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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och 
släpvagnar som dras av bilar; 

beslutade den 21 oktober 2013. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 10 § förordningen 

(1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet och 8 kap. 16 § fordons-

förordningen (2009:211) att 2 kap. 4, 5, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 25–30, 

32–35, 39, 42, 55, 57, 62–64 och 66 §§ ska ha följande lydelse. 

2 kap. 

4 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 

5 september 2007 om fastställande av ram för godkännande av motorfordon 

och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata 

tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon2. 

Kommissionens förordning (EG) nr 1060/2008 av den 7 oktober 2008 

om ersättning av bilagorna I, III, IV, VI, VII, XI och XV till Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om 

fastställande av ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till 

dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter 

som är avsedda för sådana fordon3. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 av den 14 

januari 2009 om typgodkännande av motorfordon med avseende på 

oskyddade trafikanter, om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upp-

hävande av direktiven 2003/103/EG och 2005/66/EG4. 

Kommissionens direktiv 2010/19/EU av den 9 mars 2010 om ändring av 

rådets direktiv 91/226/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/46/EG för att anpassa dessa till den tekniska utvecklingen på området 

 
1 Jfr rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv 
när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken Kroatiens 
anslutning (EUT L 158, 10.6.2013, s. 172, Celex 32013L0015). 
2 EUT L 263, 9.10.2007, s. 1 (Celex 32007L0046). 
3 EUT L 292, 31.10.2008, s. 1 (Celex 32008R1060). 
4 EUT L 35, 4.2.2009, s. 1 (Celex 32009R0078). 
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stänkskyddsanordningar på vissa typer av motorfordon och släpvagnar till 

dessa fordon5. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning6. 

5 § Rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning 

av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för 

motorfordon7. 

Kommissionens direktiv 81/334/EEG av den 13 april 1981 om en 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och 

avgassystemet för motorfordon8. 

Rådets direktiv 84/424/EEG av den 3 september 1984 om ändring av 

direktiv 70/157/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon9. 

Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17 juli 1989 om anpassning 

till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG, 70/220/EEG, 

72/245/EEG, 72/306/EEG, 80/1268/EEG och 80/1269/EEG om motor-

fordon10. 

Rådets direktiv 92/97/EEG av den 10 november 1992 om ändring av 

direktiv 70/157/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon11. 

Kommissionens direktiv 96/20/EG av den 27 mars 1996 om anpassning 

till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG med avseende 

på tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon12. 

Kommissionens direktiv 1999/101/EG av den 15 december 1999 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG om 

tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon13. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning14. 

Kommissionens direktiv 2007/34/EG av den 14 juni 2007 om ändring av 

rådets direktiv 70/157/EEG vad gäller tillåten ljudnivå och avgassystemet 

för motorfordon för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen15. 

 
5 EUT L 72, 20.3.2010, s. 17 (Celex 32010L0019). 
6 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
7 EGT L 042, 23.2.1970, s. 16 (Celex 31970L0157). 
8 EGT L 131, 18.5.1981, s. 6 (Celex 31981L0334). 
9 EGT L 238, 6.9.1984, s. 31 (Celex 31984L0424). 
10 EGT L 238, 15.8.1989, s. 43 (Celex 31989L0491). 
11 EGT L 371, 19.12.1992, s. 1 (Celex 31992L0097). 
12 EGT L 92, 13.4.1996, s. 23 (Celex 31996L0020). 
13 EGT L 334, 28.12.1999, s. 41 (Celex 31999L0101). 
14 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
15 EUT L 155, 15.6.2007, s. 49 (Celex 32007L0034). 
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Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning16. 

7 § Rådets direktiv 70/221/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle och bakre 

underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon17. 

Kommissionens direktiv 79/490/EEG av den 18 april 1979 om 

anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 70/221/EEG om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle 

och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa 

fordon18. 

Kommissionens direktiv 97/19/EG av den 18 april 1997 om anpassning 

till teknisk utveckling av rådets direktiv 70/221/EEG om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle och bakre 

underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon19. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/8/EG av den 20 mars 2000 

om ändring av rådets direktiv 70/221/EEG om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle och bakre 

underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon20. 

Kommissionens direktiv 2006/20/EG av den 17 februari 2006 om 

ändring av rådets direktiv 70/221/EEG när det gäller bränsletankar och 

bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 

för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen21. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning22. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning23. 

11 § Rådets direktiv 70/388/EEG av den 27 juli 1970 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon24. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning25. 

 
16 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
17 EGT L 76, 6.4.1970, s. 23 (Celex 31970L0221). 
18 EGT L 128, 26.5.1979, s. 22 (Celex 31979L0490). 
19 EGT L 125, 16.5.1997, s. 1 (Celex 31997L0019). 
20 EGT L 106, 3.5.2000, s. 7 (Celex 32000L0008). 
21 EGT L48, 18.2.2006, s. 16 (Celex 32006L0020). 
22 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
23 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
24 EGT L 176, 10.8.1970, s. 12 (Celex 31970L0388). 
25 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
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Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning26. 

13 § Rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av 

motorfordon och släpvagnar till dessa fordon27. 

Kommissionens direktiv 74/132/EEG av den 11 februari 1974 om en 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv av den 26 juli 

1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning 

på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon28. 

Kommissionens direktiv 75/524/EEG av den 25 juli 1975 om anpassning 

till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 

1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning 

på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon29. 

Kommissionens direktiv 79/489/EEG av den 18 april 1979 om en 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa 

kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon30. 

Kommissionens direktiv 85/647/EEG av den 23 december 1985 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa 

kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon31. 

Kommissionens direktiv 88/194/EEG av den 24 mars 1988 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa 

kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon32. 

Kommissionens direktiv 91/422/EEG av den 15 juli 1991 om anpassning 

till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärm-

ning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa 

kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon33. 

Kommissionens direktiv 98/12/EG av den 27 januari 1998 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa 

kategorier av motorfordon och släpfordon till dessa fordon34. 

Kommissionens direktiv 2002/78/EG av den 1 oktober 2002 om 

anpassning av den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om 

 
26 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
27 EGT L 202, 6.9.1971, s. 37 (Celex 31971L0320). 
28 EGT L 74, 193.1974, s. 7 (Celex 31974L0132). 
29 EGT L 236, 8.9.1975, s. 3 (Celex 31975L0524). 
30 EGT L 128, 26.5.1979, s. 12 (Celex 31979L0489). 
31 EGT L 380, 31.12.1985, s. 1 (Celex 31985L0647). 
32 EGT L 92, 9.4.1988, s. 47 (Celex 31988L0194). 
33 EGT L 233, 22.8.1991, s. 21 (Celex 31991L0422). 
34 EGT L 81, 18.3.1998, s. 1 (Celex 31998L0012). 
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tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa 

kategorier av motorfordon och släpfordon till dessa fordon35. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning36. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning37. 

14 § Rådets direktiv 72/245/EEG av den 20 juni 1972 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas 

av ottomotorer i motorfordon38. 

Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17 juli 1989 om anpassning 

till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG, 70/220/EEG, 

72/245/EEG, 72/306/EEG, 80/1268/EEG och 80/1269/EEG om motor-

fordon39. 

Kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31 oktober 1995 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/245/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radio-

störningar som orsakas av ottomotorer i motorfordon och om ändring av 

direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon40. 

Kommissionens direktiv 2004/104/EG av den 14 oktober 2004 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/245/EEG om 

radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon och om 

ändring av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlems-

staternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar 

till dessa fordon41. 

Kommissionens direktiv 2005/49/EG av den 25 juli 2005 om ändring, på 

grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 

72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos 

fordon och av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon42. 

Kommissionens direktiv 2005/83/EG av den 23 november 2005 om 

ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagorna 

I, VI, VII, VIII, IX och X till rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar 

(elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon43. 

 
35 EGT L 267, 4.10.2002, s. 23 (Celex 32002L0078). 
36 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
37 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
38 EGT L 152, 6.7.1972, s. 15 (Celex 31972L0245). 
39 EGT L 238, 15.8.1989, s. 43 (Celex 31989L0491). 
40 EGT L 266, 8.11.1995, s. 1 (Celex 31995L0054). 
41 EUT L 337, 13.11.2004, s. 13 (Celex 32004L0104). 
42 EUT L 194, 26.7.2005, s. 12 (Celex 32005L0049). 
43 EUT L 305, 24.11.2005, s. 32 (Celex 32005L0083). 
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Kommissionens direktiv 2006/28/EG av den 6 mars 2006 om ändring, på 

grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 

72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos 

fordon och av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlems-

staternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar 

till dessa fordon44. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning45. 

Kommissionens direktiv 2009/19/EG av den 12 mars 2009 om ändring 

för anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/245/EEG 

om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon46. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning47. 

17 § Rådets direktiv 74/61/EEG av den 17 december 1973 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för att 

förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon48. 

Kommissionens direktiv 95/56/EG av den 8 november 1995 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av i rådets direktiv 74/61/EEG om 

anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon49. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning50. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning51. 

19 § Rådets direktiv 74/408/EEG av den 22 juli 1974 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfast-

heten hos sätena och fästanordningarna för dessa)52. 

Rådets direktiv 81/577/EEG av den 20 juli 1981 om ändring av rådets 

direktiv 74/408/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

inredningsdetaljer i motorfordon (hållfasthet hos sätena och fästanord-

ningarna för dessa)53. 

Kommissionens direktiv 96/37/EG av den 17 juni 1996 om anpassning 

av den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 74/408/EEG om 

 
44 EUT L 65, 7.3.2006, s. 27 (Celex 32006L0028). 
45 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
46 EUT L 70, 14.3.2009, s. 17 (Celex 32009L0019). 
47 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
48 EGT L 38, 11.2.1974, s. 22 (Celex 31974L0061). 
49 EGT L 286, 29.11.1995, s. 1 (Celex 31995L0056). 
50 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
51 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
52 EGT L 221, 12.8.1974, s. 1 (Celex 31974L0408). 
53 EGT L 209, 29.7.1981, s. 34 (Celex 31981L0577). 
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tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i 

motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa)54. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/39/EG av den 7 september 

2005 om ändring av rådets direktiv 74/408/EEG om motorfordon vad avser 

säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd55. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning56. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning57. 

20 § Rådets direktiv 74/483/EEG av den 17 september 1974 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på 

motorfordon58. 

Kommissionens direktiv 79/488/EEG av den 18 april 1979 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 74/483/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på 

motorfordon59. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning60. 

Kommissionens direktiv 2007/15/EG av den 14 mars 2007 om ändring 

för anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga I till rådets direktiv 

74/483/ EEG med avseende på utskjutande delar på motorfordon61. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning62. 

22 § Rådets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och 

märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon63. 

Kommissionens direktiv 78/507/EEG av den 19 maj 1978 om anpassning 

till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/114/EEG om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt 

deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till 

dessa fordon64. 

 
54 EGT L 186, 25.7.1996, s. 28 (Celex 31996L0037). 
55 EUT L 255, 30.9.2005, s. 143 (Celex 32005L0039). 
56 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
57 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
58 EGT L 266, 2.20.1974, s. 4 (Celex 31974L0483). 
59 EGT L 128, 26.5.1979, s. 1 (Celex 31979L0488). 
60 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
61 EUT L 75, 15.3.2007, s. 21 (Celex 32007L0015). 
62 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
63 EGT L 24, 30.1.1976, s. 1 (Celex 31976L0114). 
64 EGT L 155, 13.6.1978, s. 31 (Celex 31978L0507). 
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Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning65. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning66. 

25 § Rådets direktiv 76/757/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar för motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon67. 

Kommissionens direktiv 97/29/EG av den 11 juni 1997 om anpassning 

till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/757/EEG angående reflexan-

ordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon68. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning69. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning70. 

26 § Rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sido-

positionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor på motorfordon 

och släpvagnar till dessa fordon71. 

Kommissionens direktiv 89/516/EEG av den 1 augusti 1989 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/758/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, 

främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor på 

motorfordon och släpvagnar till dessa fordon72. 

Kommissionens direktiv 97/30/EG av den 11 juni 1997 om anpassning 

till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/758/EEG om breddmarkerings-

lyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor 

för motorfordon och släpvagnar till dessa73. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning74. 

 
65 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
66 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
67 EGT L 262, 27.9.1976, s. 32 (Celex 31976L0757). 
68 EGT L 171, 30.6.1997, s. 11 (Celex 31997L0029). 
69 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096) 
70 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
71 EGT L 262, 27.9.1976, s. 54 (Celex 31976L0758). 
72 EGT L 265, 12.9.1989, s. 1 (Celex 31989L0516). 
73 EGT L 171, 30.6.1997, s. 25 (Celex 31997L0030). 
74 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
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Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning75. 

27 §  Rådets direktiv 76/759/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon76. 

Kommissionens direktiv 89/277/EEG av den 28 mars 1989 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/759/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för 

motorfordon och släpvagnar till dessa fordon77. 

Kommissionens direktiv 1999/15/EG av den 16 mars 1999 om 

anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/759/EEG när det 

gäller körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon78. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning79. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning80. 

28 § Rådets direktiv 76/760/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon81. 

Kommissionens direktiv 97/31 av den 11 juni 1997 om anpassning till 

teknisk utveckling av rådets direktiv 76/760/EEG angående bakre skylt-

lyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon82. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning83. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning84. 

29 § Rådets direktiv 76/761/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus eller 

halvljus och om elektriska glödlampor till dessa strålkastare85. 

 
75 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
76 EGT L 262, 27.9.1976, s. 71 (Celex 31976L0759). 
77 EGT L 109, 20.4.1989, s. 25 (Celex 31989L0277). 
78 EGT L 97, 12.4.1999, s. 14 (Celex 31999L0015). 
79 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
80 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
81 EGT L 262, 27.9.1976, s. 85 (Celex 31976L0760). 
82 EGT L 171, 30.6.1997, s. 49 (Celex 31997L0031). 
83 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
84 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
85 EGT L 262, 27.9.1976, s. 96 (Celex 31976L0761). 
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Kommissionens direktiv 89/517/EEG av den 1 augusti 1989 om en 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/761/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare 

för helljus eller halvljus och om elektriska glödlampor till dessa 

strålkastare86. 

Kommissionens direktiv 1999/17/EG av den 18 mars 1999 om 

anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/761/EEG när det 

gäller motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus och om elektriska 

glödlampor till dessa strålkastare87. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning88. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning89. 

30 § Rådets direktiv 76/762/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare för motorfordon  

och glödlampor för sådana strålkastare90. 

Kommissionens direktiv 1999/18/EG av den 18 mars 1999 om 

anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/762/EEG när det 

gäller dimstrålkastare för motorfordon och glödlampor för sådana strål-

kastare91. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning92. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning93. 

32 § Rådets direktiv 77/538/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släp-

vagnar till dessa fordon94. 

Kommissionens direktiv 89/518/EEG av den 1 augusti 1989 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/538/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för 

motorfordon och släpvagnar till dessa fordon95. 

 
86 EGT L 265, 12.9.1989, s. 15 (Celex 31989L0517). 
87 EGT L 97, 12.4.1999, s. 45 (Celex 31999L0017). 
88 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
89 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
90 EGT L 262, 27.9.76, s. 122 (Celex 31976L0762). 
91 EGT L 97, 12.4.1999, s. 82 (Celex 31999L0018). 
92 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
93 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
94 EGT L 220, 29.8.1977, s. 60 (Celex 31977L0538). 
95 EGT L 265, 12.9.1989, s. 24 (Celex 31989L0518). 
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Kommissionens direktiv 1999/14/EG av den 16 mars 1999 om 

anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 77/538/EEG när det 

gäller dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon96. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning97. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning98. 

33 § Rådets direktiv 77/539/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om backningsstrålkastare för motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon99. 

Kommissionens direktiv 97/32/EG av den 11 juni 1997 om anpassning 

till teknisk utveckling av rådets direktiv 77/539/EEG angående backnings-

strålkastare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon100. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av  

Bulgariens och Rumäniens anslutning101. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning102. 

34 § Rådets direktiv 77/540/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor på motorfordon103. 

Kommissionens direktiv 1999/16/EG av den 16 mars 1999 om 

anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 77/540/EEG när det 

gäller parkeringslyktor för motorfordon104. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning105. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning106. 

35 § Rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i 

motorfordon107. 

 
96 EGT L 97, 12.4.1999, s. 1 (Celex 31999L0014). 
97 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
98 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
99 EGT L 220, 29.8.1977, s. 72 (Celex 31977L0539). 
100 EGT L 171, 30.6.1997, s. 63 (Celex 31997L0032). 
101 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
102 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
103 EGT L 220, 29.8.1977, s. 83 (Celex 31977L0540). 
104 EGT L 97, 12.4.1999, s. 33 (Celex 31999L0016). 
105 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
106 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
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Rådets direktiv 81/576/EEG av den 20 juli 1981 om ändring av rådets 

direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon108. 

Kommissionens direktiv 82/319/EEG av den 2 april 1982 om anpassning 

till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållnings-

anordningar i motorfordon109. 

Kommissionens direktiv 90/628/EEG av den 30 oktober 1990 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fast-

hållningsanordningar i motorfordon110. 

Kommissionens direktiv 96/36/EG av den 17 juni 1996 om anpassning 

av den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om bilbälten 

och fasthållningsanordningar i motorfordon111. 

Kommissionens direktiv 2000/3/EG av den 22 februari 2000 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om 

bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon112. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/40/EG av den 7 september 

2005 om ändring av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i 

motorfordon113. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning114. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning115. 

39 § Rådets direktiv 78/318/EEG av den 21 december 1977 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem 

för motorfordon116. 

Kommissionens direktiv 94/68/EG av den 16 december 1994 om 

anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 78/318/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem 

för motorfordon117. 

                                                                                                   

 
107 EGT L 220, 29.8.1977, s. 95 (Celex 31977L0541). 
108 EGT L 209, 29.7.81, s. 32 (Celex 31981L0576). 
109 EGT L 139, 19.5.1982, s. 17 (Celex 31982L0319). 
110 EGT L 341, 6.12.1990, s. 1 (Celex 31990L0628). 
111 EGT L 178, 17.7.1996, s. 15 (Celex 31996L0036). 
112 EGT L 53, 25.2.2000, s. 1 (Celex 32000L0003). 
113 EUT L 255, 30.9.2005, s. 146 (Celex 32005L0040). 
114 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
115 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
116 EGT L 81, 28.3.1978, s. 49 (Celex 31978L0318). 
117 EGT L 354, 31.12.1994, s. 1 (Celex 31994L0068). 
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Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning118. 

42 § Rådets direktiv 78/932/EEG av den 16 oktober 1978 om tillnärmning 

av medlemsstaternas lagstiftning om huvudstöd på säten i motorfordon119. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning120. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning121. 

55 § Europaparlamentets och Rådets direktiv 94/20/EG av den 30 maj 

1994 om mekaniska kopplingsanordningar för motorfordon och för släp-

vagnar och deras fastsättande på dessa fordon122. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning123. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning124. 

57 § Europaparlamentets och Rådets direktiv 95/28/EG av den 24 oktober 

1995 om brinnegenskaperna hos material som används i inredningen till 

vissa kategorier av motorfordon125. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning126. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning127. 

62 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG av den 26 juni 

2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om främre underkörnings-

skydd för motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG128. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning129. 

 
118 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015) 
119 EGT L 325, 20.11.1978, s. 1 (Celex 31978L0932). 
120 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
121 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
122 EGT L 195, 29.7.1994, s. 1 (Celex 31994L0020). 
123 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
124 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
125 EGT L 281, 23.11.1995, s. 1 (Celex 31995L0028). 
126 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
127 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
128 EGT L 203, 10.8.2000, s. 9 (Celex 32000L0040). 
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Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning130. 

63 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG av den 27 

september 2001 om värmesystem för motorfordon och släpvagnar till dessa 

fordon, om ändring av rådet s direktiv 70/156/EEG och om upphävande av 

rådets direktiv 78/548/EEG131. 

Kommissionens direktiv 2004/78/EG av den 29 april 2004 om ändring av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG om värmesystem för 

motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och rådets direktiv 

70/156/EEG med syftet att anpassa dessa till den tekniska utvecklingen132. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning133. 

Kommissionens direktiv 2006/119/EG av den 27 november 2006 om 

ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2001/56/EG om värmesystem för motorfordon och 

släpvagnar till dessa fordon134. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning135. 

64 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG av den 20 

november 2001 om särskilda bestämmelser för fordon som används för 

personbefordran med mer än åtta säten utöver förarsätet och om ändring av 

direktiv 70/156/EEG och 97/27/EG136. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning137. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning138. 

66 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG av den 10 

november 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

typgodkännande av anordningar för indirekt sikt och av fordon försedda 

                                                                                                   

 
129 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
130 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
131 EGT L 292, 9.11.2001, s. 21 (Celex 32001L0056). 
132 EGT L 231, 30.6.2004, s. 69 (Celex 32004L0078). 
133 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
134 EUT L 330, 28.11.2006, s. 12 (Celex 32006L0119). 
135 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
136 EGT L 42, 13.2.2002, s. 1 (Celex 32001L0085). 
137 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
138 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
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med sådana anordningar, om ändring av direktiv 70/156/EEG och om 

upphävande av direktiv 71/127/EEG139. 

Kommissionens direktiv 2005/27/EG av den 29 mars 2005 om ändring 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG avseende till-

närmningen av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av anord-

ningar för indirekt sikt och av fordon försedda med sådana anordningar, för 

att anpassa till den tekniska utvecklingen140. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning141. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning142. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 10 december 2013. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Göran Eriksson 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 

 

 
139 EGT L 25, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32003L0097). 
140 EUT L 81, 30.3.2005, s. 44 (Celex 32005L0027). 
141 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096). 
142 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015). 
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