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Bilaga 1 
DEL I 

 
KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER 

OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER 

 
1. Denna tabell tillämpas vid typgodkännande samt registrerings- och ändringsbesiktning på 

fordon i kategorierna M, N och O som tagits i bruk 1993 eller därefter eller som skall tas i 
bruk. 

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

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

3. Vid det E-reglemente som motsvarar ett direktiv anges varken version eller datum för ik-
raftträdande. Om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte har 
beviljats 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 togs i bruk. 

4. I denna tabell och i fotnoterna till tabellen avses med fordonets massa och fordonets 
maximimassa fordonets tekniskt högsta tillåtna massa med last. 

 

Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkännan-
de för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Mot-
svarade 
E-regle-
mente 

Fordons 
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk för 
första gången

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

70/156/EEG1 - M, N, O kategori 
M1: 
1.1.19962 

kategori 
M1: 
1.1.19982 

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 kate-
gori M1 och Ll som typgodkänns i flera etapper samt fordon som i en EES-stat godkänt 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. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkännan-
de för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Mot-
svarade 
E-regle-
mente 

Fordons 
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk för 
första gången

- 78/315/EEG3 

- 78/547/EEG4 

- 80/1267/EEG5 

- 87/358/EEG6 

- 87/403/EEG7 

- 92/53/EEG8 

   

- 93/81/EEG9 

  

 1.10.1993 

- 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 

                                                      
3 Möjlighet till typgodkännade av en seperat 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. 
10 Radiostörningar förorsakade av fordon och elektromagnetisk kompabilitet, se punkt 10. 
11 Sidokollission, se punkt 54. 
12 Frontalkollission, se punkt 53. 
13 Massa och dimensioner, övriga kategorier än M1, se punkt 48. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkännan-
de för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Mot-
svarade 
E-regle-
mente 

Fordons 
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk för 
första gången

- 98/14/EG14 - M, N, O kategori 
M1: 
1.10.1998 

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

1.10.199
8 

gäller inte; ti-
digare intyg 
över öve-
rensstämmel-
se kan använ-
das 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 

 

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

M2, M3 13.2.2004 
(gäller EG-
typgodkän-
nande för 
fordonstyp 
eller karos-
serityp som 
separat tek-
nisk enhet) 

gäller inte 13.2.200
4 
 
(se fotnot 
69: alter-
nativ na-
tionell 
författ-
ning) 

13.2.2004 
 
(se fotnot 69: 
alternativ na-
tionell författ-
ning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 Utvecklande av typgodkännandeförfarandet. 
15 Godkännade av fordon transport avsedda för av farligt gods, se punkt 56. 
16 Främre underkörningsskydd, se punkt 57. 
17 Revidering av direktivet om värmeanordningar, se punkt 36. 
18 Särskilda bestämmelser för bussar, se punkt 48 och 52. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkännan-
de för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Mot-
svarade 
E-regle-
mente 

Fordons 
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk för 
första gången

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

kategori 
M1: 
1.7.200319a 

1.10.200
2 

gäller inte 

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

kategori 
M1: 
1.7.2003 
(gäller mal-
lar för intyg 
om öve-
rensstäm-
melse) 

övriga 
fordons-
katego-
rier: 
1.7.2002 

övriga kate-
gorier: 
1.7.2003 (gäl-
ler mallar för 
intyg om 
överensstäm-
melse) 

- 2003/19/EG - M2, M3, 
N, O 

  1.10.200
4 

gäller inte 

- 
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 

  

                                                      
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 försättningsvis tillverkas,  importeras, säl-
jas och tas i bruk. 
20 Det första skedet i totalrevideringen av typgodkännandedirektivet: revidering av bilagorna till direk-
tivet. 
20a Skydd för fotgängare, se punkt 58. 
20b Sikt bakåt, se punkt 8. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkännan-
de för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Mot-
svarade 
E-regle-
mente 

Fordons 
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk för 
första gången

 - 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 
fordons-
katego-
rier: 
1.7.2006 

övriga for-
donskatego-
rier: 1.1.2009 

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

kategori 
M1: 
1.8.2006 

övriga 
fordons-
katego-
rier: 
1.7.2006 

övriga for-
donskatego-
rier: 1.8.2006 

-2005/64/EG20f - M1, N1 M1, N1: 
15.12.2008 

M1, N1: 
15.7.2010 

  

 

-2005/66/EG20g - M1, N1 M1≤3500 
kg  N1 : 
25.11.2006 

M1≤3500 
kg 
N1: 
25.5.2007 

  

                                                      
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. 
20g Frontskydd, se punkt 60. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkännan-
de för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Mot-
svarade 
E-regle-
mente 

Fordons 
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk för 
första gången

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

 övriga 
fordons-
katego-
rier: 
1.7.2006 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Mot-
svarande  
E-regle-
mente 

Fordons 
kate-
gorier 
som 
kravet 
gäller ny for-

donstyp 
fordon 
som tas i 
bruk för 
första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

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

70/220/EG 

- 74/290/EG 

- 77/102/EG 

- 78/665/EG 

- 83/351/EG 

- 88/76/EG 

- 88/436/EG 

- 89/458/EG 

- 89/491/EG 

På fordon med förbränningsmotor som hör till 
kategori M1 tillämpas fr.o.m. 1.1.1992 Förenta 
staternas federala krav i fråga om personbilar som 
tagits i bruk 1985 eller senare (Code of Federal 
Regulations, § 86.087-8) eller motsvarande krav 
som tillämpas i Schweiz, Österrike, Sverige, Norge 
eller Tyskland. Kravet gällande personbilar med 
dieselmotor som hör till kategori M1 och paketbilar 
som tas i bruk för första gången tillämpas fr.o.m. 
1.1.1993 som alternativ till kraven i direktiv 
91/441/EEG. 
I fråga om personbilar som tagits i bruk 1992 och 
vilkas bärförmåga överstiger 760 kg, 
terrängpersonbilar, personbilar som skall 
exportregistreras, som är förtullade som flyttgods 
eller som innehas av en främmande stats 
representation eller en medlem av diplomatkåren, 
personbilar som skall användas i hastighetstävlingar, 
då bilarna används i tävling samt under färd till och 
från tävlingen, bilar som erhållits som arv eller 
genom testamente och bilar som skaffats på en 
tullaktion eller någon annan av staten ordnad 
auktion tillämpas dock kraven i direktiv 
83/351/EEG eller krav på motsvarande nivå. 

- 91/441/EG22 
(EURO 1) 

1.1.1995  

2. Åtgärder 
mot luft-
förorening 
genom 
avgaser från 
motorfordon 
(lätta fordon 
och 
ottomotorer) 

- 93/59/EG 
(kategori N1) 

49, 83, 103 
(reserv-
delskata-
lysator) 

M1, N1 

1.1.1995  

                                                      
22 a) Alternativ fram till 31.12.1995 US-nivå, se punkterna ovan 
b) fordon kategori M1 och N1 anses även uppfylla kraven i direktiv 91/441/EEG om fordonets motor 
har EG-godkänts i enlighet med direktiv 88/77/EEG eller E-godkänts enligt E-reglementet nr 49. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Mot-
svarande  
E-regle-
mente 

Fordons 
kate-
gorier 
som 
kravet 
gäller ny for-

donstyp 
fordon 
som tas i 
bruk för 
första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

- 94/12/EG23 
(EURO 2) 

1.1.1996 
avvikelser 
för diesel-
motorer 
med direkt-
insprutning 
t.o.m. 
30.9.1999 

1.1.1997 
avvikelser 
för diesel-
motorer 
med direkt-
insprutning 
t.o.m. 
30.9.1999 

  

- 96/44/EG 

  

1.1.1997 gäller inte  

 

- 96/69/EG24 
(kategori N1) 

49, 83, 103 
(reserv-
delskata-
lysator) 

M1, N1 kategori 
N1, 
undergrupp 
I 
1.10.1997, 
under-
grupperna 
II och III 
1.10.1998,  
avvikelser 
för diesel-
motorer 
med direkt-
insprutning 
t.o.m. 
30.9.1999 

Kategori 
N1, 
undergrupp 
I 
1.10.1998, 
under-
grupperna 
II och III 
1.10.1999,  
avvikelser 
för diesel-
motorer 
med direkt-
insprutning 
t.o.m. 
30.9.1999 

 

 - 98/69/EG25 
(EURO 3 och 

4) 

  1.1.2000/ 
01/05/06 

1.1.2001/ 
02/06/07 

 

                                                      
23 a) Alternativ fram till 31.12.1995 US-nivå, se punkterna ovan 
b) fordon kategori M1 och N1 anses även uppfylla kraven i direktiv 91/441/EEG om fordonets motor 
har EG-godkänts i enlighet med direktiv 88/77/EEG eller E-godkänts enligt E-reglementet nr 49. 
24 a) Gäller även fordon som konstruerats för fler än sex passagerare föraren inberäknad och vars största 
massa överstiger 2500 kg.  
b) fordon i kategorierna M1 och N1 anses också uppfylla kraven i direktiv 96/69/EG, om fordonets mo-
tor är EG-typgodkänd enligt i 41 punkten nämnda direktiv 88/77/EEG, sådant det lyder ändrat genom 
direktiv 91/542/EEG och 96/1/EG, eller E-typgodkänd enligt E-reglementet nr 49. 
25 Kraven enligt direktiv 98/69/EG tillämpas som följer: 
a) de gränsvärden som fastställs i rad A (EURO 3) i tabellen i punkt 5.1.3.4 i bilaga I till direktivet på 
nya fordonstyper i kategori M1, utom fordonstyper vars största massa överstiger 2500 kg, och fordons-
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Mot-
svarande  
E-regle-
mente 

Fordons 
kate-
gorier 
som 
kravet 
gäller ny for-

donstyp 
fordon 
som tas i 
bruk för 
första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

- 98/77/EG 
 (reservdels-
katalysator) 

1.10.1999   

- 
1999/102/EG26 

  

1.1.2000/ 
01/03/05/0
6 

1.1.2001/ 
02/04/06/0
7 

 

 
typer i kategori N1, klass I, från och med 1.1.2000, alla ovan nämnda fordon som första gången tas i 
bruk och nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, samt fordonstyper i kategori M1 vars störs-
ta massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2001, samt alla sådana fordon som första gången tas i 
bruk för vilka kraven gällande typgodkännande i enlighet med det som angivits ovan träder i kraft år 
2001, från och med 1.1.2002, 
b) de gränsvärden som fastställs i rad B (EURO 4) i tabellen i punkt 5.1.3.4 i bilaga I till direktivet på 
nya typer av fordon i kategori M1, utom fordonstyper vars största massa överstiger 2500 kg, och for-
donstyper i kategori N1, klass I, från och med 1.1.2005, alla ovan nämnda fordon som första gången tas 
i bruk och nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, samt fordonstyper i kategori M, vars 
största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2006, samt alla fordon som första gången tas i bruk 
och för vilka kraven gällande typgodkännande i enlighet med det som angivits ovan träder i kraft år 
2006, från och med 1.1.2007, 
c) de gränsvärden som fastställs i rad A i tabellen i punkt 5.1.3.4 i bilaga I till direktivet på sådana for-
don i kategorierna M1 och N1, klass I, som första gången tas i bruk och som avses i direktiv 96/69/EG, 
utom fordon som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren och vars största massa över-
stiger 2500 kg, från och med 1.1.2001, samt fordon i kategori N1, klasserna II och III, som första gång-
en tas i bruk och som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren samt vars största massa 
överstiger 2500 kg, från och med den 1.1.2002,  
d) med dieselmotor försedda fordon i kategori M1 vars totala massa överstiger 2000 kg och som har 
sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren eller som är terrängfordon jämställs vid tillämp-
ningen av a-punkten med fordon i kategori N1, 
e) Typ VI-prov (kontroll av genomsnittliga utsläpp av kolmonoxid och kolväten från avgasrör efter 
kallstart vid låg temperatur) enligt punkt 5.3.5 i bilaga I till direktivet fr.o.m. 1.1.2002 på nya fordons-
typer i kategorierna M1 och N1, klass I, med motor med styrd tändning, med undantag av fordon som är 
avsedda för fler än sex passagerare och fordon vars största massa överstiger 2500 kg, samt fr.o.m. 
1.1.2003 på nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, nya fordonstyper i kategori M1 som har 
sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren och nya fordonstyper i kategori M1 vars största vikt 
är minst 2500 kg men högst 3500 kg, 
f) fordon i kategori M1 och N1 anses även uppfylla kraven i direktiv 98/69/EG om fordonets motor har 
EG-typgodkänts i enlighet med i punkt 41 nämnda direktiv 88/77/EEG, sådant det lyder ändrat genom 
direktiv 91/542/EEG och 96/1/EG, eller direktiv 2005/55/EG, sådant det lyder ändrot genom direktiv 
2005/78/EG och 2006/51/EG, eller E-godkänts enligt E-reglementet nr 49. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Mot-
svarande  
E-regle-
mente 

Fordons 
kate-
gorier 
som 
kravet 
gäller ny for-

donstyp 
fordon 
som tas i 
bruk för 
första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

- 2001/1/EG26 1.1.2003/ 
06 

1.1.2004/ 
07 

 

- 2001/100/EG 

  

1.1.2002/ 
0327 

gäller inte 

 

                                                      
26 Det system för omborddiagnos (OBD) som kontrollerar utsläpp och som avses i direktiv 
1999/102/EG skall monteras på:  
a) nya fordonstyper i kategori M1 med ottomotor som använder bensin som bränsle, utom fordonstyper 
vilkas största massa överstiger 2500 kg, och fordonstyper i kategori N1, klass I, från och med 1.1.2000, 
b) alla fordon avsedda i a-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2001, 
c) nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, med ottomotor som använder bensin som bränsle 
samt fordonstyper i kategori M1 vilkas största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2001,  
d) alla fordon med ottomotor avsedda i c-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2002, 
e) nya fordonstyper i kategori M1 med ottomotor som använder antingen flyt- eller naturgas permanent 
eller delvis, utom fordonstyper vilkas största massa överstiger 2500 kg, och fordonstyper i kategori N1 
klass I, från och med 1.1.2003, 
f) alla fordon med ottomotor avsedda i e-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2004, 
g) nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, med ottomotor som använder antingen flyt- eller 
naturgas permanent eller delvis samt fordonstyper i kategori M1 vilkas största massa överstiger 2500 
kg, från och med 1.1.2006,  
h) alla fordon med ottomotor avsedda i g-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2007, 
i) nya fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor, utom 
- fordonstyper som har konstruerats för flera än sex personer föraren inberäknad,  
- fordonstyper vilkas största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2003, 
j) alla fordon med dieselmotor avsedda i i-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2004, 
k) nya fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor, som i-punkten inte gäller, utom fordonstyper i ka-
tegori M1 med dieselmotor vilkas största massa överstiger 2500 kg, samt fordonstyper i kategori N1, 
klass I, med dieselmotor, från och med 1.1.2005,  
l) alla fordon med dieselmotor avsedda i k-punkten som första gången tas i bruk, från och med 
1.1.2006, 
m) nya fordonstyper i kategorierna N1, klasserna II och III, och M1 med dieselmotor vilkas största mas-
sa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2006, och  
n) alla fordon med dieselmotor avsedda i m-punkten som första gången tas i bruk, från och med 
1.1.2007. 
27 Provet för utsläpp vid låga temperaturer tillämpas fr.o.m. 1.1.2002 på nya typer av fordon i kategori 
M1 och N1 klass I med undantag av fordon som konstruerats för fler än sex passagerare och fordon vars 
största massa överstiger 2500 kg, och fr.o.m. 1.1.2003 på nya typer av fordon i kategori N1 klasserna II 
och III, och på nya typer av fordon i kategori M1 som konstruerats för fler än sex passagerare samt på 
nya typer av fordon i kategori M1 vars största vikt är minst 2500 kg men högst 3500 kg. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Mot-
svarande  
E-regle-
mente 

Fordons 
kate-
gorier 
som 
kravet 
gäller ny for-

donstyp 
fordon 
som tas i 
bruk för 
första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

- 2002/80/EG 1.7.200328 kategori 
M1  
≤ 2500 kg,  
kategori 
N1,  
undergrupp 
I: 1.1.2006 
kategori 
M1  
> 2500 kg, 
kategori 
N1,  
undergrup-
perna I och 
II: 
1.1.2007 

 

- 2003/76/EG 

  

4.9.2004  

 

                                                      
28 Nya typgodkännanden får beviljas och nya fordon godkännas då det gäller typgodkännande av små 
serien, sista fordon i serien eller tillämpning av ny teknologi. Se även direktivets 4 artikel. Reservdels-
katalysatorer gäller enbart typgodkännandekrav, tidigare typgodkänd får fortfarande tas i bruk. Typ-
godkännandemyndigheten underrättar kommission uppgifter som avses i direktivets bilaga I, 4 tillägg 3 
punkten, första fotnot. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkän-
nande för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Motsva-
rande  
E-regle-
mente 

Fordons 
kate-
gorier 
som 
kravet 
gäller ny for-

donstyp 
fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk för 
första gången

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

72/245/EEG 

- 89/491/EEG 

kategori 
M1: 
1.1.1996 

kategori 
M1: 
1.1.1998  

med ottomotor: 
1993 

- 95/54/EEG37 

10 M, N, O 

kategori 
M1: 
1.1.1998 

kategori 
M1: 
1.10.2002 

1.1.1998 1.10.2002 

- 
2004/104/EG37a 

- M, N, O kategori 
M1: 
1.7.2006 

kategori 
M1: 
1.1.2009 

övriga for-
donskate-
gorier: 
1.7.2006 

övriga for-
donskatego-
rier: 
1.1.2009 

- 2005/49/EG37b - M, N, O kategori 
M1: 
1.7.2006 

kategori 
M1: 
1.8.2006 

övriga for-
donskate-
gorier: 
1.7.2006 

övriga for-
donskatego-
rier: 
1.8.2006 

-2005/83/EG - M, N, O kategori 
M1: 
1.10.2006 

- övriga for-
donskate-
gorier: 
1.10.2006 

- 

10. Radio-
störningar 
förordakade 
av fordon och 
elektromag-
netisk kom-
patibilitet 

-2006/28/EG37b - M, N, O kategori 
M1: 
1.7.2006 

- övriga for-
donskate-
gorier: 
1.7.2006 

- 

 

                                                      
37 Krävet gäller inte fordon som före 1.1.1996 typgodkänts i enlighet med det i punkt 11 
avsedda direktivet 72/306/EEG eller E-reglementet nr 24. 
37a När det gäller komponenter till apparater som säljs på en andrahandsmarknad är en försäkran om 
överensstämmelse enligt direktiv 89/336/EEG eller direktiv 1999/5/EG och en försäkran enligt direktiv 
2004/104/EG om uppfyllande av bestämda gränsvärden tillräcklig, om komponenterna inte hänför sig 
till funktioner i anslutning till störningstolerans. I fråga om dylika apparater som marknadsförs på en 
andrahandsmarknad underrättar forskningsinstitutet den typgodkännande myndigheten om alla kontrol-
ler som lett till avslag på grund av säkerhetsskäl. Den typgodkännande myndigheten underrättar kom-
missionen om alla avslag som grundar sig på säkerhetsskäl senast 2.12.2007. 
37b För fordon i vilka kortdistansradarutrustning som sänder på frekvensbandet 24 GHz eller 79 GHz 
inte har installerats behöver typgodkännandet inte förnyas enligt bestämmelserna i detta direktiv. 
Fr.o.m. 1.7.2013 är det förbjudet att ta i bruk nya fordon försedda med kortdistansradarutrustning som 
sänder på frekvensbandet 24 GHz. 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkännan-
de för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Motsva-
rande  
E-regle-
mente 

Fordons 
kate-
gorier 
som 
kravet 
gäller ny for-

donstyp 
fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk för 
första gången

88/77/EEG59 
(Upphävs 
fr.o.m. 
9.11.2006) 

- 89/491/EEG 

1993 

- 91/542/EEG,60 
tabellen i punkt 
8.3.1.1 i bilaga I 
(Upphävs 
fr.o.m. 
9.11.2006) 

rad A 
(EURO I): 

1993 

rad B 
(EURO II): 
1.10.1995 

1.10.1993 
 
 
1.10.1996 

41. Åtgärder 
mot utsläpp 
av gas- och 
partikelfor-
miga förore-
ningar från 
dieselmotorer 
samt natur- 
och flytgas-
motorer58 

- 96/1/EG 
(Upphävs 
fr.o.m. 
9.11.2006) 

49 M2, M3, 
N2, N3 

1.7.1996 

 

 - 1999/96/EG 
(EURO III, IV 

och V) 60,61 
tabellen i punkt 
6.2.1 i bilaga I 
till direktivet 
(Upphävs 
fr.o.m. 
9.11.2006) 

  se fotnot 
60, 61 

se fotnot 
60, 61 

 

                                                      
58

 I reklam eller liknande som gäller bilar med förbränningsmotor och som riktar sig till konsumenter 
eller i tekniska uppgifter om bilarna skall motorns nettoeffekt uttryckas uppmätt i enlighet med direktiv 
80/1269/EEG. 
59 Alternativ fram till 31.12.1995: US-nivå (Code of Federal Regulations §86.085-11). 
60 a) Alternativ för fordon i kategori N2 och M2: godkännande enligt direktiv 70/220/EEG, som avses i 
punkt 2. 
b) Om motorn till ett motorredskap som byggts på ett bilunderrede inte typgodkänts i enlighet med di-
rektiv 88/77/EEG, skall motorn vara EG-typgodkänd i enlighet med Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och 
partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner. 
61 Kraven i direktiv 1999/96/EG och 2001/27/EG tillämpas på: 
a) de gränsvärden som anges i rad A (EURO III) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till di-
rektiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer samt fordonstyper som är försedda med 
sådana, från och med den 1 oktober 2000, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkännan-
de för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Motsva-
rande  
E-regle-
mente 

Fordons 
kate-
gorier 
som 
kravet 
gäller ny for-

donstyp 
fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk för 
första gången

 - 2001/27/EG61 

(Upphävs 
fr.o.m. 
9.11.2006) 

  1.10.2001 dieselmoto-
rer: 
1.10.2001 
gasmotorer: 
1.10.2003 

 

 2005/55/EG61a, 
61b 

- M1>3500 
kg, M2, 
M3,  
N1, N2, 
N3 

1.10.2005/ 
2008 

1.10.2006/ 
2009 

 

 
bruk, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till 
fordon i drift, från och med 1.10.2001, 
b) de krav i direktiv 2001/27/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är 
försedda med sådana samt alla fordon med dieselmotor som första gången tas i bruk och som av-
ses ovan, från och med 1.10.2001, och alla fordon med gasmotor som första gången tas i bruk, 
från och med 1.10.2003, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och er-
sättningsmotorer till fordon i drift; på fordon som första gången tas i bruk dessa krav tillämpas 
dock från och med 1.4.2002 om motorn eller fordonet har typgodkänts enligt direktiv 1999/96/EG, 
c) de gränsvärden som anges i rad B1 (EURO IV) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till di-
rektiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med 
sådana, från och med 1.10.2005, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk, med 
undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i 
drift, från och med 1.10.2006, 
d) de gränsvärden som anges i rad B2 (EURO V) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till di-
rektiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med 
sådana, från och med 1.10.2008, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk, med 
undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i 
drift, från och med 1.10.2009, 
e) nya fordonstyper skall förses med ett system för omborddiagnos (OBD) för kontroll av utsläpp, 
från och med 1.10.2005, och fordon som första gången tas i bruk, från och med 1.10.2006. 
61a Kraven i direktiv 2005/55/EG och 2005/78/EG tillämpas enligt följande: 
a) De gränsvärden som anges i rad B1 (EURO IV) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 
2005/55/EG tillämpas från och med 1.10.2005 på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper 
som är försedda med sådana samt från och med 1.10.2006 på alla ovan nämnda fordon som tas i bruk 
för första gången, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredjeland och ersättningsmo-
torer till fordon i drift. 
b) De gränsvärden som anges i rad B2 (EURO V) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 
2005/55/EG tillämpas från och med 1.10.2008 på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper 
som är försedda med sådana samt från och med 1.10.2009 på alla ovan nämnda fordon som tas i bruk 
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Datum för ikraftträdande Basdirektiv 

Krav på typgodkännan-
de för 

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

Krav, system, 
komponent  
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-
direktiv 

Motsva-
rande  
E-regle-
mente 

Fordons 
kate-
gorier 
som 
kravet 
gäller ny for-

donstyp 
fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny for-
donstyp 

fordon som 
tas i bruk för 
första gången

-2005/78/EG61a - 1.10.2005/ 
2008 

1.10.2006/ 
2009 

  

-2006/51/EG61a - 

 

1.10.2005/ 
2008 

1.10.2006/ 
2009 

 

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

59. Material-
återvinning 

-2005/64/EG77 - M1, N1 12.12.2008 15.7.2010  

60. Front-
skydd 

-2005/66/EG - M1<3500 
kg, N1 

25.11.2006 25.5.2007  

 
för första gången, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredjeland och ersättningsmo-
torer till fordon i drift. 
c) Nya fordonstyper skall förses med ett system för omborddiagnos (OBD) för kontroll av utsläpp vilket 
uppfyller kraven i punkt 3.2 i bilaga IV till direktiv 2005/78/EG, från och med 1.10.2005, och fordon 
som tas i bruk för första gången, från och med 1.10.2006, samt kraven i punkt 3.3 i bilaga IV, från och 
med 1.10.2008, och fordon som tas i bruk för första gången, från och med 1.10.2009. Kraven i punk-
terna 6.5.3, 6.5.4 och 6.5.5 i bilaga I till direktiv 2005/55/EG gällande NOx-rening tillämpas från och 
med 9.11.2006 på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana 
samt från och med 1.10.2007 på alla ovan nämnda fordon som tas i bruk för första gången, med undan-
tag av fordon som är avsedda för export till tredjeland och ersättningsmotorer till fordon i drift. 
61b Som alternativ för kategori M2 och N2 är EG-typgodkännandet enligt direktiv 70/220/EEG. 
77 Kraven gällande återanvändning av komponenter i artikel 7 i direktiv 2005/64/EG tillämpas från och 
med 15.12.2006. 
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Bilaga 2 
 

HUSBILARS, AMBULANSERS, LIKBILARS, INVALIDTAXIBILARS, RÄDDNINGS-
BILARS OCH POLISBILARS KONSTRUKTION OCH UTRUSTNING 

Denna tabell kan tillämpas vid EG-typgodkännande och nationellt typgodkännande av husbi-
lar, ambulanser och likbilar samt vid registrerings- och ändringsbesiktning av nämnda fordon 
samt invalidtaxibilar, räddningsbilar och polisbilar. 
 

Punkt Område Direktiv M1≤ 2500 (1) kg M1> 2500 (1) kg M2 M3 

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

59 Materialåtervinning 2005/64/EG N/A N/A   

60 Frontskydd 2005/66/EG x x (6)   

(1) Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last. 

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

(6) Största tillåtna totalmassa 3500 kg. 
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Bilaga 3 
 

BEPANSRADE FORDONS KONSTRUKTION OCH UTRUSTNING 

Denna tabell kan tillämpas vid typgodkännande av bepansrade fordon och vid registreringsoch 
ändringsbesiktning av enskilda bepansrade fordon. 
(Se 14 § 2 mom. b-punkten och förklaringen efter bilaga 5) 
 

Punkt Område Direktiv M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

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

59 Materialåter-
vinning 

2005/64/EG N/A   N/A       

60 Frontskydd 2005/66/EG           
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Bilaga 4 
 

KONSTRUKTION OCH UTRUSTNING HOS ANDRA FORDON AVSEDDA FÖR SÄR-
SKILDA ÄNDAMÅL (INKLUSIVE HUSVAGNAR) 

 
1. Denna tabell kan tillämpas vid typgodkännande av andra fordon avsedda för särskilda än-
damål 
än husbilar, ambulanser och likbilar samt vid registrerings- eller ändringsbesiktning av 
motsvarande enskilda fordon. 
2. Undantagen i denna tabell får tillämpas endast om tillverkaren eller dennes representant på 
ett tillfredsställande sätt för godkännandemyndigheterna kan visa att fordonet inte kan uppfyl-
la alla krav på grund av dess särskilda användning. 
(Se 14 § 2 mom. c-punkten och förklaringen efter bilaga 5) 
 

Punkt Område Direktiv M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

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

59 Materialåtervinning 2005/64/EG   N/A       

60 Frontskydd 2005/66/EG          

 
 

————— 
 


