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                Bilaga 1 
DEL I 

KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER 
OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

Krav på överensstämmelse 
med direktiv eller E-

reglemente för 

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändringsdirektiv 

Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente 

Fordons 
kategorier 
som kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

fordon 
som tas i 
bruk för 

första 
gången 

ny fordons-
typ 

fordon som 
tas i bruk för 
första gång-

en 

70/156/EEG1

- 78/315/EEG3

- 78/547/EEG4

- 80/1267/EEG5

- 87/358/EEG6

- 87/403/EEG7

- 92/53/EEG8

kategori 
M1: 
1.1.19962

kategori 
M1: 
1.1.19982

1993 0. Typgod-
kännande av 
bil och släp-
vagn (fordon 
i kategorier-
na M, N och 
O) 

- 93/81/EEG9

– M, N, O 

 1.10.1993 

                                                      
1 Fordonet anses uppfylla kraven i denna förordning med de undantag gällande kraven i fråga om av-
gasutsläpp som avses i punkt 2 och 41, om det är en typ som typgodkänts i enlighet med direktiv 
70/156/EEG. 
2 Direktiv 70/156/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 92/53/EEG, gäller dock fordon i katego-
ri M1 och Ll som typgodkänns i flera etapper samt fordon som i en EES-stat godkänts som fordon i ka-
tegori N och som ändras till fordon i kategori M1 i typgodkännandet från och med 1.1.1998 och ibruk-
tagandet från och med 1.1.2000. 
3 Möjlighet till typgodkännade av en separat teknisk enhet. 
4 Till förteckningen över kontrollmoment har fogats värmeanordning i passagerarutrymmet och stänk-
skärmar. 
5 Till förteckningen över kontrollmoment har fogats effekt, vridmoment och bränsleförbrukning. 
6 Ändringar av definitionerna, det tekniska underlaget och av intyget samt sändandet av det. 
7 Definitioner av terrängfordon har lagts till. 
8 Reform av typgodkännandet och dess nödvändighet för fordon i kategori M1. 
9 Undantaget för de sista fordonen i en serie utvidgas till att gälla alla fordonsklasser. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

Krav på överensstämmelse 
med direktiv eller E-

reglemente för 

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändringsdirektiv 

Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente 

Fordons 
kategorier 
som kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

fordon 
som tas i 
bruk för 

första 
gången 

ny fordons-
typ 

fordon som 
tas i bruk för 
första gång-

en 

- 95/54/EG10 10 M, N kategori 
M1: 
1.1.1998 

kategori 
M1: 
1.10.2002 

1.1.1998 1.10.2002 

- 96/27/EG11 95 M1, N1
(R-punktens 
höjd  ≤  700 
mm) 

1.10. 
1998 

1.10.2003  

- 96/79/EG12 94 M1 ≤  
2500 kg 

1.10. 
1998 

1.10.2003  

- 97/27/EG13 - M2, M3, N, 
O 

 1.8.1997 

- 98/14/EG14 - M, N, O kategori 
M1: 
1.10. 
1998 

gäller inte; 
tidigare in-
tyg över 
överens-
stämmelse 
kan använ-
das t.o.m. 
30.9.1999 
 

1.10.1998 gäller inte; 
tidigare intyg 
över överens-
stämmelse 
kan användas 
t.o.m. 
30.9.1999 

- 98/91/EG15 105 N, O  1.12.1999 

- 2000/40/EG16 93 N2, N3  10.8.2003 

 

- 2001/56/EG17 - M, N, O kategori 
M1: 
9.5.2004 

kategori 
M1: 
9.5.2005 

9.5.2004 gäller inte 

                                                      
10 Radiostörningar förorsakade av fordon och elektromagnetisk kompabilitet, se punkt 10. 
11 Sidokollision, se punkt 54. 
12 Frontalkollision, se punkt 53. 
13 Massa och dimensioner, övriga kategorier än M1, se punkt 48. 
14 Utvecklande av typgodkännandeförfarandet. 
15 Godkännade av fordon avsedda för transport av farligt gods, se punkt 56. 
16 Främre underkörningsskydd, se punkt 57. 
17 Revidering av direktivet om värmeanordningar, se punkt 36. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

Krav på överensstämmelse 
med direktiv eller E-

reglemente för 

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändringsdirektiv 

Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente 

Fordons 
kategorier 
som kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

fordon 
som tas i 
bruk för 

första 
gången 

ny fordons-
typ 

fordon som 
tas i bruk för 
första gång-

en 

- 2001/85/EG18 36, 52, 
66, 
107 

M2, M3 13.2.2004 
(gäller 
EG-
typgod-
kännande 
för for-
donstyp 
eller ka-
rosserityp 
som sepa-
rat tek-
nisk en-
het) 

gäller inte 13.2.2004 
(se fotnot 69: 
alternativ na-
tionell för-
fattning) 

13.2.2004 
(se fotnot 69: 
alternativ na-
tionell för-
fattning) 

- 2001/92/EG19 43 M, N, O kategori 
M1: 
1.10.2002 

kategori 
M1: 
1.7.200319a

1.10.2002 gäller inte 

- 2001/116/EG20 - M, N, O kategori 
M1: 
1.7.2002 

kategori 
M1: 
1.7.2003 
(gäller mal-
lar för intyg 
om överens-
stämmelse) 

övriga for-
donskategori-
er: 
1.7.2002 

övriga kate-
gorier: 
1.7.2003 (gäl-
ler mallar för 
intyg om 
överens-
stämmelse) 

 

- 2003/19/EG - M2, M3, N, O   1.10.2004 gäller inte 

                                                      
18 Särskilda bestämmelser för bussar, se punkt 48 och 52. 
19 Administrativa ändringar av direktivet om säkerhetsglas, se punkt 45. 
19a På säkerhetsglas som säljs enbart i delar tillämpas kraven fr.o.m. 1.7.2003; för fordon som är i bruk 
får säkerhetsglas som uppfyller kraven i direktiv 92/22/EEG fortsättningsvis tillverkas, importeras, säl-
jas och tas i bruk. 
20 Det första skedet i totalrevideringen av typgodkännandedirektivet: revidering av bilagorna till direk-
tivet. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

Krav på överensstämmelse 
med direktiv eller E-

reglemente för 

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändringsdirektiv 

Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente 

Fordons 
kategorier 
som kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

fordon 
som tas i 
bruk för 

första 
gången 

ny fordons-
typ 

fordon som 
tas i bruk för 
första gång-

en 

- 2003/102/EG20a - M1, N1 1.10.2005
/ 
1.9.2010 

31.12.2012
/ 
1.9.2015 

 

- 2003/97/EG20b - M, N 26.1.2006/ 
26.1.2007 

26.1.2007/ 
26.1.2010 

26.1.2007 26.1.2007 

- 2004/3/EG20c - M1, N1 kategori 
M1; 
19.2.2005, 
kategoriN1, 
undergrupp 
I: 
1.1.2005; 
kategori 
N1, under-
grupperna 
II och III: 
1.1.2007 

kategori N1, 
undergrupp 
I: 
1.1.2006, 
kategori N1, 
undergrup-
perna II och 
III: 
1.1.2008 

  

-2004/78/EG20d - M, N, O 1.1.2006 1.1.2007   

-2004/104/EG20e - M, N, O kategori 
M1: 
1.7.2006 

kategori 
M1: 
1.1.2009 

övriga for-
donskategori-
er: 1.7.2006 

övriga for-
donskategori-
er: 1.1.2009 

-2005/49/EG20e - M, N, O kategori 
M1: 
1.7.2006 

kategori 
M1: 
1.8.2006 

övriga for-
donskategori-
er: 1.7.2006 

övriga for-
donskategori-
er: 1.8.2006 

 

-2005/64/EG20f - M1, N1 M1, N1: 
15.12. 
2008 

M1, N1: 
15.7.2010 

  

                                                      
20a Skydd för fotgängare, se punkt 58. 
20b Backspeglar/anordningar för indirekt sikt, se punkt 8. 
20c Mätning av bränsleförbrukningen, se punkt 39. 
20d Värmesystem, se punkt 36. 
20e Radiostörningar förorsakade av fordon och elektromagnetisk kompatibilitet, se punkt 10. 
20f Materialåtervinning, se punkt 59. 



 Nr 42  
  
 

153

Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

Krav på överensstämmelse 
med direktiv eller E-

reglemente för 

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändringsdirektiv 

Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente 

Fordons 
kategorier 
som kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

fordon 
som tas i 
bruk för 

första 
gången 

ny fordons-
typ 

fordon som 
tas i bruk för 
första gång-

en 

-2005/66/EG20g - M1, N1 M1 ≤ 
3500 kg , 
N1 : 
25.11. 
2006 

M1 ≤ 3500 
kg, N1: 
25.5.2007 

  

-2006/28/EG20e - M, N, O kategori 
M1: 
1.7.2006 

 övriga for-
donskategorier: 
1.7.2006 

 

— — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — —  

                                                      
20g Frontskydd, se punkt 60. 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
 

Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

Krav på typgodkännande 
för 

Krav, sy-
stem, kom-
ponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändringsdirektiv 

Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente 

Fordons 
kategorier 
som kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

ny for-
donstyp 

ny fordons-
typ 

ny fordons-
typ 

71/127/EEG34

(Upphävt fr.o.m. 
26.1.2010) 
 

- 79/795/EEG34

(Upphävt fr.o.m. 
26.1.2010) 

- 85/205/EEG34

(Upphävt fr.o.m. 
26.1.2010) 

- 86/562/EEG34

(Upphävt fr.o.m. 
26.1.2010) 
 

8. Backspeg-
lar /sikt bak-
åt 33

 

- 88/321/EEG34 

(Upphävt fr.o.m. 
26.1.2010) 
 

46 
 

M, N kategori 
M1:  

1.1.1996 

kategori 
M1: 

1.1.1998 

1993 

                                                      
33 a) Kraven angående sikt i direktiv 71/127/EEG eller E-reglementet nr 46 gäller inte  
 extra backspeglar på fordon i kategori M1 och N1 som är avsedda att dra släpvagnar eller de 
speglar för läraren som krävs på en skolbil. 
b) Om sikten från förarsätet åt sidorna är menligt begränsad på grund av fordonets konstruktion  
eller därtill hörande anordning eller utrustning, skall fordonet förses med behövliga  
tilläggsspeglar, i vilka föraren kan se längs fordonets sidor och ge akt på den övriga trafiken. 
34 a) Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 111 eller SFS 4418. 
b) Vid bakrutor på en bil i kategori M1 får inte hängas eller fästas märken eller anordningar  
som kan hindra sikten bakåt genom den inre backspegeln mera än som tillåts i 
direktiv 71/127/EEG och E-reglementet nr 46. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

Krav på typgodkännande 
för 

Krav, sy-
stem, kom-
ponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändringsdirektiv 

Mot-
sva-
rande 
E-
regle-
mente 

Fordons 
kategorier 
som kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

ny for-
donstyp 

ny fordons-
typ 

ny fordons-
typ 

2003/97/EG34a

 

- 2005/27/EG  
 
 
 

- 26.1.2006/ 
26.1.20073

4b,34c

M2, M3, 
N2, N3: 
26.1.200734c 

 
M1, N1: 
26.1.201034c

M2, M3,           
N2, N3 :                 
26.1.200734d   

            

N1: 
26.1.200734d

M2, M3, 

N2, N3 : 

26.1.200734d 

 

N1:  
26.1.201034d 

 

 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

                                                      
34a a) Direktivet tillämpas inte på delar och separata tekniska enheter som är avsedda 
att vara reservdelar i fråga om fordonstyper som före den 26 januari 2007 
typgodkänts enligt direktiv 71/127/EEG. 
b) Direktivet tillämpas inte på kraven på förarens siktfält i 5 punkten i bilaga III till 
direktivet med undantag av nya typer av ledade fordon i undergrupp I i kategori M2
och M3 med minst tre ledade delar. 
34b Det senare datumet gäller klass VI, frontspeglar. 
34c I fråga om fordon i kategorierna M2, M3, N1, N2 och N3 gäller kraven på typgodkännande för system, 
komponenter och separata tekniska enheter. 
34d Överensstämmelsekravet gäller installation av system, komponenter och separata tekniska enheter. 




