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Liite 1

I OSA
AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ
TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen käyttöön otetun tai otettavan M-,
N- ja O-luokan ajoneuvon tyyppihyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.
2. Jos tyyppihyväksyntä- tai vastaavuusvaatimuksen voimaantulopäivä on merkitty:
a) yhden direktiivin kohdalle;
b) direktiivin yhden muutoksen kohdalle;
c) direktiivin ja sen yhden tai useamman muutoksen alueelle; tai
d) useamman muutoksen alueelle,
sanottu direktiivi muutoksineen, muutos tai useammat muutokset tulevat voimaan ja niitä
sovelletaan sanotusta päivästä alkaen Suomessa tyyppihyväksyttävään tai rekisteröinti- tai
muutoskatsastettavaan ajoneuvoon.
3. Direktiiviä vastaavan E-säännön kohdalle ei ole merkitty säännön versiota eikä voimaantuloaikaa. Jos ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle ei ole myönnetty EY-tyyppihyväksyntää tai jos edellytetään vastaavuutta eikä tyyppihyväksyntää, sovelletaan sellaisen E-säännön version vaatimuksia, jotka vähintään vastaavat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana voimassa olevan direktiivin vaatimuksia.
4. Tässä taulukossa ja sen alaviitteissä ajoneuvon massalla ja ajoneuvon enimmäismassalla
tarkoitetaan sen suurinta teknisesti sallittua massaa kuormitettuna.
5. Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan
ilman kansallista sääntelyä.
6. Bulgarian ja Romanian Euroopan Unioniin liittymisen johdosta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla seuraavat direktiivit katsotaan täydennetyiksi direktiivin 2006/96/EY niihin
kohdistuvilla muutoksilla: 70/156/ETY, 2000/40/EY, 2001/56/EY, 2001/85/EY, 2005/66/EY,
70/157/ETY, 70/220/ETY, 70/221/ETY, 70/388/ETY, 71/127/ETY, 2003/97/EY,
71/320/ETY, 72/245/ETY, 74/61/ETY, 74/408/ETY, 74/483/ETY, 76/114/ETY, 76/757/ETY,
76/758/ETY, 76/759/ETY, 76/760/ETY, 76/761/ETY, 76/762/ETY, 77/538/ETY,
77/539/ETY, 77/540/ETY, 77/541/ETY, 2000/3/EY, 78/318/ETY, 78/932/ETY, 91/226/ETY
ja 95/28/EY.
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Vaatimus, järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi
tai EY-asetus

Vastaava
Esääntö

Ajoneuvoluokat,
joita vaatimus
koskee

- muutosdirektiivit

Voimaantulopäivä
Tyyppihyväksyntävaatimus
uudelle
ajoneuvotyypille

Vaatimus direktiiviä,
EY-asetusta tai E-sääntöä
vastaamisesta

ensi kertaa
uudelle
ensi kertaa
käyttöön
ajoneu- käyttöön otetotettavalle votyypille
tavalle ajoajoneuvolle
neuvolle
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1. Sallittu me- 70/157/ETY
lutaso ja pakokaasujärjes- 73/350/ETY
telmä
- 77/212/ETY

1993

51, 59 M, N
(varaosaäänenvaimen
nin)

- 81/334/ETY
- 84/372/ETY
- 84/424/ETY
- 89/491/ETY
- 92/97/ETY
(varaosaäänenvaimennin
ym.)21

1.10.1995

1.10.1996

- 96/20/EY

1.1.1997

ei koske

- 1999/101/EY

1.10.2000

ei koske

-2007/34/EY21a

6.7.2008

ei koske
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21

ETA-valtioissa valmistettujen ja niissä laillisesti säädetyt vaatimukset täyttävien varaosaäänenvaimentimien katsotaan vastaavan asetettuja vaatimuksia, vaikka niitä ei ole varustettu hyväksyntää osoittavalla merkinnällä.
21a
Ajoneuvohallintokeskus toimittaa direktiivin 2. artiklan testitiedot komissiolle 6. päivänä heinäkuuta
2008 ja 6. päivänä heinäkuuta 2010 välisenä aikana tehdyistä tyyppihyväksyntätesteistä.
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