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Nr 56
Bilaga 1

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

————————————————————————————
Krav, syBasdirektiv
stem, komponent eller
separat
teknisk enhet

Fordonskategorier
Motsvarande som kravet gäller
Ereglemente

- ändringsdirektiv

28. Åtgärder mot
luftförorenande utsläpp

97/24/EG
KAP. 5

Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse med
direktiv eller Ereglemente för

ny fordonstyp

ny
fordonstyp

L

17.6.1999

fordon
som tas i
bruk för
första
gången
17.6.2003

L

1.4.20033/
1.1.2006

1.7.20044/
1.1.2007

40

- 2002/51/EG2

2

47

Datum för ikraftträdande

fordon
som tas i
bruk för
första
gången
fordonet skall
motsvara Ereglementet 1993
(gäller inte fordon
i kategori L2 eller
L5 vars totalmassa
> 400 kg)

Från och med de första datumen för ikraftträdande skall gränsvärdena på rad A i tabellen i punkt
2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktivet tillämpas, och från och med de senare datumen gränsvärdena på rad B. De senare nämnda datumen tillämpas dock inte på kategorierna L5e och L7e. På
kategorierna L1e, L2e och L6e tillämpas från och med 1.7.2004 gränsvärdena i tabellens andra rad i
punkt 2.2.1.1.3 i bilaga I till kapitel 5 i direktivet.

Nr 56

Krav, syBasdirektiv
stem, komponent eller
separat
teknisk enhet

Fordonskategorier
Motsvarande som kravet gäller
Ereglemente

- ändringsdirektiv

- 2003/77/
EG 2a

L

151
Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse med
direktiv eller Ereglemente för

ny fordonstyp

ny
fordonstyp

4.9.2004/
1.1.20063a

fordon
som tas i
bruk för
första
gången
1.1.20074a

fordon
som tas i
bruk för
första
gången

————————————————————————————

2a

Tillämpas inte på kategorierna L1e, L2e och L6e.
För trial- och enduromotorcyklar är motsvarande datum 1.1.2004.
3a
Det första datumet för ikraftträdande skall tillämpas på fordon på vilka gränsvärdena på rad A i
tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktivet tillämpas, och det senare datumet skall
tillämpas på fordon på vilka gränsvärdena på rad B tillämpas. Det senare nämnda datumet tillämpas
dock inte på kategorierna L5e och L7e. På kategorierna L1e, L2e och L6e tillämpas från och med
1.7.2004 gränsvärdena på andra raden i tabellen i punkt 2.2.1.1.3 i bilaga I till kapitel 5 i direktivet.
4
För trial- och enduromotorcyklar är motsvarande datum 1.7.2005.
4a
Datumet för ikraftträdande skall tillämpas på fordon på vilka gränsvärdena på rad B i tabellen i
punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktivet tillämpas. Datumet tillämpas dock inte på kategorierna L5e och L7e.
3

————————————————————————————
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Nr 56

Bilaga 2
AVVIKELSE FRÅN KRAVEN I BILAGA 1 I FRÅGA OM FORDON I KATEGORI L
SOM TYPGODKÄNNS I SMÅ SERIER

————————————————————————————
Punkt

Område

Direktiv

28

Åtgärder mot luftförorenande utsläpp

97/24/EG
KAP. 5
- 2002/51/EG
- 2003/77/EG

Typgodkännande
i små serier
B

Registrerings- och
ändringsbesiktning
av fordon som typgodkänts i små serier
B

————————————————————————————
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