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(Lagstiftningsakter) 

FÖRORDNINGAR 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 167/2013 

av den 5 februari 2013 

om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 114, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio
nella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande ( 1 ), 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ( 2 ), och 

av följande skäl: 

(1) För att främja den inre marknaden upprättades ett hel
täckande system för unionens typgodkännande av trak
torer och släpfordon och utbytbar dragen utrustning till 
traktorer genom Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande 
av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och 
utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av 
system, komponenter och separata tekniska enheter till 
dessa fordon ( 3 ). 

(2) För den inre marknadens utveckling och funktion är det 
lämpligt att ersätta medlemsstaternas system för godkän
nande med ett förfarande för typgodkännande på unions
nivå som bygger på principen om fullständig harmonise
ring, samtidigt som kostnadseffektiviteten vederbörligen 
beaktas och de små och medelstora företagen uppmärk
sammas särskilt. 

(3) På Europaparlamentets begäran och i syfte att förenkla 
och påskynda antagandet av lagstiftning om typgodkän
nande har en ny regleringsmodell införts i unionens lag
stiftning om typgodkännande av fordon, i enlighet med 
vilken lagstiftaren genom det ordinarie lagstiftningsför
farandet endast fastställer grundläggande regler och prin
ciper, och kommissionen ges befogenhet att anta delege
rade akter om närmare tekniska krav. Beträffande mate
riella krav bör det därför i denna förordning endast fö
reskrivas grundläggande bestämmelser om funktions
säkerhet, arbetarskydd och miljöprestanda, medan kom
missionen ges befogenhet att fastställa tekniska bestäm
melser i delegerade akter. 

(4) Kraven i denna förordning överensstämmer med princi
perna i kommissionens meddelande av den 5 juni 2002 
med titeln ”Handlingsplan för en bättre och enklare lag
stiftning”. 

(5) Det är särskilt viktigt att framtida åtgärder som föreslås 
på grundval av denna förordning eller förfaranden som 
genomförs för dess tillämpning överensstämmer med de 
principer som upprepades i den rapport som offentlig
gjordes av kommissionen 2006 ”CARS 21: Ett konkur
renskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet” 
(nedan kallad CARS 21). För att förbättra och förenkla 
lagstiftningen och förhindra att undvika ständiga upp
dateringar av befintlig unionslagstiftning med avseende 
på tekniska anvisningar bör det i denna förordning hän
visas till gällande internationella standarder och föreskrif
ter som är tillgängliga för allmänheten utan att dessa 
behöver återges i unionens rättsliga ram.
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(6) Eftersom varken Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp 
av gas- och partikelformiga föroreningar från förbrän
ningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner 
som inte är avsedda att användas för transporter på 
väg ( 1 ) eller Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner ( 2 ) eller 
denna förordning förskriver krav på utformning och kon
struktion som garanterar självgående mobila maskiner 
som inte är avsedda för transporter på väg men som i 
synnerhet är avsedda för användning inom jord- och 
skogsbruk, bör kommissionen utvärdera behovet av en 
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftningar på det 
området för att kunna överväga att lägga fram förslag till 
en lagstiftningsåtgärd i syfte att garantera en hög säker
hetsnivå, med beaktande av befintlig unionslagstiftning. 

(7) Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av åt
gärder som vidtas på nationell nivå eller unionsnivå och 
som rör användning av jordbruks- och skogsbruksfordon 
på väg, såsom särskilda körkortskrav, begränsningar av 
högsta tillåtna hastighet eller åtgärder som reglerar till
träde till vissa vägar. 

(8) I direktiv 2003/37/EG begränsades inledningsvis den ob
ligatoriska tillämpningen av EG:s system för typgodkän
nande av komplett fordon till fordonskategorierna T1, T2 
och T3 och det innehöll inte heller alla erforderliga krav 
för ansökan om EG-typgodkännande av komplett fordon 
på frivillig basis i andra kategorier. För att den inre mark
naden ska färdigställas och fungera korrekt bör tillverkare 
enligt denna förordning ha möjlighet att på frivillig basis 
ansöka om EU-typgodkännande av komplett fordon för 
alla kategorier som omfattas av denna förordning, vilket 
gör det möjligt för dem att utnyttja fördelarna med den 
inre marknaden med hjälp av EU-typgodkännandet. 

(9) Direktiv 2003/37/EG föreskrev att alla terränghjulingar 
och terrängvagnar skulle kunna ses som traktorer i sam
band med EG-typgodkännande av komplett fordon. 
Dessa typer av fordon bör därför också omfattas av 
denna förordning, under förutsättning att respektive for
donstyp faller inom en fordonskategori som avses i 
denna förordning och uppfyller samtliga krav i denna 
förordning. 

(10) De nationella myndigheternas skyldigheter, som fastställs 
i bestämmelserna om marknadstillsyn i denna förord
ning, är mer specifika än motsvarande bestämmelser i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering 
och marknadskontroll i samband med saluföring av pro
dukter ( 3 ). 

(11) För att säkerställa en hög nivå på funktionssäkerhet, ar
betarskydd och miljöskydd bör de tekniska krav och 
miljöstandarder som är tillämpliga på fordon, system, 
komponenter och separata tekniska enheter med avse
ende på typgodkännande harmoniseras. 

(12) Det är lämpligt att fastställa principen att fordon måste 
utformas, konstrueras och monteras så att skaderisken 
för fordonets förare och passagerare och övriga trafikan
ter minimeras. I det syftet krävs att tillverkarna ser till att 
fordonen uppfyller de relevanta krav som fastställs i 
denna förordning. Dessa bestämmelser bör omfatta, 
men inte begränsas till, krav för fordonets strukturella 
integritet, system som underlättar förarens kontroll av 
fordonet, system som förser föraren med insyn i och 
information om fordonets läge och omgivning, fordonets 
belysningssystem, system för skydd av förare och pas
sagerare, fordonets yttre och tillbehör, fordonets vikt 
och mått samt fordonets däck. 

(13) För att se till att förfarandet för kontroll av produktions
överensstämmelse, som är en av hörnstenarna i EU:s 
system för typgodkännande, har genomförts och fungerar 
korrekt, bör tillverkare kontrolleras regelbundet av en 
behörig myndighet eller av en teknisk tjänst med lämp
liga kvalifikationer som utnämns för detta ändamål. 

(14) I vissa begränsade fall är det lämpligt att tillåta ett natio
nellt typgodkännandeförfarande för fordon i små serier. 
Detta bör dock begränsas till ett mycket litet antal for
don. Därför är det nödvändigt att exakt definiera begrep
pet små serier i fråga om antalet fordon som ska till
verkas. 

(15) Det främsta målet med unionslagstiftningen om godkän
nande av fordon är att se till att nya fordon, komponen
ter och separata tekniska enheter som släpps ut på mark
naden uppfyller höga krav i fråga om säkerhet och mil
jöskydd. Det målet bör inte äventyras av att vissa delar 
eller viss utrustning monteras efter det att fordonen har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk. Lämpliga 
åtgärder bör därför vidtas för att se till att delar eller
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utrustning som kan monteras på fordon och som avse
värt kan försämra funktionen hos system som är nöd
vändiga när det gäller säkerhet eller miljöskydd, kontrol
leras av en godkännandemyndighet innan de släpps ut på 
marknaden. De åtgärderna bör bestå av tekniska före
skrifter om de krav som dessa delar eller utrustningar 
måste uppfylla. 

(16) Sådana åtgärder bör enbart gälla ett begränsat antal delar 
och utrustning, som kommissionen bör ange i en för
teckning i en genomförandeakt efter samråd med de 
berörda parterna. Åtgärderna bör garantera att delarna 
eller utrustningen i fråga inte försämrar fordonets säker
het eller miljöprestanda samtidigt som konkurrensen på 
eftermarknaden i möjligaste mån upprätthålls. 

(17) Unionen är avtalsslutande part i FN:s ekonomiska kom
mission för Europa och dess överenskommelse om anta
gande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda 
fordon och för utrustning och delar som kan monteras 
och/eller användas på hjulförsett fordon samt om vill
koren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande ut
färdade på grundval av dessa föreskrifter (nedan kallad 
1958 års reviderade överenskommelse) ( 1 ). För att förenkla 
typgodkännandelagstiftningen i överensstämmelse med 
rekommendationerna i CARS 21 är det lämpligt att upp
häva alla särdirektiv, utan att sänka skyddsnivån. De krav 
som fastställs i dessa direktiv bör överföras till denna 
förordning eller de delegerade akter som antas enligt 
denna förordning och bör när det är lämpligt ersättas 
med hänvisningar till motsvarande Förenta nationernas 
ekonomiska kommission för Europas föreskrifter (nedan 
kallade FN/ECE-föreskrifter) som unionen har röstat för 
eller som unionen har anslutit sig till och som bifogats 
den reviderade överenskommelsen av 1958. För att 
minska den administrativa börda som typgodkännande
förfarandet innebär bör fordonstillverkare, när det är 
lämpligt, tillåtas att ansöka om typgodkännande enligt 
denna förordning direkt genom att inhämta godkän
nande enligt de tillämpliga FN/ECE-föreskrifter som avses 
i bilaga I eller de delegerade akter som antas enligt denna 
förordning. 

(18) Därför bör FN/ECE-föreskrifter och ändringar av dem 
som unionen röstar för enligt beslut 97/836/EG inför
livas med EU:s lagstiftning om typgodkännande. Kom
missionen bör därför ges befogenhet att anta nödvändiga 
ändringar av bilaga I till denna förordning eller de dele
gerade akter som antas enligt denna förordning. 

(19) Alternativt skulle hänvisningar till koder utfärdade av 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) eller till standarder från CEN/Cenelec eller ISO 
som är direkt tillgängliga för allmänheten och som det 
hänvisas till, införas i de delegerade akterna. 

(20) Det är viktigt att tillverkarna ger fordonsägarna relevant 
information så att felanvändning av säkerhetsanordningar 
undviks. 

(21) För att tillverkare av komponenter eller separata tekniska 
enheter ska kunna ansöka om EU-typgodkännande av 
komponenter eller separata tekniska enheter eller om till
stånd för delar eller utrustning, är det också viktigt att de 
tillverkarna har tillgång till vissa uppgifter som endast 
fordonstillverkaren kan lämna, såsom teknisk infor
mation, inklusive ritningar, som krävs för att utveckla 
delar för eftermarknaden. 

(22) För att förbättra den inre marknadens funktion, särskilt 
när det gäller fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och 
frihet att tillhandahålla tjänster, krävs icke-diskrimine
rande tillgång till reparationsinformation om fordonen 
genom ett standardiserat format för att få fram teknisk 
information, samt en effektiv konkurrens på marknaden 
för tjänster som avser information om reparation och 
underhåll av fordon. En stor del av denna information 
gäller system för omborddiagnos och deras samverkan 
med andra system i fordonet. Det är lämpligt att fastställa 
tekniska specifikationer som tillverkarnas webbplatser 
bör följa liksom riktade åtgärder som säkerställer rimlig 
tillgänglighet för små och medelstora företag. 

(23) Fordonstillverkare bör också tillåtas fullgöra sina skyldig
heter att ge tillgång till reparations- och underhållsinfor
mation rörande de protokoll för kommunikationen mel
lan traktorer och dragen eller monterad utrustning som 
fastställs i ISO 11783, genom att på tillverkarens 
webbplats tillhandahålla en länk till en webbplats som 
upprättas av flera tillverkare eller tillverkarkonsortier ge
mensamt. 

(24) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av 
denna förordning bör kommissionen tilldelas genom
förandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om faststäl
lande av allmänna regler och principer för medlemssta
ternas kontroll av kommissionens utövande av sina ge
nomförandebefogenheter ( 2 ).
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(25) I syfte att komplettera denna förordning med närmare 
tekniska krav bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende 
på funktionssäkerhet, konstruktionskrav, miljö- och fram
drivningsprestanda, tillgång till information om repara
tion och underhåll samt utnämning av och särskilda upp
gifter för de tekniska tjänsterna, som komplement eller 
ändring av vissa icke-väsentliga delar av denna förord
ning. Det är av särskild betydelse att kommissionen ge
nomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och 
på lämpligt sätt. 

(26) Medlemsstaterna bör fastställa regler om sanktioner för 
överträdelser av denna förordning och de delegerade ak
ter eller genomförandeakter som antas enligt denna för
ordning och säkerställa att dessa tillämpas. Sanktionerna 
bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

(27) Denna förordning hindrar inte medlemsstaterna från att 
fortsätta att tillämpa sina respektive individuella system 
för godkännande, men kommissionen bör rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av dessa 
nationella system, utifrån den information som tillhanda
hålls av medlemsstaterna, i syfte att överväga om man 
bör lägga fram ett lagstiftningsförslag om en harmonise
ring på unionsnivå av systemet för enskilt godkännande. 

(28) Till följd av tillämpningen av det nya system som införs 
genom denna förordning bör följande direktiv upphävas: 

— Direktiv 2003/37/EG 

— Rådets direktiv 74/347/EEG av den 25 juni 1974 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogs
brukstraktorer med hjul ( 1 ). 

— Rådets direktiv 76/432/EEG av den 6 april 1976 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstrak
torer med hjul ( 2 ). 

— Rådets direktiv 76/763/EEG av den 27 juli 1976 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
passagerarsäten på jordbruks- eller skogsbrukstrakto
rer med hjul ( 3 ) 

— Rådets direktiv 77/537/EEG av den 28 juni 1977 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åt
gärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som 
används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med 
hjul ( 4 ). 

— Rådets direktiv 78/764/EEG av den 25 juli 1978 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om för
arsätet på jordbruks- eller skogbrukstraktorer med 
hjul ( 5 ). 

— Rådets direktiv 80/720/EEG av den 24 juni 1980 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om fö
rarutrymme, tillträde till förarplats samt dörrar och 
fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med 
hjul ( 6 ). 

— Rådets direktiv 86/297/EEG av den 26 maj 1986 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
kraftuttagen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer 
med hjul samt skydd av dessa uttag ( 7 ). 

— Rådets direktiv 86/298/EEG av den 26 maj 1986 om 
baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jord
bruks- och skogsbrukstraktorer med hjul ( 8 ). 

— Rådets direktiv 86/415/EEG av den 24 juli 1986 om 
montering, placering, manövrering och märkning av 
manöverorgan på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer 
med hjul ( 9 ). 

— Rådets direktiv 87/402/EEG av den 25 juni 1987 om 
skyddsbågar monterade framför förarsätet på smal
spåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med 
hjul ( 10 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG 
av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- 
och partikelformiga föroreningar från motorer av
sedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer ( 11 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/57/EG 
av den 13 juli 2009 om överrullningsskydd för jord
bruks- och skogbrukstraktorer med hjul ( 12 ).
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— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/58/EG 
av den 13 juli 2009 om kopplingsanordningen och 
backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer 
med hjul ( 1 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/59/EG 
av den 13 juli 2009 om backspeglar på jordbruks- 
eller skogsbrukstraktorer med hjul ( 2 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/60/EG 
av den 13 juli 2009 om högsta konstruktiva hastig
het och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbruk
straktorer med hjul ( 3 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/61/EG 
av den 13 juli 2009 om installationen av belysnings- 
och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogs
brukstraktorer med hjul ( 4 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/63/EG 
av den 13 juli 2009 om vissa delar och egenskaper 
hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul ( 5 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/64/EG 
av den 13 juli 2009 om dämpning av radiostörningar 
(elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av 
jordbruks- eller skogsbrukstraktorer ( 6 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/66/EG 
av den 13 juli 2009 om styrinrättningen på jord
bruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul ( 7 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/68/EG 
av den 13 juli 2009 om typgodkännande av delar för 
belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- 
eller skogsbrukstraktorer med hjul ( 8 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/75/EG 
av den 13 juli 2009 om överrullningsskydd på jord
bruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk 
provning) ( 9 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/76/EG 
av den 13 juli 2009 om bullernivån på förarplatsen i 
jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul ( 10 ). 

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/144/EG 
av den 30 november 2009 om vissa delar och egen
skaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med 
hjul ( 11 ). 

(29) Det är viktigt för alla berörda parter att skapa en tydlig 
förståelse för sambandet mellan denna förordning och 
direktiv 2006/42/EG för att undvika överlappning och 
tydligt klargöra vilka krav en viss produkt behöver upp
fylla. 

(30) Eftersom målen med denna förordning, nämligen att fast
ställa harmoniserade bestämmelser om administrativa 
och tekniska krav för typgodkännande av och för mark
nadstillsyn för jordbruks- och skogsbruksfordon, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna 
och de därför, på grund av deras omfattning och verk
ningar, bättre kan uppnås på unionsnivå kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i ar
tikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna för
ordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

KAPITEL I 

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER 

Artikel 1 

Syfte 

1. I denna förordning fastställs administrativa och tekniska 
krav för typgodkännande av alla nya fordon, system, kom
ponenter och separata tekniska enheter som avses i artikel 2.1. 

Denna förordning är inte tillämplig på godkännande av enskilda 
fordon. De medlemsstater som beviljar sådana enskilda godkän
nanden ska emellertid godta varje typgodkännande av fordon, 
system, komponenter och separata tekniska enheter som bevil
jats enligt denna förordning i stället för enligt de tillämpliga 
nationella bestämmelserna.
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2. I denna förordning fastställs krav för marknadstillsyn över 
fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter 
som omfattas av godkännande i enlighet med denna förordning. 
I denna förordning fastställs även kraven för marknadstillsyn 
över delar och utrustning för sådana fordon. 

3. Denna förordning påverkar inte tillämpningen av lagstift
ning om trafiksäkerhet. 

Artikel 2 

Tillämpningsområde 

1. Denna förordning ska tillämpas på de jordbruks- och 
skogsbruksfordon som avses i artikel 4 och som är konstrue
rade och tillverkade i en eller flera etapper, samt på system, 
komponenter och separata tekniska enheter liksom delar och 
utrustning som konstruerats och tillverkats för sådana fordon. 

Denna förordning ska särskilt tillämpas på följande fordon: 

a) Traktorer (kategorierna T och C). 

b) Släpfordon (kategori R). 

c) Utbytbar dragen utrustning (kategori S). 

2. Denna förordning ska inte tillämpas på utbytbara maski
ner som helt och hållet lyfts från marken eller som inte kan 
röra sig runt en vertikal axel när fordonet som de är kopplade 
till kör på väg. 

3. För följande fordon får tillverkaren välja att ansöka om 
godkännande enligt denna förordning eller att uppfylla de till
lämpliga nationella kraven: 

a) Släpfordon (kategori R) och utbytbar dragen utrustning (ka
tegori S). 

b) Bandtraktorer (kategori C). 

c) Hjultraktorer för särskilda ändamål (kategorierna T4.1 och 
T4.2). 

Artikel 3 

Definitioner 

I denna förordning och i de akter som förtecknas i bilaga I 
gäller följande definitioner, om inte annat föreskrivs i dessa: 

1. typgodkännande: förfarande genom vilket en godkännande
myndighet intygar att en typ av fordon, system, kom
ponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga 
administrativa bestämmelserna och tekniska kraven. 

2. typgodkännande av komplett fordon: typgodkännande genom 
vilket en godkännandemyndighet intygar att ett icke fär
digbyggt fordon, ett komplett fordon eller ett etappvis 
färdigbyggt fordon uppfyller de tillämpliga administrativa 
bestämmelserna och tekniska kraven. 

3. typgodkännande av system: typgodkännande genom vilket en 
godkännandemyndighet intygar att ett system monterat i 
ett fordon av en viss typ uppfyller de tillämpliga administ
rativa bestämmelserna och tekniska kraven. 

4. typgodkännande av komponent: typgodkännande genom vil
ket en godkännandemyndighet intygar att en från ett for
don fristående komponent uppfyller de tillämpliga ad
ministrativa bestämmelserna och tekniska kraven. 

5. typgodkännande av separat teknisk enhet: typgodkännande ge
nom vilket en godkännandemyndighet intygar att en sepa
rat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga administrativa 
bestämmelserna och tekniska kraven med avseende på en 
eller flera angivna fordonstyper. 

6. nationellt typgodkännande: förfarande för typgodkännande 
som fastställs i en medlemsstats nationella rätt, varvid 
godkännandet endast gäller på den medlemsstatens terri
torium. 

7. EU-typgodkännande: förfarande genom vilket en godkän
nandemyndighet intygar att en typ av fordon, system, 
komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de till
lämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kra
ven i denna förordning. 

8. traktor: jordbruks- eller skogsbruksfordon med hjul eller 
band, och med motor, som har minst två axlar, som är 
konstruerat för en högsta hastighet om lägst 6 km/tim, 
vars främsta funktion är som dragfordon och som kon
struerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss 
utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- eller 
skogsbruk, eller för att dra släpvagnar eller utrustning för 
användning inom jord- och skogsbruk. Traktorn kan ut
rustas för transport av last i jordbruks- eller skogsbruks
sammanhang och/eller med ett eller flera passagerarsäten. 

9. släpfordon: varje jordbruks- eller skogsbruksfordon som 
främst är avsett att dras av en traktor och som är avsett 
att i huvudsak bära last eller behandla material och vars 
förhållande mellan fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt 
inklusive last och dess vikt i olastat skick är lika med eller 
större än 3,0.
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10. utbytbar dragen utrustning: fordon som används i jordbruk 
eller skogsbruk och som är konstruerat för att dras av en 
traktor, förändrar eller kompletterar dennas funktioner, 
permanent inkorporerar ett redskap eller är konstruerat 
för att behandla material, och som kan inbegripa en 
lastplattform konstruerad och tillverkad för att ta emot 
alla verktyg och anordningar som behövs för de ändamå
len och tillfälligt lagra material som framställs eller krävs 
under arbetet, och vars förhållande mellan fordonets 
högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last och dess vikt i 
olastat skick är mindre än 3,0. 

11. fordon: traktorer, släpfordon eller utbytbar dragen utrust
ning enligt definitionerna i punkterna 8, 9 och 10. 

12. grundfordon: fordon som används under den inledande 
etappen av ett etappvist typgodkännande. 

13. icke färdigbyggt fordon: fordon som måste genomgå åtmin
stone ytterligare en etapp i tillverkningsprocessen för att 
uppfylla de tillämpliga tekniska kraven i denna förordning. 

14. etappvis färdigbyggt fordon: fordon som, efter att ha typgod
känts etappvis, uppfyller de tillämpliga tekniska kraven i 
denna förordning. 

15. färdigbyggt fordon: fordon som inte behöver kompletteras 
för att uppfylla de tillämpliga tekniska kraven i denna 
förordning. 

16. fordon i slutserier: fordon i lager som inte kan tillhandahål
las på marknaden eller som inte längre kan tillhandahållas 
på marknaden, registreras eller tas i bruk eftersom nya 
tekniska krav har trätt i kraft enligt vilka fordonet inte 
har godkänts. 

17. system: sammansättning av anordningar som är kombine
rade för att utföra en eller flera specifika funktioner i ett 
fordon och som omfattas av kraven i denna förordning 
eller någon av de delegerade akter eller genomförandeakter 
som antagits enligt denna förordning. 

18. komponent: anordning som omfattas av kraven i denna 
förordning eller någon av de delegerade akter eller genom
förandeakter som antagits enligt denna förordning, som är 
avsedd att vara en del av ett fordon som kan typgodkän
nas oberoende av ett fordon i enlighet med denna förord
ning och de delegerade akter eller genomförandeakter som 
antagits enligt denna förordning, förutsatt att dessa akter 
uttryckligen tillåter detta. 

19. separat teknisk enhet: anordning som omfattas av kraven i 
denna förordning eller någon av de delegerade akter eller 
genomförandeakter som antagits enligt denna förordning 
och som är avsedd att vara en del av ett fordon som kan 
typgodkännas separat, dock endast i förbindelse med en 
eller flera specificerade fordonstyper, förutsatt att dessa 
akter uttryckligen tillåter detta. 

20. delar: varor som används för montering av ett fordon samt 
reservdelar. 

21. utrustning: alla andra varor än delar som kan läggas till eller 
installeras på ett fordon. 

22. originaldelar eller originalutrustning: delar eller utrustning 
som tillverkats enligt fordonstillverkarens specifikationer 
och produktionsstandarder för framställning av delar för 
montering av fordonet i fråga; detta innefattar delar eller 
utrustning som tillverkas på samma produktionslinje som 
dessa delar eller denna utrustning; om inte motsatsen be
visas förutsätts det att delar eller utrustning utgör original
delar om tillverkaren intygar att delarna eller utrustningen 
är av samma kvalitet som de komponenter som används 
för montering av fordonet och att de har tillverkats i 
enlighet med fordonstillverkarens specifikationer och pro
duktionsstandarder. 

23. reservdelar: varor som ska installeras i eller på ett fordon för 
att ersätta originaldelar av det fordonet, inbegripet varor 
som smörjmedel som är nödvändiga för användningen av 
fordonet, dock inte bränsle. 

24. funktionssäkerhet: frånvaro av oacceptabla risker för kropps
skada eller försämring av människors hälsa eller skada på 
egendom till följd av faror som orsakas av felfungerande 
mekaniska, hydrauliska, pneumatiska, elektriska eller elek
troniska system, komponenter eller separata tekniska en
heter. 

25. tillverkare: en fysisk eller juridisk person som är ansvarig 
inför godkännandemyndigheten för alla aspekter av typ
godkännande- eller tillståndsförfarandet, för att säkerställa 
produktionsöverensstämmelsen och som också är ansvarig 
för marknadstillsynsfrågor för de producerade fordonen, 
systemen, komponenterna och separata tekniska enheter
na, oavsett om den fysiska eller juridiska personen är di
rekt involverad i alla led av utformningen och konstruk
tionen av det fordon, det system, den komponent eller den 
separata tekniska enhet som godkännandeförfarandet av
ser.
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26. tillverkarens ombud: en fysisk eller juridisk person som är 
etablerad i unionen och som är vederbörligen utnämnd av 
tillverkaren att företräda tillverkaren inför godkännande
myndigheten eller marknadstillsynsmyndigheten och 
handla för tillverkarens räkning i frågor som omfattas av 
denna förordning. 

27. godkännandemyndighet: myndighet i en medlemsstat som 
inrättats eller utnämnts av medlemsstaten, och anmälts 
av medlemsstaten till kommissionen, och som har behö
righet att handlägga dels samtliga led i förfarandet för 
godkännande av en typ av fordon, system, komponent 
eller separat teknisk enhet, dels tillståndsförfarandet, och 
som även har behörighet att utfärda och, i förekommande 
fall, återkalla eller vägra att utfärda intyg om godkännande, 
att fungera som kontaktpunkt med godkännandemyndig
heterna i övriga medlemsstater, att utnämna de tekniska 
tjänsterna och att se till att tillverkaren uppfyller sina skyl
digheter när det gäller produktionsöverensstämmelse. 

28. teknisk tjänst: organisation eller organ som har utnämnts av 
en medlemsstats godkännandemyndighet för att som kon
trollaboratorium utföra provning eller för att som organ 
för bedömning av överensstämmelse utföra inledande be
dömningar och andra provningar eller inspektioner för 
godkännandemyndighetens räkning. Godkännandemyndig
heten kan även själv utöva dessa funktioner. 

29. självprovning: provning i egna anläggningar, registrering av 
provningsresultat och inlämnande av en rapport, inklusive 
slutsatser, till godkännandemyndigheten av en tillverkare 
som utnämnts till teknisk tjänst för att kontrollera att vissa 
krav har följts. 

30. virtuell provningsmetod: datorsimulationer, inklusive beräk
ningar, som visar om ett fordon, ett system, en kom
ponent eller en separat teknisk enhet uppfyller de tekniska 
kraven i en delegerad akt som har antagits enligt arti
kel 27.6, utan att det krävs att ett fysiskt fordon, ett fysiskt 
system, en fysisk komponent eller en fysisk separat teknisk 
enhet används. 

31. typgodkännandeintyg: handling genom vilken godkännande
myndigheten officiellt intygar att en typ av fordon, system, 
komponent eller separat teknisk enhet är godkänd. 

32. EU-typgodkännandeintyg: intyg enligt mallen i den genom
förandeakt som antas enligt denna förordning eller med
delandeformuläret i tillämpliga FN/ECE-föreskrifter som av
ses i denna förordning eller i delegerade akter som antas 
enligt denna förordning. 

33. intyg om överensstämmelse: handling utfärdad av tillverkaren, 
som intygar att det tillverkade fordonet överensstämmer 
med den godkända fordonstypen. 

34. system för omborddiagnos eller OBD-system: system med för
måga att identifiera det sannolika felstället med hjälp av 
felkoder som lagrats i ett datorminne. 

35. information om reparation och underhåll av fordon: all infor
mation som krävs för diagnos, underhåll, kontroll, perio
disk övervakning, reparation, omprogrammering eller åter
ställning av originaldata när det gäller fordonet, och som 
tillverkarna tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare 
eller verkstäder, inklusive alla senare ändringar och tillägg 
till denna information; den informationen inbegriper all 
information som krävs för att montera delar och utrust
ning på fordon. 

36. oberoende aktör: andra företag än auktoriserade återförsäljare 
och verkstäder som direkt eller indirekt är delaktiga i re
paration och underhåll av motorfordon, särskilt verkstäder, 
tillverkare eller återförsäljare av utrustning för reparation, 
verktyg eller reservdelar, utgivare av teknisk information, 
bilklubbar, vägassistansaktörer, aktörer som erbjuder kon
troll och provningstjänster och aktörer som erbjuder ut
bildning för installatörer, tillverkare och verkstäder av ut
rustning för fordon som drivs med alternativa bränslen. 

37. nytt fordon: fordon som aldrig tidigare har varit registrerat 
eller tagits i bruk. 

38. registrering: administrativt tillstånd för ett fordon att tas i 
bruk, även för vägtrafik, innefattande identifiering av for
donet och tilldelning av ett serienummer, som kallas regi
streringsnummer, oavsett om tillståndet är permanent, till
fälligt eller giltigt för en kort tid. 

39. utsläppande på marknaden: det första tillhandahållandet i 
unionen av ett fordon, ett system, en komponent, en se
parat teknisk enhet, en del eller en utrustning. 

40. ibruktagande: den första användningen för avsett ändamål i 
unionen av ett fordon, ett system, en komponent, en se
parat teknisk enhet, en del eller en utrustning. 

41. importör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i 
unionen och som släpper ut ett fordon, ett system, en 
komponent, en separat teknisk enhet, en del eller en ut
rustning från ett tredjeland. 

42. distributör: varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, 
utom tillverkaren eller importören, som tillhandahåller ett 
fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk en
het, en del eller en utrustning på marknaden.
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43. ekonomisk aktör: tillverkaren, tillverkarens ombud, importö
ren eller distributören. 

44. marknadstillsyn: den verksamhet som bedrivs och de åtgär
der som vidtas av nationella myndigheter för att se till att 
fordon, system, komponenter eller separata tekniska enhe
ter som tillhandahålls på marknaden uppfyller de krav som 
fastställs i relevant unionslagstiftning om harmonisering 
och inte äventyrar hälsa, säkerhet eller andra aspekter av 
skyddet av allmänintresset. 

45. marknadstillsynsmyndighet: en myndighet i en medlemsstat 
som ansvarar för att genomföra marknadstillsyn på sitt 
territorium. 

46. nationell myndighet: godkännandemyndighet eller annan 
myndighet som arbetar med och ansvarar för marknads
tillsyn, gränskontroll eller registrering i en medlemsstat 
med avseende på fordon, system, komponenter, separata 
tekniska enheter, delar eller utrustning. 

47. tillhandahållande på marknaden: varje form av tillhandahål
lande av ett fordon, ett system, en komponent, en separat 
teknisk enhet, en del eller en utrustning på marknaden för 
distribution eller användning inom ramen för en verksam
het av kommersiell natur, antingen mot betalning eller 
kostnadsfritt. 

48. fordonstyp: grupp av fordon, inklusive varianter och versio
ner av samma kategori som åtminstone inte skiljer sig åt i 
sådana väsentliga avseenden som 

— kategori, 

— tillverkare, 

— tillverkarens typbeteckning, 

— väsentliga konstruktions- och formgivningsegenskaper, 

— bjälkchassi/chassi med sidobalkar/midjechassi (uppen
bara och grundläggande skillnader), 

— för kategori T: axlar (antal) eller för kategori C: axlar/ 
band (antal), 

— för fordon som byggs i etapper: tillverkaren av och 
typen på fordonet i det föregående skedet. 

49. variant: fordon av samma typ som åtminstone inte skiljer 
sig åt i följande avseenden: 

a) För traktorer: 

— typ av kaross eller typ av karosseri, 

— färdigställandegrad, 

— motor (förbränningsmotor/hybridmotor/elmotor/el
hybridmotor), 

— funktionssätt, 

— cylindrarnas antal och arrangemang, 

— effektskillnad på högst 30 % (högsta effekten 1,3 
gånger högre än lägsta effekten), 

— slagvolymsskillnad på högst 20 % (högsta värdet 1,2 
gånger högre än det lägsta värdet), 

— drivaxlar (antal, placering, koppling till varandra), 

— styraxlar (antal och placering), 

— högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last som inte 
varierar med mer än 10 %, 

— kraftöverföring (typ), 

— överrullningsskydd, 

— bromsade axlar (antal). 

b) För släpfordon eller utbytbar dragen utrustning: 

— styraxlar (antal, placering, koppling till varandra), 

— högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last som inte 
varierar med mer än 10 %, 

— bromsade axlar (antal). 

50. hybridfordon: motorfordon som för sin framdrivning är för
sedd med minst två olika energiomvandlare och två olika 
energilagringssystem (på fordonet). 

51. hybridelfordon: fordon som för sin mekaniska framdrivning 
hämtar energi från de båda följande i fordonet placerade 
källorna för lagrad energi/effekt: 

a) ett förbränningsbart bränsle, 

b) ett batteri, kondensator eller svänghjul/generator eller 
annan lagringsanordning för elektrisk energi eller effekt. 

Denna definition inbegriper fordon som hämtar energi 
från förbränningsbart bränsle enbart för att ladda upp an
ordningen för lagring av elektrisk energi/effekt. 

52. fordon med endast eldrift: fordon som drivs med ett system 
som består av en eller flera anordningar för lagring av 
elenergi, en eller flera anordningar för konditionering av 
eleffekt och en eller flera elapparater som omvandlar lag
rad elenergi till den mekaniska energi som för fordonets 
drift avges vid hjulen.
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53. version av en variant: fordon som består av en kombination 
av objekt som visas i det informationsmaterial som avses i 
artikel 24.10. 

Hänvisningar i denna förordning till krav, förfaranden eller ar
rangemang som föreskrivs i denna förordning ska tolkas som 
hänvisningar till krav, förfaranden eller arrangemang som före
skrivs i denna förordning och i delegerade akter och genom
förandeakter som antas enligt denna förordning. 

Artikel 4 

Fordonskategorier 

I denna förordning ska följande fordonskategorier gälla: 

1. kategori T: alla traktorer med hjul. Varje hjultraktorskate
gori enligt punkterna 2–8 är markerad på slutet med bok
stäverna ”a” eller ”b”, som anger vilken hastighet traktorn 
konstruerats för: 

a) ”a” för hjultraktorer konstruerade för en hastighet på 
högst 40 km/tim, 

b) ”b” för hjultraktorer konstruerade för en hastighet på 
mer än 40 km/tim. 

2. kategori T1: hjultraktorer, vars minsta spårvidd på den av 
axlarna som är närmast föraren inte understiger 
1 150 mm, vars vikt i olastat och körklart skick överstiger 
600 kg och vars markfrigång inte överstiger 1 000 mm. 

3. kategori T2: hjultraktorer vars minsta spårvidd understiger 
1 150 mm, vars vikt i olastat och körklart skick överstiger 
600 kg och vars markfrigång inte överstiger 600 mm, om 
höjden för traktorns tyngdpunkt (mätt från marken) delat 
med medelvärdet för axlarnas minsta spårvidd är större än 
0,90 ska den konstruktionsmässiga högsta hastigheten be
gränsas till 30 km/tim. 

4. kategori T3: hjultraktorer, vars vikt i olastat och körklart 
skick är högst 600 kg. 

5. kategori T4: hjultraktorer för särskilda ändamål. 

6. kategori T4.1 (traktorer med hög markfrigång): traktorer som 
konstruerats för arbete i högväxande odlingar, såsom vin
odlingar. De kännetecknas av att deras chassi eller en del 
av det är upphöjt, vilket gör att de kan köra parallellt med 
odlingens rader med höger- och vänsterhjulen på var sin 
sida om en eller flera linjer. De är konstruerade för att bära 
eller driva redskap som kan monteras framme på traktorn, 
mellan dess axlar, bak eller på en plattform. När traktorn 
är i arbetsläge är dess markfrigång högre än 1 000 mm, 

mätt vinkelrätt i förhållande till odlingsraderna. När höjden 
för traktorns tyngdpunkt mätt från marken, vid använd
ning av däck av normal storlek, delat med medelvärdet för 
axlarnas minsta spårvidd är större än 0,90 begränsas emel
lertid den konstruktionsmässiga högsta hastigheten till 
30 km/tim. 

7. kategori T4.2 (extra breda traktorer): traktorer som känne
tecknas av sina stora mått och som är särskilt avsedda 
för arbete på stora jordbruksarealer. 

8. kategori T4.3 (traktorer med låg markfrigång): fyrhjulsdrivna 
traktorer vars utbytbara utrustning är avsedd för jord- eller 
skogsbruk och som kännetecknas av en stödram, med ett 
eller flera kraftuttag, med en högsta tekniskt tillåtna vikt på 
inte mer än 10 ton, och där förhållandet mellan denna 
vikt och högsta vikt i olastat, körklart skick är mindre än 
2,5 och tyngdpunktens höjd uppmätt i förhållande till 
marken vid användning av däck med normal storlek är 
mindre än 850 mm. 

9. kategori C: bandtraktorer som drivs med ändlösa band eller 
en kombination av hjul och ändlösa band, vars underka
tegorier definieras analogt med kategori T. 

10. kategori R: släpfordon. Varje släpvagnskategori enligt punk
terna 11–14 är markerad på slutet med bokstäverna ”a” 
eller ”b”, som anger vilken hastighet släpvagnen konstrue
rats för: 

a) ”a” för släpvagnar som konstruerats för en hastighet på 
högst 40 km/tim, 

b) ”b” för släpvagnar som konstruerats för en hastighet på 
mer än 40 km/tim. 

11. kategori R1: släpfordon vilkas högsta tekniskt tillåtna total
vikt per axel inte överstiger 1 500 kg. 

12. kategori R2: släpfordon vilkas högsta tekniskt tillåtna total
vikt per axel överstiger 1 500 kg men inte 3 500 kg. 

13. kategori R3: släpfordon vilkas högsta tekniskt tillåtna total
vikt per axel överstiger 3 500 kg men inte 21 000 kg. 

14. kategori R4: släpfordon vilkas högsta tekniskt tillåtna total
vikt per axel överstiger 21 000 kg. 

15. kategori S: utbytbar dragen utrustning. 

Varje kategori av utbytbar dragen utrustning är markerad 
på slutet med bokstäverna ”a” eller ”b”, som anger vilken 
hastighet den konstruerats för:
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a) ”a” för utbytbar dragen utrustning som konstruerats för 
en hastighet på högst 40 km/tim, 

b) ”b” för utbytbar dragen utrustning som konstruerats för 
en hastighet på mer än 40 km/tim. 

16. kategori S1: utbytbar dragen utrustning vars högsta tekniskt 
tillåtna totalvikt per axel inte överstiger 3 500 kg. 

17. kategori S2: utbytbar dragen utrustning vars högsta tekniskt 
tillåtna totalvikt per axel överstiger 3 500 kg. 

KAPITEL II 

ALLMÄNNA SKYLDIGHETER 

Artikel 5 

Medlemsstaternas skyldigheter 

1. Medlemsstaterna ska inrätta eller utnämna de godkännan
demyndigheter som är behöriga i fråga om godkännanden och 
de marknadstillsynsmyndigheter som är behöriga i fråga om 
marknadstillsyn i enlighet med denna förordning. Medlemssta
terna ska anmäla inrättandet och tillsättandet av dessa myndig
heter till kommissionen. 

Anmälan av godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna 
ska innehålla myndighetens namn, adress, inklusive elektronisk 
adress, samt ansvarsområde. Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning och uppgifter om godkännandemyndigheterna på 
sin webbplats. 

2. Medlemsstaterna ska tillåta utsläppande på marknaden, 
registrering eller ibruktagande endast av sådana fordon, kom
ponenter och separata tekniska enheter som uppfyller kraven i 
denna förordning. 

3. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller hindra 
utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av 
fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter 
av skäl som hänför sig till sådana aspekter av deras konstruk
tion eller funktion som omfattas av denna förordning om de 
uppfyller dess krav. 

4. Medlemsstaterna ska organisera och utöva marknadstillsyn 
över och kontroller av fordon, system, komponenter och sepa
rata tekniska enheter som förs in på marknaden i enlighet med 
kapitel III i förordning (EG) nr 765/2008. 

Artikel 6 

Godkännandemyndigheternas skyldigheter 

1. Godkännandemyndigheterna ska se till att tillverkare som 
ansöker om typgodkännande uppfyller sina skyldigheter enligt 
denna förordning. 

2. Godkännandemyndigheterna ska godkänna endast sådana 
fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter 
som uppfyller kraven i denna förordning. 

Artikel 7 

Marknadstillsynsåtgärder 

1. För typgodkända fordon, system, komponenter och sepa
rata tekniska enheter ska marknadstillsynsmyndigheterna i till
räcklig omfattning utföra lämplig dokumentkontroll och därvid 
beakta etablerade riskbedömningsprinciper samt klagomål och 
annan information. 

Marknadstillsynsmyndigheterna får kräva att de ekonomiska ak
törerna tillhandahåller sådan dokumentation och information 
som dessa myndigheter anser sig behöva för att utföra sin verk
samhet. 

Om ekonomiska aktörer uppvisar intyg om överensstämmelse 
ska marknadstillsynsmyndigheterna ta vederbörlig hänsyn till 
dessa intyg. 

2. För delar och annan utrustning som inte omfattas av 
punkt 1 i denna artikel är artikel 19.1 i förordning (EG) nr 
765/2008 tillämplig i sin helhet. 

Artikel 8 

Tillverkarnas skyldigheter 

1. När tillverkarnas fordon, system, komponenter eller sepa
rata tekniska enheter släpps ut på marknaden eller tas i bruk ska 
de se till att de är tillverkade och godkända i enlighet med 
kraven i denna förordning och i de delegerade akter och ge
nomförandeakter som antagits enligt denna förordning. 

2. Vid etappvis typgodkännande ska varje tillverkare ansvara 
för godkännandet och produktionsöverensstämmelsen för de 
system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillförs 
under den tillverkningsetapp tillverkaren ansvarar för. En till
verkare som ändrar komponenter eller system som redan har 
godkänts vid tidigare etapper ska ansvara för godkännandet och 
produktionsöverensstämmelsen för dessa ändrade komponenter 
och system. 

3. Tillverkare som ändrar ett icke färdigbyggt fordon så att 
det klassificeras i en annan fordonskategori med följden att 
lagfästa krav som redan bedömts i en tidigare etapp ändras, 
ska också ansvara för överensstämmelse med tillämpliga krav 
för den fordonskategori som det ändrade fordonet klassificeras i. 

4. För godkännande av fordon, system, komponenter eller 
separata tekniska enheter som omfattas av denna förordning 
ska tillverkare som är etablerade utanför unionen utnämna ett 
enda ombud som är etablerat i unionen för att företräda dem 
inför godkännandemyndigheten.
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5. Tillverkare som är etablerade utanför unionen ska dess
utom utnämna ett enda ombud – etablerat i unionen – för 
frågor som gäller marknadstillsyn, som kan vara samma ombud 
som avses i punkt 4 eller ytterligare ett ombud. 

6. Tillverkarna ska inför godkännandemyndigheten ansvara 
för samtliga delar av godkännandeförfarandet och för produk
tionsöverensstämmelsen, oberoende av om de är direkt engage
rade i samtliga etapper av tillverkningen av ett fordon, ett sy
stem, en komponent eller en separat teknisk enhet. 

7. I enlighet med denna förordning och de delegerade akter 
och genomförandeakter som antas enligt denna förordning ska 
tillverkarna se till att det finns rutiner som säkerställer att serie
tillverkningen fortsätter att överensstämma med den godkända 
typen. Ändringar av ett fordons, ett systems, en komponents 
eller en separat teknisk enhets konstruktion eller egenskaper och 
ändringar i de krav som ett fordon, ett system, en komponent 
eller en separat teknisk enhet intygas överensstämma med ska 
beaktas i enlighet med kapitel VI. 

8. Förutom den obligatoriska märkningen och de typgodkän
nandemärken som anbringas på fordon, komponenter eller se
parata tekniska enheter i enlighet med artikel 34 ska tillverkarna 
även ange sitt namn, registrerade handelsnamn eller registrerade 
varumärke, den adress i unionen på vilken de kan kontaktas 
rörande deras fordon, komponenter eller separata tekniska en
heter som tillhandahålls på marknaden, eller, om detta inte är 
möjligt, på förpackningen eller i en handling som åtföljer kom
ponenten eller den separata tekniska enheten. 

9. Tillverkarna ska, så länge de har ansvar för ett fordon, ett 
system, en komponent eller en separat teknisk enhet, se till att 
lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar produktens 
överensstämmelse med kraven i denna förordning. 

Artikel 9 

Tillverkarnas skyldigheter om deras produkter inte 
överensstämmer med kraven eller utgör en allvarlig risk 

1. Tillverkare som anser eller har skäl att tro att deras for
don, system, komponent eller separata tekniska enhet som har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk inte överensstämmer 
med denna förordning eller delegerade akter och genomföran
deakter som antagits enligt denna förordning ska omedelbart 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få fordonet, 
systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att 
överensstämma med kraven eller dra tillbaka eller återkalla for
donet, systemet, komponenten eller den separata tekniska en
heten, beroende på vad som är lämpligt. 

Tillverkaren ska omgående informera den godkännandemyndig
het som beviljade godkännandet och lämna uppgifter om i 
synnerhet den bristande överensstämmelsen och eventuella kor
rigerande åtgärder som vidtagits. 

2. Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tek
niska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska 

tillverkaren omedelbart underrätta godkännande- och marknads
tillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, syste
met, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller 
utrustningen hade tillhandahållits på marknaden eller tagits i 
bruk om detta, och lämna uppgifter om i synnerhet den bris
tande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som 
vidtagits. 

3. Tillverkarna ska hålla det informationsmaterial som avses i 
artikel 24.10, och dessutom hålla en kopia av de intyg om 
överensstämmelse som avses i artikel 33 tillgängliga för god
kännandemyndigheten under en period av tio år efter utsläp
pandet på marknaden av ett fordon, och under en period av 
fem år efter utsläppandet på marknaden av ett system, en kom
ponent eller en separat teknisk enhet. 

4. Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell 
myndighet tillhandahålla denna myndighet, via godkännande
myndigheten, en kopia av EU-typgodkännandeintyget eller det 
intyg som avses i artikel 46.1 och 46.2 som visar att fordonet, 
systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten 
överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås 
av den myndigheten. Tillverkare ska samarbeta med den natio
nella myndigheten i alla åtgärder som vidtas i enlighet med 
artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja 
riskerna med deras fordon, system, komponenter eller separata 
tekniska enheter som har släppts ut på marknaden, registrerats 
eller tagits i bruk. 

Artikel 10 

Tillverkarombudens skyldigheter i fråga om 
marknadstillsyn 

Tillverkarens ombud för marknadstillsyn ska utföra de uppgifter 
som anges i fullmakten från tillverkaren. Den fullmakten ska 
minst ge ombudet befogenhet att 

a) ha tillgång till det underlag som avses i artikel 22 och de 
intyg om överensstämmelse som avses i artikel 33 så att de 
kan göras tillgängliga för godkännandemyndigheterna under 
en period av tio år efter utsläppandet på marknaden av ett 
fordon, och under en period av fem år efter utsläppandet på 
marknaden av ett system, en komponent eller en separat 
teknisk enhet, 

b) på motiverad begäran av en godkännandemyndighet ge den 
myndigheten all information och dokumentation som krävs 
för att visa att tillverkningen av ett fordon, ett system, en 
komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer 
med kraven, 

c) på begäran av godkännande- eller marknadstillsynsmyndig
heterna samarbeta med dem om de åtgärder som vidtas för 
att undanröja den allvarliga risken med de fordon, system, 
komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrust
ning som omfattas av fullmakten.
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Artikel 11 

Importörernas skyldigheter 

1. På marknaden får importörer endast släppa ut överens
stämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska 
enheter som antingen har fått EU-typgodkännande eller som 
uppfyller kraven för nationellt godkännande, eller delar eller 
utrustning som till fullo omfattas kraven i förordning (EG) nr 
765/2008. 

2. Innan ett fordon, ett system, en komponent eller en se
parat teknisk enhet som typgodkänts släpps ut på marknaden 
ska importörerna säkerställa att det finns ett informationsmate
rial som överensstämmer med artikel 24.10 och att systemet, 
komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts 
med erforderligt typgodkännandemärke och uppfyller kraven i 
artikel 8.8. För fordon ska importören se till att fordonet åtföljs 
av det erforderliga intyget om överensstämmelse. 

3. Om importörerna anser eller har skäl att tro att fordonet, 
systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen 
eller utrustningen inte överensstämmer med kraven i denna 
förordning, och särskilt att de inte överensstämmer med typ
godkännandet, får de inte släppa ut fordonet, systemet, kom
ponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden 
eller tillåta ibruktagande eller registrering förrän de sett till att 
det råder överensstämmelse med kraven. Om importörerna an
ser eller har skäl att tro att fordonet, systemet, komponenten, 
den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen innebär 
en allvarlig risk, ska de dessutom underrätta tillverkaren och 
marknadstillsynsmyndigheterna. För typgodkända fordon, sy
stem, komponenter och separata tekniska enheter ska de dess
utom informera den godkännandemyndighet som har beviljat 
godkännandet om detta. 

4. Importörerna ska ange sitt namn, sitt registrerade handels
namn eller varumärke och en kontaktadress på fordonet, syste
met, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller 
utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen 
eller i en handling som åtföljer systemet, komponenten, den 
separata tekniska enheten, delen eller utrustningen. 

5. Importörerna ska se till att fordonet, systemet, komponen
ten eller den separata tekniska enheten åtföljs av anvisningar 
och information, i enlighet med artikel 51, på de berörda med
lemsstaternas officiella språk. 

6. Importörerna ska så länge de har ansvar för ett fordon, ett 
system, en komponent eller en separat teknisk enhet se till att 
lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar dess över
ensstämmelse med kraven i denna förordning. 

7. När det anses lämpligt med tanke på de allvarliga risker 
som ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk 
enhet, del eller utrustning utgör ska importörerna för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet granska och vid behov re

gisterföra klagomål om och återkallanden av fordon, system, 
komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning 
samt informera distributörerna om denna övervakning. 

Artikel 12 

Importörernas skyldigheter om deras produkter inte 
överensstämmer med kraven eller utgör en allvarlig risk 

1. Importörer som anser eller har skäl att tro att ett fordon, 
ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som de 
har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med denna 
förordning ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som 
krävs för att få fordonet, systemet, komponenten eller den se
parata tekniska enheten att överensstämma med kraven, dra 
tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende 
på vad som är lämpligt. 

2. Om ett fordon, ett system, en komponent, en separat 
teknisk enhet, en del eller en utrustning utgör en allvarlig risk 
ska importörerna omedelbart informera tillverkaren och god
kännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlems
stater där de har släppt ut fordonet, systemet, komponenten, 
den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen på mark
naden. Importören ska också informera dem om eventuella 
åtgärder som vidtagits och lämna uppgifter om i synnerhet 
den allvarliga risken och de korrigerande åtgärder som vidtagits 
av tillverkaren. 

3. Under en period av tio år efter utsläppandet på mark
naden av ett fordon och under en period av fem år efter ut
släppandet på marknaden av ett system, en komponent eller en 
separat teknisk enhet ska importörerna hålla ett exemplar av 
intyget om överensstämmelse tillgängligt för godkännande- 
och marknadstillsynsmyndigheterna och se till att dessa myn
digheter på begäran kan få tillgång till det informationsmaterial 
som avses i artikel 24.10. 

4. Importörerna ska på motiverad begäran av en nationell 
myndighet ge den all information och dokumentation som be
hövs för att visa att fordonet, systemet, komponenten eller den 
separata tekniska enheten överensstämmer med kraven, på ett 
språk som lätt kan förstås av den myndigheten. Importörerna 
ska på myndighetens begäran samarbeta med denna rörande 
alla åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med ett 
fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet, 
en del eller en utrustning som de har släppt ut på marknaden. 

Artikel 13 

Distributörernas skyldigheter 

1. Vid tillhandahållande på marknaden av ett fordon, ett 
system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller 
en utrustning ska distributörerna iaktta vederbörlig omsorg med 
avseende på kraven i denna förordning.
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2. Innan distributörerna tillhandahåller ett fordon, ett system, 
en komponent eller en separat teknisk enhet på marknaden, 
eller registrerar produkten eller tar den i bruk, ska de kontrol
lera att fordonet, systemet, komponenten eller den separata 
tekniska enheten har försetts med obligatorisk märkning eller 
typgodkännandemärke, att det åtföljs av erforderliga handlingar, 
bruksanvisningar och säkerhetsinformation på de officiella språ
ken i den medlemsstat där fordonet, systemet, komponenten 
eller den separata tekniska enheten är avsedd att tillhandahållas 
på marknaden samt att importören och tillverkaren har uppfyllt 
kraven i artiklarna 11.2, 11.4, 34.1 och 34.2. 

3. Distributörerna ska, så länge de har ansvar för ett fordon, 
ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, se till 
att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar produk
tens överensstämmelse med kraven i denna förordning. 

Artikel 14 

Distributörernas skyldigheter om deras produkter inte 
överensstämmer med kraven eller utgör en allvarlig risk 

1. Om distributörerna anser eller har skäl att tro att ett 
fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet 
inte överensstämmer med kraven i denna förordning, får de inte 
tillhandahålla fordonet, systemet, komponenten eller den sepa
rata tekniska enheten på marknaden, eller registrera produkten 
eller ta den i bruk, till dess att produkten överensstämmer med 
kraven. 

2. Om distributörerna anser eller har skäl att tro att ett 
fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet 
som de har tillhandahållit på marknaden eller registrerat eller 
för vars ibruktagande de ansvarar, inte överensstämmer med 
kraven i denna förordning ska de informera tillverkaren eller 
tillverkarens ombud för att se till att de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få fordonet, systemet, komponenten eller den 
separata tekniska enheten att överensstämma med kraven, eller 
vid behov för att återkalla produkten, vidtas i enlighet med 
artikel 9.1 eller 12.1. 

3. Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tek
niska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska 
distributörerna omedelbart underrätta tillverkaren, importören 
och godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit produkten på mark
naden. Distributören ska också underrätta dem om eventuella 
åtgärder som vidtagits samt lämna uppgifter om i synnerhet den 
allvarliga risken och de korrigerande åtgärder som tillverkaren 
vidtagit. 

4. Distributörerna ska på motiverad begäran av en nationell 
myndighet se till att tillverkaren ger myndigheten den infor
mation som anges i artikel 9.4 eller att importören ger den 
nationella myndigheten den information som anges i arti
kel 12.3. Distributörerna ska på begäran av den myndigheten 

samarbeta med den om alla åtgärder som vidtas i enlighet med 
artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja 
riskerna med fordon, system, komponenter, separata tekniska 
enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på 
marknaden. 

Artikel 15 

Fall där tillverkarnas skyldigheter tillämpas på importörer 
och distributörer 

En importör eller distributör ska anses vara tillverkare enligt 
denna förordning och ska ha samma skyldigheter som tillver
karen har enligt artiklarna 8–10 när importören eller distribu
tören tillhandahåller ett fordon, ett system, en komponent eller 
en separat teknisk enhet på marknaden, registrerar produkten 
eller ansvarar för dess ibruktagande i eget namn eller under eget 
varumärke eller ändrar ett fordon, ett system, en komponent 
eller en separat teknisk enhet på ett sådant sätt att överensstäm
melsen med tillämpliga krav kan påverkas. 

Artikel 16 

Identifikation av ekonomiska aktörer 

Ekonomiska aktörer ska på begäran och under en period av fem 
år ange följande för godkännande- och marknadstillsynsmyndig
heterna: 

a) Alla ekonomiska aktörer som har levererat ett fordon, ett 
system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller 
en utrustning till dem. 

b) Alla ekonomiska aktörer till vilka de har levererat ett fordon, 
ett system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del 
eller en utrustning. 

KAPITEL III 

MATERIELLA KRAV 

Artikel 17 

Krav på fordons funktionssäkerhet 

1. Tillverkarna ska se till att fordonen utformas, konstrueras 
och monteras så att risken för skador på fordonets förare och 
passagerare och övriga personer i fordonets närhet blir så liten 
som möjligt. 

2. Tillverkarna ska se till att fordon, system, komponenter 
och separata tekniska enheter uppfyller de relevanta krav som 
fastställs i denna förordning, inbegripet de krav som rör 

a) fordonets strukturella hållfasthet, 

b) system som underlättar förarens kontroll över fordonet, sär
skilt styrsystem och bromssystem, inbegripet avancerade 
bromssystem och elektroniska stabilitetskontrollsystem,
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c) system som förser föraren med insyn i och uppgifter om 
fordonets läge och omgivning, inbegripet glasrutor, speglar 
och informationssystem för föraren, 

d) fordonets belysningssystem, 

e) skydd av förare och passagerare, inbegripet inredning, hu
vudstöd, säkerhetsbälten och dörrar, 

f) fordonets yttre och tillbehör, 

g) elektromagnetisk kompatibilitet, 

h) ljudsignalanordningar, 

i) uppvärmningssystem, 

j) anordningar som förhindrar obehörigt nyttjande, 

k) fordonsidentifieringssystem, 

l) vikter och mått, 

m) elsäkerhet, inbegripet statisk elektricitet, 

n) skydd baktill, 

o) sidoskydd, 

p) lastplattformar, 

q) bogseranordningar, 

r) däck, 

s) stänkskyddsanordningar, 

t) backväxel, 

u) band, 

v) mekaniska kopplingsanordningar, inbegripet skydd mot 
monteringsfel. 

3. Fordonskomponenter vars elrisker omfattas av de delege
rade akter eller genomförandeakter som antagits enligt denna 
förordning ska inte omfattas av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmoni
sering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning 
avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ( 1 ). 

4. De krav som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas på 
fordon, och på system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon, om de är tillämpliga 
i enlighet med bilaga I. 

5. För att säkerställa en hög nivå på funktionssäkerheten ska 
kommissionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 71 anta 

delegerade akter om närmare tekniska krav för de frågor som 
förtecknas i punkt 2 i denna artikel, inbegripet provningsför
faranden och gränsvärden i förekommande fall. De första av 
sådana delegerade akter ska antas senast den 31 december 
2014. 

Dessa närmare krav ska vara sådana att de ökar eller åtminstone 
bibehåller den funktionssäkerhetsnivå som föreskrivs i de direk
tiv som avses i artiklarna 76.1 och 77, och ska säkerställa att 

a) fordon som konstruerats för en högsta hastighet på över 
40 km/tim har en funktionssäkerhetsnivå avseende broms
verkan och, vid behov, antilåsningssystem som motsvarar 
motorfordon och deras släpvagnar, 

b) det maximala kontakttrycket på hård vägbeläggning från 
däck eller band inte överstiger 0,8 MPa. 

Artikel 18 

Krav avseende arbetarskydd 

1. Tillverkarna ska se till att fordonen utformas, konstrueras 
och monteras så att risken för skador på personer som arbetar i 
eller med fordonet blir så liten som möjligt. 

2. Tillverkarna ska se till att fordon, system, komponenter 
och separata tekniska enheter uppfyller de relevanta krav som 
fastställs i denna förordning, inbegripet de krav som rör 

a) överrullningsskydd, 

b) skydd mot fallande föremål, 

c) passagerarsäten, 

d) ljudnivå för föraren, 

e) förarsäte, 

f) förarutrymme och tillträde till förarplatsen, inbegripet halk-, 
snubbel- och fallskydd, 

g) kraftuttag, 

h) skydd av transmissionskomponenter, 

i) förankring av säkerhetsbälten, 

j) säkerhetsbälten, 

k) skydd av föraren mot inträngande föremål, 

l) skydd av föraren mot farliga ämnen, 

m) skydd mot exponering för delar eller material med extrema 
temperaturer,
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n) förarhandbok, 

o) reglage, inbegripet manöversystemens säkerhet och tillförlit
lighet samt anordningar för nödstopp och automatiskt 
stopp, 

p) skydd mot andra mekaniska risker än dem som nämns i 
leden a, b, g och k, inbegripet skydd mot skrovliga ytor, 
skarpa kanter och hörn, brott på rör som leder vätskor samt 
okontrollerade rörelser av fordonet, 

q) drift och underhåll, inbegripet säker rengöring av fordonet, 

r) skydd och skyddsanordningar, 

s) information, varningar och märkningar, 

t) material och produkter, 

u) batterier. 

3. De krav som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas på 
fordon, och på system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon, om de är tillämpliga 
i enlighet med bilaga I. 

4. För att säkerställa en hög nivå av arbetarskydd ska kom
missionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 71 anta 
delegerade akter om närmare tekniska krav för de frågor som 
förtecknas i punkt 2 i den här artikeln, inbegripet provnings
förfaranden och gränsvärden i förekommande fall. De första av 
sådana delegerade akter ska antas senast den 31 december 
2014. 

Dessa närmare tekniska krav ska vara sådana att de ökar eller 
åtminstone bibehåller den nivå av arbetarskydd som föreskrivs i 
de direktiv som avses i artiklarna 76.1 och 77, med hänsyn 
tagen till ergonomiska aspekter (bland annat skydd mot för
utsebar felaktig användning, manöversystemens användbarhet, 
manöversystemens åtkomlighet för att undvika oavsiktlig akti
vering, anpassning av gränssnittet mellan förare och fordon 
efter förutsebara egenskaper hos föraren, vibrationer och in
grepp från operatörens sida) samt stabilitet och brandsäkerhet. 

Artikel 19 

Krav på miljöprestanda 

1. Tillverkarna ska se till att fordon utformas, konstrueras 
och monteras så att miljöpåverkan hålls så låg som möjligt. 

2. Tillverkarna ska se till att fordon, system, komponenter 
och separata tekniska enheter uppfyller de relevanta krav som 
fastställs i denna förordning, inbegripet de krav som rör 

a) utsläpp av föroreningar, 

b) yttre ljudnivå. 

3. De särskilda gränsvärden, provningsförfaranden och krav i 
fråga om utsläpp av föroreningar som anges för mobila maski
ner i direktiv 97/68/EG ska tillämpas. 

4. Gränsvärdena för de specifika yttre ljudnivåerna får inte 
överstiga följande nivåer: 

a) 89 dB(A) för traktorer, vars vikt i olastat och körklart skick 
överstiger 1 500 kg, 

b) 85 dB(A) för traktorer, vars vikt i olastat och körklart skick 
inte överstiger 1 500 kg. 

Nivåerna ska mätas genom de provningsförfaranden som fast
ställs i de delegerade akter som avses i punkt 6. 

5. De krav som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas på 
fordon, och på system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon, om de är tillämpliga 
i enlighet med bilaga I. 

6. För att säkerställa en hög miljöprestanda ska kommissio
nen ges befogenhet att i enlighet med artikel 71 anta delegerade 
akter om närmare tekniska krav för yttre ljudnivå, inbegripet 
provningsförfaranden, och installation i ett fordon av motorer 
som har godkänts vad avser förorenande utsläpp och därtill 
hörande bestämmelser om flexibilitet. De första av sådana dele
gerade akter ska antas senast den 31 december 2014. 

Dessa närmare tekniska krav ska vara sådana att de ökar eller 
åtminstone bibehåller den nivå på miljöprestanda som före
skrivs i de direktiv som avses i artikel 76.1 och i tillämpliga 
fall artikel 77. 

KAPITEL IV 

FÖRFARANDEN FÖR EU-TYPGODKÄNNANDE 

Artikel 20 

Förfaranden för EU-typgodkännande 

1. Vid ansökan om typgodkännande för ett komplett fordon 
kan tillverkaren välja ett av följande förfaranden:
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a) Typgodkännande i flera steg. 

b) Typgodkännande i ett steg. 

c) Kombinerat typgodkännande. 

Dessutom kan tillverkaren välja ett etappvist typgodkännande. 

Vid typgodkännande av system, komponenter eller separata tek
niska enheter är endast förfarandet för typgodkännande i ett 
steg tillämpligt. 

2. Typgodkännande i flera steg ska bestå av stegvis insamling 
av samtliga EU-typgodkännandeintyg för de system, komponen
ter och separata tekniska enheter som ingår i fordonet och som 
i slutskedet leder till typgodkännande av det kompletta fordo
net. 

3. Typgodkännande i ett steg ska bestå av godkännande av 
det kompletta fordonet i ett enda steg. 

4. Kombinerat typgodkännande är ett förfarande för typgod
kännande i flera steg genom vilket ett eller flera systemgodkän
nanden erhålls under slutskedet av godkännandet av det kom
pletta fordonet, utan att EU-typgodkännandeintyget behöver ut
färdas för dessa system. 

5. Vid ett etappvist typgodkännande intygar en eller flera 
godkännandemyndigheter att en typ av etappvis färdigbyggt 
eller icke färdigbyggt fordon, beroende på vilket tillverknings
stadium det befinner sig i, uppfyller de tillämpliga administrativa 
bestämmelserna och tekniska kraven i denna förordning. 

Etappvist typgodkännande ska beviljas för icke färdigbyggda 
eller etappvis färdigbyggda fordonstyper som överensstämmer 
med uppgifterna i det underlag som anges i artikel 22 och 
som uppfyller de tekniska krav som föreskrivs i de tillämpliga 
akter som förtecknas i bilaga I, med hänsyn till det konstruk
tionsstadium fordonet befinner sig i. 

6. Typgodkännande av det sista konstruktionsskedet får be
viljas först efter det att godkännandemyndigheten har kontrol
lerat att det fordon som typgodkänns i det sista konstruktions
skedet vid den tidpunkten uppfyller alla tillämpliga tekniska 
krav. Det ska inbegripa dokumentkontroll av alla krav som 
ingår i typgodkännandet för ett icke färdigbyggt fordon som 
beviljats under loppet av ett flerstegsförfarande, även om det 
beviljats för en annan kategori eller underkategori av fordon. 

7. Val av godkännandeförfarande ska inte påverka tillämpliga 
materiella krav som den godkända fordonstypen ska uppfylla 
vid tidpunkten för utfärdande av typgodkännande av komplett 
fordon. 

8. Kommissionen ska ges befogenhet att i enlighet med ar
tikel 71 anta delegerade akter om närmare bestämmelser om 
typgodkännandeförfaranden. De första av sådana delegerade ak
ter ska antas senast den 31 december 2014. 

Artikel 21 

Ansökan om typgodkännande 

1. Tillverkaren ska lämna ansökan om typgodkännande till 
godkännandemyndigheten. 

2. Endast en ansökan får lämnas in för en viss typ av fordon, 
system, komponent eller separat teknisk enhet och endast i en 
medlemsstat. 

3. För varje typ som ska godkännas ska en separat ansökan 
inlämnas. 

Artikel 22 

Underlag 

1. Sökanden ska lämna ett underlag till godkännandemyn
digheten. 

2. Underlaget ska omfatta följande: 

a) Ett informationsdokument. 

b) Alla uppgifter, ritningar, fotografier och andra uppgifter. 

c) För fordon: uppgift om det eller de förfaranden som valts i 
enlighet med artikel 20.1. 

d) Alla övriga uppgifter som godkännandemyndigheten begär i 
samband med ansökningsförfarandet. 

3. Underlaget får lämnas på papper eller i en elektronisk 
form som godtas av den tekniska tjänsten och godkännande
myndigheten. 

4. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa 
mallar för informationsdokumentet och underlaget. Dessa ge
nomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsför
farande som avses i artikel 69.2. De första av sådana genom
förandeakter ska antas senast den 31 december 2014. 

Artikel 23 

Särskilda krav på uppgifter som ska lämnas i ansökan om 
typgodkännande i olika förfaranden 

1. En ansökan om typgodkännande i flera steg ska åtföljas av 
ett underlag i enlighet med artikel 22 och en fullständig upp
sättning av de typgodkännandeintyg som krävs enligt var och 
en av de tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I.
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Vid typgodkännande av ett system, en komponent eller en 
separat teknisk enhet, enligt de tillämpliga akter som förtecknas 
i bilaga I, ska godkännandemyndigheten ha tillgång till det till
hörande underlaget tills godkännandet har utfärdats eller väg
rats. 

2. En ansökan om typgodkännande i ett steg ska åtföljas av 
ett underlag som anges i artikel 22 innehållande relevant infor
mation i enlighet med de genomförandeakter som antas enligt 
denna förordning med avseende på de tillämpliga akterna. 

3. Vid kombinerat typgodkännande ska underlaget åtföljas av 
ett eller flera typgodkännandeintyg som krävs enligt var och en 
av de tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I och ska, om 
inget typgodkännandeintyg uppvisas, innefatta de relevanta upp
gifter i enlighet med de genomförandeakter som antas enligt 
denna förordning avseende de tillämpliga akterna. 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1, 2 och 
3 ska följande uppgifter lämnas vid etappvist typgodkännande: 

a) I första etappen: de delar av underlaget och de EU-typgod
kännandeintyg som är tillämpliga för grundfordonet i dess 
aktuella konstruktionsfas. 

b) I samtliga därpå följande etapper: de delar av underlaget och 
de EU-typgodkännandeintyg som hänför sig till den aktuella 
tillverkningsetappen samt en kopia av det EU-typgodkän
nande för fordonet som utfärdades för den föregående etap
pen och fullständiga uppgifter om alla ändringar och kom
pletteringar som tillverkaren har gjort på fordonet. 

De uppgifter som anges i första stycket i denna punkt leden a 
och b får lämnas i enlighet med punkt 3. 

5. Genom en motiverad begäran får godkännandemyndighe
ten kräva att tillverkaren tillhandahåller ytterligare information 
som behövs för att ett beslut ska kunna fattas om vilka prov
ningar som krävs eller för att underlätta genomförandet av 
dessa provningar. 

KAPITEL V 

GENOMFÖRANDE AV FÖRFARANDEN FÖR EU- 
TYPGODKÄNNANDE 

Artikel 24 

Allmänna bestämmelser 

1. Godkännandemyndigheterna får bevilja EU-typgodkän
nande först efter att ha kontrollerat att de förfaranden för pro
duktionsöverensstämmelse som avses i artikel 28 är korrekta 

och att typen av fordon, system, komponent eller separat tek
nisk enhet uppfyller de tillämpliga kraven. 

2. EU-typgodkännande ska beviljas i enlighet med detta ka
pitel. 

3. Om en godkännandemyndighet finner att en typ av for
don, system, komponent eller separat teknisk enhet, trots att 
den överensstämmer med tillämpliga bestämmelser, utgör en 
allvarlig säkerhetsrisk eller kan skada miljön eller folkhälsan 
allvarligt eller utgör en allvarlig risk för arbetarskyddet, får 
den vägra att bevilja EU-typgodkännande. Den ska då omedel
bart underrätta övriga medlemsstaters godkännandemyndigheter 
och kommissionen om detta med en utförlig sammanställning 
av vilka skäl som ligger till grund för beslutet tillsammans med 
styrkande uppgifter. 

4. EU-typgodkännandeintyg ska numreras i enlighet med ett 
harmoniserat system som fastställts av kommissionen genom 
genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas enligt 
det granskningsförfarande som avses i artikel 69.2. De första av 
sådana genomförandeakter ska antas senast den 31 december 
2014. 

5. Godkännandemyndigheten ska inom en månad från utfär
dandet av EU-typgodkännandeintyget till godkännandemyndig
heterna i övriga medlemsstater sända en kopia av intyget om 
EU-typgodkännande, inklusive bilagor, för varje fordonstyp som 
den har godkänt via ett gemensamt och säkert system för elek
tronisk kommunikation. Kopian kan även sändas i form av en 
säker elektronisk fil. 

6. Godkännandemyndigheten ska utan dröjsmål meddela 
godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater när den 
har avslagit eller återkallat ett typgodkännande för fordon 
samt ange skälen för beslutet. 

7. Godkännandemyndigheten ska var tredje månad till god
kännandemyndigheterna i övriga medlemsstater sända en för
teckning över de EU-typgodkännanden av system, komponenter 
eller separata tekniska enheter som den har beviljat, ändrat, 
vägrat att bevilja eller återkallat under den föregående perioden. 

8. På begäran av en annan medlemsstats godkännandemyn
dighet ska den godkännandemyndighet som har beviljat ett EU- 
typgodkännande inom en månad från mottagandet av begäran 
översända en kopia av det begärda EU-typgodkännandeintyget 
inklusive bilagor via ett gemensamt och säkert system för elek
tronisk kommunikation. Kopian får även föreligga i form av en 
säker elektronisk fil.
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9. Om kommissionen begär det ska godkännandemyndighe
ten lämna de uppgifter som avses i punkterna 5–8 även till 
kommissionen. 

10. Godkännandemyndigheten ska sammanställa infor
mationsmaterial bestående av underlaget åtföljt av provnings
rapporter och alla andra handlingar som den tekniska tjänsten 
eller godkännandemyndigheten fogat till underlaget under sin 
tjänsteutövning. Informationsmaterialet ska innehålla ett index 
där dess innehåll redovisas, uppställt enligt ett lämpligt numre
rings- eller märkningssystem som gör det möjligt att lätt hitta 
varje sida och se de olika dokumentens format, så att det blir till 
en förteckning över de olika stadierna i förfarandet för EU- 
typgodkännande, i synnerhet datum för revideringar och upp
datering. Godkännandemyndigheten ska hålla den information 
som finns i informationsmaterialet tillgänglig under en period 
av tio år efter det att giltighetstiden för det berörda godkännan
det löpt ut. 

Artikel 25 

Särskilda bestämmelser om EU-typgodkännandeintyg 

1. EU-typgodkännandeintyget ska innehålla följande bilagor: 

a) Det informationsmaterial som avses i artikel 24.10. 

b) Provningsresultaten. 

c) Namn och exempel på namnteckning(ar) för den eller de 
personer på företaget som är behöriga att underteckna intyg 
om överensstämmelse samt intyg om deras befattning i fö
retaget. 

d) För EU-typgodkännanden av komplett fordon, ett ifyllt ex
emplar av intyget om överensstämmelse. 

2. EU-typgodkännandeintyget ska utfärdas på grundval av 
den mall som kommissionen fastställt genom genomförandeak
ter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 69.2. De första av 
sådana genomförandeakter ska antas senast den 31 december 
2014. 

3. För varje fordonstyp ska godkännandemyndigheten 

a) fylla i alla tillämpliga delar av EU-typgodkännandeintyget, 
inklusive bilagan för provningsresultat, 

b) sammanställa indexet till informationsmaterialet, 

c) utan dröjsmål utfärda det ifyllda intyget med bilagor till den 
sökande. 

Kommissionen ska fastställa den mall för bilagan för provnings
resultat som avses i led a genom genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransknings
förfarande som avses i artikel 69.2. De första av sådana genom
förandeakter ska antas senast den 31 december 2014. 

4. Om ett EU-typgodkännande har begränsad giltighet i en
lighet med artikel 35, eller om det har gjorts undantag från 
vissa bestämmelser i denna förordning eller i de delegerade 
akter och genomförandeakter som antagits enligt denna förord
ning, ska dessa begränsningar eller undantag anges i EU-typgod
kännandet. 

5. Om tillverkaren väljer det kombinerade typgodkännande
förfarandet, ska godkännandemyndigheten i informationsmate
rialet fylla i uppgifterna om de provningsrapporter som fast
ställts genom de genomförandeakter som avses i artikel 27.1 
och för vilka det inte finns något EU-typgodkännandeintyg. 

6. Om tillverkaren väljer typgodkännandeförfarandet i ett 
steg ska godkännandemyndigheten fastställa en förteckning 
över tillämpliga krav eller akter och foga den förteckningen 
till EU-typgodkännandeintyget. Kommissionen ska fastställa 
mallen för denna förteckning genom genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransknings
förfarande som avses i artikel 69.2. De första av sådana genom
förandeakter ska antas senast den 31 december 2014. 

Artikel 26 

Särskilda bestämmelser om system, komponenter eller 
separata tekniska enheter 

1. EU-typgodkännande ska beviljas för system som överens
stämmer med uppgifterna i underlaget och som uppfyller de 
tekniska kraven i de tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I. 

2. EU-typgodkännande för en komponent eller separat tek
nisk enhet ska beviljas för komponenter eller separata tekniska 
enheter som överensstämmer med uppgifterna i underlaget och 
som uppfyller de tekniska kraven i de tillämpliga akter som 
förtecknas i bilaga I. 

3. Om komponenter eller separata tekniska enheter, oavsett 
om de är avsedda för reparation, service eller underhåll, också 
ingår i ett typgodkännande för system avseende ett fordon, ska 
det inte krävas något ytterligare godkännande för komponenten 
eller den separata tekniska enheten om detta inte krävs enligt de 
tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I.
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4. Om det endast är i kombination med andra delar av 
fordonet som en komponent eller en separat teknisk enhet 
har avsedd funktion eller uppvisar ett särdrag, och dess över
ensstämmelse med kraven därför endast kan kontrolleras när 
denna komponent eller separata tekniska enhet fungerar i kom
bination med dessa andra delar av fordonet, ska EU-typgodkän
nandets räckvidd begränsas i motsvarande utsträckning. 

I EU-typgodkännandeintyget ska då eventuella begränsningar för 
komponentens eller den separata tekniska enhetens användning 
anges samt vilka särskilda krav som ställs vid monteringen. 

Om en sådan komponent eller separat teknisk enhet monteras 
av fordonstillverkaren, ska det i samband med godkännandet av 
fordonet kontrolleras att eventuella begränsningar för använd
ning eller krav vid monteringen har iakttagits. 

Artikel 27 

Provningar som krävs för EU-typgodkännande 

1. Överensstämmelse med de tekniska bestämmelserna i 
denna förordning och i de akter som förtecknas i bilaga I ska 
visas genom lämpliga provningar utförda av utnämnda tekniska 
tjänster. 

De provningsförfaranden som avses i första stycket och den 
särskilda utrustning och de särskilda verktyg som är föreskrivna 
för att utföra dessa provningar ska vara de som fastställs i de 
relevanta akter som förtecknas i bilaga I. 

Provningsrapportens utformning ska överensstämma med de 
allmänna krav som kommissionen fastställt genom genom
förandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i artikel 69.2. De 
första av sådana genomförandeakter ska antas senast den 31 de
cember 2014. 

2. Tillverkaren ska ge godkännandemyndigheten tillgång till 
så många fordon, komponenter eller separata tekniska enheter 
som i enlighet med de relevanta akter som förtecknas i bilaga I 
krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna. 

3. Nödvändiga provningar ska utföras på fordon, komponen
ter och separata tekniska enheter som är representativa för den 
typ som ska godkännas. 

Tillverkaren får dock efter överenskommelse med godkännan
demyndigheten välja ett fordon, ett system, en komponent eller 
en separat teknisk enhet som inte är representativ för den typ 
som ska godkännas, men som kombinerar några av de mest 
negativa egenskaperna vad avser den nödvändiga prestanda
nivån. Virtuella provningsmetoder kan användas till stöd för 
beslutsfattandet under urvalsprocessen. 

4. På tillverkarens begäran får virtuella provningsmetoder an
vändas som alternativ till de provningsförfaranden som avses i 

punkt 1 om godkännandemyndigheten medger det, med avse
ende på de krav som fastställs i de delegerade akter som antas 
enligt punkt 6. 

5. Virtuella provningsmetoder ska uppfylla de villkor som 
anges i de delegerade akter som antas enligt punkt 6. 

6. För att säkerställa att de resultat som erhålls genom vir
tuell provning är lika meningsfulla som de som erhålls genom 
fysisk provning ska kommissionen ges befogenhet att i enlighet 
med artikel 71 anta delegerade akter om vilka krav som får bli 
föremål för virtuell provning och villkor enligt vilka den virtu
ella provningen ska utföras. När kommissionen antar dessa de
legerade akter ska den, när det är lämpligt, utgå från de krav 
och förfaranden som fastställs i bilaga XVI i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om 
fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och 
separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 
(ramdirektiv) ( 1 ). 

Artikel 28 

Kontroll av produktionsöverensstämmelse 

1. En godkännandemyndighet som beviljar ett EU-typgod
kännande ska vidta nödvändiga åtgärder för att, om det är 
nödvändigt i samarbete med godkännandemyndigheterna i öv
riga medlemsstater, kontrollera att tillräckliga förfaranden har 
införts för att se till att serietillverkade fordon, system, kom
ponenter eller separata tekniska enheter kommer att överens
stämma med den godkända typen. 

2. En godkännandemyndighet som beviljar typgodkännande 
för kompletta fordon ska vidta nödvändiga åtgärder för att 
kontrollera att intyg om överensstämmelse som utfärdas av till
verkaren överensstämmer med artikel 33. I detta syfte ska god
kännandemyndigheten kontrollera att ett tillräckligt antal pro
vexemplar av intyg om överensstämmelse överensstämmer med 
artikel 33 och att tillverkaren har vidtagit tillräckliga åtgärder 
för att säkerställa att uppgifterna i dessa intyg om överensstäm
melse är korrekta. 

3. En godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgod
kännande ska vidta nödvändiga åtgärder i samband med detta 
godkännande för att kontrollera, om det är nödvändigt i sam
arbete med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, 
att de förfaranden som avses i punkterna 1 och 2 även fortsätt
ningsvis är tillräckliga så att fordon, system, komponenter eller 
separata tekniska enheter i serieproduktion även fortsättningsvis 
kommer att överensstämma med den godkända typen och att 
intyg om överensstämmelse även fortsättningsvis överensstäm
mer med artikel 33.
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4. För att kontrollera att ett fordon, ett system, en kom
ponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med 
den godkända typen får den godkännandemyndighet som har 
beviljat EU-typgodkännandet utföra de kontroller eller prov
ningar som krävs för EU-typgodkännandet på stickprov som 
tagits i tillverkarens lokaler, inklusive produktionsanläggningar. 

5. När en godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typ
godkännande konstaterar att de förfaranden som anges i punk
terna 1 och 2 inte tillämpas, att de avviker i väsentlig grad från 
överenskomna förfaranden och kontrollplaner eller har upphört 
att tillämpas eller inte längre anses tillräckliga, trots att tillverk
ningen fortsätter, ska den vidta nödvändiga åtgärder för att se 
till att förfarandet för produktionsöverensstämmelse följs kor
rekt eller återkalla typgodkännandet. 

6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade ak
ter i enlighet med artikel 71 om närmare bestämmelser om 
produktionsöverensstämmelse. De första av sådana delegerade 
akter ska antas senast den 31 december 2014. 

KAPITEL VI 

ÄNDRINGAR AV EU-TYPGODKÄNNANDEN 

Artikel 29 

Allmänna bestämmelser 

1. Tillverkaren ska utan dröjsmål underrätta den godkännan
demyndighet som har beviljat EU-typgodkännandet om varje 
ändring av uppgifterna i informationsmaterialet. 

Den godkännandemyndigheten ska besluta vilket av de förfaran
den som fastställs i artikel 30 som ska tillämpas. 

Vid behov får godkännandemyndigheten efter samråd med till
verkaren besluta att ett nytt EU-typgodkännande ska beviljas. 

2. Ansökningar om ändring av ett EU-typgodkännande får 
endast lämnas in till den godkännandemyndighet som beviljade 
det ursprungliga EU-typgodkännandet. 

3. Om godkännandemyndigheten finner att en ändring krä
ver att kontroller eller provningar görs om, ska den underrätta 
tillverkaren om detta. 

De förfaranden som avses i artikel 30 ska tillämpas endast om 
godkännandemyndigheten, med utgångspunkt från de kontrol
lerna eller provningarna, konstaterar att kraven för EU-typgod
kännande fortfarande är uppfyllda. 

Artikel 30 

Revideringar och utökningar av EU-typgodkännanden 

1. Om uppgifterna i informationsmaterialet har ändrats, utan 
att kontroller eller provningar behöver göras om, ska ändringen 
betecknas som en revidering. 

Godkännandemyndigheten ska då i nödvändig utsträckning ut
färda reviderade blad till informationsmaterialet och på varje 
reviderat blad tydligt markera vilket slag av ändring det gäller 
och vilken dag det nya bladet utfärdats. En konsoliderad, upp
daterad version av det tekniska underlaget tillsammans med en 
detaljerad beskrivning av ändringen ska anses uppfylla det kra
vet. 

2. Ändringen ska betecknas som en utökning när uppgif
terna i informationsmaterialet har ändrats och något av följande 
gäller: 

a) Ytterligare kontroller eller provningar krävs. 

b) Uppgifter i EU-typgodkännandeintyget, med undantag för 
bilagorna, har ändrats. 

c) Om nya krav blir tillämpliga enligt någon av de akter som 
förtecknas i bilaga I och som är tillämpliga på den godkända 
fordonstypen eller det godkända systemet, den godkända 
komponenten eller den separata tekniska enheten. 

Vid en utökning ska godkännandemyndigheten utfärda ett upp
daterat EU-typgodkännandeintyg med utökningsnummer i en
lighet med det antal utökningar som redan beviljats. Skälet till 
utökningen och datum för det nya utfärdandet ska tydligt 
framgå av det godkännandeintyget. 

3. Varje gång reviderade blad eller en konsoliderad, uppdate
rad version utfärdas ska även index till informationsmaterialet, 
som bifogas godkännandeintyget, ändras så att datum för den 
senaste utökningen eller revideringen eller datum för den se
naste konsolideringen av den uppdaterade versionen framgår. 

4. Det krävs ingen ändring av typgodkännandet för ett for
don om de nya krav som avses i punkt 2 c rent tekniskt saknar 
betydelse för denna fordonstyp eller gäller andra fordonskate
gorier än den som fordonstypen tillhör. 

Artikel 31 

Utfärdande och anmälan av ändringar 

1. Vid utökning ska alla berörda avsnitt av EU-typgodkän
nandeintyget, dess bilagor och indexet till informationspaketet 
uppdateras. Det uppdaterade intyget med bilagor ska utfärdas 
till sökanden utan dröjsmål.
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2. Vid revidering ska godkännandemyndigheten utan dröjs
mål utfärda de reviderade handlingarna eller den konsoliderade, 
uppdaterade versionen, beroende på vad som är tillämpligt, 
inklusive ett reviderat index till informationsmaterialet till sö
kanden. 

3. Godkännandemyndigheten ska anmäla alla ändringar av 
EU-typgodkännanden till de övriga medlemsstaternas godkän
nandemyndigheter i enlighet med förfarandena i artikel 24. 

KAPITEL VII 

EU-TYPGODKÄNNANDETS GILTIGHET 

Artikel 32 

Giltighetens upphörande 

1. EU-typgodkännanden ska utfärdas för en obegränsad gil
tighetstid. 

2. Ett EU-typgodkännande av ett fordon ska upphöra att 
gälla i följande fall: 

a) När nya krav som är tillämpliga på den godkända fordons
typen blir obligatoriska för tillhandahållande på marknaden, 
registrering eller ibruktagande av fordon och det inte går att 
uppdatera typgodkännandet i enlighet med dem. 

b) När tillverkningen av den godkända fordonstypen slutgiltigt 
och frivilligt har upphört. 

c) När godkännandets giltighet löper ut på grund av en be
gränsning i enlighet med artikel 35.6. 

d) När godkännandet har återkallats i enlighet med artikel 28.5, 
44.1 eller 47.4. 

3. Om endast en variant av en typ eller en version av en 
variant upphör att gälla, blir EU-typgodkännandet av fordonet i 
fråga ogiltigt bara för denna variant eller version. 

4. När tillverkningen av en fordonstyp slutgiltigt upphör ska 
tillverkaren underrätta den godkännandemyndighet som har be
viljat EU-typgodkännandet för det fordonet. 

Inom en månad från det att den godkännandemyndighet som 
beviljade fordonet EU-typgodkännande tar emot den underrät
telse som avses i första stycket ska den underrätta godkännan
demyndigheterna i övriga medlemsstater om detta. 

5. Om ett EU-typgodkännande för fordon snart kommer att 
upphöra att gälla, ska tillverkaren, utan att det påverkar till
lämpningen av punkt 4, underrätta den godkännandemyndighet 
som beviljade EU-typgodkännandet. 

Den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännan
det ska utan dröjsmål meddela alla relevanta uppgifter till god
kännandemyndigheterna i övriga medlemsstater så att artikel 39 
vid behov kan tillämpas. 

I det meddelande som avses i andra stycket ska särskilt anges 
det sist tillverkade fordonets tillverkningsdatum och fordonsi
dentifieringsnummer. 

KAPITEL VIII 

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE OCH MÄRKNINGAR 

Artikel 33 

Intyg om överensstämmelse 

1. Tillverkaren ska i sin egenskap av innehavare av ett typ
godkännande av fordon utfärda ett intyg om överensstämmelse 
på papper som ska åtfölja varje fordon, vare sig det är färdig
byggt, icke färdigbyggt eller etappvis färdigbyggt, som tillverkas 
i överensstämmelse med den godkända fordonstypen. 

Det intyget ska tillhandahållas kostnadsfritt till köparen tillsam
mans med fordonet. Tillhandahållandet får inte förenas med 
villkor om en uttrycklig begäran eller lämnande av ytterligare 
upplysningar till tillverkaren. 

Under en period av tio år från fordonets tillverkningsdatum ska 
fordonstillverkaren på fordonsägarens begäran utfärda en dub
blett av intyget om överensstämmelse, mot en ersättning som 
inte får överskrida kostnaden för att utfärda intyget. Ordet ”dub
blett” ska synas tydligt på framsidan av dubbletten. 

2. Tillverkaren ska använda den mall för intyget om över
ensstämmelse som antagits av kommissionen genom genom
förandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i artikel 69.2. Intyg om över
ensstämmelse ska utformas på ett sådant sätt att det inte går att 
förfalska. I detta syfte ska det i genomförandeakterna fastställas 
att det papper som används för intyget skyddas genom ett antal 
säkerhetsåtgärder vid tryckning. De första av sådana genom
förandeakter ska antas senast den 31 december 2014. 

3. Intyget om överensstämmelse ska upprättas på minst ett 
av unionens officiella språk. Varje medlemsstat får begära att 
intyget om överensstämmelse översätts till dess eget eller egna 
officiella språk. 

4. Den eller de personer som är behöriga att underteckna 
intyg om överensstämmelse ska ingå i tillverkarens organisation 
och ska vara vederbörligen befullmäktigade av ledningen att 
binda tillverkaren rättsligt när det gäller ansvar för fordonets 
utformning och konstruktion eller produktionens överensstäm
melse.
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5. Hela intyget om överensstämmelse ska fyllas i och det får 
inte innehålla andra begränsningar för användningen av fordo
net än de som föreskrivs i denna förordning eller någon av de 
delegerade akter som antas enligt denna förordning. 

6. I fråga om icke färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda 
fordon ska tillverkaren endast fylla i de uppgifter på intyget om 
överensstämmelse som har tillkommit eller ändrats på det ak
tuella stadiet av godkännandeförfarandet samt, i tillämpliga fall, 
till detta intyg bifoga samtliga intyg om överensstämmelse som 
utfärdats under föregående etapper. 

7. För fordon som godkänts i enlighet med artikel 35.2 ska 
rubriken till intyget om överensstämmelse innehålla följande 
mening: ”För färdigbyggda/etappvis färdigbyggda fordon, typ
godkännande enligt artikel 26 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknads
tillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon 5 februari 2013 
(preliminärt godkännande).” 

8. Rubriken till intyget om överensstämmelse, såsom det 
fastställs i de genomförandeakter som avses i punkt 2, ska för 
fordon som är typgodkända enligt artikel 37 innehålla följande 
mening: ”För färdigbyggda/etappvis färdigbyggda fordon som är 
typgodkända i små serier”, och i nära anslutning till detta till
verkningsåret följt av ett löpnummer mellan 1 och det högsta 
nummer som anges i bilaga II, vilket för varje tillverkningsår 
anger fordonets löpnummer i produktionen för det året. 

9. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får till
verkaren på elektronisk väg översända intyget om överensstäm
melse till registreringsmyndigheten i valfri medlemsstat. 

Artikel 34 

Obligatorisk skylt med lämplig märkning av fordon och 
typgodkännandemärkning av komponenter och separata 

tekniska enheter 

1. Fordonstillverkaren ska på varje fordon som tillverkats i 
överensstämmelse med den godkända typen anbringa en obli
gatorisk skylt med lämplig märkning i enlighet med tillämplig 
genomförandeakt som antagits enligt punkt 3. 

2. Tillverkaren av en komponent eller en separat teknisk 
enhet, oavsett om denna ingår i ett system eller inte, ska på 
varje komponent eller enhet som tillverkas i överensstämmelse 
med den godkända typen anbringa ett typgodkännandemärke i 
enlighet med den tillämpliga genomförandeakt som antagits 
enligt denna förordning eller den tillämpliga FN/ECE-föreskriften 
eller den tillämpliga OECD-koden. 

Om inget sådant typgodkännandemärke krävs, ska tillverkaren 
åtminstone anbringa sitt handelsnamn eller varumärke, typbe
teckning eller ett identifikationsnummer. 

3. Den obligatoriska skylten och EU-typgodkännandemärket 
ska överensstämma med den förlaga som fastställs av kommis
sionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 69.2. De första av sådana genomförandeakter ska antas 
senast den 31 december 2014. 

KAPITEL IX 

UNDANTAG FÖR NY TEKNIK ELLER NYA PRINCIPER 

Artikel 35 

Undantag för ny teknik eller nya principer 

1. Tillverkaren får ansöka om EU-typgodkännande med av
seende på en typ av fordon, system, komponent eller separat 
teknisk enhet som inbegriper ny teknik eller nya principer som 
är oförenliga med en eller flera av de akter som förtecknas i 
bilaga I. 

2. Godkännandemyndigheten ska bevilja det EU-typgodkän
nande som avses i punkt 1 om alla följande förutsättningar 
föreligger: 

a) I ansökan anges varför tekniken eller principerna i fråga gör 
att systemet, komponenten eller den separata tekniska enhe
ten inte överensstämmer med en eller flera av de akter som 
förtecknas i bilaga I. 

b) I ansökan beskrivs den nya teknikens säkerhets- och miljö
effekter och de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att 
en minst likvärdig nivå på säkerhet och miljöskydd uppnås i 
förhållande till de krav från vilka undantag söks. 

c) Beskrivningar och resultat av provningar uppvisas som styr
ker att villkoret i led b är uppfyllt. 

3. Beviljandet av ett sådant EU-typgodkännande som innebär 
undantag för en ny teknik eller nya principer ska godkännas 
genom tillstånd av kommissionen. Detta tillstånd ska lämnas i 
form av en genomförandeakt. Den genomförandeakten ska an
tas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i arti
kel 69.2. 

4. I väntan på att kommissionen beslutar om tillstånd får 
godkännandemyndigheten utfärda EU-typgodkännandet, vilket 
dock ska vara tillfälligt, och giltigt enbart på den medlemssta
tens territorium, av en typ av fordon som omfattas av det sökta 
undantaget. Godkännandemyndigheten ska underrätta kommis
sionen och de andra medlemsstaterna om detta utan dröjsmål 
genom en akt som innehåller de uppgifter som avses i punkt 2.
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Att det rör sig om ett tidsbegränsat EU-typgodkännande med 
geografiskt begränsad giltighet ska framgå av rubriken till typ
godkännandeintyget och rubriken till intyget om överensstäm
melse. Kommissionen får anta genomförandeakter för att till
handahålla harmoniserade mallar för typgodkännandeintyg och 
intyg om överensstämmelse med avseende på tillämpningen av 
detta stycke. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i artikel 69.2. 

5. Andra godkännandemyndigheter får besluta att skriftligen 
godta ett sådant tillfälligt godkännande som avses i punkt 4 på 
sitt territorium. 

6. I förekommande fall ska det i det tillstånd av kommis
sionen som avses i punkt 3 också anges om det är förenat med 
några begränsningar. I samtliga fall ska typgodkännandet vara 
giltigt i minst 36 månader. 

7. Om kommissionen beslutar att inte bevilja tillstånd, ska 
godkännandemyndigheten omedelbart underrätta innehavaren 
av det tillfälliga typgodkännande som avses i punkt 3 om att 
det tillfälliga typgodkännandet kommer att upphävas sex må
nader efter kommissionens beslut. 

Fordon som tillverkats i överensstämmelse med det tillfälliga 
godkännandet innan det slutade gälla får dock släppas ut på 
marknaden, registreras eller tas i bruk i de medlemsstater som 
godtagit det tillfälliga godkännandet. 

Artikel 36 

Efterföljande anpassning av delegerade akter och 
genomförandeakter 

1. Om kommissionen beviljar ett undantag enligt artikel 35 
ska den omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa de 
berörda delegerade akterna eller genomförandeakterna till den 
tekniska utvecklingen. 

Om ett undantag enligt artikel 35 avser en FN/ECE-föreskrift ska 
kommissionen föreslå en ändring av den berörda FN/ECE-före
skriften i enlighet med det förfarande som är tillämpligt enligt 
1958 års reviderade överenskommelse. 

2. Så snart de berörda akterna har ändrats ska eventuella 
begränsningar enligt kommissionens beslut om godkännande 
av undantag omedelbart upphävas. 

Om de åtgärder som är nödvändiga för att anpassa de delege
rade akterna eller genomförandeakterna inte har vidtagits får 
kommissionen, på begäran av den medlemsstat som beviljade 
godkännandet, genom ett beslut i form av en genomförandeakt 
som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 69.2, ge medlemsstaten tillstånd att förlänga typgodkän
nandets giltighet. 

KAPITEL X 

FORDON SOM TILLVERKAS I SMÅ SERIER 

Artikel 37 

Nationellt typgodkännande av små serier 

1. Tillverkaren får ansöka om nationellt typgodkännande av 
små serier av en fordonstyp inom de årliga kvantitativa gränser 
som anges i bilaga II. Dessa gränser ska gälla för tillhandahål
lande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon 
av den godkända typen på varje medlemsstats marknad under 
ett visst år. 

För ett nationellt typgodkännande av små serier får godkännan
demyndigheten, om den har skälig anledning att göra det, be
vilja undantag från en eller flera av bestämmelserna i denna 
förordning och en eller flera av bestämmelserna i de akter 
som förtecknas i bilaga I, förutsatt att den anger alternativa 
krav. 

2. De alternativa krav som avses i punkt 1 ska säkerställa en 
nivå på funktionssäkerhet och miljöskydd samt arbetarskydd 
som så långt det är praktiskt möjligt är likvärdig med den 
nivå som föreskrivs genom de relevanta akter som förtecknas 
i bilaga I. 

3. För det nationella typgodkännandet av fordon enligt 
denna artikel ska system, komponenter eller separata tekniska 
enheter som är typgodkända enligt de akter som förtecknas i 
bilaga I godkännas. 

4. Typgodkännandeintyget för fordon som typgodkänts en
ligt denna artikel ska upprättas i enlighet med den mall som 
avses i artikel 25.2, men får inte förses med rubriken ”Intyg om 
EU-typgodkännande av fordon”, och ska ange innehållet i de 
undantag som beviljats enligt punkt 1. Typgodkännandeintyg 
ska numreras i enlighet med det harmoniserade system som 
avses i artikel 24.4. 

5. Giltigheten för ett nationellt typgodkännande av små se
rier ska vara begränsad till territoriet i den medlemsstat vars 
godkännandemyndighet beviljade godkännandet. 

6. På tillverkarens begäran ska dock en kopia av typgodkän
nandeintyget, inklusive bilagor, sändas som rekommenderad 
försändelse eller e-post till godkännandemyndigheterna i de 
medlemsstater som tillverkaren angett. 

7. Inom tre månader från mottagandet av den begäran som 
avses i punkt 6 ska godkännandemyndigheterna i de medlems
stater som tillverkaren anger besluta om de godtar typgodkän
nandet eller inte. De ska formellt meddela sitt beslut till den 
godkännandemyndighet som beviljade det nationella typgod
kännandet av små serier.
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8. Medlemsstaternas godkännandemyndigheter ska godta det 
nationella typgodkännandet, såvida de inte har godtagbara skäl 
att anse att de nationella tekniska krav i enlighet med vilka 
fordonet godkändes inte är likvärdiga med deras egna. 

9. På begäran av en sökande som önskar släppa ut på mark
naden eller registrera ett fordon med ett nationellt typgodkän
nande av små serier i en annan medlemsstat, ska den godkän
nandemyndighet som beviljade det nationella typgodkännandet 
av små serier tillhandahålla den andra medlemsstatens nationella 
myndighet en kopia av typgodkännandeintyget, inklusive infor
mationsmaterialet. Punkterna 7 och 8 ska tillämpas. 

KAPITEL XI 

TILLHANDAHÅLLANDE PÅ MARKNADEN, REGISTRERING 
ELLER IBRUKTAGANDE 

Artikel 38 

Tillhandahållande på marknaden, registrering eller 
ibruktagande av fordon 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 41 och 
44 får fordon för vilka EU-typgodkännande av komplett fordon 
är obligatoriskt eller för vilka tillverkaren erhållit sådant typgod
kännande enligt denna förordning endast tillhandahållas på 
marknaden, registreras, eller tas i bruk om de åtföljs av ett 
giltigt intyg om överensstämmelse som utfärdats i överensstäm
melse med artikel 33. 

Icke färdigbyggda fordon får tillhandahållas på marknaden eller 
tas i bruk, men de myndigheter som ansvarar för fordonsregi
streringar i medlemsstaterna får vägra att tillåta registrering eller 
användning i trafik av sådana fordon. 

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på fordon som är avsedda för 
användning av försvarsmakten, civilförsvaret, brandkåren eller 
ordningsmakten och inte heller på fordon som typgodkänts i 
enlighet med artikel 37. 

Artikel 39 

Tillhandahållande på marknaden, registrering eller 
ibruktagande av fordon i slutserier 

1. Med förbehåll för de gränser för slutserier och de tids
frister som anges i punkterna 2 och 4 får fordon som över
ensstämmer med en fordonstyp vars EU-typgodkännande har 
upphört att gälla enligt artikel 32 fortsätta att tillhandahållas 
på marknaden, registreras eller tas i bruk. 

Första stycket ska tillämpas endast på fordon inom unionens 
territorium som omfattades av ett giltigt EU-typgodkännande 
när de tillverkades, men som vare sig hade tillhandahållits på 

marknaden, registrerats eller tagits i bruk innan giltighetstiden 
för detta EU-typgodkännande gick ut. 

2. För färdigbyggda fordon ska möjligheten enligt punkt 1 
tillämpas i 24 månader från och med den dag då EU-typgod
kännandet upphörde att gälla, och för etappvis färdigbyggda 
fordon i 30 månader från den dagen. 

3. En tillverkare som vill utnyttja punkt 1 ska lämna en 
begäran om detta till den nationella myndigheten i varje med
lemsstat där de berörda fordonen ska tillhandahållas på mark
naden, registreras eller tas i bruk. I begäran ska det anges av 
vilka tekniska eller ekonomiska skäl dessa fordon inte uppfyller 
de nya typgodkännandekraven. 

Den berörda nationella myndigheten ska inom tre månader från 
mottagandet av begäran besluta om och för hur många av dessa 
fordon registrering ska tillåtas inom deras territorium. 

4. Antalet fordon i slutserier får inte överskrida det högsta 
värdet av 10 % av antalet fordon som registrerades under de två 
föregående åren eller 20 fordon per medlemsstat. 

5. För fordon som tas i bruk enligt detta förfarande ska en 
särskild notering göras på intyget om överensstämmelse där 
fordonet betecknas som ett ”slutseriefordon”. 

6. Medlemsstaterna ska se till att antalet fordon som ska 
tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas i bruk enligt 
förfarandet i denna artikel övervakas effektivt. 

7. Denna artikel ska tillämpas endast på upphörande på 
grund av att typgodkännandets giltighet gått ut i sådana fall 
som avses i artikel 32.2 a. 

Artikel 40 

Tillhandahållande på marknaden eller ibruktagande av 
komponenter och separata tekniska enheter 

1. Komponenter eller separata tekniska enheter får endast 
tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk om de överens
stämmer med kraven i de tillämpliga akter som förtecknas i 
bilaga I och är korrekt märkta i enlighet med artikel 34. 

2. Punkt 1 ska inte gälla komponenter eller separata tekniska 
enheter som är särskilt konstruerade eller avsedda för nya for
don som inte omfattas av denna förordning. 

3. Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta 
tillhandahållande på marknaden eller ibruktagande av kom
ponenter eller separata tekniska enheter som har undantagits 
från en eller flera bestämmelser i denna förordning enligt arti
kel 35 eller som är avsedda att monteras på fordon som om
fattas av godkännanden som beviljats enligt artikel 37 och som 
avser ifrågavarande komponent eller separata tekniska enhet.
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4. Med avvikelse från punkt 1 och om inget annat föreskrivs 
i denna förordning eller i en av de delegerade akter som antas 
enligt denna förordning får medlemsstaterna tillåta tillhandahål
lande på marknaden eller ibruktagande av komponenter eller 
separata tekniska enheter som är avsedda att monteras i fordon 
som vid tidpunkten för tillhandahållandet på marknaden eller 
ibruktagandet inte behövde typgodkännas enligt denna förord
ning eller enligt direktiv 2003/37/EG. 

KAPITEL XII 

SKYDDSKLAUSULER 

Artikel 41 

Förfarande för att hantera fordon, system, komponenter 
eller separata tekniska enheter som utgör en allvarlig risk 

på nationell nivå 

1. Om en medlemsstats marknadstillsynsmyndigheter har 
vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) 
nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att ett 
fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet 
som omfattas av denna förordning utgör en allvarlig risk för 
människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skyddet 
av allmänintressen som omfattas av denna förordning, ska den 
godkännandemyndighet som beviljade godkännandet utvärdera 
fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska 
enheten med avseende på alla de krav som fastställs i denna 
förordning. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta 
fullt ut med godkännande- och/eller marknadstillsynsmyndighe
terna. 

Om den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet 
vid utvärderingen konstaterar att fordonet, systemet, kom
ponenten eller den separata tekniska enheten inte uppfyller kra
ven i denna förordning ska den utan dröjsmål ålägga den be
rörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande 
åtgärder för att fordonet, systemet, komponenten eller den se
parata tekniska enheten ska uppfylla dessa krav eller dra tillbaka 
produkten från marknaden eller återkalla den inom en rimlig 
period, som står i förhållande till typen av risk. 

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på de 
åtgärder som avses i andra stycket i denna punkt. 

2. Om godkännandemyndigheterna anser att den bristande 
överensstämmelsen inte bara gäller det nationella territoriet, 
ska de informera kommissionen och de andra medlemsstaterna 
om utvärderingsresultaten och om de åtgärder som de har ålagt 
den ekonomiska aktören. 

3. Den ekonomiska aktören ska se till att alla lämpliga kor
rigerande åtgärder vidtas i fråga om alla icke överensstämmande 
fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter 

som den har släppt ut på marknaden eller registrerat eller för 
vars ibruktagande i unionen den ansvarar. 

4. Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga 
korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 
andra stycket, ska de nationella myndigheterna vidta lämpliga 
åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållande på 
marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon, system, 
komponenter eller separata tekniska enheter på deras nationella 
marknad, dra tillbaka dem från den marknaden eller återkalla 
dem. 

5. De nationella myndigheterna ska utan dröjsmål underrätta 
kommissionen och de andra medlemsstaterna om de åtgärder 
som avses i punkt 4. 

I den information som lämnas ska alla tillgängliga uppgifter 
ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera 
det fordon, det system, den komponent eller den separata tek
niska enhet som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ 
av bristande överensstämmelse som görs gällande och vilken 
risk som är aktuell, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits 
och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens 
synpunkter. Godkännandemyndigheterna ska i synnerhet ange 
om den bristande överensstämmelsen beror på något av följan
de: 

a) Fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska 
enheten uppfyller inte krav som rör personers hälsa eller 
säkerhet, miljöskydd eller andra aspekter av skyddet av all
mänintressen som omfattas av denna förordning. 

b) Brister i de tillämpliga akter som förtecknas i bilaga I. 

6. Medlemsstaterna ska inom en månad informera kommis
sionen och de andra medlemsstaterna om vidtagna åtgärder och 
om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till 
med avseende på fordonets, systemets, komponentens eller den 
separata tekniska enhetens bristande överensstämmelse med 
kraven samt eventuella invändningar mot den anmälda natio
nella åtgärden. 

7. Om varken någon medlemsstat eller kommissionen har 
invänt mot en åtgärd som en medlemsstat har vidtagit inom 
en månad från mottagandet av den information som avses i 
punkt 6 i denna artikel, ska åtgärden utvärderas av kommis
sionen i enlighet med artikel 42. 

8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åt
gärder vidtas avseende berörda fordon, system, komponenter 
eller separata tekniska enheter utan dröjsmål, till exempel att 
fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska 
enheten dras tillbaka från marknaden.
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Artikel 42 

Unionsförfarande för skyddsåtgärder 

1. Om det under det förfarande som beskrivs i artikel 41.3 
och 41.4 gjorts invändningar mot en åtgärd som en medlems
stat har vidtagit eller om kommissionen anser att en nationell 
åtgärd strider mot unionslagstiftningen ska kommissionen utan 
dröjsmål utvärdera den nationella åtgärden efter samråd med 
medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörer
na. På grundval av resultaten av denna utvärdering ska kom
missionen, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 69.2, fastställa om den nationella åtgärden ska anses vara 
berättigad eller inte. 

Kommissionen ska underrätta alla medlemsstater och den eller 
de berörda ekonomiska aktörerna om beslutet. 

2. Om kommissionen anser att den nationella åtgärden är 
berättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs 
för att säkerställa att det fordon, det system, den komponent 
eller den separata tekniska enhet som inte uppfyller kraven dras 
tillbaka från deras marknader och underrätta kommissionen om 
detta. Om den nationella åtgärden inte anses vara berättigad ska 
den berörda medlemsstaten dra tillbaka eller anpassa åtgärden i 
enlighet med det beslut som avses i punkt 1. 

3. Om den nationella åtgärden anses berättigad och tillskrivs 
brister i denna förordning eller i de delegerade akter eller ge
nomförandeakter som antagits enligt denna förordning, ska 
kommissionen föreslå lämpliga åtgärder enligt följande: 

a) Om delegerade akter eller genomförandeakter som antagits 
enligt denna förordning berörs, ska kommissionen föreslå 
nödvändiga ändringar av den berörda akten. 

b) Om FN/ECE-föreskrifter berörs ska kommissionen utarbeta 
utkast till nödvändiga ändringar av berörda FN/ECE-föreskrif
ter i enlighet med det förfarande som är tillämpligt enligt 
1958 års reviderade överenskommelse. 

Artikel 43 

Överensstämmande fordon, system, komponenter eller 
separata tekniska enheter som utgör en allvarlig risk 

1. Om en medlemsstat efter en utvärdering enligt artikel 41.1 
konstaterar att fordon, system, komponenter eller separata tek
niska enheter trots att de uppfyller de tillämpliga kraven eller är 
korrekt märkta, utgör en allvarlig säkerhetsrisk eller kan skada 
miljön eller folkhälsan allvarligt, ska den ålägga den berörda 
ekonomiska aktören att vidta lämpliga åtgärder för att se till 
att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska 
enheten vid utsläppande på marknaden, registrering eller efter 

ibruktagande inte längre utgör en sådan risk, för att dra tillbaka 
fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska 
enheten från marknaden eller återkalla produkten inom en pe
riod som är rimlig i förhållande till typen av risk. Medlemsstaten 
får vägra att registrera sådana fordon till dess att fordonstill
verkaren har vidtagit alla lämpliga åtgärder. 

2. För fordon, system, komponenter eller separata tekniska 
enheter som avses i punkt 1 ska den ekonomiska aktören se till 
att korrigerande åtgärder vidtas med avseende på alla sådana 
fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter 
som släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk i unio
nen. 

3. De medlemsstater som avses i punkt 1 ska inom en må
nad underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna 
om alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs 
för att identifiera fordonet, systemet, komponenten eller den 
separata tekniska enheten, dess ursprung och leveranskedja, vil
ken typ av risk som är aktuell, vilken typ av nationella åtgärder 
som vidtagits och deras varaktighet. 

4. Kommissionen ska utan dröjsmål samråda med medlems
staterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna, och 
särskilt med den godkännandemyndighet som beviljade typgod
kännandet, samt utvärdera de nationella åtgärder som vidtagits. 
På grundval av den utvärderingen ska kommissionen fastställa 
om de nationella åtgärder som avses i punkt 1 ska anses vara 
berättigad eller inte och om det är nödvändigt att föreslå lämp
liga åtgärder. 

5. Kommissionen ska rikta sitt beslut till alla medlemsstater 
och omedelbart underrätta dem och den eller de berörda ekono
miska aktörerna om beslutet. 

Artikel 44 

Fordon, system, komponenter eller separata tekniska 
enheter som inte överensstämmer med den godkända 

typen 

1. Om nya fordon, system, komponenter eller separata tek
niska enheter som åtföljs av intyg om överensstämmelse eller 
försetts med godkännandemärke inte överensstämmer med den 
godkända typen, ska den godkännandemyndighet som beviljade 
EU-typgodkännandet vidta nödvändiga åtgärder, inbegripet åter
kallelse av typgodkännandet, för att se till att serietillverkade 
fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter 
överensstämmer med den godkända typen. 

2. Med avseende på punkt 1 ska avvikelser från uppgifterna i 
EU-typgodkännandeintyget eller informationsmaterialet anses 
utgöra bristande överensstämmelse med den godkända typen.
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3. Om en godkännandemyndighet visar att nya fordon, kom
ponenter eller separata tekniska enheter som åtföljs av intyg om 
överensstämmelse eller försetts med godkännandemärke som 
utfärdats i en annan medlemsstat inte överensstämmer med 
den godkända typen, kan den begära att den godkännandemyn
dighet som beviljade EU-typgodkännandet kontrollerar att de 
serietillverkade fordonen, systemen, komponenterna eller sepa
rata tekniska enheterna fortsättningsvis överensstämmer med 
den godkända typen. Efter att ha tagit emot en sådan begäran 
ska den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkän
nandet vidta de begärda åtgärderna så snart som möjligt och 
senast inom tre månader från dagen för begäran. 

4. Godkännandemyndigheten ska begära att den godkännan
demyndighet som beviljade EU-typgodkännandet av ett system, 
en komponent, en separat teknisk enhet eller ett icke färdig
byggt fordon vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att serie
tillverkade fordon åter bringas att överensstämma med den 
godkända typen i följande fall: 

a) Om det i samband med EU-typgodkännande av fordon visat 
sig att ett fordons bristande överensstämmelse uteslutande 
beror på bristande överensstämmelse hos ett system, en 
komponent eller en separat teknisk enhet. 

b) Om det i samband med etappvist typgodkännande visat sig 
att den bristande överensstämmelsen hos ett etappvis färdig
byggt fordon uteslutande beror på bristande överensstäm
melse hos ett system, en komponent eller en separat teknisk 
enhet som ingår i det icke färdigbyggda fordonet eller på 
bristande överensstämmelse hos det icke färdigbyggda fordo
net i sig. 

5. Efter att ha tagit emot en sådan begäran ska den berörda 
godkännandemyndigheten, vid behov i samarbete med den god
kännandemyndighet som lämnade in begäran, vidta nödvändiga 
åtgärder snarast möjligt och senast inom tre månader från da
gen för begäran. 

6. Om bristande överensstämmelse konstateras, ska godkän
nandemyndigheten i den medlemsstat som beviljade EU-typgod
kännandet av systemet, komponenten eller den separata tek
niska enheten eller det icke färdigbyggda fordonet vidta de åt
gärder som anges i punkt 1. 

Godkännandemyndigheterna ska inom en månad underrätta 
varandra om varje återkallelse av EU-typgodkännanden och or
sakerna till detta. 

7. Om den godkännandemyndighet som beviljade EU-typ
godkännandet bestrider den bristande överensstämmelse som 
anmälts till den, ska de berörda medlemsstaterna söka lösa 
denna tvist. Kommissionen ska hållas underrättad och, om det 
är nödvändigt, inleda samråd i syfte att nå fram till en upp
görelse. 

Artikel 45 

Utsläppande på marknaden och ibruktagande av delar eller 
utrustning som kan utgöra en allvarlig risk för nödvändiga 

systems korrekta funktion 

1. Delar eller utrustning som kan utgöra en allvarlig risk för 
den korrekta funktionen hos system som är nödvändiga för 
fordonets säkerhet eller för dess miljöprestanda får inte släppas 
ut på marknaden, registreras eller tas i bruk och ska vara för
bjudna, om de inte har fått tillstånd av en godkännandemyn
dighet i enlighet med artikel 46.1, 46.2 och 46.4. 

2. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkt 1 kan 
kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa en för
teckning över sådana delar eller sådan utrustning utifrån till
gänglig information, i synnerhet information som medlemssta
terna tillhandahåller om 

a) graden av allvar i risken avseende säkerhet eller miljöpre
standa hos fordon som utrustats med de aktuella delarna 
eller den aktuella utrustningen, 

b) de eventuella konsekvenserna av ett eventuellt krav på god
kännande av delar eller utrustning enligt denna artikel för 
konsumenter och tillverkare på eftermarknaden. 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransk
ningsförfarande som avses i artikel 69.2. 

3. Punkt 1 ska inte tillämpas på originaldelar eller original
utrustning eller på delar eller utrustning som har typgodkänts i 
enlighet med någon av de akter som förtecknas i bilaga I, såvida 
godkännandet inte hänför sig till andra aspekter än de som 
omfattas av punkt 1. 

4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade ak
ter i enlighet med artikel 71 avseende de krav som de delar och 
den utrustning som avses i punkt 1 i den här artikeln ska 
uppfylla. 

5. Dessa krav kan baseras på de akter som förtecknas i bilaga 
I eller kan bestå av en jämförelse mellan delarna eller utrust
ningen och miljö- eller säkerhetsprestanda hos originalfordonet 
eller någon av dess delar beroende på vad som är lämpligt. 
Oavsett vilket ska kraven säkerställa att delarna eller utrust
ningen inte påverkar funktionen hos de system som är nödvän
diga för fordonets säkerhet eller dess miljöprestanda. 

Artikel 46 

Delar eller utrustning som kan utgöra en allvarlig risk för 
nödvändiga systems korrekta funktion – kompletterande 

krav 

1. Med avseende på tillämpningen av artikel 45.1 ska till
verkaren av delar eller utrustning till godkännandemyndigheten 
inlämna en ansökan tillsammans med en provningsrapport från 
en utnämnd teknisk tjänst som intygar att de delar eller den 
utrustning för vilka tillstånd söks uppfyller de krav som avses i 
artikel 45.4. Endast en ansökan får lämnas in av tillverkaren per 
typ av del och endast till en godkännandemyndighet.
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På begäran av en annan medlemsstats behöriga myndighet ska 
den godkännandemyndighet som har beviljat tillståndet, inom 
en månad från mottagandet av begäran, till den förstnämna 
myndigheten översända en kopia av det begärda intyget om 
tillstånd inklusive bilagor via ett gemensamt och säkert system 
för elektronisk kommunikation. Kopian får även föreligga i 
form av en säker elektronisk fil. 

2. Ansökan ska innehålla uppgifter om tillverkaren av de
larna eller utrustningen, om typ, identifikation och delnummer 
för delarna eller utrustningen, fordonstillverkarens namn, for
donstypen och, om det är lämpligt, tillverkningsår eller annan 
information som medger identifikation av det fordon som dessa 
delar eller denna utrustning ska monteras i. 

När godkännandemyndigheten, med beaktande av provnings
rapporten och övriga styrkande uppgifter, är övertygad om att 
delarna eller utrustningen i fråga uppfyller kraven i artikel 45.4, 
ska den ge tillstånd till att delarna eller utrustningen släpps ut 
på marknaden och tas i bruk, om inte annat följer av punkt 4 
andra stycket i den här artikeln. 

Godkännandemyndigheten ska utan dröjsmål utfärda ett intyg 
till tillverkaren. 

3. Kommissionen får anta en genomförandeakt för att fast
ställa en mall och ett numreringssystem för det intyg som avses 
i punkt 2 tredje stycket i denna artikel. Dessa genomförandeak
ter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som 
avses i artikel 69.2. 

4. Tillverkaren ska utan dröjsmål informera den godkännan
demyndighet som gav sitt tillstånd om eventuella ändringar 
avseende de villkor enligt vilka det utfärdades. Denna godkän
nandemyndighet ska besluta om det är nödvändigt att revidera 
tillståndet eller utfärda ett nytt och om ytterligare provningar är 
nödvändiga. 

Tillverkaren ska se till att delarna och utrustningen tillverkas 
och fortsätter att tillverkas i enlighet med de villkor enligt vilka 
tillståndet utfärdades. 

5. Innan ett tillstånd beviljas ska godkännandemyndigheten 
kontrollera att det finns tillfredsställande rutiner och förfaranden 
för att säkerställa en effektiv kontroll av produktionsöverens
stämmelsen. 

Om godkännandemyndigheten finner att villkoren för att ut
färda tillståndet inte längre är uppfyllda, ska den begära att 
tillverkaren vidtar de åtgärder som krävs för att se till att delarna 
eller utrustningen åter bringas i överensstämmelse. Om det är 
nödvändigt ska godkännandemyndigheten återkalla tillståndet. 

6. De olika medlemsstaternas godkännandemyndigheter ska 
uppmärksamma kommissionen på all oenighet beträffande det 
tillstånd som avses i punkt 2 andra stycket. Kommissionen ska 

vidta lämpliga åtgärder för att lösa oenigheten, och även vid 
behov begära att tillståndet återkallas, efter att ha samrått med 
godkännandemyndigheterna. 

7. Till dess att den förteckning som avses i artikel 45.2 har 
upprättats, får medlemsstaterna behålla nationella bestämmelser 
om vilka delar eller vilken utrustning som kan påverka den 
korrekta funktionen hos system som är nödvändiga för fordo
nets säkerhet eller dess miljöprestanda. 

Artikel 47 

Återkallelse av fordon, system, komponenter eller separata 
tekniska enheter 

1. En tillverkare som beviljats EU-typgodkännande av kom
plett fordon ska omedelbart underrätta den godkännandemyn
dighet som godkänt fordonet om tillverkaren åläggs att, i enlig
het med förordning (EG) nr 765/2008, återkalla fordon som 
släppts ut på marknaden, registrerats eller för vars ibruktagande 
tillverkaren var ansvarig, på grund av att ett system, en kom
ponent eller en separat teknisk enhet som monterats på fordo
net utgör en allvarlig risk för säkerheten, folkhälsan eller miljö
skyddet, oberoende av om godkännande beviljats i vederbörlig 
ordning i enlighet med denna förordning, eller på grund av att 
en del som inte är föremål för några särskilda krav enligt typ
godkännandelagstiftningen utgör en allvarlig risk för säkerheten, 
folkhälsan eller miljöskyddet. 

2. En tillverkare av system, komponenter eller separata tek
niska enheter som beviljats ett EU-typgodkännande ska omedel
bart underrätta den godkännandemyndighet som godkänt pro
dukten om tillverkaren åläggs att i enlighet med förordning (EG) 
nr 765/2008 återkalla system, komponenter eller separata tek
niska enheter som släppts ut på marknaden eller registrerats 
eller för vars ibruktagande tillverkaren var ansvarig, på grund 
av att de utgör en allvarlig risk för säkerheten, arbetarskyddet, 
folkhälsan eller miljöskyddet, oberoende av om godkännande 
beviljats i vederbörlig ordning enligt den här förordningen. 

3. Tillverkaren ska föreslå godkännandemyndigheten lämp
liga korrigerande åtgärder för att undanröja den allvarliga risk 
som avses i punkterna 1 och 2. Godkännandemyndigheten ska 
utan dröjsmål meddela godkännandemyndigheterna i de övriga 
medlemsstaterna de föreslagna korrigerande åtgärderna. 

Godkännandemyndigheterna ska se till att de korrigerande åt
gärderna genomförs på ett verksamt sätt i deras respektive med
lemsstater. 

4. Om den berörda godkännandemyndigheten anser att åt
gärderna är otillräckliga eller inte har genomförts tillräckligt 
snabbt, ska den utan dröjsmål informera den godkännandemyn
dighet som beviljat EU-typgodkännandet.
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Den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännan
det ska därefter informera tillverkaren. Om tillverkaren inte 
föreslår och genomför effektiva korrigerande åtgärder, ska den 
godkännandemyndighet som beviljat EU-typgodkännandet vidta 
alla skyddsåtgärder som krävs, inbegripet återkallelse av EU-typ
godkännandet. Vid återkallelse av EU-typgodkännande ska god
kännandemyndigheten inom en månad från en sådan återkal
lelse underrätta tillverkaren, övriga medlemsstaters godkännan
demyndigheter och kommissionen med rekommenderad post 
eller likvärdigt elektroniskt medel. 

Artikel 48 

Delgivning av beslut och tillgängliga rättsmedel 

1. I varje beslut som fattas enligt denna förordning och varje 
beslut som innebär att EU-typgodkännande vägras eller återkal
las, att registrering vägras, att utsläppande på marknaden, regi
strering eller ibruktagande av ett fordon förbjuds eller förenas 
med begränsningar eller att tillbakadragande av ett fordon från 
marknaden ska ske, ska de skäl på vilka beslutet grundas redo
visas utförligt. 

2. Den berörda parten ska underrättas om varje sådant beslut 
och samtidigt upplysas om vilka rättsmedel som finns tillgäng
liga inom ramen för gällande rätt i den berörda medlemsstaten 
och tidsfristerna för att utöva dessa rättsmedel. 

KAPITEL XIII 

INTERNATIONELLA FÖRESKRIFTER 

Artikel 49 

FN/ECE-föreskrifter som krävs för EU-typgodkännande 

1. FN/ECE-föreskrifter eller ändringar av dem som unionen 
har röstat för eller som unionen har anslutit sig till och som 
förtecknas i bilaga I till denna förordning eller i de delegerade 
akter som antagits enligt denna förordning ska vara en del av de 
krav som ställs för ett EU-typgodkännande av fordon. 

2. Medlemsstaternas godkännandemyndigheter ska godta 
godkännanden som beviljats enligt de FN/ECE-föreskrifter som 
avses i punkt 1 samt, i tillämpliga fall, tillhörande godkännan
demärken i stället för motsvarande godkännanden och godkän
nandemärken som beviljats i enlighet med denna förordning 
och de delegerade akter som antagits enligt denna förordning. 

3. Om unionen har röstat för en FN/ECE-föreskrift eller änd
ringar av denna med avseende på ett EU-typgodkännande av 
fordon, ska kommissionen i enlighet med artikel 71 anta en 
delegerad akt för att göra FN/ECE-föreskriften eller ändringar av 
denna obligatoriska och för att ändra bilaga I till denna för
ordning eller de delegerade akter som antagits enligt denna 
förordning, beroende på vad som är lämpligt. 

Den delegerade akten ska ange dag för obligatorisk tillämpning 
av FN/ECE-föreskriften eller ändringarna av denna och ska när 
det är lämpligt innehålla övergångsbestämmelser. 

Kommissionen ska anta separata delegerade akter som anger 
den obligatoriska tillämpningen av FN/ECE-föreskrifter. 

Artikel 50 

Erkännande av OECD:s provningsrapporter för EU- 
typgodkännande 

1. Utan att det påverkar de övriga krav som fastställs i denna 
förordning får EU-typgodkännandet, då det i denna förordning 
hänvisas till OECD-koder, grunda sig på en fullständig prov
ningsrapport som utfärdas på grundval av standardiserade 
OECD-koder som ett alternativ till de provningsrapporter som 
upprättats enligt denna förordning eller de delegerade akter som 
antagits enligt denna förordning. 

2. För att den OECD-provningsrapport som avses i punkt 1 
ska kunna ligga till grund för ett EU-typgodkännande måste den 
ha godkänts i enlighet med bilaga 1 till OECD-rådets beslut från 
februari 2012 om översyn av de standardiserade OECD-koderna 
för officiell provning av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, i 
dess ändrade lydelse. 

KAPITEL XIV 

TILLHANDAHÅLLANDE AV TEKNISK INFORMATION 

Artikel 51 

Information riktad till användarna 

1. Tillverkaren får inte, avseende de uppgifter som föreskrivs 
i denna förordning, eller i de delegerade akter eller genomföran
deakter som antagits enligt denna förordning, tillhandahålla tek
nisk information som avviker från de uppgifter som godkänts 
av godkännandemyndigheten. 

2. Om så föreskrivs i en delegerad akt eller genomförandeakt 
som antagits enligt denna förordning, ska tillverkaren ge använ
darna tillgång till all relevant information och nödvändiga in
struktioner som beskriver eventuella särskilda villkor eller be
gränsningar för användningen av ett fordon, ett system, en 
komponent eller en separat teknisk enhet. 

3. Den information som avses i punkt 2 ska tillhandahållas 
på det eller de officiella språken i den medlemsstat där fordonet 
är avsett att släppas ut på marknaden, registreras eller tas i bruk. 
Den ska efter godkännandemyndighetens godtagande tillhanda
hållas i användarhandboken.
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Artikel 52 

Information riktad till tillverkare av komponenter eller 
separata tekniska enheter 

1. Fordonstillverkaren ska ge tillverkare av komponenter eller 
separata tekniska enheter tillgång till alla uppgifter som krävs 
för EU-typgodkännande av komponenter eller separata tekniska 
enheter eller för erhållande av tillstånd enligt artikel 45 inbegri
pet i förekommande fall ritningar enligt de delegerade akter och 
genomförandeakter som antagits enligt denna förordning. 

Fordonstillverkaren får kräva att tillverkarna av komponenter 
eller separata tekniska enheter ingår bindande avtal om att in
formation som inte är allmänt tillgänglig eller som hänför sig 
till immateriella rättigheter ska hållas konfidentiell. 

2. En tillverkare av komponenter eller separata tekniska en
heter som är innehavare av ett EU-typgodkännandeintyg som i 
enlighet med i artikel 26.4 omfattar begränsningar för använd
ningen eller särskilda monteringskrav eller båda delarna, ska 
tillhandahålla fordonstillverkaren fullständig, utförlig infor
mation om detta. 

Om så föreskrivs i en delegerad akt som antagits enligt denna 
förordning, ska tillverkaren av komponenter eller separata tek
niska enheter tillsammans med dessa komponenter eller sepa
rata tekniska enheter tillhandahålla instruktioner rörande be
gränsningar för användningen eller särskilda monteringskrav 
eller båda delarna. 

KAPITEL XV 

TILLGÅNG TILL INFORMATION OM REPARATION OCH 
UNDERHÅLL 

Artikel 53 

Tillverkares skyldigheter 

1. Tillverkarna ska tillhandahålla icke-diskriminerande till
gång till information om reparation och underhåll av fordonet 
till auktoriserade återförsäljare, verkstäder och oberoende aktö
rer genom webbplatser i ett standardiserat format på ett lätt
tillgängligt och direkt sätt. Denna skyldighet ska inte gälla om 
fordonet har godkänts som ett fordon som tillverkas i små 
serier. 

Programvara som är nödvändig för att säkerhets- och miljö
anläggningar ska fungera korrekt får skyddas mot otillåten ma
nipulation. Manipulation av dessa anläggningar som är nödvän
dig för att kunna reparera eller underhålla dem eller som är 
tillgänglig för auktoriserade återförsäljare och verkstäder ska 
också göras tillgänglig för oberoende aktörer på ett icke-diskri
minerande sätt. 

2. Till dess att kommissionen har antagit ett standardiserat 
format för tillhandahållande av den information som avses i 
punkt 1 ska informationen göras tillgänglig på ett enhetligt 
sätt så att den kan behandlas av oberoende aktörer med en 
rimlig arbetsinsats. 

Tillverkarna ska ge auktoriserade återförsäljare, verkstäder och 
oberoende aktörer icke-diskriminerande tillgång till utbildnings
material och relevanta arbetsverktyg. Sådan tillgång ska i till
lämpliga fall även ges till lämplig utbildning i fråga om nedladd
ning av programvara, hantering av diagnostiska felkoder och 
användning av arbetsverktyg. 

3. Utan att det påverkar punkt 1 ska den information som 
avses i den punkten omfatta följande: 

a) Traktorns typ och modell. 

b) Fordonets entydiga identifieringsnummer. 

c) Servicehandböcker inklusive reparations- och underhålls
register samt servicescheman. 

d) Tekniska manualer och rapporter om teknisk service. 

e) Komponent- och diagnosinformation (t.ex. högsta respektive 
lägsta teoretiska mätvärden). 

f) Kopplingsscheman. 

g) Diagnostiska felkoder, inklusive tillverkarspecifika koder. 

h) All information som behövs för att installera ny eller upp
daterad programvara på ett nytt fordon eller en ny fordons
typ (till exempel programkomponentnummer). 

i) Information om, och förmedlad med hjälp av, märkesskyd
dade verktyg och utrustning. 

j) Information om dataregistrering, provningsdata och annan 
teknisk information (såsom dubbelriktade övervakningsdata 
om det är relevant i fråga om den teknik som används). 

k) Standardiserade arbetsenheter eller tidsperioder för repara
tions- och underhållsarbete om sådana – direkt eller via en 
tredje part – görs tillgängliga för tillverkarnas auktoriserade 
återförsäljare och verkstäder. 

4. Auktoriserade återförsäljare eller verkstäder som ingår i en 
viss fordonstillverkares distributionsnät ska betraktas som obe
roende aktörer i den mening som avses i denna förordning, om 
de tillhandahåller reparations- och underhållstjänster för fordon 
som omfattas av en annan tillverkares distributionsnät i vilket 
de inte ingår. 

5. Information om reparation och underhåll av fordonen ska 
alltid vara tillgänglig, utom när underhållsarbete måste utföras 
på informationssystemen.
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6. För tillverkning och underhåll av ersättnings- eller service
komponenter samt diagnosverktyg och provningsutrustning 
som är OBD-kompatibla ska tillverkarna, på ett sätt som inte 
diskriminerar, tillhandahålla relevant OBD-information samt in
formation om reparation och underhåll av fordonen till alla 
berörda företag som tillverkar eller reparerar komponenter, dia
gnosverktyg eller provningsutrustning. 

7. För utformning och tillverkning av fordonssystem för al
ternativbränslefordon ska tillverkarna, på ett icke-diskrimine
rande sätt, tillhandahålla relevant OBD-information samt infor
mation om reparation och underhåll av fordonen till alla be
rörda företag som tillverkar, installerar eller reparerar utrustning 
för alternativbränslefordon. 

8. I samband med ansökan om EU-typgodkännande eller 
nationellt typgodkännande ska tillverkaren för godkännande
myndigheten styrka att denna förordning efterlevs i fråga om 
den information som krävs enligt denna artikel. 

Om sådan information inte finns tillgänglig eller inte överens
stämmer med denna förordning och de delegerade akter och 
genomförandeakter som antagits enligt denna förordning och 
som är tillämpliga vid tidpunkten för ansökan om EU-typgod
kännande eller nationellt typgodkännande, ska tillverkaren till
handahålla den inom sex månader från dagen för godkännan
det. 

Kommissionen får anta en genomförandeakt för att fastställa en 
mall för ett intyg om tillgång till OBD-information och infor
mation om reparation och underhåll av fordonet, vilket ger 
godkännandemyndigheten uppgifter som styrker överensstäm
melsen med denna förordning. Denna genomförandeakt ska 
antas enligt det granskningsförfarande som avses i artikel 69.2. 

9. Om uppgifter som styrker överensstämmelsen med denna 
förordning inte tillhandhålls inom den tid som avses i punkt 8 
andra stycket, ska godkännandemyndigheten vidta lämpliga åt
gärder för att se till att bestämmelserna efterlevs. 

10. Tillverkaren ska på sina webbplatser tillhandahålla änd
ringar och tillägg till informationen om reparation och under
håll av fordon samtidigt som dessa ställs till förfogande för 
auktoriserade verkstäder. 

11. Om ett fordons reparations- och underhållsregister lagras 
i en central databas hos tillverkaren eller för dennes räkning, ska 
oberoende verkstäder ha kostnadsfri tillgång till detta register 
och ska kunna föra in uppgifter om reparation och underhåll 
som de utfört. 

12. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 71 där närmare bestämmelser fast
ställs om kraven på tillgång till information om reparation och 
underhåll, särskilt tekniska specifikationer om hur information 
om reparation och underhåll av fordonet ska tillhandahållas. 

13. Kommissionen ska genom de delegerade akter som avses 
i punkt 12 anpassa de informationskrav som fastställs i denna 
artikel, även i fråga om de tekniska specifikationerna om hur 
information ska tillhandahållas, så att de står i förhållande till 
sitt avsedda syfte, särskilt med hänsyn till det särskilda fallet att 
tillverkaren har en relativt liten produktionsvolym för den be
rörda fordonstypen, med hänsyn tagen till de gränsvärden för 
fordon som tillverkas i små serier som anges i bilaga II. I 
vederbörligen motiverade fall kan en sådan anpassning resultera 
i ett undantag från kravet att tillhandahålla informationen i ett 
standardiserat format. En eventuell anpassning eller ett undantag 
ska under alla omständigheter säkerställa att målen med denna 
artikel kan uppnås. 

Artikel 54 

Skyldigheter för flera innehavare av typgodkännande 

Vid typgodkännande i flera steg, kombinerat typgodkännande 
och etappvist typgodkännande ska den tillverkare som ansvarar 
för respektive typgodkännande också vara ansvarig för att med
dela reparationsinformation om särskilda system, komponenter 
eller separata tekniska enheter eller den särskilda etappen till 
både den slutliga tillverkaren och oberoende aktörer. 

Den slutliga tillverkaren ska ansvara för att tillhandahålla infor
mation till oberoende aktörer om det kompletta fordonet. 

Artikel 55 

Avgift för tillgång till information om reparation och 
underhåll av fordon 

1. Tillverkaren får ta ut en rimlig och proportionell avgift för 
tillgången till den information om reparation och underhåll av 
fordon, de arbetsverktyg och den utbildning som omfattas av 
denna förordning. En avgift ska inte anses rimlig eller propor
tionell om den avhåller oberoende aktörer från att söka tillgång 
därför att den inte står i proportion till den utsträckning den 
oberoende aktören använder sig av denna tillgång. 

2. Tillverkarna ska tillhandahålla information om reparation 
och underhåll av fordon dagligen, månadsvis och årsvis, med 
olika avgifter för tillgång till informationen beroende på den 
tidsperiod för vilken tillgång ges.
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Artikel 56 

Forum för tillgång till fordonsinformation 

Tillämpningsområdet för den verksamhet som utförs av det 
forum för tillgång till fordonsinformation som inrättades i en
lighet med artikel 13.9 i kommissionens förordning (EG) nr 
692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 
om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp 
från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om reparation och underhåll av 
fordon ( 1 ) ska utvidgas till de fordon som omfattas av denna 
förordning. 

På grundval av indikationer på avsiktlig eller oavsiktlig felaktig 
användning av OBD-information och information om repara
tion och underhåll av fordonet, ska det forum som avses i första 
stycket ge kommissionen råd om åtgärder för att förhindra 
sådant missbruk av information. 

KAPITEL XVI 

UTNÄMNING OCH ANMÄLAN AV TEKNISKA TJÄNSTER 

Artikel 57 

Krav avseende tekniska tjänster 

1. Utnämnande godkännandemyndigheter ska, innan de ut
nämner en teknisk tjänst enligt artikel 59, säkerställa att den 
tekniska tjänsten uppfyller kraven i punkterna 2–9 i denna 
artikel. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 60.1 ska en 
teknisk tjänst vara etablerad enligt en medlemsstats nationella 
rätt och vara en juridisk person. 

3. En teknisk tjänst ska vara ett tredjepartsorgan som inte är 
involverat i konstruktion, tillverkning, leverans eller underhåll av 
de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter 
som den bedömer. 

Ett organ som hör till en näringslivsorganisation eller bransch
organisation som företräder företag som är involverade i kon
struktion, tillverkning, leverans, installation, användning eller 
underhåll av de fordon, system, komponenter eller separata 
tekniska enheter som det bedömer, provar eller inspekterar får 
anses uppfylla kraven i första stycket, förutsatt att det kan 
styrkas att organet är oberoende och att intressekonflikter inte 
föreligger. 

4. En teknisk tjänst, dess högsta ledning och den personal 
som ansvarar för att utföra de kategorier av verksamheter för 
vilka tjänsten utnämnts i enlighet med artikel 59.1 får inte vara 
konstruktör, tillverkare, leverantör eller ansvara för underhåll av 

de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter 
som den bedömer, och inte heller företräda parter som är in
volverade i dessa verksamhet. Detta ska inte hindra användning 
av bedömda fordon, system, komponenter eller separata tek
niska enheter som avses i punkt 3 i denna artikel och som är 
nödvändiga för den tekniska tjänstens verksamhet eller använd
ning av sådana fordon, system, komponenter eller separata tek
niska enheter för personligt bruk. 

En teknisk tjänst ska se till att dess dotterbolags eller underen
treprenörers verksamhet inte påverkar sekretessen, objektiviteten 
eller opartiskheten inom de verksamhetskategorier som tjänsten 
har utnämnts att utföra. 

5. En teknisk tjänst och dess personal ska utföra de verk
samhetskategorier som tjänsten har utnämnts att utföra, med 
största möjliga yrkesintegritet och erforderlig teknisk kompetens 
på det specifika området och vara fria från varje påtryckning 
och incitament, i synnerhet ekonomiska incitament, som kan 
påverka deras omdöme eller resultaten av deras bedömningar, 
särskilt när det gäller påtryckningar och incitament från perso
ner eller grupper av personer som berörs av verksamhetens 
resultat. 

6. En teknisk tjänst ska vara i stånd att utföra alla de verk
samhetskategorier som den har utnämnts att utföra i enlighet 
med artikel 59.1 genom att på ett tillfredsställande sätt visa den 
godkännandemyndighet som utnämnt tjänsten att den har 

a) tillräckligt kompetent personal med teknisk specialkunskap 
och yrkesutbildning samt lämplig erfarenhet för att utföra 
uppdraget, 

b) beskrivningar av de förfaranden som är relevanta för de 
verksamhetskategorier för vilka tjänsten önskar utnämnas, 
varvid det garanteras att förfarandena är öppna och kan 
upprepas, 

c) förfaranden för att utöva de verksamhetskategorier för vilka 
den önskar utnämnas med vederbörlig hänsyn tagen till den 
tekniska komplexiteten hos fordonet, systemet, komponen
ten eller den separata tekniska enheten i fråga och produk
tionsprocessens omfattning eller seriemässiga karaktär, och 

d) nödvändiga medel för att på lämpligt sätt kunna utföra upp
gifterna relaterade till de verksamhetskategorier för vilka den 
önskar utnämnas och tillgång till den utrustning och de 
hjälpmedel som är nödvändiga. 

Den tekniska tjänsten ska dessutom visa den godkännandemyn
dighet som utnämner tjänsten att den respekterar de standarder 
som fastställs i de delegerade akter som antas enligt artikel 61 
och som är relevanta för de verksamhetskategorier för vilka 
tjänsten utnämns.
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7. De tekniska tjänsternas, deras högsta lednings och bedöm
ningspersonalens opartiskhet ska säkerställas. De får inte delta i 
någon verksamhet som kan påverka deras objektivitet och in
tegritet i samband med de verksamhetskategorier som de har 
utnämnts att utföra. 

8. Tekniska tjänster ska teckna ansvarsförsäkring för sina 
verksamheter såvida inte medlemsstaten i enlighet med nationell 
rätt tar på sig ansvaret eller medlemsstaten själv är direkt an
svarig för bedömningen av överensstämmelse. 

9. Personalen vid en teknisk tjänst ska iaktta tystnadsplikt 
beträffande all information som den erhåller vid utförandet av 
sina uppgifter enligt denna förordning eller de nationella be
stämmelser som genomför den, utom gentemot den godkän
nandemyndighet som utnämner tjänsten eller när det krävs 
enligt unionsrätten eller nationell rätt. Äganderätten ska vara 
skyddad. 

Artikel 58 

Dotterbolag och underentreprenörer till tekniska tjänster 

1. De tekniska tjänsterna får lägga ut delar av den verksam
het för vilken de utnämnts i enlighet med artikel 59.1 på under
entreprenad eller låta verksamheten utföras av ett dotterbolag 
endast efter medgivande från den godkännandemyndighet som 
utnämnt tjänsten. 

2. Om en teknisk tjänst lägger ut specifika uppgifter med 
anknytning till de verksamhetskategorier som den utnämnts 
att utföra eller om den anlitar ett dotterbolag ska den se till 
att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i 
artikel 57 och informera den godkännandemyndighet som ut
nämnt tjänsten om detta. 

3. De tekniska tjänsterna ska ta det fulla ansvaret för alla 
uppgifter som utförs av dess underentreprenörer och dotterbo
lag, oavsett var de är etablerade. 

4. De tekniska tjänsterna ska se till att den utnämnande 
godkännandemyndigheten har tillgång till de relevanta handling
arna rörande bedömningen av underentreprenörens eller dotter
bolagets kvalifikationer och de uppgifter som de har utfört. 

Artikel 59 

Utnämning av tekniska tjänster 

1. Beroende på kompetensområde ska de tekniska tjänsterna 
utnämnas för en eller flera av följande verksamhetskategorier: 

a) kategori A: Tekniska tjänster som i sina egna anläggningar 
genomför de provningar som avses i denna förordning och i 
de akter som förtecknas i bilaga I. 

b) kategori B: Tekniska tjänster som övervakar de provningar 
som avses i denna förordning och i de akter som förtecknas 
i bilaga I och som utförs i tillverkarens anläggningar eller i 
en tredje parts anläggningar. 

c) kategori C: Tekniska tjänster som regelbundet bedömer och 
övervakar tillverkarens rutiner för kontroll av produktions
överensstämmelsen. 

d) kategori D: Tekniska tjänster som övervakar eller genomför 
provningar eller inspektioner för övervakningen av produk
tionsöverensstämmelse. 

2. En godkännandemyndighet kan utnämnas till teknisk 
tjänst för en eller flera av de verksamheter som avses i punkt 1. 

3. Andra tekniska tjänster än de som har utnämnts av ett 
tredjeland i enlighet med artikel 60 får anmälas som teknisk 
tjänst i den mening som avses i artikel 63, men endast om ett 
sådant godtagande av tekniska tjänster föreskrivs i ett bilateralt 
avtal mellan unionen och det berörda tredjelandet. Detta ska 
inte hindra en teknisk tjänst som är etablerad enligt en med
lemsstats nationella rätt i enlighet med artikel 57.2 från att 
etablera dotterbolag i tredjeländer, förutsatt att dotterbolagen 
står under den utnämnda tekniska tjänstens direkta ledning 
och kontroll. 

Artikel 60 

Tillverkarens ackrediterade interna tekniska tjänster 

1. En tillverkares ackrediterade interna tekniska tjänst får ut
nämnas endast för verksamhet i kategori A med avseende på 
tekniska krav för vilka självprovning är tillåten i enlighet med 
en delegerad akt som antagits enligt denna förordning. Den 
tekniska tjänsten ska utgöra en separat och urskiljbar del av 
företaget och får inte medverka i konstruktion, tillverkning, 
leverans eller underhåll av de fordon, system, komponenter eller 
separata tekniska enheter som den ska bedöma. 

2. En ackrediterad intern teknisk tjänst ska uppfylla följande 
krav: 

a) Utöver att vara utnämnd av en medlemsstats godkännande
myndighet ska den vara ackrediterad av ett nationellt ackre
diteringsorgan enligt definitionen i artikel 2 led 11 i förord
ning (EG) nr 765/2008 och i enlighet med de standarder och 
det förfarande som avses i artikel 61 i den här förordningen.
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b) Den ackrediterade interna tekniska tjänsten och dess perso
nal ska vara organisatoriskt åtskilda från det företag som de 
är en del av och ha rapporteringsmetoder som säkerställer 
att de är opartiska, och de ska styrka detta för det berörda 
nationella ackrediteringsorganet. 

c) Varken den ackrediterade interna tekniska tjänsten eller dess 
personal får delta i någon verksamhet som kan påverka deras 
objektivitet och integritet i samband med de verksamhets
kategorier för vilka den utnämnts. 

d) Den ackrediterade interna tekniska tjänsten ska tillhandahålla 
sina tjänster enbart till det företag som den är en del av. 

3. En ackrediterad intern teknisk tjänst behöver inte anmälas 
till kommissionen enligt artikel 63, men information om dess 
ackreditering ska lämnas av det företag som den är en del av, 
eller av det nationella ackrediteringsorganet, till den utnäm
nande godkännandemyndigheten på den myndighetens begäran. 

Artikel 61 

Förfaranden för fastställande av prestandakrav och 
bedömning av tekniska tjänster 

För att se till att tekniska tjänster uppfyller samma högt ställda 
prestandakrav i alla medlemsstater ska kommissionen ges befo
genhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 71 med 
avseende på de krav som de tekniska tjänsterna måste uppfylla 
och förfarandet för bedömning av dem i enlighet med artikel 62 
och ackreditering av dem i enlighet med artikel 60. 

Artikel 62 

Bedömning av de tekniska tjänsternas kompetens 

1. Den utnämnande godkännandemyndigheten ska upprätta 
en bedömningsrapport som visar att den tekniska tjänst som 
önskar utnämnas har bedömts med avseende på dess efterlev
nad av kraven i denna förordning och de delegerade akter som 
antagits enligt denna förordning. Den rapporten kan inbegripa 
ett ackrediteringsintyg som utfärdats av ett ackrediteringsorgan. 

2. Bedömningen som den rapport som avses i punkt 1 byg
ger på ska utföras i enlighet med bestämmelserna i en delegerad 
akt som antas enligt artikel 61. Bedömningsrapporten ska ses 
över minst vart tredje år. 

3. Bedömningsrapporten ska på begäran översändas till kom
missionen. I detta fall, och om bedömningen inte bygger på ett 
intyg om ackreditering utfärdat av ett nationellt ackrediterings
organ som intygar att den tekniska tjänsten uppfyller kraven i 
denna förordning, ska den utnämnande godkännandemyndighe
ten förse kommissionen med dokumentation som styrker den 

tekniska tjänstens kompetens och de åtgärder som vidtagits för 
att se till att den tekniska tjänsten övervakas regelbundet av den 
utnämnande godkännandemyndigheten och uppfyller kraven i 
denna förordning och de delegerade akter som antas enligt 
denna förordning. 

4. Den godkännandemyndighet som avser att utnämnas till 
teknisk tjänst i enlighet med artikel 59.2 ska visa att den upp
fyller tillämpliga krav genom dokumentation i form av en be
dömning utförd av bedömare som är oberoende i förhållande 
till den verksamhet som bedöms. Sådana bedömare kan komma 
från samma organisation under förutsättning att de är obero
ende i förhållande till den personal som utför den verksamhet 
som är föremål för bedömning. 

5. En ackrediterad intern teknisk tjänst ska uppfylla de rele
vanta bestämmelserna i denna artikel. 

Artikel 63 

Anmälningsförfaranden 

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla namn, 
adress, inbegripet elektronisk adress, ansvariga personer samt 
verksamhetskategori för varje teknisk tjänst som de har ut
nämnt, samt alla senare ändringar av dessa utnämnda tjänster. 
Av denna anmälan ska det framgå vilka områden i förteck
ningen i bilaga I som de tekniska tjänsterna har utnämnts för. 

2. En teknisk tjänst får utföra den verksamhet som avses i 
artikel 59.1 för den utnämnande godkännandemyndigheten 
som ansvarar för typgodkännandet enbart om detta på förhand 
har anmälts till kommissionen i enlighet med punkt 1 i den här 
artikeln. 

3. Samma tekniska tjänst får utnämnas av flera utnämnande 
godkännandemyndigheter och anmälas av dessa godkännande
myndigheters medlemsstater oberoende av vilken kategori eller 
vilka kategorier av verksamheter som den kommer att bedriva i 
enlighet med artikel 59.1. 

4. Kommissionen ska informeras om alla senare relevanta 
ändringar av den utnämnda tjänsten. 

5. Om en viss organisation eller ett visst behörigt organ, vars 
verksamhet inte omfattas av artikel 59.1, behöver utnämnas för 
tillämpning av en akt som förtecknas i bilaga I, ska anmälan 
göras enligt den här artikeln. 

6. Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra en för
teckning och närmare uppgifter om de tekniska tjänster som 
anmälts i enlighet med denna artikel.
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Artikel 64 

Ändringar av utnämningar 

1. Om en utnämnande godkännandemyndighet har konsta
terat eller har informerats om att en teknisk tjänst som den 
utnämnt inte längre uppfyller de krav som anges i denna för
ordning eller att den underlåter att fullgöra sina skyldigheter, 
ska myndigheten begränsa eller återkalla utnämningen tillfälligt 
eller slutgiltigt, beroende på hur allvarlig underlåtenheten att 
uppfylla kraven eller fullgöra skyldigheterna är. Den medlems
stat som har anmält denna tekniska tjänst ska omedelbart un
derrätta kommissionen om detta. Kommissionen ska på mot
svarande sätt ändra de offentliggjorda uppgifter som avses i 
artikel 63.6. 

2. I händelse av begränsning eller tillfällig eller slutgiltig åter
kallelse av en utnämning, eller om den tekniska tjänsten har 
upphört med verksamheten, ska den utnämnande godkännan
demyndigheten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den 
tekniska tjänstens akter antingen behandlas av en annan teknisk 
tjänst eller hålls tillgängliga för den utnämnande godkännande
myndigheten eller för marknadstillsynsmyndigheterna på deras 
begäran. 

Artikel 65 

Ifrågasättande av de tekniska tjänsternas kompetens 

1. Kommissionen ska undersöka alla fall där den tvivlar på 
att en teknisk tjänst har erforderlig kompetens eller att en tek
nisk tjänst fortsatt uppfyller de krav och fullgör de skyldigheter 
som den omfattas av, och även alla fall där den gjorts uppmärk
sam på att det föreligger sådana tvivel. 

2. Den utnämnande godkännandemyndighetens medlemsstat 
ska på begäran ge kommissionen all information om grunderna 
för att utnämna eller bibehålla utnämningen av den berörda 
tjänsten. 

3. Kommissionen ska se till att all känslig information som 
erhålls under dess undersökningar behandlas konfidentiellt. 

4. Om kommissionen konstaterar att en teknisk tjänst inte 
uppfyller eller inte längre uppfyller utnämningskraven, ska den 
meddela detta till den utnämnande godkännandemyndighetens 
medlemsstat, i syfte att, i samarbete med den medlemsstaten, 
fastställa vilka korrigerande åtgärder som krävs, och anmoda 
den medlemsstaten att vidta de korrigerande åtgärderna, inbegri
pet, vid behov, återkallande av utnämningen. 

Artikel 66 

Krav avseende de tekniska tjänsternas verksamhet 

1. Tekniska tjänster ska utföra de verksamhetskategorier för 
vilka de utnämnts av den utnämnande godkännandemyndighe
ten och i enlighet med de bedömnings- och provningsförfaran
den som fastställs i denna förordning och i de akter som för
tecknas i bilaga I. 

Tekniska tjänster ska övervaka eller ska själva genomföra de 
provningar som krävs för godkännande eller inspektioner enligt 
denna förordning eller i någon av de akter som förtecknas i 
bilaga I, utom i de fall där alternativa förfaranden medges. De 
tekniska tjänsterna ska inte genomföra provningar, bedöm
ningar eller inspektioner för vilka de inte vederbörligen har 
utnämnts av sin godkännandemyndighet. 

2. Tekniska tjänsterna ska alltid 

a) låta sin utnämnande godkännandemyndighet, om det är 
lämpligt, närvara vid förfarandet för bedömning av överens
stämmelse, och 

b) utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 57.9 och 
67, förse sin utnämnande godkännandemyndighet med så
dan information som kan komma att begäras om de verk
samhetskategorier som omfattas av denna förordnings till
lämpningsområde. 

3. Om en teknisk tjänst konstaterar att en tillverkare inte 
uppfyller kraven i denna förordning, ska den rapportera detta 
till den utnämnande godkännandemyndigheten så att den ut
nämnande godkännandemyndigheten ålägger tillverkaren att 
vidta lämpliga korrigerande åtgärder, och följaktligen inte utfär
dar typgodkännandeintyg, om inte lämpliga korrigerande åtgär
der vidtagits på ett sätt som godkännandemyndigheten godkän
ner. 

4. Om en teknisk tjänst, som agerar för den utnämnande 
godkännandemyndighetens räkning, under sin övervakning av 
produktionsöverensstämmelsen efter det att ett typgodkännan
deintyg utfärdats konstaterar att ett fordon, ett system, en kom
ponent eller en separat teknisk enhet inte längre överensstäm
mer med denna förordning, ska den rapportera detta till den 
utnämnande godkännandemyndigheten. Godkännandemyndig
heten ska vidta de lämpliga åtgärder som föreskrivs i artikel 28. 

Artikel 67 

Informationskrav för de tekniska tjänsterna 

1. De tekniska tjänsterna ska underrätta sin utnämnande 
godkännandemyndighet om följande: 

a) Varje upptäckt bristande överensstämmelse som kan för
anleda att ett intyg om typgodkännande måste avslås, be
gränsas eller återkallas tillfälligt eller slutgiltigt. 

b) Alla omständigheter som inverkar på utnämningens räckvidd 
och villkor. 

c) Varje begäran från marknadstillsynsmyndigheterna om infor
mation om deras verksamheter. 

2. På sin utnämnande godkännandemyndighets begäran ska 
de tekniska tjänsterna tillhandahålla information om verksam
heterna inom ramen för utnämningen, och om all annan verk
samhet som de utför, inklusive gränsöverskridande verksamhet 
och underentreprenad.
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KAPITEL XVII 

GENOMFÖRANDEAKTER OCH DELEGERADE AKTER 

Artikel 68 

Genomförandeakter 

I syfte att uppnå målen i denna förordning och för att fastställa 
enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning ska 
kommissionen, i enlighet med det granskningsförfarande som 
avses i artikel 69.2, anta genomförandeakter om fastställande av 
följande genomförandeåtgärder: 

a) Mallar för den informationshandling och det underlag som 
avses i artikel 22. 

b) Det numreringssystem för EU-typgodkännandeintyg som 
avses i artikel 24.4. 

c) Mallen för det EU-typgodkännandeintyg som avses i arti
kel 25.2. 

d) Den mall för provningsresultat som bifogas det EU-typgod
kännandeintyg som avses i artikel 25.3. 

e) Den mall för förteckningen över tillämpliga krav eller akter 
som avses i artikel 25.6. 

f) De allmänna krav avseende provningsrapportens format 
som avses i artikel 27.1. 

g) Mallen för det intyg om överensstämmelse som avses i 
artikel 33.2. 

h) Mallen för det EU-typgodkännandemärke som avses i arti
kel 34. 

i) De tillstånd för att bevilja EU-typgodkännande som innebär 
undantag för ny teknik eller nya principer som avses i 
artikel 35.3. 

j) De mallar för det typgodkännandeintyg och det intyg om 
överensstämmelse med avseende på ny teknik eller nya 
principer som avses i artikel 35.4. 

k) De tillstånd för medlemsstater att förlänga typgodkännan
dets giltighetstid som avses i artikel 36.2. 

l) Den förteckning över delar eller utrustning som avses i 
artikel 45.2. 

m) Den mall och det numreringssystem för intyg som avses i 
artikel 46.3 samt aspekter som rör det godkännandeför
farande som avses i den artikeln. 

n) Mallen för det intyg som tillhandahåller godkännandemyn
digheten uppgifter som styrker efterlevnad som avses i ar
tikel 53.8. 

Artikel 69 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av tekniska kommittén för 
jordbruksfordon. Denna kommitté ska vara en kommitté i 
den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förord
ning (EU) nr 182/2011 tillämpas. 

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen 
inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje 
stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas. 

Artikel 70 

Ändring av bilagorna 

Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i 
denna förordning avseende ändring av bilagorna ska kommis
sionen även ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet 
med artikel 71 med avseende på ändringar av bilaga I för att 
införa hänvisningar till rättsakter och ta hänsyn till rättelser. 

Artikel 71 

Utövande av delegering 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissio
nen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel. 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i 
artiklarna 17.5, 18.4, 19.6, 20.8, 27.6, 28.6, 45.4, 49.3, 53.12, 
61 och 70 ska ges till kommissionen för en period av fem år 
från och med den 22 mars 2013. 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17.5, 
18.4, 19.6, 20.8, 27.6, 28.6, 45.4, 49.3, 53.12, 61 och 70 får 
när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett 
beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogen
het som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påver
kar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i 
kraft. 

4. Så snart som kommissionen antar en delegerad akt ska 
den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
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5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 17.5, 18.4, 
19.6, 20.8, 27.6, 28.6, 45.4, 49.3, 53.12, 61 och 70 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och 
rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före ut
gången av den perioden, har underrättat kommissionen om 
att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas 
med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

KAPITEL XVIII 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 72 

Sanktioner 

1. Medlemsstaterna ska fastställa sanktioner för ekonomiska 
aktörer vid överträdelser av denna förordning och de delegerade 
akter eller genomförandeakter som antas enligt denna förord
ning. De ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att 
sanktionerna tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, propor
tionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 23 mars 2015 
och ska utan dröjsmål meddela eventuella ändringar som på
verkar bestämmelserna. 

2. Bland annat följande överträdelser ska medföra sanktioner: 

a) Lämnande av falsk uppgift under godkännandeförfarandet 
eller förfaranden som leder till återkallande. 

b) Förfalskning av provningsresultat för typgodkännande eller 
för överensstämmelse för fordon i drift. 

c) Undanhållande av uppgifter eller tekniska specifikationer 
som kan leda till att typgodkännandet återkallas, avslås eller 
dras in. 

d) Användning av manipulationsanordningar. 

e) Vägran att lämna ut uppgifter. 

f) Ekonomiska aktörer som tillhandahåller fordon, system, 
komponenter eller separata tekniska enheter på marknaden 
som omfattas av kraven på godkännande, utan att ett sådant 
godkännande beviljats, eller som med denna avsikt förfalskar 
handlingar eller märkningar. 

Artikel 73 

Övergångsbestämmelser 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmel
ser i denna förordning ska denna förordning inte innebära att 
EU-typgodkännanden som beviljats fordon eller system, kom
ponenter eller separata tekniska enheter före den 1 januari 2016 
blir ogiltiga. 

2. Godkännandemyndigheterna ska fortsätta att bevilja ut
ökningar av godkännanden av de fordon, system, komponenter 
eller separata tekniska enheter som avses i punkt 1 i enlighet 
med direktiv 2003/37/EG och de direktiv som förtecknas i 
artikel 76.1. Sådana godkännanden ska emellertid inte användas 
i syfte att erhålla ett typgodkännande av komplett fordon i 
enlighet med denna förordning. 

3. Genom undantag från denna förordning får nya system, 
komponenter, separata tekniska enheter eller fordon av typer 
som erhållit typgodkännande av komplett fordon i enlighet 
med direktiv 2003/37/EG fortsätta att registreras, släppas ut 
på marknaden eller tas i bruk fram till den 31 december 2017. 
Nya fordon av typer som inte omfattades av något typgodkän
nande enligt direktiv 2003/37/EG får också fortsätta att regi
streras eller tas i bruk fram till det datumet i enlighet med 
lagstiftningen i den medlemsstat där de ska tas i bruk eller 
registreras. 

I ett sådant fall får de nationella myndigheterna inte förbjuda, 
begränsa eller hindra registrering, utsläppande på marknaden 
eller ibruktagande av fordon som överensstämmer med den 
godkända typen. 

Artikel 74 

Rapport 

1. Senast den 31 december 2019 ska medlemsstaterna un
derrätta kommissionen om tillämpningen av de typgodkännan
deförfaranden som föreskrivs i denna förordning. 

2. På grundval av den information som lämnas i enlighet 
med punkt 1 ska kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna för
ordning senast den 31 december 2020. 

Artikel 75 

Översyn 

1. Senast den 31 december 2022 ska kommissionen lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om de frågor 
som avses i punkt 3. 

2. Rapporten ska grundas på samråd med berörda parter och 
ska beakta befintliga närbesläktade europeiska och internatio
nella standarder. 

3. Senast den 31 december 2021 ska medlemsstaterna rap
portera till kommissionen i fråga om 

a) antalet enskilda godkännanden som den aktuella medlems
statens nationella myndigheter beviljat per år för fordon som 
omfattas av denna förordning före deras första registrering 
sedan den 1 januari 2016,
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b) de nationella kriterier som låg till grund för dessa godkän
nanden om dessa kriterier avviker från de krav som är ob
ligatoriska för ett EU-typgodkännande. 

4. Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag 
och ska behandla införlivandet av enskilda godkännanden i 
denna förordning på grundval av harmoniserade krav. 

Artikel 76 

Upphävande 

1. Utan att det påverkar artikel 73.2 i denna förordning, ska 
direktiv 2003/37/EG samt direktiven 74/347/EEG, 76/432/EEG, 
76/763/EEG, 77/537/EEG, 78/764/EEG, 80/720/EEG, 
86/297/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG, 87/402/EEG, 
2000/25/EG, 2009/57/EG, 2009/58/EG, 2009/59/EG, 
2009/60/EG, 2009/61/EG, 2009/63/EG, 2009/64/EG, 
2009/66/EG, 2009/68/EG, 2009/75/EG, 2009/76/EG och 
2009/144/EG upphöra att gälla med verkan från och med 
den 1 januari 2016. 

2. Hänvisningar till de upphävda direktiven ska anses som 
hänvisningar till denna förordning och vad gäller direktiv 
2003/37/EG läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III. 

Artikel 77 

Ändring av direktiv 2006/42/EG 

Artikel 1.2 e första strecksatsen i direktiv 2006/42/EG ska er
sättas med följande text: 

”— jordbruks- och skogsbrukstraktorer, utom maskiner 
monterade på sådana fordon,”. 

Artikel 78 

Ikraftträdande och tillämpning 

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter 
det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tid
ning. 

2. Den ska tillämpas från och med 1 januari 2016. 

Från och med den 22 mars 2013 får nationella myndigheter, 
efter en begäran från en tillverkare, inte vägra att bevilja ett EU- 
typgodkännande eller ett nationellt typgodkännande för en ny 
fordonstyp, eller förbjuda registrering, utsläppande på mark
naden eller ibruktagande av ett nytt fordon om det berörda 
fordonet uppfyller kraven i denna förordning och de delegerade 
akter och genomförandeakter som antas enligt denna förord
ning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Strasbourg den 5 februari 2013. 

På Europaparlamentets vägnar 

M. SCHULZ 
Ordförande 

På rådets vägnar 

L. CREIGHTON 
Ordförande
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BILAGA I 

FÖRTECKNING ÖVER KRAV FÖR EU-TYPGODKÄNNANDE AV FORDON 

Nr Artikel Område Rättsakt MF 
Fordonskategori 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b 
(+) T4.2a T4.2b 

(+) T4.3a T4.3b Cirka Cb 
(++) Ra Rb Sa Sb 

1 17.2 a Fordonets meka
niska hållfasthet 

RVFSR X X X X X X X X X X X X I I X X X X 

2 17.2 b Högsta hastighet för 
fordonet, 
varvtalsregulator 
och fartbegräns
ningsanordningar 

RVFSR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

3 17.2 b Bromsar och 
bromskoppling för 
släpfordon 

RVBR X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 17.2 b Styrning för snabba 
traktorer 

RVFSR (grundad på ECE 
79 REV [nytt nummer]) 

Y ET X ET X ET X ET X ET X ET X ET I ET ET ET ET 

5 17.2 b Styrning RVFSR Y X ET X ET X ET X ET X ET X ET I ET ET ET ET ET 

6 17.2 b Hastighetsmätare X X X X X X X X X X X X X X ET ET ET ET 

7 17.2 c Siktfält och 
vindrutetorkare 

RVFSR (grundad på ECE 
71 REV. 1) 

Y X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET
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Nr Artikel Område Rättsakt MF 

Fordonskategori 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b 
(+) T4.2a T4.2b 

(+) T4.3a T4.3b Cirka Cb 
(++) Ra Rb Sa Sb 

8 17.2 c Glasytor RVFSR (grundad på ECE 
43 Rev2 Am3 Sup11) 

X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

9 17.2 c Backspeglar RVFSR Y X X X X ET X X X X X X X I I ET ET ET ET 

10 17.2 c Informationssystem 
för föraren 

RVFSR Y X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

11 17.2 d Belysning, ljussigna
leringsanordningar 
och deras ljuskällor 

RVFSR (grundad på 
ECE 3 Rev3 Am1 Sup11; 
ECE 4 Rev4 Sup14; 
ECE 5 tillägg 7 till 
ändringsserie 02; ECE 6 
Rev4 Sup17; ECE 7 Rev4 
Sup15; 
ECE 19 Rev5 Sup1; ECE 
23 Rev2 Sup15; 
ECE 31 tillägg 7 till 
ändringsserie 02; 
ECE 37 tillägg 36 till 
ändringsserie 03; 
ECE 38 Rev2 Sup14; ECE 
98 Rev1 Sup11; 
ECE 99 tillägg 6 till 
föreskrifternas 
ursprungliga lydelse; 
ECE 112 
ändringsserie 01; 
ECE 113 tillägg 9 till 
föreskrifternas 
ursprungliga lydelse) 

Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Nr Artikel Område Rättsakt MF 

Fordonskategori 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b 
(+) T4.2a T4.2b 

(+) T4.3a T4.3b Cirka Cb 
(++) Ra Rb Sa Sb 

12 17.2 d Installation av 
belysning 

RVFSR (grundad på ECE 
86 Am [nytt nummer]) 

X X X X X X X X X X X X I I X X X X 

13 17.2 e Skydd för förare 
och passagerare, in
begripet inredning, 
huvudstöd, säker
hetsbälten och dör
rar 

RVFSR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

14 17.2 f Fordonets yttre och 
tillbehör 

RVFSR X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

15 17.2 g Elektromagnetisk 
kompatibilitet 

RVFSR Y X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

16 17.2 h Hörbara varnings
anordningar 

RVFSR Y X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

17 17.2 i Värmesystem RVFSR Y X X X X X ET X X X X X X I I ET ET ET ET 

18 7.2 j Anordningar mot 
obehörig använd
ning 

RVFSR Y 
(en
dast 

för ka
tegori 
T och 

C) 

X X X X X X X X X X X X I I Z Z X X
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Nr Artikel Område Rättsakt MF 

Fordonskategori 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b 
(+) T4.2a T4.2b 

(+) T4.3a T4.3b Cirka Cb 
(++) Ra Rb Sa Sb 

19 17.2 k Registreringsskylt RVFSR X X X X X X X X X X X X I I X X X X 

20 17.2 k Obligatorisk skylt 
och märkning 

RVFSR X X X X X X X X X X X X I I X X X X 

21 17.2 l Mått och släpfor
donsmassa 

RVFSR X X X X X X X X X X X X I I X X X X 

22 17.2 l Största tillåtna 
massa, lastat 

RVFSR X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

23 17.2 l Ballastmassor RVFSR X X X X ET ET X X X X X X I I ET ET ET ET 

24 17.2 m Säkerhet i elektriska 
system 

RVFSR X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

25 17.2 a, 
17.2 m, 
18.2 l 

Bränsletank RVFSR X X X X X X X X X X X X X X ET ET ET ET 

26 17.2 n Bakre skydd RVFSR ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET X X ET ET
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Nr Artikel Område Rättsakt MF 

Fordonskategori 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b 
(+) T4.2a T4.2b 

(+) T4.3a T4.3b Cirka Cb 
(++) Ra Rb Sa Sb 

27 17.2 o Sidoskydd RVFSR ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET X ET ET 

28 17.2 p Lastplattformar RVFSR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

29 17.2 q Bogseringsanord
ningar 

RVFSR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

30 17.2 r Däck RVFSR (grundad på ECE 
106 Am5 Sup6) 

X X X X X X X X X X X X ET ET X X X X 

31 17.2 s Stänkskyddsanord
ningar 

RVFSR Y ET X ET X ET X ET X ET X ET X ET ET ET X ET ET 

32 17.2 t Backväxel RVFSR X X X X X X X X X X X X X X ET ET ET ET 

33 17.2 u Band RVFSR ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET X X ET ET ET ET 

34 17.2 v Mekaniska kopp
lingsanordningar 

RVFSR X X X X X X X X X X X I I X X X X
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Nr Artikel Område Rättsakt MF 

Fordonskategori 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b 
(+) T4.2a T4.2b 

(+) T4.3a T4.3b Cirka Cb 
(++) Ra Rb Sa Sb 

35 18.2 a Överrullningsskydd RVCR (provningsrapport 
som alt. till den rapport 
som avser OECD-kod 3, i 
dess ändrade lydelse) 

X X ET ET ET ET ET ET X X X X ET ET ET ET ET ET 

36 18.2 a Överrullningsskydd 
(lagt band) 

RVCR (provningsrapport 
som alt. till den rapport 
som avser OECD-kod 8, i 
dess ändrade lydelse) 

ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET X X ET ET ET ET 

37 18.2 a Överrullningsskydd 
(statisk provning) 

RVCR (provningsrapport 
som alt. till den rapport 
som avser OECD-kod 4, i 
dess ändrade lydelse) 

X X ET ET ET ET ET ET X X X X X X ET ET ET ET 

38 18.2 a Överrullningsskydd, 
främre (smalspåriga 
traktorer) 

RVCR (provningsrapport 
som alt. till den rapport 
som avser OECD-kod 6, i 
dess ändrade lydelse) 

ET ET X X X X ET ET ET ET X X ET ET ET ET ET ET 

39 18.2 a Överrullningsskydd, 
bakre (smalspåriga 
traktorer) 

RVCR (provningsrapport 
som alt. till den rapport 
som avser OECD-kod 7, i 
dess ändrade lydelse) 

ET ET X X X X ET ET ET ET X X ET ET ET ET ET ET 

40 18.2 b Skydd mot fallande 
föremål 

RVCR (provningsrapport 
som alt. till den rapport 
som avser OECD-kod 10, 
i dess ändrade lydelse) 

X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET
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Nr Artikel Område Rättsakt MF 

Fordonskategori 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b 
(+) T4.2a T4.2b 

(+) T4.3a T4.3b Cirka Cb 
(++) Ra Rb Sa Sb 

41 18.2 c Passagerarsäten RVCR X X ET ET X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

42 18.2 d Bullernivå för 
föraren 

RVCR X X X X X X X X X X X X X X ET ET ET ET 

43 18.2 e Förarsäte och 
position 

RVCR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

44 18.2 f Förarutrymme, till
träde till förarsäte 

RVCR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

45 18.2 g Kraftuttag RVCR X X X X X X X X X X X X X X ET ET ET ET 

46 18.2 h Skydd av 
transmission 

RVCR X X X X X X X X X X X X X X ET ET ET ET 

47 18.2 i Fastsättningspunkter 
för säkerhetsbälten 

RVCR (provningsrapport 
som alt. till den rapport 
som avser OECD-koderna 
3, 4, 6, 7, 8; i dess 
ändrade lydelse) 

X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

48 18.2 j Säkerhetsbälten RVCR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET
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Nr Artikel Område Rättsakt MF 

Fordonskategori 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b 
(+) T4.2a T4.2b 

(+) T4.3a T4.3b Cirka Cb 
(++) Ra Rb Sa Sb 

49 18.2 k Skydd mot inträng
ande föremål 

RVCR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

50 18.2 l Avgassystem RVCR X X X X X X X X X X X X X X ET ET ET ET 

51 18.2 l, 
18.2 n, 
18.2 q, 
18.4 

Förarhandbok RVCR X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

52 18.2 o Reglage, framför allt 
anordningar för 
nödstopp och auto
matiskt stopp 

RVCR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

53 18.2 p Skydd mot andra 
mekaniska faror än 
dem som nämns i 
artikel 18.2 a, b, g, 
k, inbegripet skydd 
mot brott på rör 
som leder vätskor 
samt okontrollerade 
rörelser av fordonet 

RVCR X X X X X X X X X X X X I I Z Z X X
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Nr Artikel Område Rättsakt MF 

Fordonskategori 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b 
(+) T4.2a T4.2b 

(+) T4.3a T4.3b Cirka Cb 
(++) Ra Rb Sa Sb 

54 18.2 r, 
18.2 p 

Skydd och skydds
anordningar 

RVCR X X X X X X X X X X X X I I Z Z X X 

55 18.2 l, 
18.2 s, 
18.2 q, 
18.4 

Information, 
varningar och 
märkningar 

RVCR X X X X X X X X X X X X I I Z Z X X 

56 18.2 t Material och 
produkter 

RVCR Y X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

57 18.2 u Batterier RVCR Y X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

58 18.4 Nödutgång RVCR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET 

59 18.2 l, 
18.4 

Ventilations- och 
filtersystem i 
förarhytt 

RVCR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

60 18.4 Förbränningshastig
het på material i 
förarhytt 

RVCR X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET
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Nr Artikel Område Rättsakt MF 

Fordonskategori 

T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b 
(+) T4.2a T4.2b 

(+) T4.3a T4.3b Cirka Cb 
(++) Ra Rb Sa Sb 

61 19.2 a Utsläpp av förore
ningar 

REPPR (utsläppsetapper 
från 2000/25/EG och 
97/68/EG) 

X X X X X 
Om di
rektivet 
är till
lämp

ligt 

X 
Om di
rektivet 
är till
lämp

ligt 

X X X X X X X X ET ET ET ET 

62 19.2 b Bullernivå (externt) REPPR (gränsvärden enl. 
2009/63/EG) 

Y X X X X X X X X X X X X I I ET ET ET ET 

Teckenförklaring: 

(+) = Om en sådan underkategori skapats under den aktuella kategorin. 
(++) = Endast för de underkategorier som motsvarar dem i kategori T som markerats med bokstaven b. 
X = Tillämpligt. 
I = Samma som för T beroende på kategori. 
Y = Tillämplig akt för motorfordon godtas om likvärdig i enlighet med vad som anges i den delegerade akten. 
Z = Tillämplig endast för utbytbar dragen utrustning i kategori R på grund av att förhållandet mellan den högsta tekniskt tillåtna vikten inklusive last och vikten i olastat skick är lika med eller större än 3,0 (artikel 3, definition 9). 
NA = Ej tillämpligt. 
RVFSR = Föreskrift om krav på funktionssäkerhet för fordon (Regulation on Vehicle Functional Safety Requirements) (delegerad akt). 
RVCR = Föreskrift om krav på konstruktion av fordon (Regulation on Vehicle Construction Requirements) (delegerad akt). 
REPPR = Föreskrift om miljökrav och krav på framdrivningen (Regulation on Environmental and Propulsion Performance Requirements) (delegerad akt). 
RVBR = Föreskrift om krav på fordonsbromsar (Regulation on Vehicle Braking Requirements) (delegerad akt).
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BILAGA II 

GRÄNSER FÖR SMÅ SERIER 

Antalet enheter inom en typ som får tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas i bruk per år i varje medlemsstat 
får inte överskrida nedanstående antal för varje fordonskategori. 

Kategori Enheter (för varje typ) 

T 150 

C 50
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BILAGA III 

Jämförelsetabell 

(enligt artikel 76) 

Direktiv 2003/37/EG Den här förordningen 

Artikel 1 Artiklarna 1 och 2 

Artikel 2 Artikel 3 

Artikel 3 Artiklarna 20–23 

Artikel 4 Artiklarna 22, 24 och 26 

Artikel 5 Artiklarna 29–31 

Artikel 6 Artiklarna 33 och 34 

Artikel 7 Artiklarna 5, 38 och 40 

Artikel 8.1 
Artikel 8.2 

Artikel 38.2 
Artiklarna 35–37 och 39 

Artikel 9 Artikel 37 

Artikel 10 Artikel 39 

Artikel 11 Artiklarna 35 och 36 

Artikel 12 Artiklarna 49 och 50 

Artikel 13 Artiklarna 8 och 28 

Artikel 14 Artikel 24 

Artikel 15 Artiklarna 41–48 

Artikel 16 Artiklarna 41 och 44 

Artikel 17 Artikel 44 

Artikel 18 Artikel 48 

Artikel 19 Artiklarna 68, 70 och 71 

Artikel 20 Artikel 69 

Artikel 21 Artikel 5, artiklarna 57–67 

Artikel 22 — 

Artikel 23 — 

Artikel 24 — 

Artikel 25 — 

Artikel 26 —
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