................................

12.  Underskrift  ...........................................................................................................................................................

_________________
(*) Stryk det som ikke passer.
(1) Oppgi på et eget ark for hver innretning de behørig merkede innretningstypene som oppfyller kravene i dette vedlegg.

_________
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VEDLEGG V

KRAV TIL MOTORSYKLER MED SIDEVOGN

1.  Alle motorsykler med sidevogn skal være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

1.1.  lykt for fjernlys,

1.2.  lykt for nærlys,

1.3.  lykter for retningslys,

1.4.  lykt for stopplys,

1.5.  lykt for markeringslys foran,

1.6.  lykt for markeringslys bak,

1.7.  lykt for kjennemerke bak,

1.8.  ikke-trekantet refleksinnretning bak.

2.  I tillegg kan alle motorsykler med sidevogn være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

2.1.  lykt for tåkelys foran,

2.2.  lykt for tåkelys bak,

2.3.  nødsignallys,

2.4.  ikke-trekantede refleksinnretninger på siden.

3.  Alle lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 skal være montert i samsvar med de relevante 
bestemmelsene i nr. 6.

4.  Montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, er forbudt.

5.  Lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 som er typegodkjent for kjøretøyer i gruppe M1 og N1 
i samsvar med direktiv 76/757/EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 
77/538/EØF eller 77/539/EØF, er tillatt også på motorsykler med sidevogn.

6.  SÆRLIGE MONTERINGSKRAV

6.1.  Lykter for fjernlys

6.1.1.  Antall: én eller to.

6.1.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.1.3.  Plassering

6.1.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge i 
motorsykkelens midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.
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— En lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i motorsykkelens midtplan i lengderetningen. Dersom motorsykkelen også 
er utstyrt med en uavhengig lykt for nærlys ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes 
referansesentre være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

— To lykter for fjernlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

6.1.3.2.  I lengden: foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.1.3.3.  Uansett skal avstanden mellom kanten på lysflaten til en uavhengig lykt for fjernlys og kanten på 
nærlyslyktens lysflate ikke være større enn 200 mm.

6.1.3.4.  Avstanden mellom lysflatene på to lykter for fjernlys skal ikke være større enn 200 mm.

6.1.4.  Geometrisk synlighet

 Lysflatens synlighet skal, også i områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen, 
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av linjer gjennom hele lysflatens omriss som 
danner en vinkel på minst 5° med lyktens referanseakse. Omrisset til lysflatens projeksjon på et tverrplan 
som tangerer fremre del av fjernlyslyktens linse, regnes som utgangspunkt for vinklene for geometrisk 
synlighet.

6.1.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.1.6.  Kan være sammensatt med lykten for nærlys og de andre frontlyktene.

6.1.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.1.8.  Kan være gjensidig innbygd med:

6.1.8.1.  lykten for nærlys,

6.1.8.2.  lykten for markeringslys foran,

6.1.8.3.  lykten for tåkelys foran.

6.1.9.  Elektriske forbindelser

 Lyktene for fjernlys skal tenne samtidig. Alle lykter for fjernlys skal tenne ved veksling fra nærlys til 
fjernlys. Alle lykter for fjernlys skal slokke samtidig ved veksling fra fjernlys til nærlys. Lyktene for nærlys 
kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys.

6.1.10.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Blått, ikke-blinkende varsellys.

6.1.11.  Andre krav: Den største lysstyrken for fjernlyslykter som kan være tent samtidig, skal ikke overskride 
225 000 cd (EF-typegodkjenningsverdi).

6.2.  Lykter for nærlys

6.2.1.  Antall: én eller to.

6.2.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.2.3.  Plassering

6.2.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i 
motorsykkelens midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

— En lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i motorsykkelens midtplan i lengderetningen. Dersom motorsykkelen også 
er utstyrt med en uavhengig lykt for fjernlys ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes 
referansesentre være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

— To lykter for nærlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

6.2.3.2.  I høyden: Minst 500 mm, men ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

6.2.3.3.  I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.2.3.4.  Dersom det er to lykter for nærlys, skal avstanden mellom lysflatene ikke være større enn 200 mm.

6.2.4.  Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 15° oppover og 10° nedover,

β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys,

45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys.

 Instrumentbord eller annet utstyr i nærheten av lykten må ikke forårsake andre virkninger som er til 
sjenanse for andre trafikanter.

6.2.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

 Nærlysets vertikale helling skal være mellom –0,5 % og –2,5 %, med mindre det finnes en utvendig 
justeringsinnretning.

6.2.6.  Kan være sammensatt med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.

6.2.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.2.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.

6.2.9.  Elektriske forbindelser

 Betjeningsinnretningen for å veksle til nærlys skal slokke alle fjernlys samtidig, mens nærlysene kan være 
tent samtidig med fjernlysene.

6.2.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys.
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6.2.11.  Andre krav: ingen.

6.3.  Lykter for retningslys

6.3.1.  Antall: to på hver side.

6.3.2.  Monteringsplan: to lykter for retningslys foran og to bak.

6.3.3.  Plassering

6.3.3.1.  I bredden:

— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra midtplanet i lengderetningen, ikke være mer enn 
400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,

— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 600 mm fra hverandre,

— skal det være en minste avstand mellom lysflatene til lyktene for retningslys og de nærmeste lyktene 
for nærlys på:

— 75 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 90 cd,

— 40 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 175 cd,

— 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 250 cd,

— ≤ 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 400 cd.

6.3.3.2.  I lengden: Avstanden mellom referansesenteret for lyktene for retningslys bak og tverrplanet som avgrenser 
kjøretøyets største lengde bak, skal ikke være større enn 300 mm. Sidevognens lykt for retningslys foran 
skal være foran sidevognens midtakse, og retningslyslykten bak skal være bak sidevognens midtakse.

6.3.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontale vinkler: Se tillegg 2.

 Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lyktene er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.3.5.  Innstilling

 Lyktene for retningslys foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.3.6.  Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.3.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.3.8.  Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.3.9.  Elektriske forbindelser

 Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på én side av 
kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning.

6.3.10.  Funksjonskontrollinnretning: obligatorisk.

 Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. Dersom det er et lyssignal, skal det være et grønt, 
blinkende lys. Det skal være synlig under alle vanlige driftsforhold. Signalet skal slokke eller være tent 
kontinuerlig uten å blinke eller endre frekvensen vesentlig i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene for 
retningslys. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og virke på samme måte som 
lyssignalet.
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6.3.11.  Andre krav

 Egenskapene nevnt nedenfor, skal måles mens den elektriske dynamoen leverer strøm bare til de kretsene 
som er vesentlige for drift av motoren og lysinnretningene.

6.3.11.1.  Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen for lyssignalinnretningen er aktivert, og 
den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik aktivering.

6.3.11.2.  For alle kjøretøyer med lykter for retningslys som drives av likestrøm, skal:

6.3.11.2.1. blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.2.2. lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke samtidig og synkront.

6.3.11.3.  Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom 
50 % og 100 % av turtallet som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.3.1. skal blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.3.2. kan lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene 
foran skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene 
definert i tillegg 1.

6.3.11.4.  Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom 
tomgangsturtallet fastsatt av produsenten og 50 % av hastigheten som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.4.1. skal blinkfrekvensen være mellom 90 + 30 og 90–45 ganger i minuttet,

6.3.11.4.2. kan lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene foran 
skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene definert 
i tillegg 1.

6.3.11.5.  I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved én lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette 
å blinke eller fortsette å være tent, men under slike forhold kan blinkfrekvensen avvike fra den som er 
fastsatt.

6.4.  Lykter for stopplys

6.4.1.  Antall: to eller tre (bare én på sidevognen).

6.4.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.4.3.  Plassering

6.4.3.1.  I bredden: Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på lysflatene til de ytterste lyktene for stopplys 
og kjøretøyets ytterste utvendige kant skal ikke overstige 400 mm. Dersom det er montert en tredje lykt for 
stopplys, skal denne og den andre stopplyslykten som ikke er montert på sidevognen, være symmetriske i 
forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

6.4.3.2.  I høyden: Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.4.3.3.  I lengden: Bak på kjøretøyet.

6.4.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 45° til venstre og høyre. Dersom det er montert lykt for stopplys på sidevognen: 45° 
utover og 10° innover.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.
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6.4.5.  Innstilling: bakover.

6.4.6.  Kan være sammensatt med én eller flere andre baklykter.

6.4.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.4.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for markeringslys bak.

6.4.9.  Elektriske forbindelser: skal tenne når minst én av driftsbremsene brukes.

6.4.10.  Innkoplingskontrollinnretning: forbudt.

6.5.  Lykter for markeringslys foran

6.5.1.  Antall: to eller tre (bare én på sidevognen).

6.5.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.5.3.  Plassering

6.5.3.1.  I bredden: Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på lysflatene til de to ytterste lyktene for 
markeringslys foran og kjøretøyets ytterste utvendige kant skal ikke overstige 400 mm. Dersom det er 
montert en tredje lykt for markeringslys foran, skal denne og den andre markeringslyslykten foran som 
ikke er montert på sidevognen, være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

6.5.3.2.  I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.5.3.3.  I lengden: foran på kjøretøyet.

6.5.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 80° utover og 45° innover.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.5.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.5.6.  Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.5.7.  Kan være gjensidig innbygd med andre frontlykter.

6.5.8.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.5.9.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys. Denne kontrollinnretningen er ikke påkrevd dersom instrumentbordets 
belysning bare kan slås av og på sammen med lykten for markeringslys.

6.5.10.  Andre krav: ingen.

6.6.  Lykter for markeringslys bak

6.6.1.  Antall: to eller tre (bare én på sidevognen).

6.6.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 8/74 4.2.2016

6.6.3.  Plassering

6.6.3.1.  I bredden: Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på lysflatene til de ytterste lyktene for 
markeringslys bak og kjøretøyets ytterste utvendige kant skal ikke overstige 400 mm. Dersom det er 
montert en tredje lykt for markeringslys bak, skal denne og den andre markeringslyslykten foran som ikke 
er montert på sidevognen, være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

6.6.3.2.  I høyden: Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.6.3.3.  I lengden: Bak på kjøretøyet.

6.6.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 80° utover og 45° innover.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.6.5.  Innstilling: bakover.

6.6.6.  Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.6.7.  Kan kombineres med lykten for kjennemerke bak.

6.6.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for stopplys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak, 
eller med begge, eller med lykten for tåkelys bak.

6.6.9.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.6.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Funksjonen kan eventuelt ivaretas av innretningen for lykten for markeringslys foran.

6.6.11.  Andre krav: ingen.

6.7.  Lykter for tåkelys foran

6.7.1.  Antall: én eller to.

6.7.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.7.3.  Plassering

6.7.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for tåkelys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for tåkelyslykten foran ligge 
i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for tåkelys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for tåkelys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres 
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.7.3.2.  I høyden: Minst 250 mm over bakken. Ikke noe punkt på lysflaten skal være over det høyeste punktet på 
nærlyslyktens lysflate.

6.7.3.3.  I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.
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6.7.4.  Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 5° oppover og nedover,

β = 45° utover og 10° innover.

6.7.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.7.6.  Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.7.7.  Kan ikke kombineres med noen annen frontlykt.

6.7.8.  Kan være gjensidig innbygd med en lykt for fjernlys og en lykt for markeringslys foran.

6.7.9.  Elektriske forbindelser

 Lykten for tåkelys foran skal kunne tennes og slokkes uavhengig av lykten for fjernlys eller lykten for 
nærlys.

6.7.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.7.11. Andre krav: ingen.

6.8.  Lykter for tåkelys bak

6.8.1.  Antall: én eller to.

6.8.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.8.3.  Plassering

6.8.3.1.  I bredden: Dersom det er montert én enkelt lykt for tåkelys bak, skal lyktens plassering i forhold til 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen være på motsatt side av siden for kjøreretningen i medlemsstaten 
der kjøretøyet skal registreres.

6.8.3.2.  I høyden: Minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.8.3.3.  I lengden: Bak på kjøretøyet.

6.8.3.4.  Avstanden mellom lysflatene til lykten for tåkelys bak og lykten for stopplys skal være minst 100 mm.

6.8.4.  Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 5° oppover og 5° nedover,

β = 25° til venstre og høyre.

6.8.5.  Innstilling: bakover.

6.8.6.  Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.8.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.8.8.  Kan være gjensidig innbygd med en lykt for markeringslys bak.
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6.8.9.  Elektriske forbindelser

 Lykten for tåkelys bak skal bare kunne være tent dersom én eller flere av følgende lykter er tent: lykten for 
fjernlys, lykten for nærlys eller lykten for tåkelys foran. 

 Dersom det finnes en lykt for tåkelys foran, skal det være mulig å slokke tåkelyslykten bak uavhengig av 
tåkelyslykten foran.

6.8.10.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Oransje, ikke-blinkende varsellys.

6.8.11.  Andre krav: ingen.

6.9.  Nødsignallys

6.9.1.  Samme krav som dem som er oppført i nr. 6.3-6.3.8.

6.9.2.  Elektriske forbindelser

 Signalet skal aktiveres av en særskilt betjeningsinnretning som sikrer at alle lykter for retningslys virker 
samtidig.

6.9.3.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Et rødt, blinkende lys eller, dersom det ikke finnes en egen kontrollinnretning, samtidig aktivering av 
kontrollinnretningene fastsatt i nr. 6.3.10.

6.9.4.  Andre krav

 Blinkfrekvens på 90 ± 30 ganger i minuttet. Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen 
for lyssignalinnretningen er aktivert, og den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik 
aktivering.

 Det skal være mulig å aktivere nødsignallyset selv om motorens start- og stoppinnretning er i en stilling der 
motoren ikke kan være i gang.

6.10.  Lykt for kjennemerke bak

6.10.1.  Antall: én.

 Lykten kan bestå av flere optiske deler beregnet på å lyse opp stedet der kjennemerket er plassert.

6.10.2. Monteringsplan

6.10.3. Plassering

6.10.3.1. I bredden:

6.10.3.2. I høyden:

6.10.3.3. I lengden:

6.10.4. Geometrisk synlighet

6.10.5. Innstilling

6.10.6.  Kan være sammensatt med én eller flere baklykter.

6.10.7.  Kan kombineres med lykten for markeringslys bak.

6.10.8.  Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.10.9.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

Slik at lykten lyser opp stedet der
kjennemerket er plassert.

⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
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6.10.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Innretningens funksjon skal ivaretas av samme kontrollinnretning som for lykten for markeringslys.

6.10.11.  Andre krav: ingen.

6.11.  Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

6.11.1.  Antall per side: én eller to av klasse IA(1).

6.11.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.11.3.  Plassering

6.11.3.1.  I bredden: ingen særlige krav.

6.11.3.2.  I høyden: minst 300 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.11.3.3.  I lengden: slik at innretningen ved vanlige driftsforhold ikke kan skjules av føreren eller passasjeren, eller 
av deres klær.

6.11.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontale vinkler: 30° forover og bakover.

 Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens 
høyde er mindre enn 750 mm.

6.11.5.  Innstilling: Refleksinnretningenes referanseakse skal være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen og peke utover. Refleksinnretningene foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.11.6.  Kan være sammensatt med andre signalinnretninger.

6.12.  Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.12.1.  Antall: én av klasse IA(1).

6.12.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.12.3.  Plassering

6.12.3.1.  I bredden:

— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer 
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,

— skal de innvendige kantene på refleksinnretningene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan 
reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.12.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.12.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.

(1) I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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6.12.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 30° utover og 10° innover.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens 
høyde er mindre enn 750 mm.

6.12.5.  Innstilling: bakover.

6.12.6.  Kan være sammensatt med andre lykter.

6.12.7.  Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak.

________
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Tillegg 1

Røde lykters synlighet forover og hvite lykters synlighet bakover

(Se avsnitt B nr. 9 i vedlegg I og nr. 6.3.11.4.2 i dette vedlegg)

 
Figur 1

 
Figur 2

________
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Tillegg 2

Monteringsplan

To lykter for retningslys foran og bak
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Tillegg 3

Opplysningsdokument for montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper med sidevogn

(vedlegges søknaden om EF-typegodkjenning av deler dersom den ikke sendes sammen med søknaden om 
typegodkjenning av kjøretøy)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ........................................................................................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper 
med sidevogn skal inneholde opplysningene oppført i vedlegg II til direktiv 2002/24/EF, del A, nr.:

0.1,
0.2,
0.4–0.6,
8.0–8.4.

________
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Tillegg 4

Myndighetens navn

EF-typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på 
motorsykkeltyper med sidevogn

MØNSTER

Rapport nr. ......................................... fra teknisk instans ......................................... den .......................................... (dato)

EF-typegodkjenning av deler nr. .......................................... Utvidelse nr.  .......................................................................

1.  Kjøretøymerke (handelsnavn) ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

2.  Kjøretøytype  ........................................................................................................................................................

3.  Produsentens navn og adresse  .............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

4.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant ...................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

5.  Obligatoriske lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1): 

5.1.  Lykter for fjernlys

5.2.  Lykter for nærlys

5.3.  Lykter for retningslys

5.4.  Lykter for stopplys

5.5.  Lykter for markeringslys foran

5.6.  Lykter for markeringslys bak

5.7.  Lykt for kjennemerke bak

5.8.  Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.  Valgfrie lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

6.1.  Lykter for tåkelys foran: ja/nei(*)

6.2. Lykter for tåkelys bak: ja/nei(*)

6.3.  Nødsignallys: ja/nei(*)

6.4.  Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden: ja/nei(*)

7.  Varianter  ...............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................
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8.  Kjøretøyet er framstilt for EF-typegodkjenning den …….……………………… (dato)

9.  EF-typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(*)

10.  Sted  ......................................................................................................................................................................

11.  Dato  ......................................................................................................................................................................

12.  Underskrift  ...........................................................................................................................................................

_________________
(*) Stryk det som ikke passer.
(1) Oppgi på et eget ark for hver innretning de behørig merkede innretningstypene som oppfyller kravene i dette vedlegg.

________
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VEDLEGG VI

KRAV TIL TREHJULS MOTORSYKLER

1.  Alle trehjuls motorsykler skal være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

1.1.  lykt for fjernlys,

1.2.  lykt for nærlys,

1.3.  lykter for retningslys,

1.4.  lykt for stopplys,

1.5.  lykt for markeringslys foran,

1.6.  lykt for markeringslys bak,

1.7.  lykt for kjennemerke bak,

1.8.  ikke-trekantet refleksinnretning bak,

1.9.  nødsignallys.

2.  I tillegg kan alle trehjuls motorsykler være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

2.1.  lykt for tåkelys foran,

2.2.  lykt for tåkelys bak,

2.3.  lykt for ryggelys,

2.4.  ikke-trekantede refleksinnretninger på siden.

3.  Alle lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 skal være montert i samsvar med de relevante 
bestemmelsene i nr. 6.

4.  Montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, er forbudt.

5.  Lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 som er typegodkjent for kjøretøyer i gruppe M1 og N1 
i samsvar med direktiv 76/757/EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 
77/538/EØF eller 77/539/EØF, er tillatt også på trehjuls motorsykler.

6.  SÆRLIGE MONTERINGSKRAV

6.1.  Lykter for fjernlys

6.1.1.  Antall: én eller to.

 For trehjuls motorsykler med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for 
fjernlys.

6.1.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.1.3.  Plassering

6.1.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge 
i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med 
en uavhengig lykt for nærlys ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre 
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for fjernlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres 
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.1.3.2.  I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.1.3.3.  Uansett skal avstanden mellom kanten på lysflaten til en uavhengig lykt for fjernlys og kanten på 
nærlyslyktens lysflate ikke være større enn 200 mm.

6.1.4.  Geometrisk synlighet

 Lysflatens synlighet skal, også i områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen, 
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av linjer gjennom hele lysflatens omriss som 
danner en vinkel på minst 5° med lyktens referanseakse. Omrisset til lysflatens projeksjon på et tverrplan 
som tangerer fremre del av fjernlyslyktens linse, regnes som utgangspunkt for vinklene for geometrisk 
synlighet.

6.1.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.1.6.  Kan være sammensatt med lykten for nærlys og de andre frontlyktene.

6.1.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.1.8.  Kan være gjensidig innbygd med:

6.1.8.1.  lykten for nærlys,

6.1.8.2.  lykten for markeringslys foran,

6.1.8.3.  lykten for tåkelys foran.

6.1.9.  Elektriske forbindelser

 Lyktene for fjernlys skal tenne samtidig. Alle lykter for fjernlys skal tenne ved veksling fra nærlys til 
fjernlys. Alle lykter for fjernlys skal slokke samtidig ved veksling fra fjernlys til nærlys. Lyktene for nærlys 
kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys.

6.1.10.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Blått, ikke-blinkende varsellys.

6.1.11.  Andre krav: Den største lysstyrken for fjernlyslykter som kan være tent samtidig, skal ikke overskride 
225 000 cd (EF-typegodkjenningsverdi).
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6.2.  Lykter for nærlys

6.2.1.  Antall: én eller to.

 For trehjuls motorsykler med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for nærlys.

6.2.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.2.3.  Plassering

6.2.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med 
en uavhengig lykt for fjernlys ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre 
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for nærlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

 For kjøretøyer med to lykter for nærlys:

— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer 
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,

— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres 
til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.2.3.2.  I høyden: Minst 500 mm, men ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

6.2.3.3.  I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.2.4.  Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 15° oppover og 10° nedover,

β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys,

45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys.

 Instrumentbord eller annet utstyr i nærheten av lykten må ikke forårsake andre virkninger som er til 
sjenanse for andre trafikanter.

6.2.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

 Nærlysets vertikale helling skal være mellom –0,5 % og –2,5 %, med mindre det finnes en utvendig 
justeringsinnretning.

6.2.6.  Kan være sammensatt med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.
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6.2.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.2.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.

6.2.9.  Elektriske forbindelser

 Betjeningsinnretningen for å veksle til nærlys skal slokke alle fjernlys samtidig, mens nærlysene kan være 
tent samtidig med fjernlysene.

6.2.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.2.11.  Andre krav: ingen.

6.3.  Lykter for retningslys

6.3.1.  Antall: to på hver side.

 På hver side tillates også én lykt for retningslys på siden.

6.3.2.  Monteringsplan: to lykter for retningslys foran og to bak.

6.3.3.  Plassering

6.3.3.1.  I bredden:

— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra midtplanet i lengderetningen, ikke være mer enn 
400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,

— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre,

— skal det være en minste avstand mellom lysflatene til lyktene for retningslys og de nærmeste lyktene 
for nærlys på:

— 75 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 90 cd,

— 40 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 175 cd,

— 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 250 cd,

— ≤ 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 400 cd.

6.3.3.2.  I høyden: minst 350 mm, men ikke mer enn 1 500 mm over bakken.

6.3.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontale vinkler: se tillegg 2.

 Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lyktene er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.3.5.  Innstilling

 Lyktene for retningslys foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.3.6.  Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.3.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.3.8.  Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.
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6.3.9.  Elektriske forbindelser

 Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på én side av 
kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning.

6.3.10.  Funksjonskontrollinnretning: obligatorisk.

 Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. Dersom det er et lyssignal, skal det være et 
grønt, blinkende lys. Det skal være synlig under alle vanlige driftsforhold. Signalet skal slokke eller være 
tent kontinuerlig uten å blinke eller endre frekvensen vesentlig i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene 
for retningslys. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og vise en markert endring i 
frekvens i tilfelle funksjonssvikt.

6.3.11.  Andre krav

 Egenskapene nevnt nedenfor, skal måles mens den elektriske dynamoen leverer strøm bare til de kretsene 
som er vesentlige for drift av motoren og lysinnretningene.

6.3.11.1.  Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen for lyssignalinnretningen er aktivert, og 
den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik aktivering.

6.3.11.2.  For alle kjøretøyer med lykter for retningslys som drives av likestrøm, skal:

6.3.11.2.1. blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.2.2. lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke samtidig og synkront.

6.3.11.3.  Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom 
50 % og 100 % av turtallet som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.3.1. skal blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.3.2. kan lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene 
foran skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene 
definert i tillegg 1.

6.3.11.4.  Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom 
tomgangsturtallet fastsatt av produsenten og 50 % av hastigheten som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.4.1. skal blinkfrekvensen være mellom 90 + 30 og 90–45 ganger i minuttet,

6.3.11.4.2. kan lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene foran 
skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene definert 
i tillegg 1.

6.3.11.5.  I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved én lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette 
å blinke eller fortsette å være tent, men under slike forhold kan blinkfrekvensen avvike fra den som er 
fastsatt, med mindre kjøretøyet er utstyrt med en kontrollinnretning.

6.4.  Lykter for stopplys

6.4.1.  Antall: to på hver side.

 For trehjuls motorsykler med en største bredde på mer enn 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for 
stopplys.

6.4.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.4.3.  Plassering

6.4.3.1.  I bredden: Dersom det bare er én lykt for stopplys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for stopplys, skal de være symmetriske i forhold til 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

 For kjøretøyer med to bakhjul skal avstanden mellom de to lyktene være minst 600 mm. Avstanden kan 
reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.4.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.4.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.

6.4.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 45° til venstre og høyre. 

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.4.5.  Innstilling: bakover.

6.4.6.  Kan være sammensatt med én eller flere andre baklykter.

6.4.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.4.8.  Kan være gjensidig innbygd med lykten for markeringslys bak.

6.4.9.  Elektriske forbindelser: skal tenne når minst én av driftsbremsene brukes.

6.4.10.  Innkoplingskontrollinnretning: forbudt.

6.5.  Lykter for markeringslys foran

6.5.1.  Antall: én eller to.

 For trehjuls motorsykler med en største bredde på mer enn 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for 
markeringslys foran.

6.5.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.5.3.  Plassering

6.5.3.1.  I bredden:

— En uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 
frontlykt. Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal markeringslyslyktens referansesentrum 
ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 
at referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for markeringslys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, 
skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen.

 For kjøretøyer med to lykter for markeringslys foran:

— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer 
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,

— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres 
til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.
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6.5.3.2. I høyden: Minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.5.3.3.  I lengden: Foran på kjøretøyet.

6.5.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45° 
innover dersom det er to lykter for markeringslys.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.5.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.5.6.  Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.5.7.  Kan være gjensidig innbygd med andre frontlykter.

6.5.8.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.5.9.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys. Denne kontrollinnretningen er ikke påkrevd dersom instrumentbordets 
belysning bare kan slås av og på sammen med lykten for markeringslys.

6.5.10.  Andre krav: ingen.

6.6. Lykter for markeringslys bak

6.6.1.  Antall: én eller to.

 For trehjuls motorsykler med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for 
markeringslys bak.

6.6.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.6.3.  Plassering

6.6.3.1.  I bredden: Dersom det bare er én lykt for markeringslys bak, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for markeringslys bak, skal de være symmetriske i 
forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. For kjøretøyer med to bakhjul skal avstanden mellom 
de to lyktene være minst 600 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde 
er mindre enn 1 300 mm.

6.6.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.6.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.

6.6.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45° 
innover dersom det er to lykter for markeringslys bak.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn 
750 mm over bakken.

6.6.5.  Innstilling: bakover.

6.6.6.  Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.6.7.  Kan kombineres med lykten for kjennemerke bak.
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6.6.8. Kan være gjensidig innbygd med lykten for stopplys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak, 
eller med begge, eller med lykten for tåkelys bak.

6.6.9.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.6.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Funksjonen kan eventuelt ivaretas av innretningen for lykten for markeringslys foran.

6.6.11.  Andre krav: ingen.

6.7.  Lykter for tåkelys foran

6.7.1.  Antall: én eller to.

6.7.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.7.3.  Plassering

6.7.3.1.  I bredden:

— En lykt for tåkelys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. Dersom 
disse lyktene er plassert over hverandre, skal tåkelyslyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. Dersom de to lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal lyktenes 
referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— En lykt for tåkelys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at 
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— To lykter for tåkelys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres 
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

— De kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer 
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant.

6.7.3.2.  I høyden: Minst 250 mm over bakken. Ikke noe punkt på lysflaten skal være over det høyeste punktet på 
nærlyslyktens lysflate.

6.7.3.3.  I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer 
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.7.4.  Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 5° oppover og nedover,

β = 45° til venstre og høyre med mindre lykten ikke er midtstilt: i så fall skal den innvendige 
vinkelen være β = 10°.

6.7.5.  Innstilling: forover.

 Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.7.6.  Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.7.7.  Kan ikke kombineres med noen annen frontlykt.

6.7.8.  Kan være gjensidig innbygd med en lykt for fjernlys og en lykt for markeringslys foran.

6.7.9.  Elektriske forbindelser

 Lykten for tåkelys foran skal kunne tennes og slokkes uavhengig av lykten for fjernlys eller lykten for 
nærlys.
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6.7.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.7.11.  Andre krav: ingen.

6.8.  Lykter for tåkelys bak

6.8.1.  Antall: én eller to.

6.8.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.8.3.  Plassering

6.8.3.1.  I bredden: Dersom det bare er én lykt for tåkelys bak, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for tåkelys, skal de være symmetriske i forhold til 
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. For kjøretøyer med to bakhjul skal avstanden mellom de to lyktene 
være minst 600 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 
1 300 mm.

6.8.3.2.  I høyden: Minst 250 mm, men høyst 1 000 mm over bakken.

6.8.3.3.  I lengden: Bak på kjøretøyet. Dersom det er montert én enkelt lykt for tåkelys bak, skal lykten plasseres 
på den siden av kjøretøyets midtplan i lengderetningen som er motsatt av den vanlige kjøreretningen. 
Referansesenteret kan også ligge i kjøretøyets symmetriplan i lengderetningen.

6.8.3.4.  Avstanden mellom lysflatene til lykten for tåkelys bak og lykten for stopplys skal være minst 100 mm.

6.8.4.  Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 5° oppover og 5° nedover,

β = 25° til venstre og høyre.

6.8.5.  Innstilling: bakover.

6.8.6.  Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.8.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.8.8.  Kan være gjensidig innbygd med en lykt for markeringslys bak.

6.8.9.  Elektriske forbindelser

 Lykten for tåkelys bak skal bare kunne være tent dersom én eller flere av følgende lykter er tent: lykten for 
fjernlys, lykten for nærlys eller lykten for tåkelys foran. 

6.8.10.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Oransje, ikke-blinkende varsellys.

6.8.11.  Andre krav: ingen.

6.9. Lykter for ryggelys

6.9.1. Antall: én eller to.

6.9.2. Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.9.3. Plassering

6.9.3.1. I bredden: ingen særlige krav.

6.9.3.2. I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.9.3.3. I lengden: bak på kjøretøyet.

6.9.4. Geometrisk synlighet

 Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α = 15° oppover og 5° nedover,

β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for ryggelys,

β = 45° utover og 30° innover dersom det er to lykter for ryggelys.

6.9.5.  Innstilling: bakover.

6.9.6.  Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.9.7.  Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.9.8.  Kan være gjensidig innbygd med en annen lykt.

6.9.9.  Elektriske forbindelser

 Lykten for ryggelys skal kunne tennes bare når kjøretøyet er satt i revers og motorens start- og 
stoppinnretning er i en stilling der motoren kan være i gang. Lykten skal ikke kunne tenne eller være tent 
dersom et av vilkårene ovenfor ikke er oppfylt.

6.9.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

6.10.  Nødsignallys

6.10.1.  Samme krav som dem som er oppført i nr. 6.3-6.3.8.

6.10.2.  Elektriske forbindelser

 Signalet skal aktiveres av en særskilt betjeningsinnretning som sikrer at alle lykter for retningslys virker 
samtidig.

6.10.3.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.

 Et rødt, blinkende lys eller, dersom det ikke finnes en egen kontrollinnretning, samtidig aktivering av 
kontrollinnretningene fastsatt i nr. 6.3.10.

6.10.4.  Andre krav

 Blinkfrekvens på 90 ± 30 ganger i minuttet. Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen 
for lyssignalinnretningen er aktivert, og den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik 
aktivering.

 Det skal være mulig å aktivere nødsignallyset selv om motorens start- og stoppinnretning er i en stilling der 
motoren ikke kan være i gang.
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6.11.  Lykt for kjennemerke bak

6.11.1.  Antall: én.

 Lykten kan bestå av flere optiske deler beregnet på å lyse opp stedet der kjennemerket er plassert.

6.11.2. Monteringsplan

6.11.3. Plassering

6.11.3.1. I bredden:

6.11.3.2. I høyden:

6.11.3.3. I lengden:

6.11.4. Geometrisk synlighet

6.11.5. Innstilling

6.11.6.  Kan være sammensatt med én eller flere baklykter.

6.11.7.  Kan kombineres med lykten for markeringslys bak.

6.11.8.  Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.11.9.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.11.10.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

 Innretningens funksjon skal ivaretas av samme kontrollinnretning som for lykten for markeringslys.

6.11.11.  Andre krav: ingen.

6.12.  Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.12.1.  Antall: én eller to av klasse IA(1).

 For trehjuls motorsykler med en største bredde på over 1 000 mm kreves det imidlertid to ikke-trekantede 
refleksinnretninger bak.

6.12.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.12.3.  Plassering

6.12.3.1.  I bredden: Dersom det bare er én refleksinnretning, skal referansesentrum ligge i kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen. Dersom det er to refleksinnretninger, skal de være symmetriske i forhold til kjøretøyets 
midtplan i lengderetningen. For kjøretøyer med to refleksinnretninger bak skal de kantene på lysflatene 
som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste 
utvendige kant. De innvendige kantene på refleksinnretningene skal være minst 500 mm fra hverandre. 
Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.12.3.2.  I høyden: minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.12.3.3.  I lengden: bak på kjøretøyet.

(1) I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.

Slik at lykten lyser opp stedet der
kjennemerket er plassert.

⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
⎫
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6.12.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel: 30° til venstre og høyre.

 Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens 
høyde er mindre enn 750 mm.

6.12.5.  Innstilling: bakover.

6.12.6.  Kan være sammensatt med andre lykter.

6.12.7.  Andre krav

 Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak.

6.13.  Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

6.13.1.  Antall per side: én eller to av klasse IA(1).

6.13.2.  Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.13.3.  Plassering

6.13.3.1.  I bredden: ingen særlige krav.

6.13.3.2.  I høyden: minst 300 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.13.3.3.  I lengden: slik at innretningen ved vanlige driftsforhold ikke kan skjules av føreren eller passasjeren, eller 
av deres klær.

6.13.4.  Geometrisk synlighet

 Horisontale vinkler: 30° forover og bakover.

 Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens 
høyde er mindre enn 750 mm.

6.13.5.  Innstilling: Refleksinnretningenes referanseakse skal være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen og peke utover. Refleksinnretningene foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.13.6.  Kan være sammensatt med andre signalinnretninger.

_________

(1) I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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Tillegg 1

Røde lykters synlighet forover og hvite lykters synlighet bakover

(Se avsnitt B nr. 9 i vedlegg I og nr. 6.3.11.3.2 og 6.3.11.4.2 i dette vedlegg)

 
Figur 1

 
Figur 2

_______
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Tillegg 2

Monteringsplan

Lykt for retningslys – Geometrisk synlighet

__________
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Tillegg 3

Opplysningsdokument for montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper med tre hjul

(vedlegges søknaden om EF-typegodkjenning av deler dersom den ikke sendes sammen med søknaden om 
typegodkjenning av kjøretøy)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ........................................................................................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper 
med tre hjul skal inneholde opplysningene oppført i vedlegg II til direktiv 2002/24/EF, del A, nr.:

0.1,
0.2,
0.4–0.6,
8.0–8.4.
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Tillegg 4

Myndighetens navn

EF-typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på 
motorsykkeltyper med tre hjul

MØNSTER

Rapport nr. .................................... fra teknisk instans ........................................... den ........................................... (dato)

EF-typegodkjenning av deler nr. ........................................... Utvidelse nr.  .......................................................................

1.  Kjøretøymerke (handelsnavn) ...............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................

2.  Kjøretøytype  .........................................................................................................................................................

3.  Produsentens navn og adresse  ..............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................

4.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant ....................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................

5.  Obligatoriske lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1): 

5.1.  Lykter for fjernlys

5.2.  Lykter for nærlys

5.3.  Lykter for retningslys

5.4.  Lykter for stopplys

5.5.  Lykter for markeringslys foran

5.6.  Lykter for markeringslys bak

5.7.  Lykt for kjennemerke bak

5.8.  Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.  Valgfrie lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

6.1.  Lykter for tåkelys foran: ja/nei(*)

6.2. Lykter for tåkelys bak: ja/nei(*)

6.3. Lykt for ryggelys: ja/nei(*)

6.4.  Nødsignallys: ja/nei(*)

6.5.  Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden: ja/nei(*)

7.  Varianter  ................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................
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8.  Kjøretøyet er framstilt for EF-typegodkjenning den ……….…………………… (dato)

9.  EF-typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(*)

10.  Sted  .......................................................................................................................................................................

11.  Dato  .......................................................................................................................................................................

12.  Underskrift  ............................................................................................................................................................

_________________
(*) Stryk det som ikke passer.
(1) Oppgi på et eget ark for hver innretning de behørig merkede innretningstypene som oppfyller kravene i dette vedlegg.

_______
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VEDLEGG VII

DEL A

Opphevet direktiv med endringer

(nevnt i artikkel 6)

Rådsdirektiv 93/92/EØF (EFT L 311 av 14.12.1993, s. 1)

Kommisjonsdirektiv 2000/73/EF (EFT L 300 av 29.11.2000, s. 20)

DEL B

Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(nevnt i artikkel 6)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding Anvendelsesdato

93/92/EØF 1. mai 1995 1. november 1995(1)

2000/73/EF 31. desember 2001 1. januar 2002(2)

(1) I samsvar med artikkel 6 nr. 1 tredje ledd i direktiv 93/92/EØF:
 «Fra datoen nevnt i første ledd kan medlemsstatene med begrunnelse i kjøretøyenes montering av lys- og lyssignalinnretninger ikke 

forby at kjøretøyer som er i samsvar med dette direktiv, tas i bruk.»
(2) I samsvar med artikkel 2 i direktiv 2000/73/EF:
 «1.  Fra 1. januar 2002 kan medlemsstatene ikke med begrunnelse i montering av lys- og lyssignalinnretninger

– nekte å gi EF-typegodkjenning for en type motorvogn med to eller tre hjul, eller
– forby at motorvogner med to eller tre hjul registreres, selges eller tas i bruk,

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

begrunnelse i montering av lys- og lyssignalinnretninger dersom kravene i direktiv 93/92/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke er 
oppfylt.»
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VEDLEGG VIII

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 93/92/EØF Direktiv 2000/73/EF Dette direktiv

Artikkel 1 og 2 Artikkel 1 og 2

Artikkel 3 første ledd Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 3 annet ledd Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 4 Artikkel 4

Artikkel 5 —

Artikkel 6 nr. 1 —

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 5 nr. 3

— Artikkel 6 og 7

Artikkel 7 Artikkel 8

Vedlegg I-VI Vedlegg I-VI

— Vedlegg VII

— Vedlegg VIII


