
        Nr 1250 5158
Bilaga 1 

 
KRAV SOM STÄLLS I DIREKTIV OCH E-REGLEMENTEN PÅ FORDON I 
KATEGORI L SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEK-

NISKA ENHETER 
 

1. Denna tabell tillämpas vid typgodkännande samt registrerings- och ändringsbesiktning 
på fordon i kategori L som tagits eller som skall tas i bruk 1993 eller därefter.  

2. När datum för typgodkännande- eller överensstämmelsekravens ikraftträdande anges 
a) i fråga om ett direktiv, 
b) i fråga om ändring av ett direktiv,  
c) i fråga om ett direktiv och en eller flera ändringar av det, eller 
d) i fråga om flera direktiv 
skall ifrågavarande direktiv med ändringar, ändringen eller ändringarna träda i kraft och 

tillämpas från och med detta datum på fordon som skall typgodkännas eller registrerings- el-
ler ändringsbesiktigas i Finland.   

3. Vid det E-reglemente som motsvarar ett direktiv anges varken version eller datum för 
ikraftträdande. Om ett fordon eller dess komponent inte har EG-typgodkännande eller om det 
krävs överensstämmelse men inte typgodkännande, tillämpas kraven i en sådan version av ett 
E-reglemente som åtminstone motsvarar kraven i det direktiv som gällde vid den tidpunkt då 
fordonet lämnats för besiktning.   

4. Kategorierna L enligt Genèveöverenskommelsen och förordningen om fordons konstruk-
tion och utrustning (1256/1992), vilken upphävts genom fordonslagen, motsvarar fordonska-
tegorierna enligt det nya typgodkännandedirektivet 2002/24/EG  på följande sätt: 

a) tvåhjulig moped L1 = L1e, 
b) trehjulig moped L2 = L3e, 
c) tvåhjulig motorcykel L3 = L3e, 
d) tvåhjulig motorcykel med sidovagn L4 = L4e, 
e) lätt fyrhjuling = L6e,  
f) trehjuling (hjulen symmetriskt i förhållande till längdaxeln) och fyrhjuling L5 = L5e och 

L7e. 
 
 

Datum för ikraftträdande  
Basdirektiv 
 Krav på typgodkännande 

för 
Krav på överensstäm-
melse med direktiv eller 
E-reglemente för 

 
Krav, system, 
komponent 
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

 
Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente  

Fordons-
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

L1e, L2e och
L6e 
 

1.1.1997 
 

0. Typgod-
kännande av 
två- och 
trehjuliga 
motorfordon  

92/61/EEG  
(upphävt) 
 
 
 
 
 

- 

L3e, L4e, 
L5e ja L7e 

1.1.1994 

 



        Nr 1250 5159
Datum för ikraftträdande  

Basdirektiv 
 Krav på typgodkännande 

för 
Krav på överensstäm-
melse med direktiv eller 
E-reglemente för 

 
Krav, system, 
komponent 
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

 
Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente  

Fordons-
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

L1e, L2e, 
L6e 

1.7.2002-2000/7/EG 

(krav på hastig-
hetsmätare, 
upphävt och  
överfört) 

L3e, L4e, 
L5e och L7e

1.7.2001

 

 

2002/24/EG 
 

 

L               9.11.2003

95/1/EG 2.8.1996 2.8.2000  18. Motorns 
största 
vridmoment 
och nettoeffekt - 2002/41/EG 

 L 

1.1.2004

19. Åtgärder 
för att 
förhindra 
ändring av 
mopeder och 
motorcyklar1 

 

97/24/EG 
KAP. 7 

 L 17.6.1999 17.6.2003  

20. Bränsle-
system 

  

97/24/EG  
KAP. 6 

 L 17.6.1999 17.6.2003  

95/1/EG 2.8.1996 2.8.2000 25. Högsta 
hastighet för 
vilken fordonet 
är konstruerat 

  

- 2002/41/EG 

 L 

1.1.2004 

 

                                                 
1 a) Följande delar eller en helhet bestående av delar som avviker från den ursprungliga sammansättningen på en 
motorcyckel vars slagvolym är högst 125 cm3 och effekt högst 11 kW får inte bytas ut mellan fordonet och vilket 
som helst annat fordon av samma tillverkare, om effekten för fordonet ökar med mer än 10 % eller överskrider 11 
kW: 
i) i tvåtaktsmotorer: enheten cylinder/kolv, förgasare, insugningsrör och avgassystem, och  
ii)) i fyrtaktsmotorer, utöver punkt a: topplock och kamaxel. Den största nettoeffekten hos en motorcykel får dock 
inte överskridas genom ändring av fordonets konstruktion.  
b) Följande delar eller en helhet bestående av delar som avviker från den ursprungliga sammansättningen på en 
moped och ett fordon i kategori L6e får inte bytas ut mellan fordonet och vilket som helst annat fordon av samma 
tillverkare, om fordonets största konstruktiva hastighet ökar med mer än 5 km/h:  
i) i tvåtaktsmotorer: enheten cylinder/kolv, förgasare, insugningsrör och avgassystem, samt  
ii) i fyrtaktsmotorer, utöver punkt a: topplock och kamaxel. Den största konstruktiva hastigheten hos en moped 
och en lätt fyrhjuling får dock inte överskridas genom ändring av fordonets konstruktion.  
 

RÄTTELSE
9.8.2005Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:1.7.2001

RÄTTELSE
9.8.2005Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:1.7.2002

RÄTTELSE
9.8.2005Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen i mitten av samma gryning.

RÄTTELSE
9.8.2005Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen i mitten av samma gryning.

RÄTTELSE
9.8.2005Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen i mitten av samma gryning.



        Nr 1250 5160
Datum för ikraftträdande  

Basdirektiv 
 Krav på typgodkännande 

för 
Krav på överensstäm-
melse med direktiv eller 
E-reglemente för 

 
Krav, system, 
komponent 
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

 
Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente  

Fordons-
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

26. Mått och 
vikter 

93/93/EEG  L 1.11.1995 1.11.1999  

27. Kopplings-
anordningar 

97/24/EG  
KAP. 10 

 L 17.6.1999 17.6.2003  

97/24/EG  
KAP. 5  

47 

40 

L 17.6.1999 17.6.2003 Fordonet skall motsvara E-
reglementet 1993  

(gäller inte fordon i 
kategori L2 eller L5 vars 
totala massa > 400 kg) 

28. Åtgärder 
mot luftförore-
nande utsläpp 

- 2002/51/EG2  L 1.4.20033/ 
1.1.2006 

1.7.20044/ 
1.1.2007 

 

92/23/EEG5 1.1.1993  29. Däck 

- 97/24/EG 
KAP. 1   

75 
30 
54 
64 

L 

17.6.1999 17.6.2003  

31. Broms-
system 

93/14/EEG 
 

78 
 

 5.4.1995 5.4.1999 1993 
 

93/92/EEG  
 

1.11.1995 1.11.1999 1993 32. Belysning-
ens och ljussig-
nalernas instal-
lation6 

- 2000/73/EG 

74 
53 

 

L 

1.7.2002 gäller inte  

76/761/EEG 1993  33 a. Helljus- 
och halvljus-
strålkastare7 - 97/24/EG 

KAP. 2  

56  
57 
72 
 76 
 82 

L 

17.6.1999 17.6.2003  

                                                 
2 Från och med de första datumen för ikraftträdande skall gränsvärdena på rad A i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktivet tillämpas, och från och med de senare 

datumen gränsvärdena på rad B. De senare nämnda datumen tillämpas dock inte på kategorierna L5e och L7e. På kategorierna L1e, L2e och L6e tillämpas från och med 1.7.2004 

gränsvärdena i tabellens andra rad i punkt 2.2.1.1.3 i bilaga 1 till kapitel 5. 

 
3 För trial- och enduromotorcyklar är motsvarande datum 1.1.2004. 
 
4 För trial- och enduromotorcyklar är motsvarande datum 1.7.2005. 
 

5 Alternativ: DOT-märkta däck t.o.m. 17.6.2003. 

 
6 På en polismotorcykel skall utöver det som tillåts i direktivet eller E-reglementet finnas en blinkande blå var-
ningslampa (krav: 11 §) och det får finnas högst en framåtriktad blinkande röd stoppsignallykta (krav: 12 §).   
 
7 Alternativt godkänd enligt någon bestämmelse gällande helljus- och halvljusstrålkastare på bilar. 
 



        Nr 1250 5161
Datum för ikraftträdande  

Basdirektiv 
 Krav på typgodkännande 

för 
Krav på överensstäm-
melse med direktiv eller 
E-reglemente för 

 
Krav, system, 
komponent 
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

 
Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente  

Fordons-
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

76/759/EEG 1993  33 b. Körrikt-
ningsvisare 

- 97/24/EG 
KAP. 2 

6 
50 

L 

17.6.1999 17.6.2003  

76/758/EEG 1993  33 c. Bromslyk-
tor, främre och 
bakre positions-
lyktor - 97/24/EG  

KAP. 2 

50 L 

17.6.1999 17.6.2003  

33 d. Bakre 
skyltlyktor 

97/24/EG  
KAP. 2 

50 L 17.6.1999 17.6.2003  

76/757/EEG 1993  33 e. Reflex-
anordningar8 

- 97/24/EG 
KAP. 2 

3 L 

17.6.1999 17.6.2003  

76/762/EEG 1993  33 f. Främre 
dimljus 

- 97/24/EG  
KAP. 2  

19 L 

17.6.1999 17.6.2003  

77/538/EEG 1993  33 g. Bakre 
dimljus 

- 97/24/EG 
KAP. 2  

38 L 

17.6.1999 17.6.2003  

77/539/EEG 1993  33 h. Back-
ningsstrål-
kastare 

- 97/24/EG 
KAP. 2  

23 L 

17.6.1999 17.6.2003  

70/388/EEG L3 – L5  1993 34. Ljudsignal-
anordning 

- 93/30/EEG 

28 
 

L 14.6.1995 14.6.1999  

                                                 
8  Reflektorer på pedalerna på fordon i kategori L1e skall dock vara orangegula. Reflektorerna får inte vara triang-
elformade. Pedalreflektorerna skall dessutom vara sådana till formen att de ryms i en rektangel, där förhållandet 
mellan rektangelns sidor får vara högst åtta. Den reflekterande ytan på var och en av de fyra pedalreflektorerna 
skall vara minst 8 cm2. 
 



        Nr 1250 5162
Datum för ikraftträdande  

Basdirektiv 
 Krav på typgodkännande 

för 
Krav på överensstäm-
melse med direktiv eller 
E-reglemente för 

 
Krav, system, 
komponent 
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

 
Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente  

Fordons-
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

93/94/EG 
 
 

1.11.1995 1.11.1999  35. Plats för 
montering av 
bakre registre-
ringsskylt - 1999/26/EG 

  

1.7.2000 gäller inte  

36. Elektro-
magnetisk 
kompabilitet 

97/24/EG  
KAP. 8  
 
 

  17.6.1999 17.6.2003  

78/1015/EEG  
(upphävt) 
 
 
- 87/56/EEG 

- 89/235/EEG 

L3, L4,  
L5, L7  

  1993 37. Ljudnivå 
och avgassy-
stem 

97/24/EG  
KAP. 9  
 
 

9 (L5) 
 

41 (L3) 
 

63 (L1)

L 17.6.1999 17.6.2003  

80/780/EEG 9 
- 80/1272/EEG 
(upphävt) 
 

  1993 38. Backspegel 
(backspeglar) 

97/24/EG 
KAP. 4  
 
 

81 
(46) 

L 

17.6.1999 17.6.2003  

39. Utskjutande 
delar 

97/24/EG 
KAP. 3   
 
 

 L 17.6.1999 17.6.2003  

93/31/EEG  
 
 

14.6.1995 14.6.1999 40. Stöd 

- 2000/72/EG 
 

 L1e, L3e 
 

1.7.2002 gäller inte 

 

                                                 
9 I fordon i kategori L får användas även sådana e- eller E-godkända backspeglar som överensstämmer med direk-
tiv 71/127/EEG eller E-reglementet nr 46 och som är avsedda för fordon vilkas största i registrering och bruk till-
låtna massa inte överstiger 3 500 kg. 
 



        Nr 1250 5163
Datum för ikraftträdande  

Basdirektiv 
 Krav på typgodkännande 

för 
Krav på överensstäm-
melse med direktiv eller 
E-reglemente för 

 
Krav, system, 
komponent 
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

 
Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente  

Fordons-
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

74/61/EEG 10  L1e - L5e  1993 

93/33/EEG   
 
 
 

14.6.1995 14.6.1999  

41. Skydds-
anordningar 
för att förhind-
ra obehörigt 
nyttjande 

- 1999/23/EG 

18  
62 

L 

1.7.2000 gäller inte  

42. Vindrutor, 
vindrute-
torkare, vind-
rute-spolare, 
avfrostnings- 
och avimnings-
anordningar i 
fordon med ka-
rosseri11 
 
 

97/24/EG  
KAP. 12 

 L2e, L5e, 
L6e, L7e 

17.6.1999 17.6.2003  

93/32/EEG 
 
 

14.6.1995 14.6.1999  43. Passagerar-
handtag12 

- 1999/24/EG 

 L1e, L3e 

1.7.2000 gäller inte 

44. Säkerhets-
bälten och de-
ras förankring-
ar i fordon med 
karosseri13 
 

97/24/EG 
KAP. 11  

 L2e, L5e, 
L6e, L7e 

17.6.1999 17.6.2003  

                                                 
10 På fordon i kategori L får användas en sådan anordning som förhindrar olovlig användning som godkänts för 
bilar i enlighet med 74/61/EEG. Alternativ: låsanordning som godkänts av Bilregistercentra-
len/Fordonsförvaltningscentralen. E-reglementet nr 18/01 gäller inte fordon i kategorierna L1e och L2e. På fordon i 
kategorierna L1e, L2e och L6e är låsanordningen frivillig.   
 
11 a) Fordon i kategorierna L2e, L5e, L6e och L7e skall vara försedda med vindruta, vindrutetorkare och vindrutespo-
lare samt avfrostnings- och avimningsanordningar.  
b) Spolvätskebehållaren skall rymma minst en liter.  
 
12 Gäller fordon avsedda för transport av passagerare. 
 

13 Alternativ: direktiv 77/541/EEG om  bilbälten i motorfordon  eller E-reglementet nr 16. 



        Nr 1250 5164
Datum för ikraftträdande  

Basdirektiv 
 Krav på typgodkännande 

för 
Krav på överensstäm-
melse med direktiv eller 
E-reglemente för 

 
Krav, system, 
komponent 
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

 
Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente  

Fordons-
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

75/443/EEG 
 
 
 

L3e - L5e 1.1.1993 

L3e, L4e, 
L5e, L7e 

1.7.2001 - 2000/7/EG 
(upphävt och 
överfört) 
 L1e, L2e, 

L6e 
1.7.2002 

45. Hastighets- 
och färdmätare 

2002/24/EG 

39 
 
 

L 9.11.2003 
 

 

L3e - L5e  1.1.1999 93/29/EG 

L 14.6.1995 14.6.1999 

46. Identifie-
ring av manö-
verorgan, kon-
trolllampor och 
visare  

- 2000/74/EG 

60 
 

L1e - L7e  1.7.2002 gäller inte 

93/34/EEG 
 
 

14.6.1995 14.6.1999  47. Föreskrivna 
märkningar 

- 1999/25/EG 

 L 

1.7.2000 gäller inte  

RÄTTELSE
9.8.2005Den märkta raden stryks över.



        Nr 1250 5165
Bilaga 2 

 

AVVIKELSE FRÅN KRAVEN I BILAGA 1 I FRÅGA OM FORDON I KATEGORI L 
SOM TYPGODKÄNNS I SMÅ SERIER 

 
Denna tabell tillämpas vid typgodkännande av små serier (tillverkningsantalet av typen är 
högst 25 fordon per år) och vid registrerings- och ändringsbesiktning av fordon som typgod-
känts i små serier.  
 
(se 8 § 2 mom. och förklaringen i slutet av denna bilaga) 
 

 

Punkt Område 

 
 
Direktiv 

 
Typgodkännande i 

små serier 

Registrerings- och 
ändringsbesiktning 
av fordon som typ-
godkänts i små seri-

er  
18 Motorns största vridmoment och net-

toeffekt  
95/1/EG C C 

19  Åtgärder för att förhindra ändring av 
mopeder och motorcyklar  

97/24/EG 
KAP. 7 

B B 

20 Bränsletank 97/24/EG 
KAP. 6  

A C 

25 Högsta hastighet för vilken fordonet 
är konstruerat 

95/1/EG A begränsad hastig-
het  

C hastigheten ej be-
gränsad 

A begränsad hastig-
het 

C hastigheten ej be-
gränsad 

26 Mått och vikter 93/93/EEG C C 

27 Kopplingsanordningar 97/24/EG 
KAP. 10  

X X 

28  Åtgärder mot luftförorenande ut-
släpp 

97/24/EG 
KAP. 5  
- 2002/51/EG 

B B 

29 Däck 97/24/EG 
KAP. 1  

X X 

31 Bromssystem 93/14/EEG B B 

32 Belysningens och ljussignalanord-
ningarnas installation 

93/92/EEG A montering 
X komponenter 

C montering 
X komponenter 

34 Ljudsignalanordning 93/30/EEG A C  

35 Plats för montering av bakre regi-
streringsskylt  

93/94/EEG 
- 1999/26/EG 

A C 

36 Elektromagnetisk kompabilitet 97/24/EG 
KAP. 8  

B / C A / C 



        Nr 1250 5166

Punkt Område 

 
 
Direktiv 

 
Typgodkännande i 

små serier 

Registrerings- och 
ändringsbesiktning 
av fordon som typ-
godkänts i små seri-

er  
37 Ljudnivå och avgassystem 97/24/EG 

KAP. 9  
B B 

38 Backspegel (backspeglar) 97/24/EG 
KAP. 4  

A montering 
X komponenter 

C montering 
X komponenter 

39 Utskjutande delar  97/24/EG 
KAP. 3. 

A C 

40 Stöd  93/31/EEG A C 

41 Skyddsanordningar för att förhindra 
obehörigt nyttjande 

93/33/EEG 
- 1999/23/EG 

B A 

42 Vindrutor, vindrutetorkare, vindrute-
spolare, avfrostnings- och avimning-
sanordningar i fordon med karosseri 

97/24/EG 
KAP. 12 

A A 

43 Passagerarhandtag 93/32/EEG 
- 1999/24/EG 

A C 

44 Säkerhetsbälten och deras förank-
ringar i fordon med karosseri 

97/24/EG 
KAP. 11  

B A 

45 Hastighets- och färdmätare 2000/7/EG A A 

46 Identifiering av manöverorgan, kon-
trollampor och visare 

93/29/EEG A / X C / X 

47 Föreskrivna märkningar 93/34/EEG 
- 1999/34/EG 

C C 

 
 
 
X Total överensstämmelse med direktivet krävs. Ett typgodkännande skall sändas och det skall säkerställas 

att produktionen uppfyller kvaltitetskraven. 
C Tillverkaren skall på ett sätt som tillfredsställer typgodkännandemyndigheten eller besiktningsstället visa 

att de allmänna kraven i direktivet uppfylls.  
A Kraven i särdirektivet skall uppfyllas. Testerna enligt direktivet skall utföras, men de kan utföras av till-

verkaren om godkännandemyndigheten eller besiktningsstället godkänner det. Typgodkännandeintyg be-
höver inte sändas och inget typgodkännandemärke krävs.  

B  Endast de undantag som avses i särdirektivet tillåts. Godkännandeintyg behöver inte sändas och inget typ-
godkännandemärke krävs.  

________ 
 

 


