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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu 
á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (3) hefur 
nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum atriðum. Þar 
sem um frekari breytingar verður að ræða er réttast að 
endurútgefa hana til glöggvunar.

2) Að því varðar að koma á fót innri markaði Bandalagsins 
og starfsemi hans er við hæfi að viðurkenningaraðferð 
Bandalagsins sem byggir á meginreglunni um 
algjöra samhæfingu komi í stað viðurkenningarkerfa 
aðildarríkjanna.

3) Tæknilegar kröfur sem gilda um kerfi, íhluti, aðskildar 
tæknieiningar og ökutæki skulu samræmdar og 
tilgreindar í stjórnvaldsfyrirmælum. Í þessum stjórnvalds-  

 fyrirmælum skal einkum leitast við að tryggja öflugt 
umferðaröryggi, öfluga heilsuvernd, umhverfisvernd, 
orkunýtni og öfluga vernd gegn óheimilli notkun.

4) Með tilskipun ráðsins 92/53/EBE frá 18. júní 1992 
um breytingu á tilskipun 70/156/EBE um samræmingu 
laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á 
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (4), var 
beiting gerðarviðurkenningaraðferðar Bandalagsins fyrir 
ökutæki í heild takmörkuð við ökutæki í ökutækjaflokki 
M1. Til að koma hinum innri markaði endanlega á og til 
að tryggja eðlilega starfsemi hans skal gildissvið þessarar 
tilskipunar samt sem áður taka til allra flokka ökutækja 
svo framleiðendur geti með gerðarviðurkenningu 
Bandalagsins nýtt sér kosti innri markaðarins.

5) Til að gera framleiðendum kleift að aðlagast nýju 
samhæfðu aðferðunum skal þeim veittur hæfilegur frestur 
áður en gerðarviðurkenning Bandalagsins fyrir ökutæki 
verður lögboðin fyrir ökutæki í öðrum flokkum en 
M1 og smíðuð eru í einu þrepi. Lengri frest þarf fyrir 
ökutæki í öðrum flokkum en M1 sem þarfnast fjölþrepa 
gerðarviðurkenningar vegna þess að sú aðferð tekur til 
framleiðenda yfirbygginga sem munu þurfa að öðlast 
nægilega reynslu á því sviði svo hægt sé að beita 
nauðsynlegum aðferðum með réttum hætti. Vegna þess 
hve mikilvægt öryggi ökutækja í flokki M2 og M3 er, er 
hinsvegar nauðsynlegt að þessi ökutæki uppfylli tæknilegar 
kröfur samræmdu tilskipananna á aðlögunartímabilinu 
meðan að landsbundin gerðarviðurkenning er enn í gildi 
til að gera framleiðendum kleift að öðlast reynslu af 
EB-gerðarviðurkenningu ökutækja.

TILSkIPUN EvRóPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2007/46/EB

frá 5. september 2007

um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og 
aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (*)

(rammatilskipun) 

2012/EES/19/05

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2012 frá 10. febrúar 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 108, 30.4.2004, bls. 29.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 11. febrúar 2004 (Stjtíð. ESB C 97 E, 22.4.2004, 

bls. 370), sameiginleg afstaða ráðsins frá 11. desember 2006 (Stjtíð. ESB 
C 64 E, 20.3.2007, bls. 1), afstaða Evrópuþingsins frá 10. maí 2007 (hefur 
enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 23. júlí 
2007.

(3) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 (Stjtíð. ESB L 171, 
29.6.2007, bls. 1). (4) Stjtíð. EB L 225, 10.8.1992, bls. 1.
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6) Fram að þessu hafa framleiðendur, sem framleiða 
ökutæki í litlum framleiðsluröðum, ekki notið ávinnings 
af innri markaðinum nema að hluta til. Reynslan hefur 
sýnt að bæta mætti verulega umferðaröryggi og um-
hverfisvernd ef ökutæki sem framleidd eru í litlum 
framleiðsluröðum væru alfarið felld undir gerðar-
viðurkenningarkerfi Bandalagsins fyrir ökutæki og 
byrjað væri á ökutækjum í flokki M1. 

7) Til að koma í veg fyrir misnotkun skal einfölduð máls-
meðferð fyrir ökutæki sem framleidd eru í litlum fram-
leiðsluröðum takmörkuð við tilvik þar sem um afar tak-
markaða framleiðslu er að ræða. Þar af leiðandi er nauð-
synlegt að skilgreina nánar hugtakið lítil framleiðsluröð 
með tilliti til fjölda framleiddra ökutækja. 

8) Mikilvægt er að mæla fyrir um ráðstafanir sem gera 
kleift að viðurkenna ökutæki hvert fyrir sig svo nægur 
sveigjanleiki sé í fjölþrepa gerðarviðurkenningarkerf-
inu. Þar til samræmdum, sértækum ákvæðum Banda-
lagsins hefur verið komið á skal aðildarríkjum áfram 
heimilt að veita einstakar viðurkenningar í samræmi við 
landsreglur sínar. 

9) Þar til gerðarviðurkenningaraðferðum Bandalagsins 
fyrir ökutæki verður beitt á aðra flokka ökutækja en M1 
skal aðildarríkjum áfram heimilt að veita landsbundnar 
gerðarviðurkenningar fyrir ökutæki og mæla skal fyrir 
um bráðabirgðaákvæði í samræmi við það. 

10) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari 
tilskipun skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er falið (1). 

11) Með ákvörðun ráðsins 97/836/EB (2) gerðist Bandalagið 
aðili að samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu um samþykkt samræmdra tækniforskrifta 
fyrir ökutæki á hjólum, búnað og hluti sem heimilt er að 
festa og/eða nota í ökutæki á hjólum og gekk að skilyrð-
unum fyrir gagnkvæmri viðurkenningu viðurkenninga 
sem eru veittar á grundvelli þessara forskrifta (endur-
skoðaður samningur frá 1958). 

Af þessum sökum skulu reglugerðir efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, sem Bandalagið er 
aðili að samkvæmt ákvörðuninni, og breytingar á 
reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu, sem Bandalagið hefur þegar gerst aðili að, 
teknar upp í gerðarviðurkenningaraðferð Bandalagsins 
annaðhvort sem kröfur fyrir EB-gerðarviðurkenningu 
ökutækja eða sem annar valkostur við gildandi lög 
Bandalagsins. Ef Bandalagið ákveður með ákvörðun 
ráðsins að reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu skuli verða hluti af 

 ________  
(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðuninni var breytt með 

ákvörðun 2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11). 
(2) Stjtíð. EB L 346, 17.12.1997, bls. 78. 

gerðarviðurkenningaraðferð Bandalagsins fyrir ökutæki 
og koma í stað gildandi laga Bandalagsins skal 
framkvæmdastjórninni veitt umboð til að gera 
nauðsynlegar breytingar á þessari tilskipun. Þar eð 
þessar ráðstafanir eru almenns eðlis og þeim er ætlað að 
breyta veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar eða þær 
felast í því að veigalitlum þáttum er bætt við hana skulu 
þær samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð 
með grannskoðun sem kveðið er á um í 5. gr. a í 
ákvörðun 1999/468/EB. 

12) Í þágu betri reglusetningar og einföldunar og til að 
komast hjá því að þurfa stöðugt að uppfæra gildandi 
löggjöf Bandalagsins hvað viðkemur tækniforskriftum 
skal vera mögulegt að láta þessa tilskipun, eða sértil-
skipanir og sérreglugerðir, vísa til gildandi alþjóðlegra 
staðla og reglna án þess þær séu birtar innan lagaramma 
Bandalagsins. 

13) Til að tryggja að aðferðinni við eftirlit með samræmi 
framleiðslu, sem er einn af hornsteinum gerðarviður-
kenningarkerfis Bandalagsins, sé beitt á réttan hátt og 
að hún gegni hlutverki sínu skal reglulegt eftirlit haft 
með framleiðendum af hálfu lögbærs yfirvalds eða 
tækniþjónustu með tilskilin réttindi sem tilnefnd er í 
þeim tilgangi. 

14) Meginmarkmiðið með löggjöfinni um viðurkenningu 
ökutækja er að tryggja að ný ökutæki, íhlutir og 
aðskildar tæknieiningar sem sett eru á markað uppfylli 
kröfur um öflugt öryggi og öfluga umhverfisvernd. 
Ísetning tiltekinna hluta eða búnaðar eftir að ökutæki 
hafa verið sett á markað eða tekin í notkun skal ekki 
vinna gegn þessu markmiði. Grípa skal til viðeigandi 
ráðstafana til að ganga úr skugga um að viðurkenning-
aryfirvald hafi eftirlit með hlutum eða búnaði, sem hægt 
er að setja í ökutæki og getur dregið verulega úr virkni 
kerfa sem eru nauðsynleg hvað varðar öryggi eða 
umhverfisvernd, áður en hluturinn eða búnaðurinn er 
boðinn til sölu. Þessar ráðstafanir skulu samanstanda af 
tæknilegum ákvæðum varðandi kröfurnar sem þessir 
hlutir eða búnaður verða að uppfylla. 

15) Þessar ráðstafanir skulu aðeins gilda um takmarkaðan 
fjölda hluta eða búnaðar. Taka skal saman skrá yfir 
slíka hluti eða búnað og kröfur sem fylgja í kjölfarið að 
höfðu samráði við hagsmunaaðila. Við samantekt skrár-
innar skal framkvæmdastjórnin hafa samráð við hags-
munaaðila á grundvelli skýrslu og leitast við að skapa 
hæfilegt jafnvægi á milli krafna sem lúta annars vegar 
að umferðaröryggi og umhverfisvernd og hins vegar að 
hagmunum neytenda, framleiðenda og dreifingaraðila í 
því skyni að viðhalda samkeppni á eftirmarkaði. 
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16) Skrána yfir hluti og búnað, mikilvægustu kerfin sem um 
er að ræða sem og prófunar- og framkvæmdarráð-
stafanir skal ákvarða í samræmi við ákvörðun 
1999/468/EB. Þar eð þessar ráðstafanir eru almenns 
eðlis og þeim er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 
þessarar tilskipunar eða þær felast í því að veigalitlum 
þáttum er bætt við hana skulu þær samþykktar í sam-
ræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem 
kveðið er á um í 5. gr. a í þeirri ákvörðun. 

17) Tilskipun þessi telst vera safn sérstakra öryggiskrafna í 
skilningi 2. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2001/95/EB frá 3. desember 2001 um öryggi 
vöru (1), sem mælir fyrir um sértækar kröfur um vernd 
heilbrigðis og öryggis neytenda. Því er mikilvægt að 
setja ákvæði til að tryggja að ef alvarleg hætta steðjar að 
neytendum frá ökutæki sem rekja má til beitingar 
þessarar tilskipunar eða þeirra stjórnvaldsfyrirmæla sem 
skráð eru í IV. viðauka, hafi framleiðandi gripið til skil-
virkra verndarráðstafana, þ.m.t. innköllun ökutækja. 
Viðurkenningaryfirvöld skulu því geta metið hvort 
fyrirhugaðar ráðstafanir séu fullnægjandi eða ekki. 

18) Mikilvægt er að framleiðendur veiti eigendum ökutækja 
viðeigandi upplýsingar til að koma í veg fyrir mis-
notkun öryggisbúnaðar. Rétt þykir að bæta ákvæðum 
þar að lútandi við í þessa tilskipun. 

19) Einnig er mikilvægt að framleiðendur búnaðar hafi 
aðgang að tilteknum upplýsingum sem aðeins eru fáan-
legar frá framleiðendum ökutækja, nánar tiltekið þeim 
tæknilegu upplýsingum, þ.m.t. teikningar, sem nauð-
synlegar eru til þróunar hluta fyrir eftirmarkað. 

20) Þá er einnig mikilvægt að framleiðendur veiti sjálf-
stæðum rekstraraðilum greiðan aðgang að upplýsingum 
til að tryggja að viðgerðir og viðhald á ökutækjum fari 
fram á markaði þar sem full samkeppni ríkir. Þessar 
upplýsingakröfur hafa hingað til verið teknar upp í 
löggjöf Bandalagsins, einkum reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 715/2007 frá 20. júní 2007 um 
gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til 
losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 
5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald ökutækja (2), á þeim grundvelli að 
framkvæmdastjórnin muni leggja fram skýrslu eigi síðar 
en fjórum árum eftir gildistöku þeirrar reglugerðar um 
starfrækslu aðgangskerfisins að því er varðar upp-
lýsingar um viðgerðir og viðhald ökutækja og fjalla um 
hvort rétt sé að steypa öllum ákvæðum um aðgang að 
slíkum upplýsingum saman í einn texta, innan breyttrar 
rammatilskipunar um gerðarviðurkenningu. 

 ________  
(1) Stjtíð. EB L 11, 15.1.2002, bls. 4. 
(2) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1. 

21) Til þess að einfalda og hraða málsmeðferð skal sam-
þykkja ráðstafanir til framkvæmdar sértilskipununum 
eða sérreglugerðunum sem og ráðstafanir til að laga 
viðaukana við þessa tilskipun og sértilskipanirnar eða 
sérreglugerðirnar að framförum, einkum á sviði vísinda 
og tækni, í samræmi við ákvörðun 1999/468/EB. Þar eð 
þessar ráðstafanir eru almenns eðlis og þeim er ætlað að 
breyta veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar, eða 
sértilskipananna eða sérreglugerðanna, eða þær felast í 
því að nýjum veigalitlum þáttum er bætt við, skulu þær 
samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með 
grannskoðun sem kveðið er á um í 5. gr. a í þeirri 
ákvörðun. Sama málsmeðferð skal gilda um nauð-
synlega aðlögun vegna gerðarviðurkenningar ökutækja 
sem ætluð eru fyrir fatlaða. 

22) Reynslan sýnir að grípa geti þurft tafarlaust til 
viðeigandi ráðstafana til að tryggja vegfarendum betri 
vernd þegar í ljós hafa komið annmarkar í gildandi 
löggjöf. Í slíkum brýnum tilvikum skulu nauðsynlegar 
breytingar á sértilskipunum eða sérreglugerðum sam-
þykktar í samræmi við ákvörðun 1999/468/EB. Þar eð 
þessar ráðstafanir eru almenns eðlis og þeim er ætlað að 
breyta veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar eða 
sértilskipananna eða sérreglugerðanna, eða þær felast í 
því að nýjum veigalitlum þáttum er bætt við skulu þær 
samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með 
grannskoðun sem kveðið er á um í 5. gr. a í þeirri 
ákvörðun. 

23) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði 
þessarar tilskipunar, nánar tiltekið að koma á innri 
markaði með því að innleiða skyldubundið gerðar-
viðurkenningarkerfi fyrir alla flokka ökutækja, og því 
markmiði verður betur náð á vettvangi Bandalagsins 
vegna þess hve aðgerðin er umfangsmikil er Banda-
laginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við 
dreifræðisregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. 
sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og 
hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en 
nauðsyn krefur í þessari tilskipun til að ná þessu 
markmið. 

24) Skyldan að taka þessa tilskipun upp í landslög skal tak-
markast við þau ákvæði sem fela í sér verulega breyt-
ingu, samanborið við fyrri tilskipanir. Skyldan að lög-
leiða óbreyttu ákvæðin er fyrir hendi í fyrri tilskip-
ununum. 

25) Í samræmi við 34. gr. samstarfssamningsins milli stofn-
ana um betri lagasetningu (3), eru aðildarríkin hvött til 
að taka saman, bæði í eigin þágu og í þágu Banda-
lagsins, eigin töflur sem sýna, eftir því sem við verður 
komið, samsvörun milli þessarar tilskipunar og ráðstaf-
ana til að lögleiða hana og að birta þær. 

 ________  
(3) Stjtíð. ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1. 
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26) Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna að því er varðar fresti til lögleiðingar og 
beitingar tilskipananna sem eru tilgreindar í B-hluta 
XX. viðauka. 

27) Kröfurnar í þessari tilskipun eru í samræmi við megin-
reglurnar í aðgerðaáætluninni sem ber heitið „Einföldun 
og umbætur á lagaumhverfinu“. 

28) Einkum er mikilvægt að framtíðarráðstafanir, sem 
lagðar eru til á grundvelli þessarar tilskipunar, eða 
aðferðir, sem koma til framkvæmda á grundvelli 
hennar, samrýmist þessum meginreglum sem fram-
kvæmdastjórnin hefur ítrekað í orðsendingu sinni um 
Samkeppnisvænt eftirlitskerfi fyrir ökutæki á 21. 
öldinni, 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni 

Í þessari tilskipun er komið á samhæfðum ramma sem 
inniheldur stjórnsýsluákvæði og almennar tæknilegar kröfur 
um viðurkenningu allra nýrra ökutækja, sem falla undir 
gildissvið hennar, og kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga 
sem ætlaðar eru fyrir þessi ökutæki með það í huga að greiða 
fyrir skráningu þeirra og sölu og því að þau séu tekin í notkun 
í Bandalaginu. 

Í þessari tilskipun eru einnig sett ákvæði um sölu og að taka í 
notkun hluti og búnað sem ætlaðir eru fyrir ökutæki sem 
viðurkennd eru í samræmi við þessa tilskipun. 

Mæla skal fyrir um sértækar tæknilegar kröfur varðandi smíði 
og virkni ökutækja til beitingar þessari tilskipun í stjórnvalds-
fyrirmælum en tæmandi skrá yfir þau er sett fram í 
IV. viðauka. 

2. gr. 

Gildissvið 

1. Þessi tilskipun gildir um gerðarviðurkenningu ökutækja, 
sem eru hönnuð og smíðuð í einu eða fleiri þrepum og ætluð 
eru til aksturs á vegum, og um kerfi, íhluti og aðskildar tækni-
einingar sem eru hönnuð og smíðuð fyrir slík ökutæki. 

Hún gildir einnig um einstaka viðurkenningu slíkra ökutækja. 

Þessi tilskipun gildir einnig um hluti og búnað sem ætlaður er 
í ökutæki sem falla undir þessa tilskipun. 

2. Þessi tilskipun gildir ekki um gerðarviðurkenningu eða 
einstaka viðurkenningu á eftirfarandi ökutækjum: 

a) dráttarvélum fyrir landbúnað eða skógrækt, eins og þær 
eru skilgreindar í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/37/EB frá 26. maí 2003 um gerðarviðurkenningu á 
dráttarvélum fyrir landbúnað eða skógrækt, eftirvögnum 
þeirra og útskiptanlegum, dregnum tækjum ásamt kerfum 
þeirra, íhlutum og aðskildum tæknieiningum 1, og eftir-
vögnum sem eru hannaðir og smíðaðir sérstaklega til að 
vera dregnir af þeim, 

b) fjórhjólum, eins og þau eru skilgreind í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/24/EB frá 18. mars 2002 
um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum á 
tveimur eða þremur hjólum 2, 

c) ökutækjum á beltum. 

3. Gerðarviðurkenning eða einstök viðurkenning samkvæmt 
þessari tilskipun er valkvæð fyrir eftirfarandi ökutæki: 

a) ökutæki sem eru hönnuð og smíðuð aðallega til notkunar á 
byggingarsvæðum eða í grjótnámum, höfnum eða 
flugvöllum, 

b) ökutæki sem eru hönnuð eða smíðuð fyrir her, 
almannavarnir, slökkvilið og liðsafla, sem sér um að halda 
uppi allsherjarreglu, 

c) færanlegar vélar, 

að því marki sem þessi ökutæki uppfylla kröfurnar í þessari 
tilskipun. Slík valkvæð viðurkenning skal vera með fyrirvara 
um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/42/EB frá 17. maí um vélarbúnað 3. 

4. Einstök viðurkenning samkvæmt þessari tilskipun er 
valkvæð fyrir eftirfarandi ökutæki: 

a) ökutæki sem eingöngu eru ætluð til kappaksturs á vegum, 

b) frumgerðir ökutækja, sem notaðar eru á vegum á ábyrgð 
framleiðanda í tengslum við sérstaka prófunaráætlun, að 
því tilskyldu að þær hafi verið hannaðar og smíðaðar sér-
staklega í þeim tilgangi. 

 ________  
(1) Stjtíð. ESB L 171, 9.7.2003, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun ráðsins 2006/96/EB (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 81). 
(2) Stjtíð. EB L 124, 9.5.2002, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun ráðsins 2006/96/EB. 
(3) Stjtíð. ESB L 157, 9.6.2006, bls. 24. 
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3. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun, og í þeim stjórnvaldsfyrirmælum sem talin 
eru upp í IV. viðauka ef ekki er kveðið á um annað í þeim, er 
merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1. „stjórnvaldsfyrirmæli“: sértilskipun eða sérreglugerð eða 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu sem fylgja með í viðauka við endurskoðaða 
samninginn frá 1958, 

2. „sértilskipun eða sérreglugerð“: tilskipun eða reglugerð 
sem talin er upp í I. hluta IV. viðauka. Þetta hugtak tekur 
einnig til framkvæmdargerða þeirra, 

3. „gerðarviðurkenning“: aðferð aðildarríkis til að votta að 
gerð ökutækis, kerfis, íhlutar eða aðskilinnar 
tæknieiningar uppfylli viðkomandi stjórnsýsluákvæði og 
tæknilegar kröfur, 

4. „landsbundin gerðarviðurkenning“: gerðarviðurkenningar-
aðferð sem mælt er fyrir um í landslögum aðildarríkis, og 
takmarkast gildi slíkrar viðurkenningar við yfirráðasvæði 
aðildarríkisins, 

5. „EB-gerðarviðurkenning“: aðferð aðildarríkis til að votta 
að gerð ökutækis, kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tækni-
einingar uppfylli viðkomandi stjórnsýsluákvæði og viðeig-
andi tæknilegar kröfur í þessari tilskipun og stjórnvalds-
fyrirmælunum sem talin eru upp í IV. eða XI. viðauka, 

6. „einstök viðurkenning“: aðferð aðildarríkis til að votta að 
tiltekið ökutæki, hvort sem það er sérstakt eða ekki, upp-
fylli viðkomandi stjórnsýsluákvæði og tæknilegar kröfur, 

7. „fjölþrepa gerðarviðurkenning“: aðferð eins eða fleiri 
aðildarríkja til að votta hvort ófullbúin gerð ökutækis eða 
gerð ökutækis, sem er fullbúið í áföngum, eftir því á 
hvaða smíðaþrepi ökutækið er, uppfylli viðeigandi stjórn-
sýsluákvæði og tæknilegar kröfur þessarar tilskipunar, 

8. „gerðarviðurkenning í áföngum“: aðferð við gerðar-
viðurkenningu ökutækis þar sem safnað er í áföngum 
öllum EB-gerðarviðurkenningarvottorðum fyrir þau kerfi, 
íhluti og aðskildar tæknieiningar sem tengjast ökutækinu 
og leiðir á lokaþrepinu til viðurkenningar ökutækisins í 
heild, 

9. „gerðarviðurkenning í einum áfanga“: aðferð sem felst í 
viðurkenningu ökutækisins í heild sinni í einni aðgerð, 

10. „blönduð gerðarviðurkenning“: aðferð við gerðarviður-
kenningu í áföngum þar sem viðurkenning eins eða fleiri 
kerfa er veitt á lokaþrepi viðurkenningar ökutækisins í 
heild án þess að nauðsynlegt sé að gefa út EB-gerðar-
viðurkenningarvottorð fyrir þau kerfi, 

11. „vélknúið ökutæki“: aflknúið ökutæki sem gengur fyrir 
eigin afli, er með a.m.k. fjögur hjól, er fullbúið, fullbúið í 
áföngum eða ófullbúið, hannað fyrir hámarkshraða sem er 
yfir 25 km/klst., 

12. „eftirvagn“: ökutæki á hjólum sem er ekki sjálfknúið en er 
hannað og smíðað til þess að vera dregið af vélknúnu 
ökutæki, 

13. „ökutæki“: vélknúið ökutæki eða eftirvagn þess eins og 
skilgreint er í 11. og 12. lið, 

14. „fjölknúið ökutæki“: ökutæki sem hefur a.m.k. tvo mis-
munandi orkubreyta og tvö mismunandi orkugeymslukerfi 
(á ökutækinu) til að knýja það, 

15. „fjölknúið rafökutæki“: fjölknúið ökutæki sem dregur þá 
orku sem knýr það úr báðum eftirtöldum safnorku-
gjöfum/aflgjöfum í ökutækinu: 

– nýtanlegu eldsneyti, 

– safnbúnaði fyrir raforku/-afl (t.d. rafgeymir, þéttir, 
sveifluhjól/rafall, o.s.frv.), 

16. „færanlegar vélar“: sjálfknúið ökutæki sem er sérstaklega 
hannað og smíðað sem vinnuvél og sökum smíða-
eiginleika þess hentar ekki til farþega- eða vöruflutninga. 
Vélar sem festar eru á undirvagn fyrir vélknúin ökutæki 
skulu ekki teljast færanlegar vélar, 

17. „gerð ökutækis“: ökutæki í tilteknum flokki sem eru ekki 
frábrugðin með tilliti til þeirra grundvallaratriða sem 
tilgreind eru í B-þætti II. viðauka. Innan gerðar ökutækis 
geta verið afbrigði og útfærslur eins og skilgreint er í B-
þætti II. viðauka, 

18. „grunnökutæki“: ökutæki sem notað er á fyrsta þrepi 
fjölþrepa gerðarviðurkenningar, 

19. „ófullbúið ökutæki“: ökutæki sem vantar eitt þrep hið 
minnsta til að geta talist fullbúið og uppfyllir viðeigandi 
tæknilegar kröfur þessarar tilskipunar, 

20. „ökutæki fullbúið í áföngum“: ökutæki sem búið er að fara 
í gegnum öll þrep fjölþrepa gerðarviðurkenningar og upp-
fyllir allar viðeigandi tæknilegar kröfur þessarar tilskip-
unar, 

21. „fullbúið ökutæki“: ökutæki sem þarf ekki að vera 
fullbúið í áföngum til að uppfylla viðeigandi tæknilegar 
kröfur þessarar tilskipunar, 

22. „síðasta ökutæki gerðar“: ökutæki sem er hluti af birgðum 
sem ekki er hægt að skrá, selja eða taka í notkun vegna 
þess að nýjar tæknilegar kröfur hafa tekið gildi sem öku-
tækið hefur ekki verið viðurkennt samkvæmt, 
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23. „kerfi“: samstæður búnaðar sem sameiginlega gegna 
sérstöku hlutverki eða hlutverkum í ökutæki, og verður að 
uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í einhverjum af 
stjórnvaldsfyrirmælunum, 

24.  „íhlutur“: búnaður sem verður að uppfylla kröfur 
stjórnvaldsfyrirmæla og sem er ætlaður til að vera hluti af 
ökutæki og sem má gerðarviðurkenna einan og sér óháð 
ökutæki ef skýrt er kveðið á um það í stjórnvaldsfyrir-
mælunum, 

25. „aðskilin tæknieining“: búnaður sem verður að uppfylla 
kröfur stjórnvaldsfyrirmæla og sem er ætlaður til að vera 
hluti af ökutæki og sem má gerðarviðurkenna sérstaklega 
en einungis í tengslum við eina eða fleiri tilteknar gerðir 
ökutækis ef skýrt er kveðið á um það í stjórnvaldsfyrir-
mælunum, 

26. „upprunalegir hlutir eða búnaður“: hlutir eða búnaður sem 
eru framleiddir í samræmi við framleiðsluforskriftir og -
staðla framleiðanda ökutækisins fyrir framleiðslu hluta 
eða búnaðar til notkunar við samsetningu ökutækisins sem 
um ræðir. Þetta á einnig við um hluti eða búnað sem er 
framleiddur á sömu framleiðslulínu og þessir hlutir eða 
búnaður. Gert er ráð fyrir, nema annað sé sannað, að hlut-
irnir séu upprunalegir hlutir ef framleiðandinn vottar að 
hlutirnir séu af samsvarandi gæðum og íhlutirnir, sem eru 
notaðir í samsetningu á viðkomandi ökutæki og séu fram-
leiddir í samræmi við framleiðsluforskriftir og -staðla 
framleiðanda ökutækisins, 

27. „framleiðandi“: einstaklingur eða aðili sem er ábyrgur 
gagnvart viðurkenningaryfirvaldinu fyrir öllum þáttum 
gerðarviðurkenningar- eða heimildarferlisins svo og fyrir 
samræmi framleiðslunnar. Einstaklingurinn eða aðilinn 
þarf ekki að taka beinan þátt í öllum þrepum í smíði öku-
tækisins, kerfisins, íhlutarins eða aðskildu tæknieiningar-
innar sem háð er gerðarviðurkenningu, 

28. „fulltrúi framleiðanda“: einstaklingur eða lögaðili með 
staðfestu í Bandalaginu sem framleiðandi útnefnir á við-
eigandi hátt sem fulltrúa sinn gagnvart viðurkenningar-
yfirvaldinu og kemur fram fyrir hans hönd í málum sem 
þessi tilskipun tekur til og þar sem vísað er til hugtaksins 
„framleiðandi“ ber að skilja það sem framleiðanda eða 
fulltrúa hans, 

29. „viðurkenningaryfirvald“: yfirvald í aðildarríki sem hefur 
valdsvið sem nær til allra þátta gerðarviðurkenningar 
ökutækis, kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar eða 
nær til einstakrar viðurkenningar ökutækis, heimildar-
ferlisins, að gefa út og afturkalla, ef við á, viðurkenningar-
vottorð, að vera tengiliður við viðurkenningaryfirvöld í 
hinum aðildarríkjunum, að tilnefna tækniþjónustu og að 
tryggja að framleiðandinn uppfylli skyldur sínar varðandi 
samræmi framleiðslunnar, 

30. „lögbært yfirvald“: annaðhvort viðurkenningaryfirvald eða 
tilnefnt yfirvald eða faggildingarstofa sem starfar fyrir 
þeirra hönd skv. 42. gr., 

31. „tækniþjónusta“: stofnun eða aðili sem er tilnefndur af 
viðurkenningaryfirvaldi aðildarríkis sem prófunarstofa til 
að annast prófanir eða sem samræmismatsaðili til að fram-
kvæma frummat og aðrar prófanir eða skoðanir fyrir hönd 
viðurkenningaryfirvaldsins sem viðurkenningaryfirvaldið 
sjálft getur framkvæmt, 

32. „sýndarprófunaraðferð“: tölvuhermun, þ.m.t. útreikningar 
sem sýna fram á hvort ökutæki, kerfi, íhlutur eða aðskilin 
tæknieining uppfylli tæknilegar kröfur stjórnvalds-
fyrirmæla. Þegar prófun er gerð með sýndaraðferðinni er 
ekki nauðsynlegt að nota raunverulegt ökutæki, kerfi, íhlut 
eða aðskilda tæknieiningu, 

33. „gerðarviðurkenningarvottorð“: skjalið þar sem viður-
kenningaryfirvaldið vottar opinberlega að gerð ökutækis, 
kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar hafi verið 
viðurkennd, 

34. „EB-gerðarviðurkenningarvottorð“: vottorðið sem tilgreint 
er í VI. viðauka, eða í samsvarandi viðauka við sértilskip-
un eða sérreglugerð, þar eð eyðublaðið fyrir tilkynningar, 
sem er að finna í viðkomandi viðauka við eina af reglu-
gerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu, sem taldar eru upp í I. og II. hluta IV. viðauka við 
þessa tilskipun, telst sambærilegt, 

35. „vottorð fyrir einstaka viðurkenningu“: skjalið þar sem 
viðurkenningaryfirvaldið vottar opinberlega að tiltekið 
ökutæki hafi verið viðurkennt, 

36. „samræmisvottorð“: skjalið sem er tilgreint í IX. viðauka, 
gefið út af framleiðanda og vottar að ökutæki úr fram-
leiðsluröð af gerð sem hefur verið viðurkennd í samræmi 
við þessa tilskipun uppfylli allar kröfur stjórnvaldsfyrir-
mæla á þeim tíma þegar það er framleitt, 

37. „upplýsingaskjal“: skjalið sem tilgreint er í I. eða 
III. viðauka, eða í samsvarandi viðauka við sértilskipun 
eða sérreglugerð, og mælir fyrir um upplýsingarnar sem 
umsækjandi skal veita og leyfilegt er að leggja fram sem 
rafræna skrá, 

38. „upplýsingamappa“: heildarmappa, þ.m.t. upplýsinga-
skjalið, skrá, gögn, teikningar, ljósmyndir o.s.frv. sem 
umsækjandi lætur í té og leyfilegt er að leggja fram sem 
rafræna skrá, 
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39. „upplýsingasafn“: upplýsingamappa, að viðbættum 
prófunarskýrslum og öllum öðrum skjölum sem komið 
hafa frá tækniþjónustu eða viðurkenningaryfirvaldi meðan 
á störfum þeirra stóð og leyfilegt er að leggja fram sem 
rafræna skrá, 

40. „atriðaskrá með upplýsingasafni“: skjal sem í er skrá yfir 
innihald upplýsingasafnsins, þar sem það er tölusett eða 
merkt á annan hátt til að auðkenna megi allar blaðsíður og 
skal snið skjalsins vera þannig að fram komi skrá yfir röð 
áfanga í tengslum við stjórnun EB-gerðarviðurkenning-
arinnar, einkum dagsetningar endurskoðana og upp-
færslna. 

II. KAFLI 

ALMENNAR SKULDBINDINGAR 

4. gr. 

Skyldur aðildarríkjanna 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að framleiðendur sem sækja um 
viðurkenningu uppfylli skyldur sínar samkvæmt þessari 
tilskipun. 

2. Aðildarríkin skulu aðeins viðurkenna þau ökutæki, kerfi, 
íhluti eða aðskildar tæknieiningar sem uppfylla kröfur 
þessarar tilskipunar. 

3. Aðildarríkin skulu einungis skrá ökutæki, íhluti og 
aðskildar tæknieiningar sem fullnægja kröfum þessarar 
tilskipunar eða heimila sölu þeirra eða að þau séu tekin í 
notkun. 

Þau skulu ekki banna, takmarka eða hindra að ökutæki, íhlutir 
eða aðskildar tæknieiningar séu skráðar, seldar, teknar í 
notkun eða notaðar við akstur á vegum af ástæðum er varða 
þætti í smíði þeirra og virkni sem þessi tilskipun tekur til ef 
þau uppfylla kröfur tilskipunarinnar. 

4. Aðildarríkin skulu skipa eða tilnefna yfirvöld, sem eru 
lögbær í málum er varða viðurkenningu, og tilkynna 
framkvæmdastjórninni um slíka skipun eða tilnefningu í 
samræmi við 43. gr. 

Tilkynningin um viðurkenningaryfirvöldin skal innihalda 
nafn, heimilisfang, þ.m.t. tölvupóstfang, og ábyrgðarsvið 
þeirra. 

5. gr. 

Skyldur framleiðenda 

1. Framleiðandinn er ábyrgur fyrir öllum þáttum 
viðurkenningarferlisins gagnvart viðurkenningaryfirvaldinu, 
svo og fyrir samræmi framleiðslunnar, óháð því hvort 

framleiðandinn tengist með beinum hætti öllum þrepum í 
smíði ökutækis, kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar. 

2. Þegar um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu er 
sérhver framleiðandi ábyrgur fyrir viðurkenningu og samræmi 
framleiðslu þeirra kerfa, íhluta eða aðskildu tæknieininga sem 
bætt er við á því smíðaþrepi ökutækisins sem hann sér um. 

Framleiðandi sem breytir íhlutum eða kerfum, sem þegar hafa 
verið samþykkt á fyrri þrepum, er ábyrgur fyrir viðurkenningu 
og samræmi framleiðslu þessara íhluta og kerfa. 

3. Að því er varðar þessa tilskipun skal framleiðandi með 
staðfestu utan Bandalagsins tilnefna fulltrúa með staðfestu í 
Bandalaginu sem fulltrúa sinn gagnvart viðurkenningaryfir-
valdinu. 

III. KAFLI 

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARAÐFERÐIR 

6. gr. 

Aðferðir sem beita skal við EB-gerðarviðurkenningu 
ökutækja 

1. Framleiðandi getur valið eina af eftirfarandi aðferðum: 

a) gerðarviðurkenningu í áföngum, 

b) gerðarviðurkenningu í einum áfanga, 

c) blandaða gerðarviðurkenningu. 

2. Umsókn um gerðarviðurkenningu í áföngum skal 
samanstanda af upplýsingamöppunni með þeim upplýsingum 
sem krafist er skv. III. viðauka og henni skulu fylgja öll 
gerðarviðurkenningarvottorð sem krafist er samkvæmt 
sérhverjum viðeigandi stjórnvaldsfyrirmælum sem talin eru 
upp í IV. viðauka eða XI. viðauka. Þegar um er að ræða 
gerðarviðurkenningu kerfis eða aðskilinnar tæknieiningar 
samkvæmt viðeigandi stjórnvaldsfyrirmælum skal viður-
kenningaryfirvaldið hafa aðgang að upplýsingasafninu sem 
henni tengist þar til viðurkenning er veitt eða synjað er um 
viðurkenningu. 

3. Umsókn um gerðarviðurkenningu í einum áfanga skal 
samanstanda af upplýsingamöppunni með viðeigandi upplýs-
ingum sem krafist er skv. I. viðauka í tengslum við stjórn-
valdsfyrirmælin sem tilgreind eru í IV. eða XI. viðauka, og 
þar sem við á, í II. hluta III. viðauka. 

4. Þegar um er að ræða blandaða gerðarviðurkenningar-
aðferð getur viðurkenningaryfirvaldið veitt framleiðanda 
undanþágu frá þeirri skyldu að framvísa einu eða fleiri EB-
gerðarviðurkenningarvottorðum fyrir kerfi að því tilskildu að 
upplýsingamöppunni fylgi efnisatriðin, sem tilgreind eru í I. 
viðauka og krafist er til viðurkenningar þessara kerfa meðan 
ökutækið er á viðurkenningarstigi, og í slíkum tilvikum skal 
prófunarskýrsla koma í stað sérhvers EB-gerðarviður-
kenningarvottorðs sem undanþága er veitt fyrir. 
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5. Með fyrirvara um 2., 3. og 4. mgr. skal leggja fram 
eftirfarandi upplýsingar vegna fjölþrepa gerðarviðurkenn-
ingar: 

a) á fyrsta þrepi: þá hluta upplýsingamöppunnar og EB-
gerðarviðurkenningarvottorðanna sem krafist er fyrir full-
búið ökutæki og sem eiga við eftir því hversu langt smíði 
grunnökutækisins er komin, 

b) á öðru og síðari þrepum: þá hluta upplýsingamöppunnar 
og EB-gerðarviðurkenningarvottorðanna sem eiga við nú-
verandi smíðaþrep ökutækisins og afrit af EB-gerðar-
viðurkenningarvottorði fyrir ökutækið sem gefið var út á 
síðasta þrepi smíðinnar; að auki skal framleiðandinn láta í 
té allar upplýsingar um breytingar og viðbætur sem fram-
kvæmdar voru á ökutækinu. 

Heimilt er að leggja fram upplýsingarnar, sem tilgreindar eru í 
a- og b-lið, í samræmi við blönduðu gerðarviðurkenningar-
aðferðina sem sett er fram í 4. mgr. 

6. Framleiðandi skal leggja fram umsóknina til viður-
kenningaryfirvaldsins. Aðeins má leggja fram eina umsókn 
fyrir tiltekna gerð ökutækis og hana má aðeins leggja fram í 
einu aðildarríki. 

Sérstök umsókn skal lögð fram fyrir hverja gerð sem á að 
viðurkenna. 

7. Að rökstuddri beiðni er viðurkenningaryfirvaldinu heimilt 
að leita eftir því við framleiðanda að hann veiti allar viðeig-
andi viðbótarupplýsingar sem nauðsynlegar eru til að unnt sé 
að taka ákvörðun um hvaða prófanir eru nauðsynlegar eða til 
að greiða fyrir framkvæmd slíkra prófana. 

8. Framleiðandinn skal láta viðurkenningaryfirvaldinu í té 
eins mörg ökutæki og nauðsynlegt er til að unnt sé að beita 
gerðarviðurkenningaraðferðinni á fullnægjandi hátt. 

7. gr. 

Aðferðir sem beita skal við EB-gerðarviðurkenningu 
kerfa, íhluta eða aðskilinna tæknieininga 

1. Framleiðandi skal leggja fram umsóknina til 
viðurkenningaryfirvaldsins. Aðeins má leggja fram eina 
umsókn fyrir tiltekna gerð kerfis, íhlutar eða aðskilinnar 
tæknieiningar og hana má aðeins leggja fram í einu 
aðildarríki. Sérstök umsókn skal lögð fram fyrir hverja gerð 
sem á að viðurkenna. 

2. Með umsókninni skal fylgja upplýsingamappa en innihald 
hennar er tilgreint í sértilskipununum eða sérreglugerðunum. 

3. Að rökstuddri beiðni er viðurkenningaryfirvaldinu heimilt 
að leita eftir því við framleiðanda að hann veiti allar 
viðeigandi viðbótarupplýsingar sem nauðsynlegar eru til að 
unnt sé að taka ákvörðun um hvaða prófanir eru nauðsynlegar 
eða til að greiða fyrir framkvæmd slíkra prófana. 

4. Framleiðandinn skal láta viðurkenningaryfirvaldinu í té 
eins mörg ökutæki, íhluti, eða aðskildar tæknieiningar og 
krafist er samkvæmt viðeigandi sértilskipunum eða sérreglu-
gerðum til að unnt sé að framkvæma nauðsynlegar prófanir. 

IV. KAFLI 

BEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGARAÐFERÐA 

8. gr. 

Almenn ákvæði 

1. Aðildarríkjunum er ekki heimilt að veita EB-
gerðarviðurkenningu án þess að ganga fyrst úr skugga um að 
aðferðunum, sem um getur í 12. gr., hafi verið beitt á til-
hlýðilegan og fullnægjandi hátt. 

2. Aðildarríkin skulu veita EB-gerðarviðurkenningar í sam-
ræmi við 9. og 10. gr. 

3. Komist aðildarríki að þeirri niðurstöðu að gerð ökutækis, 
kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar skapi, þrátt fyrir 
að vera í samræmi við nauðsynleg ákvæði, engu að síður 
alvarlega hættu varðandi umferðaröryggi eða hafi skaðleg 
áhrif á umhverfið eða lýðheilsu, er því heimilt að synja um að 
veita EB-gerðarviðurkenninguna. Í því tilfelli skal það án tafar 
senda hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni 
ítarlegt skjal þar sem fram koma ástæður fyrir ákvörðuninni 
og rökstuðningur fyrir niðurstöðu þess. 

4. Raða skal EB-gerðarviðurkenningarvottorðum í númera-
röð í samræmi við aðferðina sem sett er fram í VII. viðauka. 

5. Viðurkenningaryfirvaldið skal, innan 20 virkra daga, 
senda viðurkenningaryfirvöldum hinna aðildarríkjanna afrit af 
EB-gerðarviðurkenningarvottorði, ásamt meðfylgjandi fylgi-
skjölum, fyrir hverja gerð ökutækis sem það hefur viðurkennt. 
Rafræn skrá má koma í stað pappírseintaks. 

6. Viðurkenningaryfirvaldið skal án tafar tilkynna viður-
kenningaryfirvöldum hinna aðildarríkjanna ef það synjar eða 
afturkallar viðurkenningu ökutækis sem og ástæður ákvörð-
unarinnar. 

7. Viðurkenningaryfirvaldið skal, á þriggja mánaða fresti, 
senda viðurkenningaryfirvöldum hinna aðildarríkjanna skrá 
yfir þær EB-gerðarviðurkenningar fyrir kerfi, íhluti eða 
aðskildar tæknieiningar sem það hefur veitt, breytt, synjað um 
eða afturkallað á næstliðnu tímabili. Skráin skal innihalda þau 
efnisatriði sem tilgreind eru í XIV. viðauka. 

8. Óski annað aðildarríki eftir því, skal aðildarríki sem hefur 
veitt EB-gerðarviðurkenningu senda, innan 20 virkra daga frá 
því að beiðnin er móttekin, afrit af EB-gerðarviðurkenningar-
vottorðinu sem um er að ræða ásamt fylgiskjölum. Rafræn 
skrá má koma í stað pappírseintaks.
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9. gr. 

Sértæk ákvæði varðandi ökutæki 

1. Aðildarríkin skulu veita EB-viðurkenningu að því er 
varðar: 

a) gerð ökutækis sem samræmist efnisatriðunum í upp-
lýsingamöppunni og uppfyllir tæknilegu kröfurnar sem 
tilgreindar eru í viðeigandi stjórnvaldsfyrirmælum sem 
talin eru upp í IV. viðauka, 

b) gerð ökutækis til sérstakra nota sem samræmist efnisatrið-
unum í upplýsingamöppunni og uppfyllir tæknilegu kröf-
urnar sem tilgreindar eru í viðeigandi stjórnvaldsfyrir-
mælum sem talin eru upp í XI. viðauka. 

Aðferðirnir sem settar eru fram í V. viðauka gilda. 

2. Aðildarríkin skulu veita fjölþrepa gerðarviðurkenningu að 
því er varðar ófullbúið ökutæki eða ökutæki fullbúið í áföng-
um sem samræmist efnisatriðunum í upplýsingamöppunni og 
uppfyllir tæknilegu kröfurnar sem tilgreindar eru í viðeigandi 
stjórnvaldsfyrirmælum sem talin eru upp í IV. og XI. viðauka 
með hliðsjón af því smíðaþrepi sem ökutækið er á. 

Fjölþrepa gerðarviðurkenningin skal einnig gilda um fullbúin 
ökutæki sem annar framleiðandi hefur breytt. 

Aðferðirnir sem settar eru fram í XVII. viðauka gilda. 

3. Að því er varðar allar gerðir ökutækja skal viðurkenn-
ingaryfirvaldið: 

a) fylla út alla viðeigandi hluta á EB-gerðarviðurkenningar-
vottorðinu, þ.m.t. blaðið með prófunarniðurstöðunum sem 
fylgir með sem viðhengi, í samræmi við fyrirmyndina sem 
sett er fram í VIII. viðauka, 

b) safna saman eða sannprófa atriðaskrána með 
upplýsingasafninu, 

c) gefa út útfyllt vottorð ásamt fylgiskjölum til handa 
umsækjanda án ótilhlýðilegra tafa. 

4. Ef um er að ræða takmörkun á gildi EB-
gerðarviðurkenningar eða ef undanþágur hafa verið veittar frá 
tilteknum ákvæðum stjórnvaldsfyrirmælanna í samræmi við 
20. eða 22. gr. eða XI. viðauka, skulu þær takmarkanir eða 
undanþágur koma fram í EB-gerðarviðurkenningarvottorðinu. 

5. Ef í efnisatriðunum í upplýsingamöppunni eru tilgreind 
ákvæði fyrir ökutæki til sérstakra nota eins og lýst er í XI. 
viðauka skal tilgreina slík ákvæði í EB-gerðarviðurkenning-
arvottorðinu. 

6. Ef framleiðandi velur blandaða gerðarviðurkenning-
araðferð, skal viðurkenningaryfirvaldið gefa upplýsingar í III. 
hluta upplýsingaskjalsins, en fyrirmyndina að því er að finna í 
III. viðauka, um þær prófunarskýrslur sem unnar eru í 
samræmi við stjórnvaldsfyrirmæli og ekkert EB-gerðarviður-
kenningarvottorð er tiltækt fyrir. 

7. Ef framleiðandi velur aðferðina fyrir gerðarviðurkenningu 
í einum áfanga skal viðurkenningaryfirvaldið taka saman skrá 
yfir gildandi stjórnvaldsfyrirmæli, en fyrirmynd að henni er að 
finna í viðbætinum við VI. viðauka, og láta þá skrá fylgja EB-
gerðarviðurkenningarvottorðinu sem viðhengi. 

10. gr. 

Sértæk ákvæði varðandi kerfi, íhluti eða aðskildar 
tæknieiningar 

1. Aðildarríkin skulu veita EB-gerðarviðurkenningu að því 
er varðar kerfi sem er í samræmi við efnisatriðin í 
upplýsingamöppunni og uppfyllir tæknilegu kröfurnar sem 
mælt er fyrir um í viðeigandi sértilskipun eða sérreglugerð 
eins og mælt er fyrir um í IV. viðauka eða XI. viðauka. 

2. Aðildarríkin skulu veita íhlut eða aðskilinni tæknineiningu 
EB-gerðarviðurkenningu að því er varðar íhlut eða aðskilda 
tæknieiningu sem er í samræmi við efnisatriðin í upp-
lýsingamöppunni og sem uppfyllir tæknilegu kröfurnar sem 
mælt er fyrir um í viðeigandi sértilskipun eða sérreglugerð 
eins og mælt er fyrir um í IV. viðauka. 

3. Þegar íhlutir eða aðskildar tæknieiningar, hvort sem þær 
eru ætlaðar til viðgerða, þjónustu eða viðhalds, falla einnig 
undir gerðarviðurkenningu kerfis að því er varðar ökutæki, er 
ekki krafist frekari viðurkenningar fyrir íhlut eða aðskilda 
tæknieiningu  nema kveðið sé á um slíkt í viðeigandi stjórn-
valdsfyrirmælum. 

4. Ef íhlutur eða aðskilin tæknieining þjónar einungis 
hlutverki sínu í sambandi við aðra hluta ökutækisins, eða 
bíður aðeins þannig upp á tiltekna eiginleika, og því einungis 
hægt að ákvarða hvort hún stenst kröfur þegar íhluturinn eða 
aðskilda tæknieiningin vinnur með öðrum hlutum 
ökutækisins, skal takmarka gildissvið EB-gerðarviður-
kenningarinnar fyrir íhlutinn eða aðskildu tæknieininguna eftir 
því.  Í slíkum tilvikum skal taka fram í EB-gerðarviður-
kenningarvottorðinu takmarkanir á notkun þeirra sem og þau 
sérstöku skilyrði sem gilda um áfestingu þeirra. Þegar slíkur 
íhlutur eða aðskilin tæknieining er áfest af framleiðanda skal 
sannprófa á þeim tíma sem ökutækið er viðurkennt að 
viðeigandi takmarkanir á notkun eða skilyrði fyrir áfestingu 
séu virt. 

11. gr. 

Prófanir sem krafist er fyrir EB-gerðarviðurkenningu 

1. Sýna skal fram á með viðeigandi prófunum, sem tilnefnd 
tækniþjónusta annast, að farið sé að þeim tækniforskriftum 
sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun og stjórnvalds-
fyrirmælum sem talin eru upp í IV. viðauka. 

Prófunaraðferðunum sem og þeim sérstaka búnaði og 
verkfærum, sem nauðsynleg eru til að framkvæma þessar 
prófanir, skal lýst í hverjum stjórnvaldsfyrirmælum fyrir sig. 
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2. Nauðsynlegar prófanirnar skulu framkvæmdar á öku-
tækjum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem eru dæmi-
gerð fyrir þá gerð sem á að viðurkenna. 

Þó er framleiðanda heimilt að velja, í samráði við viður-
kenningaryfirvaldið, ökutæki, kerfi, íhlut eða aðskilda tækni-
einingu sem er ekki dæmigerð fyrir gerðina sem á viðurkenna, 
en sem með tilliti til þeirra afkasta sem krafist er, sameinar 
nokkra óhagstæðustu eiginleikana. Nota má sýndarprófunar-
aðferðir til að aðstoða við ákvarðanatöku meðan á valferlinu 
stendur. 

3. Að beiðni framleiðanda er heimilt að nota sýndarpróf-
unaraðferðir sem annan valkost við prófunaraðferðirnar í 1. 
mgr. að fengnu samþykki viðurkenningaryfirvalds í tengslum 
við stjórnvaldsfyrirmælin sem talin eru upp í XVI. viðauka. 

4. Almennu skilyrðin, sem sýndarprófunaraðferðir verða að 
uppfylla, eru sett fram í 1. viðbæti við XVI. viðauka. 

Í 2. viðbæti við XVI. viðauka skal mæla fyrir um sérstök 
prófunarskilyrði og stjórnsýsluákvæði sem tengjast öllum 
þeim stjórnvaldsfyrirmælum sem talin eru upp í þeim viðauka. 

5. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skrá yfir þau stjórn-
valdsfyrirmæli sem heimila notkun sýndarprófunaraðferða og 
þau sérstöku skilyrði og stjórnsýsluákvæði sem þeim tengjast. 
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 
þessarar tilskipunar, m.a. með því að bæta við hana, skulu 
fastsettar og uppfærðar í samræmi við reglunefndarmeðferð 
með grannskoðun sem um getur í 2. mgr. 40. gr. 

12. gr. 

Fyrirkomulag vegna samræmis framleiðslu 

1. Aðildarríki sem veitir EB-gerðarviðurkenningu skal gera 
nauðsynlegar ráðstafanir í samræmi við X. viðauka til að 
sannreyna, í samvinnu við viðurkenningaryfirvöld hinna 
aðildarríkjanna ef þarf, að fullnægjandi fyrirkomulag sé fyrir 
hendi til að tryggja að framleidd ökutæki, kerfi, íhlutir eða 
aðskildar tæknieiningar séu í samræmi við viðurkennda gerð.  

2. Aðildarríki sem hefur veitt EB-gerðarviðurkenningu skal 
gera nauðsynlegar ráðstafanir í samræmi við X. viðauka 
varðandi þá viðurkenningu til að sannprófa, í samvinnu við 
viðurkenningaryfirvöld hinna aðildarríkjanna ef þarf, að 
fyrirkomulagið  sem um getur í 1. mgr. til að tryggja að fram-
leidd ökutæki, kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar séu í 
samræmi við viðurkennda gerð haldi áfram að vera full-
nægjandi. 

Sannprófun á að framleiddar vörur séu í samræmi við 
viðurkennda gerð skal takmörkuð við aðferðirnar sem lýst er í 
X. viðauka og í þeim stjórnvaldsfyrirmælum sem innihalda 
sérstakar kröfur um þetta efni. Í því skyni er 
viðurkenningaryfirvaldinu í aðildarríkinu sem veitti EB-
gerðarviðurkenninguna heimilt að framkvæma sérhverja 
athugun eða prófun, sem mælt er fyrir um í einhverjum af 
stjórnvaldsfyrirmælunum sem talin eru upp í IV. eða XI. 
viðauka, á sýnishornum sem fengin eru á athafnasvæði 
framleiðanda, þ.m.t. framleiðsluaðstaða. 

3. Þegar aðildarríki, sem hefur veitt EB-gerðarviður-
kenningu, kemst að því að fyrirkomulaginu, sem um getur í 1. 
mgr., er ekki fylgt, vikið er verulega frá fyrirkomulaginu og 
eftirlitsáætlunum sem samþykktar hafa verið, eða hætt hefur 
verið að fylgja þeim þótt framleiðslu hafi ekki verið hætt, skal 
aðildarríkið grípa til nauðsynlegra ráðstafana, þ.m.t. 
afturköllun á gerðarviðurkenningu, til að tryggja að aðferðinni 
fyrir samræmi framleiðslu sé rétt fylgt. 

V. KAFLI 

BREYTINGAR Á EB-GERÐARVIÐURKENNINGUM 

13. gr. 

Almenn ákvæði 

1. Framleiðandi skal án tafar tilkynna aðildarríkinu sem 
veitti EB-gerðarviðurkenningu um allar breytingar sem eru 
gerðar á efnisatriðunum sem skráð eru í upplýsingasafninu. 
Aðildarríkið ákveður hvaða aðferð skuli fylgja í samræmi við 
reglurnar sem mælt er fyrir um í þessum kafla. Ef nauðsyn 
krefur má aðildarríkið ákveða, í samráði við framleiðandann, 
að veita skuli nýja EB-gerðarviðurkenningu. 

2. Umsókn um breytingu á EB-gerðarviðurkenningu er 
einungis heimilt að leggja fram í aðildarríkinu sem veitti EB-
gerðarviðurkenninguna upphaflega. 

3. Álíti aðildarríkið að breyting kalli á nýjar skoðanir eða 
prófanir skal það tilkynna framleiðandanum þar um. 
Aðferðirnar sem um getur í 14. og 15. gr. gilda aðeins eftir að 
búið er að framkvæma tilskildar, nýjar skoðanir eða prófanir 
með fullnægjandi hætti. 

14. gr. 

Sértæk ákvæði varðandi ökutæki 

1. Ef efnisatriðin sem skráð eru í upplýsingasafninu hafa 
breyst skal breytingin merkt „endurskoðun“. 

Í slíkum tilvikum skal viðurkenningaryfirvaldið gefa út 
endurskoðaða síðu úr upplýsingasafni eftir þörfum og merkja 
hverja endurskoðaða síðu þannig að eðli breytingarinnar og 
dagsetning endurútgáfunnar sjáist greinilega. Samsteypt, 
uppfærð útgáfa upplýsingasafnsins ásamt nákvæmri lýsingu á 
breytingunum telst fullnægja þessu skilyrði. 

2. Endurskoðunin skal merkt „rýmkun“ ef, til viðbótar við 
ákvæði 1. mgr.,: 

a) þörf er á frekari skoðunum eða nýjum prófunum, 

b) einhverjar upplýsingar í EB-gerðarviðurkenningarvott-
orðinu, að undanskildum fylgiskjölunum, hafa breyst, 

c) nýjar kröfur taka gildi samkvæmt einhverjum af þeim 
stjórnvaldsfyrirmælum sem eiga við um viðurkennda gerð 
ökutækis. 
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Í slíkum tilvikum skal viðurkenningaryfirvaldið gefa út 
endurskoðað EB-gerðarviðurkenningarvottorð merkt með 
númeri rýmkunar sem hækkar í samræmi við fjölda rýmkana 
sem þegar hafa verið veittar. 

Á viðurkenningarvottorðinu skulu ástæður rýmkunarinnar og 
dagsetning endurútgáfunnar koma greinilega fram. 

3. Þegar gefnar eru út endurskoðaðar síður eða samsteypt, 
uppfærð útgáfa skal breyta atriðaskránni með upplýsinga-
safninu, sem fylgir viðurkenningarvottorðinu, þannig að sjá 
megi dagsetningu síðustu rýmkunar eða endurskoðunar eða 
dagsetningu síðustu samsteyptu og uppfærðu útgáfunnar. 

4. Ekki er þörf á breytingu á viðurkenningu á gerð ökutækis 
ef nýju kröfurnar, sem um getur í c-lið 2. mgr., skipta ekki 
máli, út frá tæknilegu sjónarmiði, fyrir þessa gerð ökutækis 
eða þær varða aðra ökutækjaflokka en þann sem ökutækið 
tilheyrir. 

15. gr. 

Sértæk ákvæði varðandi kerfi, íhluti eða aðskildar 
tæknieiningar 

1. Ef efnisatriðin sem skráð eru í upplýsingasafninu hafa 
breyst skal breytingin merkt „endurskoðun“. 

Í slíkum tilvikum skal viðurkenningaryfirvaldið gefa út 
endurskoðaða síðu úr upplýsingasafni eftir þörfum og merkja 
hverja endurskoðaða síðu þannig að eðli breytingarinnar og 
dagsetning endurútgáfunnar sjáist greinilega. Samsteypt, upp-
færð útgáfa upplýsingasafnsins ásamt nákvæmri lýsingu á 
breytingunum telst fullnægja þessu skilyrði. 

2. Endurskoðunin skal merkt „rýmkun“ ef, til viðbótar við 
ákvæði 1. mgr.,: 

a) þörf er á frekari skoðunum eða nýjum prófunum, 

b) einhverjar upplýsingar í EB-gerðarviðurkenningarvottorð-
inu, að undanskildum fylgiskjölunum, hafa breyst, 

c) nýjar kröfur taka gildi samkvæmt einhverjum af stjórn-
valdsfyrirmælunum sem eiga við um viðurkennda kerfið, 
íhlutinn eða aðskildu tæknieininguna. 

Í slíkum tilvikum skal viðurkenningaryfirvaldið gefa út 
endurskoðað EB-gerðarviðurkenningarvottorð merkt með 
númeri rýmkunar sem hækkar í samræmi við fjölda rýmkana 
sem þegar hafa verið veittar. Í tilvikum þar sem beiting c-liðar 
2. mgr. gerir breytinguna nauðsynlega skal uppfæra þriðja þátt 
viðurkenningarnúmersins. 

Á viðurkenningarvottorðinu skulu ástæður rýmkunarinnar og 
dagsetning endurútgáfunnar koma greinilega fram. 

3. Þegar gefnar eru út endurskoðaðar síður eða samsteypt, 
uppfærð útgáfa skal breyta atriðaskránni með upplýsinga-
safninu, sem fylgir viðurkenningarvottorðinu, þannig að sjá 
megi dagsetningu síðustu rýmkunar eða endurskoðunar eða 
dagsetningu síðustu samsteyptu og uppfærðu útgáfunnar. 

16. gr. 

Útgáfa og tilkynning um breytingar 

1. Ef um er að ræða rýmkun skal viðurkenningaryfirvaldið 
uppfæra alla viðeigandi hluta EB-gerðarviðurkenningar-
vottorðsins, fylgiskjöl þess og atriðaskrána með upplýsinga-
safninu. Gefa skal út uppfært vottorð og fylgiskjöl þess til 
handa umsækjanda án ótilhlýðilegra tafa. 

2. Ef um er að ræða endurskoðun skal viðurkenningar-
yfirvaldið gefa út til handa umsækjanda endurskoðuðu skjölin 
eða samsteyptu, uppfærðu útgáfuna, eftir því sem við á, þ.m.t. 
endurskoðuð atriðaskrá með upplýsingasafninu, án ótilhlýði-
legra tafa. 

3. Viðurkenningaryfirvaldið skal tilkynna viðurkenningar-
yfirvöldum hinna aðildarríkjanna um breytingar á EB-
gerðarviðurkenningu í samræmi við aðferðirnar sem um getur 
í 8. gr. 

VI. KAFLI 

GILDI EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR ÖKUTÆKJA 

17. gr. 

EB-gerðarviðurkenning fellur úr gildi 

1. EB-gerðarviðurkenning ökutækis skal falla úr gildi við 
eftirfarandi aðstæður: 

a) nýjar kröfur í einhverjum af stjórnvaldsfyrirmælunum sem 
eiga við um viðurkennda ökutækið verða lögboðnar til að 
hægt sé að skrá, selja eða að taka ný ökutæki í notkun og 
ekki er hægt að uppfæra viðurkenninguna til samræmis 
við þær, 

b) framleiðslu viðurkennda ökutækisins er endanlega hætt af 
frjálsum vilja, 

c) viðurkenningin fellur úr gildi vegna sérstakrar 
takmörkunar. 

2. Ef aðeins eitt afbrigði gerðar eða ein útgáfa afbrigðis 
verður ógild verður EB-gerðarviðurkenning ökutækisins, sem 
um er að ræða, aðeins ógild að því er varðar viðkomandi 
afbrigði eða útgáfu. 
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3. Þegar framleiðslu tiltekinnar gerðar ökutækis er endanlega 
hætt skal framleiðandi tilkynna viðurkenningaryfirvaldinu 
sem veitti EB-gerðarviðurkenningu ökutækisins um það. 
Þegar yfirvaldinu berst slík tilkynning skal það tilkynna 
viðurkenningaryfirvöldum hinna aðildarríkjanna um það innan 
20 virkra daga. 

Ákvæði 27. gr. gilda aðeins þegar framleiðslu er hætt við þær 
aðstæður sem um getur í a-lið 1. mgr. þessarar greinar. 

4. Með fyrirvara um 3. mgr. skal framleiðandi, í tilvikum þar 
sem ljóst er að EB-gerðarviðurkenning ökutækis fellur brátt úr 
gildi, tilkynna viðurkenningaryfirvaldinu sem veitti EB-
gerðarviðurkenninguna um það. 

Viðurkenningaryfirvaldið skal án ótilhlýðilegra tafa veita við-
urkenningaryfirvöldum hinna aðildarríkjanna allar viðeigandi 
upplýsingar svo unnt sé að beita 27. gr. þar sem við á. Í 
orðsendingunni skal einkum tilgreina framleiðsludag og 
verksmiðjunúmer síðasta ökutækisins sem framleitt var. 

VII. KAFLI 

SAMRÆMISVOTTORÐ OG MERKINGAR 

18. gr. 

Samræmisvottorð 

1. Framleiðandi skal, sem handhafi EB-gerðarviður-
kenningar ökutækis, afhenda samræmisvottorð með hverju 
ökutæki, hvort sem það er fullbúið, ófullbúið eða fullbúið í 
áföngum, sem framleitt er í samræmi við viðurkennda gerð 
ökutækis. 

Ef um er að ræða ófullbúna eða fullbúna gerð ökutækis í 
áföngum skal framleiðandi einungis fylla út þá hluta á bls. 2 á 
samræmisvottorðinu sem bætt hefur verið við eða breytt á við-
komandi þrepi viðurkenningar og, ef við á, láta fylgja með 
vottorðinu öll samræmisvottorð frá fyrra þrepi. 

2. Samræmisvottorðið skal vera á einu af opinberu tungu-
málum Bandalagsins. Aðildarríki geta óskað eftir því að 
samræmisvottorðið verði þýtt yfir á sitt eða sín tungumál. 

3. Samræmisvottorðið skal hannað þannig að komið sé í veg 
fyrir fölsun. Í því skyni skal nota pappír sem er varinn 
annaðhvort með litprentun eða vatnsmerki sem svarar til 
auðkennis framleiðanda. 

4. Samræmisvottorðið skal fylla út í heild sinni og skal ekki 
innihalda takmarkanir að því er varðar notkun ökutækis aðrar 
en þær takmarkanir sem mælt er fyrir um í stjórnvalds-
fyrirmælum. 

5. Í fyrirsögn samræmisvottorðsins, eins og það er sett fram í 
I. hluta IX. viðauka, fyrir ökutæki sem viðurkennd eru í 
samræmi við ákvæði 2. mgr. 20. gr. skal eftirfarandi setning 
standa: „Fyrir fullbúin ökutæki/ökutæki sem eru fullbúin í 
áföngum, gerðarviðurkennd skv. 20. gr. (bráðabirgðaviður-
kenning).“ 

6. Í fyrirsögn samræmisvottorðsins, eins og það er sett fram í 
I. hluta IX. viðauka, fyrir ökutæki sem gerðarviðurkennd eru í 
samræmi við 22. gr. skal eftirfarandi setning standa: „Fyrir 
fullbúin ökutæki/ökutæki sem eru fullbúin í áföngum sem eru 
gerðarviðurkennd í litlum framleiðsluröðum,“ og nálægt henni 
skal vera framleiðsluár og þar á eftir raðtala frá 1 upp að 
hæstu tölunni sem tilgreind er í töflunni sem sett er fram í XII. 
viðauka og sýnir stöðu ökutækisins í heimilaðri framleiðslu 
hvers framleiðsluárs. 

7. Með fyrirvara um ákvæði 1. mgr. er framleiðanda heimilt 
að senda gögn eða upplýsingar, sem er að finna á samræmis-
vottorðinu, með rafrænum hætti til skráningaryfirvalds í 
aðildarríkinu. 

8. Aðeins framleiðanda er heimilt að gefa út eftirrit af sam-
ræmisvottorði. Orðið „eftirrit“ skal vera greinilegt á framhlið 
sérhvers eftirrits af vottorði. 

19. gr. 

EB-gerðarviðurkenningarmerki 

1. Framleiðandi íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar, hvort 
sem þau eru hluti af kerfi eða ekki, skal festa á sérhvern íhlut 
eða aðskilda tæknieiningu, sem framleidd eru í samræmi við 
viðurkennda gerð, EB-gerðarviðurkenningarmerki sem krafist 
er samkvæmt viðeigandi sértilskipun eða sérreglugerð. 

2. Ef ekki er gerð krafa um EB-gerðarviðurkenningarmerki 
skal framleiðandi a.m.k. festa viðskiptaheiti sitt eða vörumerki 
og gerðarnúmer og/eða kenninúmer. 

3. EB-gerðarviðurkenningarmerkið skal vera í samræmi við 
viðbætinn við VII. viðauka. 

VIII. KAFLI 

NÝ TÆKNI EÐA HÖNNUN SEM ER 
ÓSAMRÝMANLEG SÉRTILSKIPUNUM 

20. gr. 

Undanþágur fyrir nýja tækni eða nýja hönnun 

1. Aðildarríkjunum er heimilt, að fenginni umsókn frá 
framleiðanda, að veita EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð 
kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem felur í sér 
tækni eða hönnun sem samrýmist ekki einum eða fleiri 
stjórnvaldsfyrirmælum sem talin eru upp í I. hluta IV. 
viðauka, að því tilskildu að framkvæmdastjórnin gefi leyfi 
fyrir því í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 3. 
mgr. 40. gr. 
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2. Þar til ákvörðun verður tekin um það hvort leyfi er veitt 
eða ekki má aðildarríki veita bráðabirgðaviðurkenningu sem 
gildir aðeins á yfirráðasvæði þess að því er varðar gerð 
ökutækis sem undanþágan sem sótt er um nær til að því 
tilskildu að aðildarríkið tilkynni framkvæmdastjórninni og 
hinum aðildarríkjunum um það án tafar með skrá sem 
inniheldur eftirfarandi þætti: 

a) ástæður þess að tæknin eða hönnunin sem um er að ræða 
gera það að verkum að kerfið, íhluturinn eða aðskilda 
tæknieiningin eru ósamrýmanleg kröfunum, 

b) lýsingu á viðkomandi öryggis- og umhverfisþáttum og 
þeim ráðstöfunum sem gerðar hafa verið, 

c) lýsingu á prófunum og niðurstöðum þeirra sem sýna að í 
samanburði við kröfurnar sem sótt er um undanþágu frá sé 
tryggt sambærilegt öryggi og umhverfisvernd. 

3. Önnur aðildarríki geta ákveðið að samþykkja 
bráðabirgðaviðurkenninguna, sem um getur í 2. mgr., á 
yfirráðasvæði sínu. 

4. Í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 
40. gr. skal framkvæmdastjórnin ákveða hvort viðkomandi 
aðildarríki verði veitt leyfi til að veita EB-gerðarviður-
kenningu að því er varðar viðkomandi gerð ökutækis. 

Einnig skal tilgreina í ákvörðuninni, eftir því sem við á, hvort 
gildi hennar sé háð einhverjum takmörkunum, t.d. tíma-
mörkum. Viðurkenningin skal þó aldrei gilda skemur en í 36 
mánuði. 

Ef framkvæmdastjórnin ákveður að synja um leyfi skulu 
aðildarríkin tafarlaust tilkynna handhafa bráðabirgðaviður-
kenningarinnar, sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, að 
bráðabirgðaviðurkenningin verði afturkölluð sex mánuðum frá 
þeim degi sem framkvæmdastjórnin tekur ákvörðun. Þó skal 
heimila að ökutæki, sem framleidd voru í samræmi við 
bráðabirgðaviðurkenninguna áður en hún var afturkölluð, séu 
skráð, seld eða tekin í notkun í hverju því aðildarríki sem 
samþykkti bráðabirgðaviðurkenninguna. 

5. Þessi grein gildir ekki ef kerfi, íhlutur eða aðskilin 
tæknieining uppfyllir kröfur reglugerðar efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, sem Bandalagið er aðili að. 

21. gr. 

Nauðsynlegar aðgerðir 

1. Komist framkvæmdastjórnin að því að gildar ástæður séu 
fyrir því að veita undanþágu í samræmi við 20. gr. skal hún 
tafarlaust gera nauðsynlegar ráðstafanir til að laga 
sértilskipanirnar eða sérreglugerðirnar, sem um er að ræða, að 
tækniþróun. Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta 
veigalitlum þáttum sértilskipananna eða sérreglugerðanna sem 
taldar eru upp í I. hluta IV. viðauka, skulu samþykktar í 
samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um 
getur í 2. mgr. 40. gr. 

Ef undanþágan skv. 20. gr. tengist reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu skal framkvæmdastjórnin 
leggja til breytingu á viðeigandi reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu í samræmi við viðkomandi 
málsmeðferð samkvæmt endurskoðaða samningnum frá 1958. 

2. Um leið og viðeigandi stjórnvaldsfyrirmælum hefur verið 
breytt skal takmörkunum, sem fylgja undanþágunni, aflétt 
tafarlaust. 

Ef ekki hafa verið gerðar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
aðlaga stjórnvaldsfyrirmælin er heimilt að framlengja 
gildistíma undanþágu, að beiðni aðildarríkisins sem veitti 
viðurkenninguna, með nýrri ákvörðun sem skal samþykkt í 
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 
40. gr. 

IX. KAFLI 

ÖKUTÆKI SEM FRAMLEIDD ERU Í LITLUM 
FRAMLEIÐSLURÖÐUM 

22. gr. 

EB-gerðarviðurkenning lítilla framleiðsluraða 

1. Að beiðni framleiðanda og innan þeirra magntakmarkana 
sem settar eru fram í 1. þætti A-hluta XII. viðauka skulu 
aðildarríkin veita, í samræmi við málsmeðferðina sem um 
getur í 4. mgr. 6. gr., EB-gerðarviðurkenningu að því er varðar 
gerð ökutækis sem stenst a.m.k. kröfurnar sem taldar eru upp í 
viðbætinum við I. hluta IV. viðauka. 

2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um ökutæki til sérstakra nota. 

3. EB-gerðarviðurkenningarvottorð skulu númeruð í 
samræmi við VII. viðauka. 

23. gr. 

Landsbundin gerðarviðurkenning lítilla framleiðsluraða 

1. Þegar um er að ræða ökutæki sem framleidd eru innan 
þeirra magntakmarkana sem tilgreind eru í 2. þætti A-hluta 
XII. viðauka er aðildarríkjunum heimilt að fella niður eitt eða 
fleiri ákvæði í einum eða fleiri stjórnvaldsfyrirmælum sem 
talin eru upp í IV. eða XI. viðauka að því tilskildu að þau 
mæli fyrir um aðrar viðeigandi kröfur. 

„Aðrar kröfur“: stjórnsýsluákvæði og tæknilegar kröfur sem 
miða að því að tryggja, eftir því sem við verður komið, 
sambærilegt umferðaröryggi og umhverfisvernd og það sem 
kveðið er á um í ákvæðum IV. eða XI. viðauka, eftir því sem 
við á. 

2. Aðildarríkin mega fella niður eitt eða fleiri ákvæði 
þessarar tilskipunar hvað varðar ökutækin sem um getur í 1. 
mgr. 

3. Aðeins skal veita undanþágu frá ákvæðunum sem um 
getur í 1. og 2. mgr. ef aðildarríki hefur gilda ástæðu til þess. 
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4. Þegar um er að ræða gerðarviðurkenningu ökutækja 
samkvæmt þessari grein skulu aðildarríkin samþykkja kerfi, 
íhluti eða aðskildar tæknieiningar sem eru gerðarviðurkenndar 
í samræmi við stjórnvaldsfyrirmælin sem talin eru upp í 
IV. viðauka. 

5. Í gerðarviðurkenningarvottorðinu skal tilgreina hvers eðlis 
undanþágurnar eru sem veittar eru skv. 1. og 2. mgr. 

Gerðarviðurkenningarvottorðið, en fyrirmyndina að því er að 
finna í VI. viðauka, skal ekki hafa fyrirsögnina „EB-gerðar-
viðurkenningarvottorð fyrir ökutæki“. Þó skulu gerðarviður-
kenningarvottorð númeruð í samræmi við VII. viðauka. 

6. Gerðarviðurkenningin gildir aðeins á yfirráðasvæði þess 
aðildarríkis sem veitti viðurkenninguna. Ef framleiðandi óskar 
eftir því skal viðurkenningaryfirvaldið þó senda afrit af 
gerðarviðurkenningarvottorðinu og fylgiskjölum þess í 
ábyrgðarpósti eða með tölvupósti til viðurkenningaryfirvalda í 
aðildarríkjunum, sem tilnefnd eru af framleiðanda. 

Þessi aðildarríki skulu ákveða hvort þau samþykkja gerðar-
viðurkenninguna innan 60 daga frá mótttöku hennar. Þau 
skulu tilkynna formlega um ákvörðun sína til viðurkenningar-
yfirvaldsins sem getið er í fyrstu undirgrein. 

Aðildarríki skal ekki synja um gerðarviðurkenningu nema það 
hafi gilda ástæðu til að ætla að tæknilegu ákvæðin, sem öku-
tækið var viðurkennt samkvæmt, séu ekki jafngild eigin 
ákvæðum. 

7. Að beiðni umsækjanda sem óskar eftir því að selja, skrá 
eða taka í notkun ökutæki í öðru aðildarríki skal aðildarríkið, 
sem veitti viðurkenninguna, láta umsækjandanum í té afrit af 
gerðarviðurkenningarvottorðinu, þ.m.t. upplýsingasafnið. 

Aðildarríki skal heimila að þetta ökutæki sé selt, skráð eða 
tekið í notkun nema það hafi gilda ástæðu til að ætla að 
tæknilegu ákvæðin, sem ökutækið var viðurkennt samkvæmt, 
séu ekki jafngild eigin ákvæðum. 

X. KAFLI 

EINSTAKAR VIÐURKENNINGAR 

24. gr. 

Einstakar viðurkenningar 

1. Aðildarríkjum er heimilt að veita tilteknu ökutæki, hvort 
sem það er einstakt eða ekki, undanþágu frá því að uppfylla 
eitt eða fleiri ákvæði þessarar tilskipunar, eða frá einum eða 
fleiri af þeim stjórnvaldsfyrirmælum sem talin eru upp í IV. 
eða XI. viðauka, að því tilskildu að þau geri aðrar kröfur. 

Aðeins skal veita undanþágu frá ákvæðunum sem um getur í 
1. undirgrein ef aðildarríki hefur gilda ástæðu til þess. 

„Aðrar kröfur“: stjórnsýsluákvæði og tæknilegar kröfur sem 
miða að því að tryggja, eftir því sem við verður komið, 
sambærilegt umferðaröryggi og umhverfisvernd við það sem 
kveðið er á um í ákvæðum IV. eða XI. viðauka, eftir því sem 
við á. 

2. Aðildarríkin skulu ekki framkvæma eyðileggingar-
prófanir. Þau skulu nota viðeigandi upplýsingar, sem 
umsækjandi leggur fram, til að staðfesta að farið sé að öðrum 
kröfum. 

3. Aðildarríkin skulu samþykkja EB-gerðarviðurkenningu 
kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar í stað annarra 
krafna. 

4. Umsókn um einstaka viðurkenningu skal lögð fram af 
framleiðanda eða eiganda ökutækisins eða aðila sem starfar 
fyrir þeirra hönd að því tilskildu að sá síðastnefndi hafi stað-
festu í Bandalaginu. 

5. Aðildarríki skal veita einstaka viðurkenningu ef ökutækið 
samsvarar lýsingunni sem fylgir umsókninni og uppfyllir 
viðeigandi tæknilegar kröfur og skal gefa út vottorð fyrir ein-
staka viðurkenningu án ótilhlýðilegra tafa. 

Snið vottorða fyrir einstaka viðurkenningu skal byggt á 
fyrirmyndinni að EB-gerðarviðurkenningarvottorðinu, sem 
sett er fram í VI. viðauka, og skal innihalda a.m.k. þær 
upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að fylla út umsókn um 
skráningu sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins 1999/37/EB 
frá 29. apríl 1999 um skráningarskjöl fyrir ökutæki (1). 
Vottorð fyrir einstaka viðurkenningu skulu ekki hafa fyrir-
sögnina „EB-viðurkenning ökutækis“. 

Vottorð fyrir einstaka viðurkenningu skal merkt með verk-
smiðjunúmeri ökutækisins sem um ræðir. 

6. Einstök viðurkenning skal aðeins gilda á yfirráðasvæði 
þess aðildarríkis sem veitti viðurkenninguna. 

Ef umsækjandi óskar eftir því að selja, skrá eða taka í notkun 
ökutæki, sem hefur hlotið einstaka viðurkenningu, í öðru 
aðildarríki skal aðildarríkið sem veitti viðurkenninguna láta 
umsækjandanum í té yfirlýsingu, óski hann eftir því, varðandi 
þau tæknilegu ákvæði sem ökutækið var viðurkennt sam-
kvæmt. 

Að því er varðar ökutæki, sem aðildarríki hefur veitt einstaka 
viðurkenningu í samræmi við ákvæði þessarar greinar, skal 
annað aðildarríki heimila að það ökutæki sé selt, skráð eða 
tekið í notkun nema það hafi gilda ástæðu til að ætla að 
tæknilegu ákvæðin sem ökutækið var viðurkennt samkvæmt 
séu ekki jafngild eigin ákvæðum. 

 ________  
(1)  Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 57. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 2006/103/EB (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 344). 
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7. Að beiðni framleiðanda eða eiganda ökutækisins skulu 
aðildarríki veita ökutæki, sem fer að ákvæðum þessarar 
tilskipunar og stjórnvaldsfyrirmæla sem talin eru upp í IV. eða 
XI. viðauka, eins og við á, einstaka viðurkenningu. 

Í slíku tilviki skulu aðildarríkin samþykkja einstöku viður-
kenninguna og heimila að ökutækið sé selt, skráð og tekið í 
notkun. 

8. Ákvæði þessarar greinar geta gilt um ökutæki sem hafa 
verið gerðarviðurkennd í samræmi við þessa tilskipun og sem 
hefur verið breytt áður en þau eru fyrst skráð eða tekin í 
notkun. 

25. gr. 

Sértæk ákvæði 

1. Aðferðin sem sett er fram í 24. gr. getur gilt um tiltekið 
ökutæki á hverju smíðaþrepi þess í samræmi við fjölþrepa 
gerðarviðurkenningaraðferð. 

2. Aðferðin sem sett er fram í 24. gr. má ekki koma í staðinn 
fyrir milliþrep í eðlilegri framvindu fjölþrepa gerðarviður-
kenningaraðferðar og má ekki nota til viðurkenningar á fyrsta 
framleiðsluþrepi ökutækis. 

XI. KAFLI 

SKRÁNING, SALA OG AÐ TAKA Í NOTKUN 

26. gr. 

Ökutæki skráð, seld eða tekin í notkun 

1. Með fyrirvara um ákvæði 29. og 30. gr. skulu aðildarríki 
skrá, leyfa sölu eða að ökutæki sé tekið í notkun ef og því 
aðeins ef þeim fylgir gilt samræmisvottorð sem gefið er út í 
samræmi við 18. gr. 

Ef um er að ræða ófullbúin ökutæki er aðildarríkjum heimilt 
að neita að skrá þau til frambúðar eða að þau séu tekin í 
notkun meðan að þau eru ófullbúin en skulu þó leyfa sölu á 
þeim. 

2. Ökutæki sem undanþegin eru kröfunni um samræmis-
vottorð er aðeins heimilt að skrá, selja eða taka í notkun ef þau 
uppfylla viðeigandi tæknilegar kröfur þessarar tilskipunar. 

3. Að því er varðar ökutæki sem framleidd eru í litlum fram-
leiðsluröðum skal fjöldi þeirra sem er skráður, seldur eða 
tekinn í notkun á ári ekki vera meiri en einingafjöldinn sem 
tilgreindur er í A-hluta XII. viðauka. 

27. gr. 

Síðustu ökutæki gerðar skráð, seld og tekin í notkun 

1. Með fyrirvara um þær takmarkanir sem tilgreindar eru í B-
þætti XII. viðauka, og aðeins í takmarkaðan tíma, mega 
aðildarríki skrá og heimila sölu og að tekin séu í notkun 
ökutæki sem samrýmast gerð ökutækis sem hefur EB-
gerðarviðurkenningu sem er ekki lengur í gildi. Fyrsta undir-
grein gildir aðeins um ökutæki sem voru á yfirráðasvæði 
Bandalagsins og höfðu EB-gerðarviðurkenningu sem var í 
gildi á þeim tíma sem þau voru framleidd en höfðu ekki verið 

skráð eða tekin í notkun fyrr en fyrrgreind EB-gerðarviður-
kenning var fallin úr gildi. 

2. Þegar um er að ræða fullbúið ökutæki, skal möguleikinn 
sem kveðið er á um í 1. mgr. vera tiltækur í tólf mánuði frá því 
að EB-gerðarviðurkenning fellur úr gildi og þegar um er að 
ræða ökutæki fullbúin í áföngum, í átján mánuði frá þeirri 
dagsetningu. 

3. Framleiðandi sem óskar eftir að nýta sér ákvæði 1. mgr. 
skal leggja fram beiðni þar um til lögbærra yfirvalda allra 
aðildarríkjanna sem í hlut eiga áður en viðkomandi ökutæki 
eru tekin í notkun. Í beiðninni skal tilgreina þær tæknilegu eða 
efnahagslegu ástæður sem koma í veg fyrir að þessi ökutæki 
uppfylli nýju tæknilegu kröfurnar. 

Hlutaðeigandi aðildarríki skulu ákveða innan þriggja mánaða 
frá móttöku slíkrar beiðni hvort og hversu mörg slík ökutæki 
þau heimila að skráð séu á yfirráðasvæðum sínum. 

4. Ákvæði 1., 2. og 3. mgr. skulu gilda að breyttu breytanda 
um ökutæki sem landsbundin gerðarviðurkenning náði til en 
sem höfðu ekki verið skráð eða tekin í notkun áður en 
viðurkenningin féll úr gildi skv. 45. gr. vegna hinnar lögboðnu 
framkvæmdar EB-gerðarviðurkenningaraðferðarinnar. 

5. Aðildarríkin skulu beita viðeigandi ráðstöfunum til að 
tryggja skilvirkt eftirlit með fjölda þeirra ökutækja sem eru 
skráð eða tekin í notkun innan ramma þeirrar gerðarviður-
kenningaraðferðar sem sett er fram í þessari grein. 

28. gr. 

Að selja og taka í notkun íhluti og aðskildar tæknieiningar 

1. Aðildarríkin skulu heimila sölu eða að íhlutir eða 
aðskildar tæknieiningar séu teknar í notkun ef og því aðeins ef 
þær standast kröfur viðeigandi stjórnvaldsfyrirmæla og eru 
merktar á tilhlýðilegan hátt í samræmi við 19. gr. 

2. Ákvæði 1. mgr. skulu ekki gilda ef um er að ræða íhluti 
eða aðskildar tæknieiningar sem eru sérstaklega smíðaðar eða 
hannaðar fyrir ný ökutæki sem falla ekki undir þessa tilskipun. 

3. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. geta aðildarríki heimilað sölu á 
eða að tekin séu í notkun íhlutir og aðskildar tæknieiningar 
sem hafa fengið undanþágu frá einu eða fleiri ákvæðum 
stjórnvaldsfyrirmæla skv. 20. gr. eða sem ætlaðar eru til að 
festa á ökutæki, sem falla undir viðurkenningar sem veittar eru 
skv. 22., 23. eða 24. gr. að því er varðar íhlutinn eða aðskildu 
tæknieininguna sem um ræðir. 
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4. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og nema kveðið sé á um annað í 
stjórnvaldsfyrirmælum geta aðildarríki heimilað sölu á og að 
tekin séu í notkun íhlutir eða aðskildar tæknieiningar sem 
ætlaðar eru til að festa á ökutæki, sem ekki var gerð krafa um 
að væru EB-gerðarviðurkennd á þeim tíma sem þau voru tekin 
í notkun samkvæmt þessari tilskipun eða tilskipun 
70/156/EBE. 

XII. KAFLI 

VERNDARÁKVÆÐI 

29. gr. 

Ökutæki, kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar sem 
samræmast þessari tilskipun 

1. Komist aðildarríki að raun um að ný ökutæki, kerfi, íhlutir 
eða aðskildar tæknieiningar séu alvarleg ógnun við 
umferðaröryggi eða geti valdið alvarlegum skaða fyrir 
umhverfið eða lýðheilsu, enda þótt þau uppfylli viðeigandi 
kröfur eða séu merkt á réttan hátt, er aðildarríkinu heimilt, í 
sex mánuði hið mesta, að synja um skráningu slíks ökutækis 
eða banna að slík ökutæki, kerfi, íhlutir eða aðskildar 
tæknieiningar séu seld eða tekin í notkun á yfirráðasvæði þess. 

Í slíkum tilvikum skal hlutaðeigandi aðildarríki tilkynna 
framleiðanda, hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórn-
inni um þetta þegar í stað, tilgreina ástæður fyrir ákvörðun 
sinni og einkum hvort hún orsakist af: 

– annmörkum á viðkomandi stjórnvaldsfyrirmælum eða 

– rangri beitingu viðeigandi krafna. 

2. Framkvæmdastjórnin skal hafa samráð við hlutaðeigandi 
aðila eins fljótt og auðið er, einkum viðurkenningaryfirvaldið 
sem veitti gerðarviðurkenninguna, til að undirbúa ákvörðun. 

3. Ef rekja má ráðstafanirnar sem um getur í 1. mgr. til 
annmarka í viðeigandi stjórnvaldsfyrirmælum skal grípa til 
viðeigandi ráðstafana sem hér segir: 

– þegar um er að ræða sértilskipanir eða sérreglugerðir sem 
taldar eru upp í I. hluta IV. viðauka skal framkvæmda-
stjórnin breyta þeim í samræmi við reglunefndarmeð-
ferðina með grannskoðun sem um getur í 2. mgr. 40. gr., 

– þegar um er að ræða reglugerðir efnahagsnefndar Sam-
einuðu þjóðanna fyrir Evrópu skal framkvæmdastjórnin 
leggja til nauðsynleg drög að breytingum á viðkomandi 
reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu í samræmi við viðeigandi málsmeðferð samkvæmt 
endurskoðaða samningnum frá 1958. 

4. Ef rekja má ráðstafanirnar sem um getur í 1. mgr. til 
rangrar beitingar viðeigandi krafna skal framkvæmdastjórnin 
grípa til viðeigandi ráðstafana til að tryggja að kröfurnar séu 
uppfylltar. 

30. gr. 

Ökutæki, kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar sem 
ekki eru í samræmi við viðurkennda gerð 

1. Ef aðildarríki, sem hefur veitt EB-gerðarviðurkenningu, 
kemst að raun um að ný ökutæki, kerfi, íhlutir eða aðskildar 
tæknieiningar sem hafa samræmisvottorð eða sem á er 
viðurkenningarmerki, samrýmist ekki þeirri gerð sem það 
viðurkenndi skal það gera nauðsynlegar ráðstafanir, þ.m.t. 
afturköllun gerðarviðurkenningar ef nauðsyn krefur, til að 
tryggja að framleidd ökutæki, kerfi, íhlutir eða aðskildar 
tæknieiningar, eftir því sem við á, verði færðar til samræmis 
við viðurkennda gerð. Viðurkenningaryfirvald þess aðildar-
ríkis skal tilkynna viðurkenningaryfirvöldum í öðrum aðildar-
ríkjum um ráðstafanir sem gripið hefur verið til. 

2. Finnist frávik frá efnisatriðunum í EB-gerðarviður-
kenningarvottorðinu eða upplýsingasafninu skal, að því er 
varðar 1. mgr., teljast vera um ósamræmi við viðurkennda 
gerð að ræða. 

Ökutæki telst ekki víkja frá viðurkenndri gerð ef vikmörk eru 
tilskilin í viðkomandi stjórnvaldsfyrirmælum og þau vikmörk 
eru virt. 

3. Ef aðildarríki sýnir fram á að ný ökutæki, íhlutir eða 
aðskildar tæknieiningar sem hafa samræmisvottorð eða sem á 
er viðurkenningarmerki, séu ekki í samræmi við viðurkennda 
gerð er því heimilt að fara fram á að aðildarríkið sem veitti 
EB-gerðarviðurkenninguna sannprófi að ökutækin, kerfin, 
íhlutirnir eða aðskildu tæknieiningarnar séu í samræmi við 
viðurkennda gerð. Hlutaðeigandi aðildarríki skal við móttöku 
slíkrar beiðni grípa til nauðsynlegra aðgerða svo fljótt sem 
unnt er og a.m.k. innan sex mánaða frá þeim degi sem farið er 
fram á það. 

4. Viðurkenningaryfirvaldið skal fara fram á við aðildarríkið 
sem veitti kerfinu, íhlutnum, aðskildu tæknieiningunni eða 
ófullbúna ökutækinu gerðarviðurkenningu að gripið verði til 
nauðsynlegra aðgerða til að tryggja að framleidd ökutæki 
verði færð til samræmis við viðurkenndu gerðina á ný í 
eftirfarandi tilvikum: 

a) í tengslum við EB-gerðarviðurkenningu ef ósamræmi 
ökutækis stafar eingöngu af ósamræmi kerfis, íhlutar eða 
aðskilinnar tæknineiningar eða 
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b) í tengslum við fjölþrepa gerðarviðurkenningu þar sem 
ósamræmi ökutækis fullbúins í áföngum stafar eingöngu 
af ósamræmi kerfis, íhluta eða aðskildrar tæknieiningar 
sem eru hluti af ófullbúnu ökutæki eða af ófullbúna 
ökutækinu sjálfu. 

Hlutaðeigandi aðildarríki skal við móttöku slíkrar beiðni grípa 
til nauðsynlegra aðgerða svo fljótt sem unnt er og a.m.k. innan 
sex mánaða frá þeim degi sem farið er fram á það. Ef 
ósamræmi er staðfest skal viðurkenningaryfirvald 
aðildarríkisins sem veitti kerfi, íhlut eða aðskildri 
tæknieiningu EB-gerðarviðurkenningu eða viðurkenninguna 
fyrir ófullbúið ökutæki gera þær ráðstafanir sem lýst er í 1. 
mgr. 

5. Viðurkenningaryfirvöld skulu, innan 20 virkra daga, 
tilkynna hvert öðru um sérhverja afturköllun á EB-
gerðarviðurkenningu og um ástæður fyrir henni. 

6. Véfengi aðildarríki, sem hefur veitt EB-gerðarviður-
kenningu, skort á samræmi sem því hefur verið tilkynnt um 
skulu hlutaðeigandi aðildarríki leitast við að jafna þann 
ágreining. Framkvæmdastjórninni skal látin í té vitneskja um 
málið og skal hún, ef þörf krefur, boða til viðeigandi 
samráðsfunda til að ná samkomulagi. 

31. gr. 

Að selja og taka í notkun hluti eða búnað sem getur 
skapað verulega hættu fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa 

1. Aðildarríkin skulu heimila að hlutir eða búnaður, sem 
getur skapað verulega hættu fyrir rétta virkni kerfa sem eru 
nauðsynleg fyrir öryggi ökutækis eða vistvænleika þess, sé 
seldur, boðinn til sölu eða tekinn í notkun en aðeins ef 
viðurkenningaryfirvald hefur leyft þessa hluti eða þennan 
búnað í samræmi við 5. til 10. mgr. 

2. Færa skal hluti eða búnað, sem er háður leyfi í samræmi 
við 1. mgr., í skrána sem tekin verður saman í XIII. viðauka. 
Slík ákvörðun skal tekin á grundvelli undangengins mats með 
tilheyrandi skýrslu og skal leitast við að tryggja sanngjarnt 
jafnvægi milli eftirfarandi þátta: 

a) þeirrar alvarlegu áhættu sem öryggi ökutækja eða 
vistvænleika þeirra stafar af þegar þeir hlutir eða sá 
búnaður sem um ræðir er festur á þau og 

b) þeirra áhrifa sem hugsanleg krafa um heimild fyrir þá hluti 
eða þann búnað sem um ræðir í þessari grein hefði á 
neytendur og framleiðendur á eftirmarkaðinum. 

3. Ákvæði 1. mgr. skulu ekki gilda um upprunalega hluti eða 
búnað sem gerðarviðurkenning kerfis nær til að því er varðar 
ökutæki og hluti eða búnað sem er gerðarviðurkenndur í 
samræmi við ákvæði einhverra þeirra stjórnvaldsfyrirmæla 
sem talin eru upp í IV. viðauka nema þar sem þær 
viðurkenningar tengjast öðrum þáttum en þeim sem 1. mgr. 
tekur til. Ákvæði 1. mgr. skulu ekki gilda um hluti eða búnað 
sem eingöngu er framleiddur fyrir kappakstursökutæki sem 
ekki eru ætluð til notkunar á opinberum vegum. Ef hlutir eða 
búnaður sem talinn er með í XIII. viðauka er ætlaður til tvenns 
konar notkunar, bæði fyrir kappakstur og akstur á vegum, 
mega þessir hlutir eða búnaður ekki vera seldir eða boðnir 
almenningi til sölu til notkunar í ökutækjum sem aka á vegum 
nema hlutirnir eða búnaðurinn uppfylli kröfur þessarar 
greinar. 

Framkvæmdastjórnin skal, eftir því sem við á, samþykkja 
ákvæði til að auðkenna þá hluti eða búnað sem um getur í 
þessari málsgrein. 

4. Framkvæmdastjórnin skal, að höfðu samráði við 
hagsmunaaðila, koma á verklagsreglum og ákvarða kröfur 
varðandi heimildarferlið sem um getur í 1. mgr. og samþykkja 
ákvæði fyrir síðari uppfærslu á skránni sem tekin er saman í 
XIII. viðauka. Þessar kröfur skulu innihalda öryggis- og 
umhverfisverndarforskriftir og, þar sem þörf er á, 
prófunarstaðla. Kröfurnar mega byggjast á stjórnvalds-
fyrirmælum sem talin eru upp í IV. viðauka, mega vera 
þróaðar í samræmi við nýjustu öryggis-, umhverfis- og 
prófunartækni, eða, ef þetta er viðeigandi leið til að ná þeim 
öryggis- og umhverfismarkmiðum sem krafist er, mega 
samanstanda af samanburði á hlutnum eða búnaðinum og 
öryggi og vistvænleika upprunalega ökutækisins eða sérhvers 
hluta þess, eins og við á. 

5. Að því er varðar 1. mgr. skal framleiðandi hluta eða 
búnaðar láta viðurkenningaryfirvaldi í té prófunarskýrslu, sem 
tilnefnd tækniþjónusta hefur unnið, þar sem staðfest er að 
hlutirnir eða búnaðurinn, sem sótt er um leyfi fyrir, uppfylli 
kröfurnar sem um getur í 4. mgr. Framleiðanda er aðeins 
heimilt að leggja fram eina umsókn fyrir hverja gerð og hvern 
hlut og aðeins til eins viðurkenningaryfirvalds. 

Í umsókninni skulu koma fram upplýsingar um framleiðanda 
hlutanna eða búnaðarins, gerð, auðkenni og hlutanúmer 
hlutanna eða búnaðarins sem sótt er um leyfi fyrir, sem og 
nafn á framleiðanda ökutækisins, gerð ökutækisins og, ef við 
á, smíðaár eða aðrar upplýsingar sem gera kleift að auðkenna 
ökutækið sem fyrirhugað er að festa þessa hluti eða búnað á. 

Þegar viðurkenningaryfirvald telur, að teknu tilliti til 
prófunarskýrslunnar og annarra sönnunargagna, að hlutirnir 
eða búnaðurinn sem um er að ræða séu í samræmi við 
kröfurnar sem um getur í 4. mgr. skal það gefa út vottorð til 
handa framleiðanda án ótilhlýðilegra tafa. Þetta vottorð 
heimilar að hlutirnir eða búnaðurinn sé seldur, boðinn til sölu 
eða festur á ökutæki í Bandalaginu sbr. þó aðra undirgrein 9. 
mgr. 
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6. Sérhver hlutur eða búnaður, sem er heimilaður samkvæmt 
þessari grein, skal tilhlýðilega merktur. 

Framkvæmdastjórnin skal setja kröfur um merkingar og 
umbúðir og jafnframt um fyrirmynd vottorðsins, sem um getur 
í 5. mgr., og númerakerfi þess. 

7. Ráðstafanirnar sem um getur í 2. til 6. mgr. skulu sam-
þykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun 
sem um getur í 2. mgr. 40. gr. þar eð þeim er ætlað að breyta 
veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar, m.a. með að því að 
bæta við hana. 

8. Framleiðandi skal tafarlaust tilkynna viðurkenningar-
yfirvaldinu sem gaf út vottorðið um allar breytingar sem hafa 
áhrif á skilyrðin fyrir útgáfu þess. Viðurkenningaryfirvaldið 
skal ákveða hvort það þurfi að endurskoða eða endurútgefa 
vottorðið og hvort þörf sé á nýjum prófunum. 

Framleiðandi skal bera ábyrgð á að tryggja að hlutir og 
búnaður séu framleiddir og verði áfram framleiddir samkvæmt 
skilyrðunum fyrir útgáfu vottorðsins. 

9. Áður en viðurkenningaryfirvaldið gefur leyfi skal það 
staðfesta að fullnægjandi fyrirkomulag og aðferðir séu til 
staðar til að tryggja skilvirkt eftirlit með samræmi framleiðslu. 

Komist viðurkenningaryfirvald að því að skilyrðin fyrir útgáfu 
leyfisins eru ekki lengur uppfyllt, skal það fara fram á að 
framleiðandinn grípi til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja 
að hlutirnir eða búnaðurinn verði færður til samræmis á ný. Ef 
nauðsyn krefur skal það afturkalla leyfið. 

10. Vekja skal athygli framkvæmdastjórnarinnar á ágreiningi 
milli aðildarríkja um vottorðin sem um getur í 5. mgr. Hún 
skal grípa til viðeigandi ráðstafana, þ.m.t. krefjast þess að 
leyfið verði afturkallað, ef nauðsyn krefur, að höfðu samráði 
við aðildarríkin. 

11. Þessi grein skal ekki gilda um hlut eða búnað áður en hann 
er skráður í XIII. viðauka. Fyrir hverja færslu eða flokk 
færslna í XIII. viðauka skal ákveða hæfilegt aðlögunartímabil 
til að gera framleiðanda hlutarins eða búnaðarins kleift að 
sækja um og fá leyfi. Á sama tíma er heimilt að ákveða 
dagsetningu, eftir því sem við á, til að undanskilja hluti og 
búnað, sem eru hönnuð fyrir ökutæki, sem voru gerðar-
viðurkennd fyrir þá dagsetningu, frá ákvæðum þessarar 
greinar. 

12. Á meðan að ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort hlut 
eða búnaði skuli bætt við í skrána sem um getur í 1. mgr. geta 
aðildarríkin haldið ákvæðum landslaga um hluti eða búnað, 
sem getur skapað verulega hættu fyrir rétta virkni kerfa, sem 
eru nauðsynleg fyrir öryggi ökutækis eða vistvænleika þess. 

Þegar slík ákvörðun hefur verið tekin falla ákvæði landslaga 
um þá hluti eða búnað, sem um er að ræða, úr gildi. 

13. Frá og með 29. október 2007 skulu aðildarríkin ekki 
samþykkja ný ákvæði sem fjalla um hluti og búnað sem geta 
haft áhrif á rétta virkni kerfa sem eru nauðsynleg fyrir öryggi 
ökutækis eða vistvænleika þess. 

32. gr. 

Innköllun ökutækja 

1. Þegar framleiðanda, sem hefur verið veitt EB-
gerðarviðurkenning ökutækis, ber skylda, vegna beitingar 
ákvæða í stjórnvaldsfyrirmælum eða í tilskipun 2001/95/EB, 
til að innkalla ökutæki sem hafa þegar verið seld, skráð eða 
tekin í notkun vegna þess að eitt eða fleiri kerfi, íhlutir eða 
aðskildar tæknieiningar sem festar hafa verið á ökutækið, 
hvort sem þær hafa verið viðurkenndar í samræmi við þessa 
tilskipun eða ekki, skapa alvarlega hættu varðandi umferðar-
öryggi, lýðheilsu eða umhverfisvernd, skal hann tafarlaust til-
kynna viðurkenningaryfirvaldinu sem veitti ökutækinu viður-
kenningu um það. 

2. Framleiðandinn skal leggja til við 
viðurkenningaryfirvaldið viðeigandi úrræði til að draga úr 
hættunni sem um getur í 1. mgr. Viðurkenningaryfirvaldið 
skal tafarlaust tilkynna yfirvöldum í hinum aðildarríkjunum 
um hinar fyrirhuguðu ráðstafanir. 

Lögbær yfirvöld skulu tryggja að ráðstöfunum sé hrint í fram-
kvæmd með skilvirkum hætti á yfirráðasvæðum þeirra. 

3. Ef viðkomandi yfirvöld telja ráðstafanirnar ófullnægjandi 
eða að þeim hafi ekki verið hrint nægilega skjótt í framkvæmd 
skulu þau tilkynna viðurkenningaryfirvaldinu sem veitti EB-
gerðarviðurkenningu ökutækisins um það án tafar. 

Viðurkenningaryfirvaldið skal síðan tilkynna framleiðandan-
um um það. Ef viðurkenningaryfirvaldið sem veitti EB-gerð-
arviðurkenninguna telur ráðstafanir framleiðanda ófull-
nægjandi skal það grípa til allra verndarráðstafana sem nauð-
synlegar eru, þ.m.t. afturköllun EB-gerðarviðurkenningar-
innar, ef framleiðandinn leggur ekki til og framkvæmir skil-
virkar ráðstafanir til úrbóta. Ef EB-gerðarviðurkenning öku-
tækis er afturkölluð skal viðkomandi viðurkenningaryfirvald 
tilkynna framleiðanda, viðurkenningaryfirvöldum í hinum 
aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um það með 
ábyrgðarbréfi eða sambærilegum rafrænum aðferðum innan 
20 virkra daga. 

4. Þessi grein gildir einnig um hluti sem eru ekki háðir 
kröfum samkvæmt stjórnvaldsfyrirmælum. 
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33. gr. 

Tilkynning um ákvarðanir og lagaúrræði sem standa til 
boða 

Allar ákvarðanir, teknar samkvæmt ákvæðum sem samþykkt 
eru til framkvæmdar þessari tilskipun þar sem synjað er um 
gerðarviðurkenningu eða hún dregin til baka eða skráningu 
neitað eða sala bönnuð skulu ítarlega rökstuddar. 

Ákvörðun skal tilkynnt hlutaðeigandi aðila og um leið skulu 
honum kynnt þau lagaúrræði sem hann getur nýtt sér 
samkvæmt gildandi lögum í viðkomandi aðildarríki og sá 
frestur sem hann hefur til þess. 

XIII. KAFLI 

ALÞJÓÐAREGLUR 

34. gr. 

Reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu sem krafist er fyrir EB-gerðarviðurkenningu 

1. Reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu, sem Bandalagið er aðili að og taldar eru upp í I. hluta 
IV. viðauka og í XI. viðauka, eru hluti af EB-gerðar-
viðurkenningu ökutækis á sama hátt og sértilskipanir eða 
sérreglugerðir. Þær skulu gilda um þá flokka ökutækja sem 
taldir eru upp í viðeigandi dálkum í töflunni í I. hluta IV. 
viðauka og í XI. viðauka. 

2. Þegar Bandalagið hefur ákveðið, í samræmi við 4. mgr. 
4. gr. ákvörðunar 97/836/EB, að gera beitingu reglugerðar 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu skyldu-
bundna í tengslum við EB-gerðarviðurkenningu ökutækis skal 
breyta viðaukunum við þessa tilskipun eins og við á í sam-
ræmi við reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem um 
getur í 2. mgr. 40. gr. þessarar tilskipunar. Í gerðinni sem 
breytir viðaukunum við þessa tilskipun skal einnig tilgreina 
dagsetningar skyldubundinnar beitingar reglugerðar efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu eða breytinga á 
henni. Aðildarríkin skulu fella úr gildi eða aðlaga landslöggjöf 
sem samrýmist ekki þeirri reglugerð efnahagsnefndar Sam-
einuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem um er að ræða. 

Ef slík reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu kemur í stað gildandi sértilskipunar eða sérreglugerðar 
skal í stað viðeigandi færslu í I. hluta IV. viðauka og í XI. 
viðauka koma númer reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu og samsvarandi færsla í II. hluta IV. 
viðauka skal felld brott í samræmi við sömu málsmeðferð. 

3. Í því tilviki, sem um getur í annarri undirgrein 2. mgr., 
skal sú sértilskipun eða sérreglugerð, sem reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu kemur í staðinn 
fyrir, felld niður í samræmi við þá reglunefndarmeðferð með 
grannskoðun sem um getur í 2. mgr. 40. gr. 

Þegar sértilskipun er felld úr gildi skulu aðildarríkin fella úr 
gildi hverja þá landslöggjöf sem samþykkt var vegna lögleið-
ingar þeirrar tilskipunar. 

4. Í þessari tilskipun eða í sértilskipunum eða sérreglu-
gerðum má vísa beint til alþjóðlegra staðla og reglugerða án 
þess að birta þær innan lagaramma Bandalagsins. 

35. gr. 

Jafngildi reglugerða efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu og tilskipana eða reglugerða 

1. Reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu sem taldar eru upp í II. hluta IV. viðauka eru 
viðurkenndar sem jafngildar samsvarandi sértilskipunum eða 
sérreglugerðum að svo miklu leyti sem þær hafa sama 
gildissvið og viðfangsefni. 

Viðurkenningaryfirvöld aðildarríkjanna skulu samþykkja 
viðurkenningar sem veittar eru í samræmi við þessar 
reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu og, ef við á, viðkomandi viðurkenningarmerki í stað 
samsvarandi viðurkenninga og viðurkenningarmerkja sem 
veitt eru í samræmi við jafngilda sértilskipun eða sérreglu-
gerð. 

2. Ef Bandalagið hefur ákveðið, í samræmi við 1. mgr., að 
beita nýrri reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu, eða reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóð-
anna fyrir Evrópu með áorðnum breytingum, skal breyta II. 
hluta IV. viðauka eins og við á. Þessar ráðstafanir, sem er 
ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar, skulu 
samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með grann-
skoðun sem um getur í 2. mgr. 40. gr. 

36. gr. 

Jafngildi við aðrar reglur 

Ráðið getur viðurkennt, með auknum meirihluta og að tillögu 
framkvæmdastjórnarinnar, jafngildi milli skilyrða eða ákvæða 
fyrir EB-gerðarviðurkenningu kerfa, íhluta og aðskildra 
tæknieininga sem er að finna í þessari tilskipun og 
viðurkenninga samkvæmt alþjóðlegum reglum, eða reglum 
þriðju landa innan ramma marghliða eða tvíhliða samninga 
milli Bandalagsins og þriðju landa. 

XIV. KAFLI 

MIÐLUN TÆKNILEGRA UPPLÝSINGA 

37. gr. 

Upplýsingar ætlaðar notendum 

1. Framleiðanda er ekki heimilt að veita tæknilegar 
upplýsingar sem tengjast efnisatriðunum sem kveðið er á um í 
þessari tilskipun eða í stjórnvaldsfyrirmælum sem talin eru 
upp í IV. viðauka og víkja frá efnisatriðunum sem 
viðurkenningaryfirvald hefur samþykkt. 

2. Ef sértækt ákvæði er um slíkt í stjórnvaldsfyrirmælum 
skal framleiðandi gera allar viðkomandi upplýsingar og 
nauðsynlegar leiðbeiningar aðgengilegar notendum þar sem 
lýst er sérstökum skilyrðum eða takmörkunum sem tengjast 
notkun ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar. 

Þessar upplýsingar skulu veittar á opinberum tungumálum 
Bandalagsins. Þær skulu veittar, í samráði við viðurkenning-
aryfirvald, í viðeigandi fylgiskjali, t.d. í notendahandbókinni 
eða viðhaldshandbókinni. 
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38. gr. 

Upplýsingar ætlaðar framleiðendum íhluta eða aðskilinna 
tæknieininga 

1. Framleiðandi ökutækis skal gera öll efnisatriði aðgengileg 
framleiðendum íhluta eða aðskilinna tæknieininga þ.m.t., eftir 
því sem við á, teikningar sem sérstaklega eru taldar upp í 
viðauka eða viðbæti við stjórnvaldsfyrirmæli og eru 
nauðsynlegar til EB-gerðarviðurkenningar íhluta eða aðskil-
inna tæknieininga eða eru nauðsynlegar til að fá leyfi skv. 31. 
gr. 

Framleiðandi ökutækis getur krafist þess að framleiðendur 
íhluta eða aðskilinna tæknieininga geri bindandi samning um 
að vernda trúnað upplýsinga sem eru ekki aðgengilegar al-
menningi, þ.m.t. upplýsingar sem tengjast hugverkaréttindum. 

2. Framleiðandi íhluta eða aðskilinna tæknieininga skal, sem 
handhafi EB-gerðarviðurkenningarvottorðs sem felur í sér, í 
samræmi við 4. mgr. 10. gr., takmarkanir á notkun eða sérstök 
skilyrði fyrir áfestingu þeirra, eða hvort tveggja, veita 
framleiðanda ökutækisins ítarlegar upplýsingar þar að lútandi. 

Ef ákvæði er um slíkt í stjórnvaldsfyrirmælum skal fram-
leiðandi íhluta eða aðskilinna tæknieininga láta fylgja leið-
beiningar um takmarkanir á notkun eða sérstök skilyrði fyrir 
áfestingu, eða hvort tveggja, með framleiddum íhlutum eða 
aðskildum tæknieiningum. 

XV. KAFLI 

FRAMKVÆMDARRÁÐSTAFANIR OG BREYTINGAR 

39. gr. 

Framkvæmdarráðstafanir og breytingar á þessari 
tilskipun og sértilskipunum og sérreglugerðum 

1. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanir, sem eru 
nauðsynlegar til framkvæmdar hverri sértilskipun eða 
sérreglugerð, í samræmi við þær reglur sem mælt er fyrir um í 
hverri sértilskipun eða sérreglugerð sem um er að ræða. 

2. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja breytingar á 
viðaukum þessarar tilskipunar eða ákvæðum sértilskipananna 
eða sérreglugerðanna, sem taldar eru upp í I. hluta IV. 
viðauka, sem eru nauðsynlegar til að aðlaga þá að þróun 
vísinda- og tækniþekkingar eða að sérstökum þörfum fatlaðra. 

3. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja breytingar á þessari 
tilskipun sem eru nauðsynlegar til að mæla fyrir um 
tæknilegar kröfur fyrir ökutæki sem framleidd eru í litlum 
framleiðsluröðum, ökutæki sem samþykkt eru samkvæmt 
aðferðinni við einstaka viðurkenningu og ökutæki til sérstakra 
nota. 

4. Fái framkvæmdastjórnin vitneskju um að hætta steðji að 
vegfarendum eða umhverfinu sem krefst brýnna ráðstafana er 
henni heimilt að breyta ákvæðum sértilskipananna eða 
sérreglugerðanna sem taldar eru upp í I. hluta IV. viðauka. 

5. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja breytingar sem eru 
nauðsynlegar í þágu góðrar stjórnsýslu og einkum þær sem 
eru nauðsynlegar til að tryggja samræmi sértilskipananna eða 
sérreglugerðanna sem taldar eru upp í I. hluta IV. viðauka, 
annaðhvort innbyrðis eða við önnur lög Bandalagsins. 

6. Þegar nýjar reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu eða breytingar á gildandi reglugerðum 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, sem 
Bandalagið er aðili að, eru samþykktar vegna beitingar 
ákvörðunar 97/836/EB skal framkvæmdastjórnin breyta við-
aukunum við þessa tilskipun til samræmis við það. 

7. Með hverri nýrri sértilskipun eða sérreglugerð skulu gerð-
ar viðeigandi breytingar á viðkomandi viðaukum við þessa 
tilskipun. 

8. Viðaukunum við þessa tilskipun má breyta með reglu-
gerðum. 

9. Ráðstafanirnar, sem um getur í þessari grein, skulu 
samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með grann-
skoðun sem um getur í 2. mgr. 40. gr. þar sem þeim er ætlað 
að breyta veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar eða sértil-
skipana og sérreglugerða, m.a. með því að bæta við þær. 

40. gr. 

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar sem 
nefnist „tækninefnd um vélknúin ökutæki“. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1. –
 4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með 
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar. 

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar skulu ákvæði 5. og 
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB gilda, með hliðsjón af ákvæð-
um 8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem um getur í 6. mgr. 5. gr. í ákvörðun 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

XVI. KAFLI 

TILNEFNING OG TILKYNNING TÆKNIÞJÓNUSTU 

41. gr. 

Tilnefning tækniþjónustu 

1. Þegar aðildarríki tilnefnir tækniþjónustu skal hún uppfylla 
ákvæði þessarar tilskipunar. 
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2. Tækniþjónustan skal sjálf framkvæma eða hafa umsjón 
með þeim prófunum sem krafist er vegna viðurkenningar, eða 
þeim skoðunum sem tilgreindar eru í þessari tilskipun eða í 
stjórnvaldsfyrirmælum sem talin eru upp í IV. viðauka, nema 
þegar aðrar aðferðir eru sérstaklega heimilaðar. Tækni-
þjónustunni er ekki heimilt að framkvæma prófanir eða 
skoðanir sem hún hefur ekki verið tilnefnd til á tilhlýðilegan 
hátt. 

3. Tækniþjónustan skal falla undir einn eða fleiri af fjórum 
eftirfarandi flokkum starfsemi háð ábyrgðarsviði hennar: 

a) flokkur A, tækniþjónusta sem framkvæmir í eigin starf-
stöð þær prófanir sem um getur í þessari tilskipun og í 
stjórnvaldsfyrirmælunum sem talin eru upp í IV. viðauka, 

b) flokkur B, tækniþjónusta sem hefur umsjón með þeim 
prófunum sem um getur í þessari tilskipun eða í stjórn-
valdsfyrirmælunum sem talin eru upp í IV. viðauka og 
framkvæmdar eru í starfsstöð framleiðanda eða í starfsstöð 
þriðja aðila, 

c) flokkur C, tækniþjónusta sem metur og vaktar reglulega 
verklagsreglur framleiðanda við eftirlit með samræmi 
framleiðslu, 

d) flokkur D, tækniþjónusta sem hefur umsjón með eða 
framkvæmir prófanir eða skoðanir innan ramma eftirlits 
með samræmi framleiðslu. 

4. Tækniþjónustan skal sýna fram á viðeigandi fagkunnáttu, 
sértæka tækniþekkingu og viðurkennda reynslu á þeim 
sérstöku sviðum sem tilskipun þessi og stjórnvaldsfyrirmælin, 
sem talin eru upp í IV. viðauka, taka til. 

Að auki skal tækniþjónustan uppfylla þá staðla sem taldir eru 
upp í 1. viðbæti við V. viðauka og skipta máli fyrir 
starfsemina sem hún annast. Þessi krafa gildir þó ekki að því 
er varðar síðasta þrep fjölþrepa gerðarviðurkenningaraðferðar 
eins og um getur í 1. mgr. 25. gr. 

5. Viðurkenningaryfirvald má gegna hlutverki tækniþjónustu 
fyrir einn eða fleiri flokka starfsemi sem um getur í 3. mgr. 

6. Tilnefna má framleiðanda eða undirverktaka sem starfar 
fyrir hans hönd sem tækniþjónustu fyrir starfsemi í flokki A 
að því er varðar stjórnvaldsfyrirmælin sem talin eru upp í XV. 
viðauka. 

Framkvæmdastjórnin skal breyta skránni yfir þessi 
stjórnvaldsfyrirmæli, ef nauðsyn krefur, í samræmi við þá 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 2. 
mgr. 40. gr. 

7. Aðilarnir, sem um getur í 5. og 6. mgr., skulu uppfylla 
ákvæði þessarar greinar. 

8. Tækniþjónustu, annarri en þeirri sem tilnefnd er í 
samræmi við 6. mgr., í þriðja landi má einungis senda 
tilkynningu að því er varðar 43. gr. innan vébanda tvíhliða 
samnings milli Bandalagsins og þriðja landsins sem um er að 
ræða. 

42. gr. 

Mat á fagkunnáttu tækniþjónustu 

1. Sýna skal fram á fagkunnáttuna sem um getur í 41. gr. 
með matsskýrslu sem unnin er af lögbæru yfirvaldi. Í 
skýrslunni getur verið faggildingarvottorð frá faggildingar-
stofu. 

2. Matið, sem skýrslan sem um getur í 1. mgr. er byggð á, 
skal fara fram í samræmi við ákvæði 2. viðbætis við 
V. viðauka. 

Matsskýrslan skal endurskoðuð eftir þrjú ár að hámarki. 

3. Matsskýrslan skal send framkvæmdastjórninni óski hún 
eftir því. 

4. Viðurkenningaryfirvald sem gegnir hlutverki tækniþjón-
ustu skal sýna fram á að farið sé að ákvæðum með skriflegum 
sönnunargögnum. 

Þetta felur í sér mat sem framkvæmt er af úttektarmönnum 
sem eru óháðir þeirri starfsemi sem metin er. Úttektar-
mennirnir mega tilheyra sömu stofnun að því tilskildu að þeir 
lúti stjórn sem er óháð starfsfólki sem annast starfsemina sem 
metin er. 

5. Framleiðandi, eða undirverktaki sem starfar fyrir hans 
hönd, sem hefur verið tilnefndur sem tækniþjónusta skal 
uppfylla viðeigandi ákvæði þessarar greinar. 

43. gr. 

Málsmeðferð við tilkynningu 

1. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 
nafn, heimilisfang, þ.m.t. tölvupóstfang, ábyrgðaraðila og 
flokk starfsemi að því er varðar sérhverja tilnefnda 
tækniþjónustu. Þau skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 
allar síðari breytingar á þessum atriðum. 

Í tilkynningunni skal tilgreina í hvaða stjórnvaldsfyrirmælum 
tækniþjónustan hefur verið tilnefnd. 

2. Tækniþjónustu er aðeins heimilt að stunda þá starfsemi 
sem lýst er í 41. gr. að því er varðar gerðarviðurkenningu ef 
hún hefur verið tilkynnt til framkvæmdastjórnarinnar. 

3. Fleiri en eitt aðildarríki má tilnefna og tilkynna sömu 
tækniþjónustu óháð því hvaða flokk starfsemi hún fæst við. 

4. Ef tilnefna á stofnun eða þar til bæran aðila sem fæst við 
starfsemi sem ekki er talin upp í 41. gr. samkvæmt 
stjórnvaldsfyrirmælum, skal tilkynningin send í samræmi við 
ákvæði þessarar greinar. 

5. Framkvæmdastjórnin skal gefa út skrá og nánari 
upplýsingar um viðurkenningaryfirvöld og tækniþjónustur á 
vefsíðu sinni. 
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XVII. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

44. gr. 

Bráðabirgðaákvæði 

1. Þar til nauðsynlegar breytingar hafa verið gerðar á þessari 
tilskipun svo að hún taki til ökutækja sem hún tekur ekki enn 
til eða til að fullgera stjórnsýsluákvæði og tæknileg ákvæði 
varðandi gerðarviðurkenningu ökutækja annarra en í flokki 
M1, sem framleidd eru í litlum framleiðsluröðum, og til að 
mæla fyrir um samræmd stjórnsýsluákvæði og tæknileg 
ákvæði varðandi aðferðina við einstaka viðurkenningu og þar 
til aðlögunartímabilinu sem kveðið er á um í 45. gr. lýkur, 
skulu aðildarríkin halda áfram að veita landsbundnar 
viðurkenningar fyrir þessi ökutæki að því tilskildu að slíkar 
viðurkenningar séu byggðar á samræmdu tæknilegu kröfunum 
sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun. 

2.  Að beiðni framleiðanda, eða ef um er að ræða einstaka 
viðurkenningu, að beiðni eiganda ökutækisins, og þegar 
nauðsynlegar upplýsingar hafa verið lagðar fram, skal 
hlutaðeigandi aðildarríki fylla út og gefa út gerðarviður-
kenningarvottorð eða vottorð fyrir einstaka viðurkenningu 
eftir því sem við á. Vottorðið skal gefið út til handa 
umsækjanda. 

Að því er varðar ökutæki af sömu gerð skulu önnur aðildarríki 
samþykkja staðfest endurrit sem sönnun þess að nauðsynlegar 
prófanir hafi verið framkvæmdar. 

3. Ef skrá þarf tiltekið ökutæki, sem fellur undir einstaka 
viðurkenningu, í öðru aðildarríki getur það aðildarríki krafist 
ítarlegra viðbótarupplýsinga frá viðurkenningaryfirvaldinu 
sem gaf út einstöku viðurkenninguna um eðli þeirra tæknilegu 
krafna sem þetta tiltekna ökutæki uppfyllir. 

4. Aðildarríkjum er heimilt að nota innlend kenninúmer til 
þess að auðvelda skráningu og skattlagningu á yfirráðasvæði 
sínu uns skráningar- og skattakerfi aðildarríkjanna hafa verið 
samræmd hvað varðar ökutæki sem tilskipun þessi nær yfir. Í 
þessu skyni er aðildarríkjum heimilt að skipta upp útgáfunum, 
sem sýndar eru í II. hluta III. viðauka, svo fremi að 
efnisatriðin, sem skiptingin byggist á, komi berum orðum 
fram í upplýsingasafninu eða að unnt sé að fá þau fram með 
einföldum útreikningi. 

45. gr. 

Gildistökudagsetningar fyrir EB-gerðarviðurkenningar 

1. Að því er varðar EB-gerðarviðurkenningar skulu 
aðildarríkin veita nýjum gerðum ökutækja EB-viðurkenningar 
frá og með þeim dagsetningum sem tilgreindar eru í XIX. 
viðauka. 

2. Að fenginni umsókn frá framleiðanda er aðildarríkjunum 
heimilt að veita nýjum gerðum ökutækja EB-viðurkenningu 
frá 29. apríl 2009. 

3. Fram að dagsetningunum sem tilgreindar eru í fjórða dálki 
töflunnar sem sett er fram í XIX. viðauka skal 1. mgr. 26. gr. 
ekki gilda um ný ökutæki þar sem landsbundin viðurkenning 
var gefin út fyrir þær dagsetningar sem tilgreindar eru í þriðja 
dálki töflunnar eða þar sem viðurkenning hefur ekki verið 
gefin út. 

4. Að beiðni framleiðanda, og fram að þeim dagsetningum 
sem tilgreindar eru í 3. dálki í línum 6 og 9 í töflunni sem sett 
er fram í XIX. viðauka, skulu aðildarríkin halda áfram að veita 
landsbundnar gerðarviðurkenningar sem annan valkost við 
EB-gerðarviðurkenningu ökutækis fyrir ökutæki í flokki M2 
eða M3 með þeim skilyrðum að þau ökutæki og kerfi, íhlutir 
og aðskildar tæknieiningar þeirra hafi verið gerðarviðurkennd 
í samræmi við stjórnvaldsfyrirmælin sem talin eru upp í I. 
hluta IV. viðuaka við þessa tilskipun. 

5. Með þessari tilskipun eru hvorki felldar úr gildi EB-
gerðarviðurkenningar sem veittar voru ökutækjum í flokki M1 
fyrir 29. apríl 2009 né komið í veg fyrir að unnt sé að rýmka 
slíkar viðurkenningar. 

6. Að því er varðar EB-viðurkenningu nýrra gerða kerfa, 
íhluta eða aðskilinna tæknieininga skulu aðildarríkin beita 
þessari tilskipun frá og með 29. apríl 2009. 

Með þessari tilskipun eru hvorki felldar úr gildi EB-
gerðarviðurkenningar sem veittar voru kerfum, íhlutum eða 
aðskildum tæknieiningum fyrir 29. apríl 2009 né komið í veg 
fyrir rýmkun slíkra viðurkenninga. 

46. gr. 

Viðurlög 

Aðildarríkin skulu ákvarða viðurlög við brotum gegn 
ákvæðum þessarar tilskipunar, einkum brot gegn þeim 
bönnum sem er að finna í 31. gr., eða sem leiða af þeirri grein, 
og ákvæðum stjórnvaldsfyrirmælanna sem talin eru upp í I. 
hluta IV. viðauka og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
þeim verði beitt. Viðurlögin, sem ákvörðuð hafa verið, skulu 
vera árangursrík, í réttu hlutfalli við brotin og letjandi. 
Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessi 
ákvæði eigi síðar en 29. apríl 2009 og tilkynna henni um allar 
seinni breytingar á þeim án tafar. 

47. gr. 

Mat 

1. Aðildarríkin skulu eigi síðar en 29. apríl 2011 tilkynna 
framkvæmdastjórninni um beitingu gerðarviðurkenningar-
aðferðanna sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun og einkum 
um beitingu fjölþrepa ferlisins. Framkvæmdastjórnin skal, þar 
sem við á, gera tillögur um breytingar sem taldar eru 
nauðsynlegar til að bæta gerðarviðurkenningarferlið. 

2. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem veittar eru skv. 1. mgr. 
skal framkvæmdastjórnin gefa Evrópuþinginu og ráðinu 
skýrslu um beitingu þessarar tilskipunar eigi síðar en 
29. október 2011. Ef við á er framkvæmdastjórninni heimilt 
að leggja til frestun á þeim gildistökudagsetningum sem um 
getur í 45. gr. 

48. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að efnislegum breytingum 
þessarar tilskipunar eigi síðar en 29. apríl 2009. Þau skulu 
þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara 
ákvæða. 
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Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 29. apríl 2009. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau verða birt opinberlega. Í þeim skal einnig vera yfirlýsing 
um að líta beri á tilvísanir í gildandi lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum í tilskipunina, sem er felld niður með 
þessari tilskipun, sem tilvísanir í þessa tilskipun. Aðildarríkin 
skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun og hvernig 
yfirlýsingin skal sett fram. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

49. gr. 

Niðurfelling 

Tilskipun 70/156/EBE fellur úr gildi frá og með 29. apríl 2009 
með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því er 
varðar fresti til lögleiðingar og beitingar þeirra tilskipana sem 
eru tilgreindar í B-hluta XX. viðauka. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í XXI. viðauka. 

50. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

51. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 5. september 2007. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING M. LOBO ANTUNES 

forseti forseti 
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SKRÁ YFIR VIÐAUKA 

I. viðauki Heildarskrá yfir upplýsingar fyrir EB-gerðarviðurkenningu ökutækja 

II. viðauki Skilgreining á flokkum ökutækja og gerðum þeirra 

III. viðauki Upplýsingaskjal fyrir EB-gerðarviðurkenningu ökutækja 

IV. viðauki Skrá yfir kröfur fyrir EB-gerðarviðurkenningu ökutækja 

Viðbætir: Skrá yfir kröfur fyrir EB-gerðarviðurkenningu ökutækja í flokki M1 sem framleidd eru í litlum 
framleiðsluröðum 

V. viðauki Aðferðir sem fylgja skal við EB-gerðarviðurkenningu ökutækja 

1. viðbætir: Staðlar sem aðilar sem um getur í 41. gr. þurfa að uppfylla 

2. viðbætir: Aðferð við mat á tækniþjónustu 

VI. viðauki EB-gerðarviðurkenningarvottorð 

Viðbætir: Skrá yfir stjórnvaldsfyrirmæli sem gerð ökutækis samræmist 

VII. viðauki Númerakerfi EB-gerðarviðurkenningarvottorðs 

Viðbætir: EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar og aðskilinnar tæknieiningar 

VIII. viðauki Niðurstöður prófana 

IX. viðauki EB-samræmisvottorð 

X. viðauki Aðferðir til að tryggja samræmi framleiðslu 

XI. viðauki Eiginleikar ökutækja til sérstakra nota og ákvæði sem gilda um þau 

1. viðbætir: Húsbifreiðar, sjúkrabifreiðar, líkvagnar 

2. viðbætir: Brynvarin ökutæki 

3. viðbætir: Ökutæki með hjólastólaaðgengi 

4. viðbætir: Önnur ökutæki til sérstakra nota (þ.m.t. dregin hjólhýsi) 

5. viðbætir: Færanlegir lyftikranar 

XII. viðauki Mörk lítilla framleiðsluraða og síðustu ökutækja gerðar 

XIII. viðauki Skrá yfir hluti eða búnað sem getur skapað verulega hættu fyrir rétta virkni kerfa sem eru nauðsynleg fyrir 
öryggi ökutækis eða vistvænleika þess, afkastakröfur, viðeigandi prófunaraðferðir, ákvæði um merkingar 
og umbúðir 

XIV. viðauki Skrá yfir EB-gerðarviðurkenningar sem gefnar eru út með skírskotun til stjórnvaldsfyrirmæla 

XV. viðauki Skrá yfir stjórnvaldsfyrirmæli þar sem tilnefna má framleiðanda sem tækniþjónustu 

XVI. viðauki Skrá yfir stjórnvaldsfyrirmæli sem heimila framleiðanda eða tækniþjónustu að beita sýndarprófunar-
aðferðum 

1. viðbætir: Almenn skilyrði fyrir sýndarprófunaraðferðir 

2. viðbætir: Sértæk skilyrði varðandi sýndarprófunaraðferðir 

XVII. viðauki Aðferðir sem beita skal við fjölþrepa EB-gerðarviðurkenningu 

Viðbætir: Fyrirmynd að aukaplötu framleiðanda 

XVIII. viðauki Upprunavottorð ökutækis — yfirlýsing frá framleiðanda grunnökutækis eða ófullbúins ökutækis sem ekki 
hefur samræmisvottorð 

XIX. viðauki Tímaáætlun fyrir framkvæmd þessarar tilskipunar að því er varðar gerðarviðurkenningu 

XX. viðauki Frestir til að lögleiða niðurfelldu tilskipanirnar í aðildarríkjunum 

XXI. viðauki Samsvörunartafla 
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II. VIÐAUKI 

Skilgreining á flokkum ökutækja og gerðum þeirra 

A. SKILGREINING Á ÖKUTÆKJAFLOKKI 

Ökutækjaflokkar eru skilgreindir samkvæmt eftirfarandi flokkun: (Þar sem getið er um „hámarksmassa“  í eftirfarandi 
skilgreiningum er átt við „tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu“ eins og tilgreint er í lið 2.8 í I. viðauka.) 

1. Flokkur M: Vélknúin ökutæki með a.m.k. fjórum hjólum sem eru hönnuð og smíðuð í þeim tilgangi að 
flytja farþega. 

Flokkur M1: Ökutæki sem eru hönnuð og smíðuð til að flytja farþega og ekki eru í fleiri en átta sæti til 
viðbótar við sæti ökumanns. 

Flokkur M2: Ökutæki sem eru hönnuð og smíðuð til að flytja farþega og í eru fleiri sæti en átta til viðbótar 
við sæti ökumanns og með hámarksmassa ekki yfir 5 tonnum. 

Flokkur M3: Ökutæki sem eru hönnuð og smíðuð til að flytja farþega og í eru fleiri sæti en átta til viðbótar 
við sæti ökumanns og með hámarksmassa yfir 5 tonnum. 

 

Þær gerðir yfirbyggingar og þau skráningarkerfi, sem eiga við um ökutæki í flokki M, eru skilgreind í 1. mgr. C-
hluta þessa viðauka (ökutæki í flokki M1) og í 2. mgr. (ökutæki í flokki M2 og M3) og ber að nota í þeim tilgangi 
sem þar er tilgreindur. 

2. Flokkur N: Vélknúin ökutæki með a.m.k. fjórum hjólum sem eru hönnuð og smíðuð í þeim tilgangi að 
flytja vörur. 

Flokkur N1: Ökutæki sem eru hönnuð og smíðuð til að flytja vörur og með hámarksmassa ekki yfir 3,5 
tonnum. 

Flokkur N2: Ökutæki sem eru hönnuð og smíðuð til að flytja vörur og eru með hámarksmassa yfir 3,5 
tonnum en ekki yfir 12 tonnum. 

Flokkur N3: Ökutæki sem eru hönnuð og smíðuð til að flytja vörur með hámarksmassa yfir 12 tonnum. 

 

Þegar um er að ræða dráttarbifreið sem hönnuð er til að tengja við festivagn eða eftirvagn með miðlægum ás 
samsvarar massinn, sem notaður er til að flokka ökutækið, massa dráttarbifreiðarinnar, tilbúinnar til aksturs, auk 
massa sem svarar til lóðrétts hámarksstöðuálags sem yfirfærist á dráttarbifreiðina af festivagni eða eftirvagni með 
miðlægum ás og, þar sem það á við, hámarksmassa álags dráttarbifreiðarinnar. 

Þær gerðir yfirbyggingar og þau skráningarkerfi, sem eiga við um ökutæki í flokki N, eru skilgreind í 3. mgr. C-
hluta þessa viðauka og ber að nota þau í þeim tilgangi sem þar er tilgreindur. 

3. Flokkur O: Eftirvagnar (að festivögnum meðtöldum) 

Flokkur O1: Eftirvagnar með hámarksmassa ekki yfir 0,75 tonnum 

Flokkur O2: Eftirvagnar með hámarksmassa yfir 0,75 tonnum en ekki yfir 3,5 tonnum. 

Flokkur O3: Eftirvagnar með hámarksmassa yfir 3,5 tonnum en ekki yfir 10 tonnum. 

Flokkur O4: Eftirvagnar með hámarksmassa yfir 10 tonnum. 

 

Þegar um er að ræða festivagna eða eftirvagna með miðlægum ás samsvarar hámarksmassi, sem notaður er til að 
flokka eftirvagninn, lóðréttu stöðuálagi sem yfirfærist á jörð af ás eða ásum festivagns eða eftirvagns með 
miðlægum ás þegar hann er tengdur við dráttarbifreið og er með hámarksálag. 

Þær gerðir yfirbyggingar og þau skráningarkerfi, sem eiga við um ökutæki í flokki O, eru skilgreind í 4. mgr. C-
hluta þessa viðauka og ber að nota þau í þeim tilgangi sem þar er tilgreindur. 

4. Torfærutæki (G-flokkur) 

4.1. Ökutæki í flokki N1 með hámarksmassa ekki yfir tveimur tonnum og ökutæki í flokki M1 teljast vera torfærutæki ef 
þau eru búin: 

– a.m.k. einum framási og a.m.k. einum afturási sem hannaðir eru til að vera drifnir samtímis, að meðtöldum 
ökutækjum þar sem hægt er að aftengja drifið til annars ássins, 
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– a.m.k. einum lásbúnaði fyrir mismunadrif eða a.m.k. einum búnaði sem virkar á svipaðan hátt og, ef þau geta 
farið upp 30 % halla, sem reiknaður er fyrir stakt ökutæki. 

Að auki skulu þau standast a.m.k. fimm af sex eftirfarandi kröfum: 

– flái að framan skal vera 25 gráður hið minnsta, 

– flái að aftan skal vera 20 gráður hið minnsta, 

– fríhorn skal vera 20 gráður hið minnsta, 

– lágmarkshæð frá jörðu undir framás skal vera 180 mm hið minnsta, 

– lágmarkshæð frá jörðu undir afturás skal vera 180 mm hið minnsta, 

– lágmarkshæð frá jörðu milli ásanna skal vera 200 mm hið minnsta, 

4.2. Ökutæki í flokki N1 með hámarksmassa yfir tveimur tonnum eða í flokki N2, M2 eða M3 með hámarksmassa ekki 
yfir 12 tonnum teljast torfærutæki ef þau eru hönnuð þannig að öll hjól þeirra séu drifin samtímis, að meðtöldum 
ökutækjum þar sem unnt er að aftengja drifið til eins ássins, eða ef þau standast eftirfarandi þrjár kröfur: 

– a.m.k. einn framás og a.m.k. einn afturás eru hannaðir til að vera drifnir samtímis, að meðtöldum ökutækjum 
þar sem hægt er að aftengja drifið til annars ássins, 

– þau hafi a.m.k. einn lásbúnað fyrir mismunadrif eða a.m.k. einn búnað sem virkar á svipaðan hátt, 

– þau geti farið upp 25 % halla sem reiknaður er fyrir stakt ökutæki. 

4.3. Ökutæki í flokki M3 með hámarksmassa yfir 12 tonnum eða í flokki N3 teljast torfærutæki ef þau eru hönnuð þannig 
að öll hjól þeirra séu drifin samtímis, að meðtöldum ökutækjum þar sem unnt er að aftengja drifið til eins ássins, eða 
ef þau standast eftirfarandi kröfur: 

– drif sé á helmingi hjólanna hið minnsta, 

– þau hafi a.m.k. einn lásbúnað fyrir mismunadrif eða a.m.k. einn búnað sem virkar á svipaðan hátt, 

– þau geti farið upp 25 % halla sem reiknaður er fyrir stakt ökutæki, 

– þau standist a.m.k. fjórar af sex eftirfarandi kröfum: 

– flái að framan skal vera 25 gráður hið minnsta, 

– flái að aftan skal vera 25 gráður hið minnsta, 

– fríhorn skal vera 25 gráður hið minnsta, 

– lágmarkshæð frá jörðu undir framás skal vera 250 mm hið minnsta, 

– lágmarkshæð frá jörðu milli ásanna skal vera 300 mm hið minnsta, 

– lágmarkshæð frá jörðu undir afturás skal vera 250 mm hið minnsta. 

4.4. Álags- og prófunarskilyrði. 

4.4.1. Ökutæki í flokki N1 með hámarksmassa ekki yfir tveimur tonnum og ökutæki í flokki M1 skulu vera tilbúin til 
aksturs, þ.e. með kælivökva, smurolíum, eldsneyti, verkfærum, varahjóli og ökumanni (sjá neðanmálsgrein (o) í I. 
viðauka). 
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4.4.2. Önnur vélknúin ökutæki en þau sem um getur í lið 4.4.1 skulu hlaðin að tæknilega leyfilegum hámarksmassa sem 
framleiðandi tilgreinir. 

4.4.3. Getu ökutækisins til að fara upp hallann, sem krafist er (25 % og 30 %), skal sannprófa með einföldum útreikningi.
 Þó er tækniþjónustu heimilt, í undantekningartilvikum, að fara fram á að ökutæki af viðkomandi gerð sé lagt fram til 
prófunar. 

4.4.4. Ekki skal taka tillit til undirakstursvarnar við mælingar á fláa að framan og aftan og fríhorni. 

4.5. Skilgreiningar á og teikningar af lágmarkshæð frá jörðu. (Að því er varðar skilgreiningar á fláa að framan og aftan 
og á fríhorni vísast til neðanmálsgreina (na), (nb) og (nc) í I. viðauka). 

4.5.1. ,,Lágmarkshæð frá jörðu milli ása“: stysta fjarlægð milli jarðflatar og lægsta fasta punkts ökutækisins. Litið er á 
margása ökutæki eins og þau hafi einungis einn ás. 

 

 
 

4.5.2. „Lágmarkshæð frá jörðu undir einum ás“: fjarlægð fyrir neðan hæsta punkt í boga hrings sem liggur gegnum miðju 
gripflatar hjólanna á einum ás (innri hjóla séu þau tvö) og snertir lægsta, fasta punkt ökutækisins á milli hjólanna. 

Enginn ósveigjanlegur hluti ökutækisins skal skaga út á skyggða svæðið á skýringarmyndinni. Þegar við á er 
lágmarkshæð margra ása frá jörðu sýnd í samræmi við staðsetningu þeirra, t.d. 280/250/250. 

 

 
 

4.6. Samsett merki 

Táknið „G“ skal sameinað annaðhvort tákninu „M“ eða „N“. Sem dæmi má nefna að ökutæki í flokknum N1, sem 
hentar til notkunar utan vega, skal vera merkt N1G. 

5. „Ökutæki til sérstakra nota“: ökutæki sem ætlað er til nota þar sem þörf er á sérstöku fyrirkomulagi yfirbyggingar 
og/eða sérstökum búnaði. Þessi flokkur tekur til ökutækja með hjólastólaaðgengi. 

5.1. „Húsbíll“: ökutæki til sérstakra nota í flokki M sem er útbúið með vistarverum með a.m.k. eftirtöldum búnaði: 

– sætum og borði, 

– svefnaðstöðu sem fæst með því að breyta sætum, 



Nr. 19/126  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.3.2012 

    

 

– eldunaraðstöðu og 

– geymsluaðstöðu. 

Framangreindur búnaður skal vera tryggilega festur við vistarverurnar en þó má borðið vera hannað á þann hátt að 
auðvelt sé að losa það. 

5.2. „Brynvarin ökutæki“: ökutæki sem ætluð eru til verndar farþegum og/eða varningi í flutningum og uppfylla kröfur 
um skothelda brynklæðningu. 

5.3. „Sjúkrabifreiðar“: vélknúin ökutæki í flokki M, ætluð til flutnings sjúkra eða slasaðra og sérstaklega útbúin í þeim 
tilgangi. 

5.4. „Líkvagnar“: vélknúin ökutæki í flokki M, ætluð til líkflutninga og eru sérstaklega útbúin í þeim tilgangi. 

5.5. „Ökutæki með hjólastólaaðgengi“: ökutæki í flokki M1, smíðuð eða breytt sérstaklega svo þau rúmi einn eða fleiri 
einstaklinga í hjólastól þegar ekið er á vegi. 

5.6. „Dregin hjólhýsi“: sjá ISO-staðal 3833 — 77, íðorð nr. 3.2.1.3. 

5.7. „Færanlegir lyftikranar“: ökutæki til sérstakra nota í flokki N3, ekki ætlað til flutninga á vörum, og búið er krana 
sem er með álagsvægið 400 kNm eða meira. 

5.8. „Önnur ökutæki til sérstakra nota“: ökutæki eins og þau eru skilgreind í 5. lið hér að framan, að þeim undanteknum 
sem tiltekin eru í lið 5.1 til 5.6. 

Þau skráningarkerfi, sem eiga við um ökutæki til sérstakra nota, eru skilgreind í 5. lið C-hluta þessa viðauka og ber 
að nota í þeim tilgangi sem þar er tilgreindur. 

B. SKILGREINING Á ÖKUTÆKJAGERÐ 

1. Að því er flokk M1 varðar: 

merkir „gerð“ ökutæki sem eru ekki frábrugðin með tilliti til eftirfarandi grunnatriða: 

– framleiðanda, 

– gerðarheitis framleiðanda, 

– grunnþátta í smíði og hönnun svo sem: 

– undirvagns/botns (augljós grundvallarmunur), 

– hreyfils (brunahreyfill/rafmagnshreyfill/fjölknúinn hreyfill). 

„Afbrigði“ af gerð merkir ökutæki innan gerðar sem eru ekki frábrugðin með tilliti til eftirfarandi grunnatriða: 

– gerð yfirbyggingar (t.d. stallbakur, hallbakur, tvennar dyr, blæjubifreið, skutbifreið, fjölnota ökutæki), 

– hreyfils: 

– vinnsluháttar (eins og í lið 3.2.1.1 í III. viðauka), 

– fjölda og fyrirkomulags strokka, 

– meiri en 30 % mismunar á afli (mesta afl er meira en 1,3 sinnum minnsta afl), 

– meiri en 20 % mismunar á slagrými (mesta afl er meira en 1,2 sinnum minnsta afl), 



29.3.2012  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 19/127 

    

 

– aflása (fjöldi, staðsetning, samtenging), 

– stýriása (fjöldi og staðsetning). 

,,Útfærsla“ afbrigðis merkir ökutæki sem eru samsetning af atriðum sem fram koma í upplýsingasafni í samræmi við 
kröfur VIII. viðauka. 

Óheimilt er að sameina í einni útfærslu margar færslur um eftirfarandi eiginleika: 

– tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu, 

– slagrými, 

– hámarksnettóafl, 

– gerð gírkassa og fjöldi gíra, 

– hámarksfjölda sæta, samkvæmt skilgreiningu í II. viðauka C. 

2. Að því er ökutæki í flokki M2 og M3 varðar: 

merkir „gerð“ ökutæki sem eru ekki frábrugðin með tilliti til eftirfarandi grunnatriða: 

– framleiðanda, 

– gerðarheitis framleiðanda, 

– flokks, 

– grunnþátta í smíði og hönnun svo sem: 

– undirvagns, sjálfbærrar yfirbyggingar, hvort hæðir séu tvær eða ein, hvort ökutækið sé liðskipt eða ekki 
(augljós grundvallarmunur), 

– fjölda ása, 

– hreyfils (brunahreyfill/rafmagnshreyfill/fjölknúinn hreyfill), 

„Afbrigði“ af gerð merkir ökutæki innan gerðar sem eru ekki frábrugðin með tilliti til eftirfarandi grunnatriða: 

– undirflokks eins og hann er skilgreindur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/85/EB frá 20. nóvember 
2001 um sérákvæði fyrir ökutæki sem eru ætluð til farþegaflutninga og taka fleiri en átta manns í sæti auk 
ökumanns (1) (á eingöngu við um fullbúin ökutæki), 

– byggingarstigs (t.d. fullbúið/ófullbúið), 

– hreyfils: 

– vinnsluháttar (eins og í lið 3.2.1.1 í III. viðauka), 

– fjölda og fyrirkomulags strokka, 

– meiri en 50 % mismunar á afli (mesta afl er meira en 1,5 sinnum minnsta afl), 

– meiri en 50 % mismunar á slagrými (mesta afl er meira en 1,5 sinnum minnsta afl), 

– staðsetningar (að framan, í miðju, að aftan), 

 
 
(1) Stjtíð. EB L 42, 13.2.2002, bls. 1. 
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– meiri en 20 % mismunar á tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu (mesti massi er meira en 1,2 
sinnum minnsti massi), 

– aflása (fjöldi, staðsetning, samtenging), 

– stýriása (fjöldi og staðsetning). 

,,Útfærsla“ afbrigðis merkir ökutæki sem eru samsetning af atriðum sem fram koma í upplýsingasafni í samræmi við 
kröfur VIII. viðauka. 

3. Að því er ökutæki í flokki N1, N2 og N3 varðar: 

merkir „gerð“ ökutæki sem eru ekki frábrugðin með tilliti til eftirfarandi grunnatriða: 

– framleiðanda, 

– gerðarheitis framleiðanda, 

– flokks, 

– grunnþátta í smíði og hönnun svo sem: 

– undirvagns/botns (augljós grundvallarmunur), 

– fjölda ása, 

– hreyfils (brunahreyfill/rafmagnshreyfill/fjölknúinn hreyfill). 

„Afbrigði“ af gerð merkir ökutæki innan gerðar sem eru ekki frábrugðin með tilliti til eftirfarandi grunnatriða: 

– yfirbyggingar ökutækis (t.d. pallbíll/sturtubíll/tankbíll/dráttarbifreið fyrir festivagn) (eingöngu vegna fullbúinna 
ökutækja), 

– byggingarstigs (t.d. fullbúið/ófullbúið), 

– hreyfils: 

– vinnsluháttar (eins og í lið 3.2.1.1 í III. viðauka), 

– fjölda og fyrirkomulags strokka, 

– meiri en 50 % mismunar á afli (mesta afl er meira en 1,5 sinnum minnsta afl), 

– meiri en 50 % mismunar á slagrými (mesta afl er meira en 1,5 sinnum minnsta afl), 

– meiri en 20 % mismunar á tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu (mesti massi er meira en 1,2 
sinnum minnsti massi), 

– aflása (fjöldi, staðsetning, samtenging), 

– stýriása (fjöldi og staðsetning), 

,,Útfærsla“ afbrigðis merkir ökutæki sem eru samsetning af atriðum sem fram koma í upplýsingasafni í samræmi við 
kröfur VIII. viðauka. 
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4. Að því er varðar ökutæki í flokki O1, O2, O3 og O4: 

merkir „gerð“ ökutæki sem eru ekki frábrugðin með tilliti til eftirfarandi grunnatriða: 

– framleiðanda, 

– gerðarheitis framleiðanda, 

– flokks, 

– grunnþátta í smíði og hönnun svo sem: 

– undirvagns/sjálfbærrar yfirbyggingar (augljós grundvallarmunur), 

– fjölda ása, 

– tengivagns/festivagns/eftirvagns með miðlægum ási, 

– gerðar hemlakerfis (t.d. án hemla/ýtihemlun/aflhemlun). 

„Afbrigði“ af gerð merkir ökutæki innan gerðar sem eru ekki frábrugðin með tilliti til eftirfarandi grunnatriða: 

– byggingarstigs (t.d. fullbúið/ófullbúið), 

– gerðar yfirbyggingar (t.d. hjólhýsi/pallur/kantur) (eingöngu vegna fullbúinna ökutækja/ökutækja sem eru 
fullbúin í áföngum), 

– meiri en 20 % mismunar á tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu (mesti massi er meira en 1,2 
sinnum minnsti massi), 

– stýriása (fjöldi og staðsetning). 

„Útfærsla“ afbrigðis merkir ökutæki sem eru samsetning af atriðum sem fram koma í upplýsingasafninu. 

5. Að því er alla flokka varðar: 

Full auðkenning á ökutæki, einungis út frá gerð, afbrigði og útfærslu, skal vera í samræmi við eina nákvæma 
skilgreiningu allra tæknieiginleika sem krafist er til að heimilt sé að taka ökutækið í notkun. 

C. SKILGREINING Á GERÐ YFIRBYGGINGAR (á einungis við um ökutæki sem eru fullbúin eða fullbúin í 
áföngum) 

Gefa skal upp þær gerðir yfirbyggingar sem um getur í I. viðauka, í lið 9.1 í 1. hluta III. viðauka og í 37. lið í IX. viðauka, 
með því að nota eftirfarandi skráningarkerfi: 

1. Fólksbifreiðar (M1) 

AA Stallbakur ISO-staðall 3833 — 1977, íðorð nr. 3.1.1.1, en þar eru einnig meðtalin ökutæki með 
fleiri en fjórum hliðargluggum. 

AB Hallbakur Stallbakur (AA) með lúgu að aftan. 

AC Skutbifreið ISO-staðall 3833 — 1977, íðorð nr. 3.1.1.4 (langbakur) 

AD Ökutæki með  
tvennum dyrum 

ISO-staðall 3833 — 1977, nr. 3.1.1.5 

AE Blæjubifreið ISO-staðall 3833 — 1977, nr. 3.1.1.6 
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AF Fjölnota ökutæki Vélknúin ökutæki, önnur en þau sem um getur í AA–AE, ætluð til flutninga á farþegum 
og farangri þeirra eða varningi, í einu rými. Ef slíkt ökutæki uppfyllir hins vegar 
eftirtalin tvö skilyrði: 

i. sæti, auk ökumannssætis, eru ekki fleiri en sex, 

„sæti“ telst vera fyrir hendi ef ökutækið er búið „aðgengilegum“ sætisfestingum, 

sætisfestingar skulu taldar „aðgengilegar“ ef unnt er að nota þær. Eigi að koma í 
veg fyrir að festingar séu „aðgengilegar“ skal framleiðandinn hindra notkun þeirra 
með áþreifanlegum hætti, t.d. með því að logsjóða yfir hlífðarplötur eða með því að 
koma fyrir föstum og varanlegum búnaði af svipuðu tagi sem ekki er unnt að 
fjarlægja með venjulegum verkfærum og 

ii. P – (M + N × 68) > N × 68 

þar sem: 
P = tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu í kg 
M = massi ökutækis tilbúins til aksturs í kg 
N = fjöldi sæta, að frátöldu sæti ökumanns, 
telst þetta ökutæki ekki vera ökutæki í flokki M1. 

2. Vélknúin ökutæki í flokki M2 eða M3: 

Ökutæki í I. undirflokki: (sjá tilskipun 2001/85/EB) 

CA Einnar hæðar 

CB Tveggja hæða 

CC Einnar hæðar, liðskipt 

CD Tveggja hæða, liðskipt 

CE Einnar hæðar, lággólfs 

CF Tveggja hæða, lággólfs 

CG Einnar hæðar, liðskipt, lággólfs 

CH Tveggja hæða, liðskipt, lággólfs 

Ökutæki í II. undirflokki (sjá tilskipun 2001/85/EB) 

CI Einnar hæðar 

CJ Tveggja hæða 

CK Einnar hæðar, liðskipt 

CL Tveggja hæða, liðskipt 

CM Einnar hæðar, lággólfs 

CN Tveggja hæða, lággólfs 

CO Einnar hæðar, liðskipt, lággólfs 

CP Tveggja hæða, liðskipt, lággólfs 

Ökutæki í III. undirflokki (sjá tilskipun 2001/85/EB) 

CQ Einnar hæðar 

CR Tveggja hæða 

CS Einnar hæðar, liðskipt 

CT Tveggja hæða, liðskipt 

Ökutæki í undirflokki A (sjá tilskipun 2001/85/EB) 

CU Einnar hæðar 

CV Einnar hæðar, lággólfs 
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Ökutæki í undirflokki B (sjá tilskipun 2001/85/EB) 

CW Einnar hæðar 

3. Vélknúin ökutæki í flokki N: 

BA Vöruflutningabifreið Sjá tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/27/EB frá 22. júlí 1997 um massa og 
mál tiltekinna flokka vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra (1) í lið 2.1.1 í I. 
viðauka 
 

BB Sendibifreið Vöruflutningabifreið þar sem stýrishúsið er fellt inn í yfirbygginguna 

BC Dráttarbifreið fyrir 
festivagna 

Sjá tilskipun 97/27/EB í lið 2.1.1 í I. viðauka 

BD Dráttarbifreið fyrir 
eftirvagna 
(dráttarbifreið) 

Sjá tilskipun 97/27/EB í lið 2.1.1 í I. viðauka 

– Ef, hins vegar, ökutæki, sem skilgreint er sem BB með tæknilega leyfilegan hámarksmassa ekki yfir 3500 kg: 

– er með fleiri en sex sæti auk sætis ökumanns 

eða 

– uppfyllir hvort tveggja eftirfarandi skilyrða: 

i. sæti, auk ökumannssætis, eru ekki fleiri en sex, 

ii. P – (M + N × 68) ≤ N × 68 

telst þetta ökutæki ekki vera ökutæki í flokki N. 

– Ef, hins vegar, ökutæki, sem skilgreint er sem BA, sem BB með tæknilega leyfilegan hámarksmassa yfir 
3500 kg, BC eða BD, uppfyllir a.m.k. annað eftirfarandi skilyrða: 

i. sæti, auk ökumannssætis, eru fleiri en átta, 

ii. P – (M + N × 68) ≤ N × 68 

telst þetta ökutæki ekki vera ökutæki í flokki N. 

Sjá 1. lið í C-hluta þessa viðauka vegna skilgreininga á „sæti“, P, M og N. 

4. Ökutæki í flokki O 

DA Festivagn Sjá tilskipun 97/27/EB í lið 2.2.2 í I. viðauka 

DB Tengivagn Sjá tilskipun 97/27/EB í lið 2.2.3 í I. viðauka 

DC Eftirvagn með miðlægum ási Sjá tilskipun 97/27/EB í lið 2.2.4 í I. viðauka 

5. Ökutæki til sérstakra nota 

SA Húsbílar  (sjá lið 5.1 í II. viðauka A) 

SB Brynvarin ökutæki (sjá lið 5.2 í II. viðauka A) 

SC Sjúkrabifreiðar (sjá lið 5.3 í II. viðauka A) 

SD Líkvagnar (sjá lið 5.4 í II. viðauka A) 

SE Dregin hjólhýsi  (sjá lið 5.6 í II. viðauka A) 

SF Færanlegir lyftikranar (sjá lið 5.7 í II. viðauka A) 

SG Önnur ökutæki til sérstakra nota (sjá lið 5.8 í II. viðauka A) 

SH Ökutæki með hjólastólaaðgengi (sjá lið 5.5 í II. viðauka A) 

______ 

 

 

(1) Stjtíð. EB L 233, 25.8.1997, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/19/EB (Stjtíð. ESB L 79, 
26.3.2003, bls. 6). 
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III. viðauki fallinn úr gildi 
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IV. viðauki fallinn úr gildi 
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V. VIÐAUKI 

Aðferðir sem fylgja skal við EB-gerðarviðurkenningu ökutækja 

1. Ef um er að ræða umsókn um gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki í heild skal yfirvaldið sem veitir EB-
gerðarviðurkenninguna: 

a) sannprófa að öll EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem gefin eru út samkvæmt stjórnvaldsfyrirmælum sem gilda um 
gerðarviðurkenningu ökutækis taki til gerðar ökutækisins og samsvari þeim kröfum sem mælt er fyrir um, 

b) ganga úr skugga um, með því að athuga skjölin, að forskriftir og gögn í I. hluta upplýsingaskjals um ökutækið séu í 
gögnunum í upplýsingasafninu og/eða EB-gerðarviðurkenningarvottorði með skírskotun til viðurkenninga á 
grundvelli viðkomandi stjórnvaldsfyrirmæla og, ef lið í I. hluta upplýsingaskjals vantar í upplýsingasafn 
stjórnvaldsfyrirmæla, staðfesta að viðkomandi hluti eða eiginleiki sé í samræmi við atriðin í upplýsingamöppunni, 

c) skoða eða láta skoða hluta og kerfi úr ökutækjum úr völdu sýnishorni ökutækja af þeirri gerð sem á að viðurkenna til 
að sannprófa að ökutækið eða ökutækin séu smíðuð í samræmi við viðkomandi gögn í viðurkenndu upplýsingasafni 
með tilliti til viðkomandi EB-gerðarviðurkenningarvottorðs, 

d) athuga eða láta viðeigandi athuganir fara fram á uppsetningu aðskildra tæknieininga þar sem það á við, 

e) hafa eftirlit með eða sjá til þess að eftirlit sé haft með því að búnaðurinn, sem kveðið er á um í 1. og 2. 
neðanmálsgrein í I. hluta IV. viðauka, sé fyrir hendi þar sem það á við. 

2. Fjöldi ökutækja, sem skoða á í samræmi við c-lið 1. mgr., skal vera nægilega mikill til að unnt sé að hafa fullnægjandi 
eftirlit með ólíkum samsetningum sem eiga að fá gerðarviðurkenningu í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir: 

Ökutækjaflokkur M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

Viðmiðanir           

Hreyfill X X X X X X — — — — 

Gírkassi X X X X X X — — — — 

Fjöldi ása — X X X X X X X X X 

Aflásar (fjöldi, staðsetning, 
samtenging) 

X X X X X X — — — — 

Stýriásar (fjöldi og 
staðsetning) 

X X X X X X X X X X 

Gerð yfirbyggingar X X X X X X X X X X 

Fjöldi dyra X X X X X X X X X X 

Stýri, hægra eða vinstra 
megin 

X X X X X X — — — — 

Sætafjöldi X X X X X X — — — — 

Umfang búnaðar X X X X X X — — — — 

3. Ef ekki eru tiltæk viðurkenningarvottorð fyrir nein af þeim stjórnvaldsfyrirmælum sem við eiga skal yfirvaldið sem veitir 
EB-gerðarviðurkenningar: 

a) framkvæma eða láta framkvæma nauðsynlegar prófanir og athuganir eins og krafist er í viðeigandi 
stjórnvaldsfyrirmælum, 

b) sannprófa að ökutækið sé í samræmi við atriðin í upplýsingamöppu ökutækisins og að það standist tæknikröfur allra 
viðeigandi stjórnvaldsfyrirmæla, 

c) athuga eða láta viðeigandi athuganir fara fram á uppsetningu aðskildra tæknieininga þar sem það á við, 

d) hafa eftirlit með eða sjá til þess að eftirlit sé haft með því að búnaðurinn, sem kveðið er á um í 1. og 2. 
neðanmálsgrein í I. hluta IV. viðauka, sé fyrir hendi þar sem það á við. 

 

 



29.3.2012  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 19/135 

    

 

1. viðbætir 

Staðlar sem aðilar sem um getur í 41. gr. þurfa að uppfylla 

1. Starfsemi sem tengist prófunum vegna gerðarviðurkenningar sem fara skal fram í samræmi við 
stjórnvaldsfyrirmælin sem talin eru upp í IV. viðauka við þessa tilskipun: 

1.1. Flokkur A (prófanir sem framkvæmdar eru í eigin starfsstöð): 

EN ISO/IEC 17025:2005 um almennar kröfur varðandi hæfni prófunar- og kvörðunarstofa. 

Tækniþjónusta sem tilnefnd er til starfsemi í flokki A getur framkvæmt eða haft umsjón með prófunum sem kveðið 
er á um í stjórnvaldsfyrirmælunum sem hún hefur verið tilnefnd til í starfsstöð framleiðanda eða þriðja aðila. 

1.2. Flokkur B (umsjón með prófunum sem framkvæmdar eru í starfsstöð framleiðanda eða í starfsstöð þriðja aðila: 

EN ISO/IEC 17020:2004 um almenn viðmið um rekstur ýmiss konar stofnana sem annast skoðanir. 

Tækniþjónusta skal áður en hún framkvæmir eða hefur umsjón með prófunum í starfsstöð framleiðanda eða þriðja 
aðila ganga úr skugga um að prófunaraðstaða og mælitæki uppfylli viðeigandi kröfur staðalsins sem um getur í lið 
1.1. 

2. Starfsemi sem tengist samræmi framleiðslu 

2.1. Flokkur C (aðferð við frummat og eftirlitsúttektir á gæðastjórnunarkerfi framleiðanda): 

EN 45012:1998,  „On the general requirements for bodies operating assessment and certification/registration of 
quality systems“. 

2.2. Flokkur D (skoðun eða prófun á sýnishorni úr framleiðslunni eða umsjón með þeim): 

EN ISO/IEC 17020:2004, um almenn viðmið um rekstur ýmiss konar stofnana sem annast skoðanir. 
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2. viðbætir 

Aðferð við mat á tækniþjónustu 

 

1. TILGANGUR ÞESSA VIÐBÆTIS 

1.1. Í þessum viðbæti eru sett skilyrði sem lögbæra yfirvaldið, sem um getur í 42. gr. þessarar tilskipunar, skal fylgja við 
aðferðina á mati á tækniþjónustu.  

1.2. Þessar kröfur gilda að breyttu breytanda um sérhverja tækniþjónustu, óháð því hver réttarstaða hennar er (sjálfstæð 
stofnun, framleiðandi eða viðurkenningaryfirvald sem starfar sem tækniþjónusta). 

2. MEGINREGLUR VIÐ MAT 

Mat byggir á að nokkrum meginreglum sé fylgt: 

— óhæði, sem er grunnur að því að niðurstöðurnar séu óhlutdrægar og hlutlægar, 

— gagnreyndri nálgun sem tryggir áreiðanlegar og samanburðarnákvæmar niðurstöður. 

Úttektarmenn skulu sýna trúnað og ráðvendni og virða trúnaðarkvöð og þagmælsku. Þeir skulu greina satt og 
nákvæmlega frá ályktunum og niðurstöðum. 

3. FAGKUNNÁTTA ÚTTEKTARMANNA 

3.1. Aðeins úttektarmenn með þá tækni- og stjórnunarþekkingu sem til þarf mega framkvæma mat. 

3.2. Úttektarmenn skulu hafa verið þjálfaðir sérstaklega til matsstarfsemi. Að auki skulu þeir búa yfir sértækri þekkingu 
á því tæknisviði sem tækniþjónustan mun stunda starfsemi sína á. 

3.3. Með fyrirvara um ákvæði liða 3.1. og 3.2. skal matið sem um getur í 4. mgr. 42. gr. framkvæmt af úttektarmönnum 
sem eru óháðir þeirri starfsemi sem meta skal. 

4. UMSÓKN UM TILNEFNINGU 

4.1. Tilhlýðilega viðurkenndur fulltrúi tækniþjónustunnar sem sækir um skal skila formlegri umsókn til lögbærs 
yfirvalds sem inniheldur eftirfarandi: 

a) almenna lýsingu á tækniþjónustunni, þ.m.t. heiti viðskiptafyrirtækis, heiti, heimilisföng, réttarstaða og 
starfsmenn og tæknileg tilföng, 

b) almennar upplýsingar varðandi tækniþjónustuna, t.d. starfsemi hennar, tengsl við stærri viðskiptafyrirtæki ef 
einhver eru, og heimilisföng á öllum stöðum sem gildissvið tilnefningarinnar skal taka til,  

c) samkomulag um að uppfylla kröfurnar varðandi tilnefningu og eftir atvikum aðrar skuldbindingar 
tækniþjónustunnar samkvæmt viðeigandi tilskipunum, 

d) lýsingu á samræmismatsþjónustunni sem tækniþjónustan skuldbindur sig til að veita innan ramma viðeigandi 
tilskipana og skrá yfir þær tilskipanir sem tækniþjónustan sækist eftir tilnefningu fyrir, þ.m.t. takmarkanir á getu 
eftir atvikum, 

e) afrit af gæðahandbók tækniþjónustunnar. 

4.2. Lögbært yfirvald skal fara yfir hvort upplýsingarnar sem tækniþjónustan veitir séu fullnægjandi. 
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5. ÚTTEKT Á TILFÖNGUM 

Lögbært yfirvald skal fara yfir getu sína til að framkvæma mat á tækniþjónustu, með tilliti til stefnu sinnar, hæfni og 
tiltækileika viðeigandi úttektarmanna og sérfræðinga. 

6. MAT FALIÐ UNDIRVERKTÖKUM 

6.1. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að fela öðru tilnefningaryfirvaldi að framkvæma hluta mats sem undirverktaki eða óska 
eftir aðstoð frá tæknisérfræðingum sem önnur lögbær yfirvöld láta í té. Tækniþjónustan sem sækir um verður að 
samþykkja undirverktakana og sérfræðingana. 

6.2. Lögbært yfirvald verður að taka tillit til faggildingarvottorða með fullnægjandi gildissvið til að ljúka heildarmati 
sínu á tækniþjónustunni. 

7. UNDIRBÚNINGUR MATS 

7.1. Lögbært yfirvald skal formlega skipa matshóp. Fyrrnefndi aðilinn skal tryggja að sérhverju mati sé fundin 
viðeigandi sérþekking.   Hópurinn í heild skal einkum: 

a) búa yfir viðeigandi þekkingu innan þess sviðs sem sótt er um tilnefningu á og 

b) búa yfir nægilegum skilningi til að meta með áreiðanlegum hætti hæfni tækniþjónustunnar til að starfa innan 
gildissviðs tilnefningarinnar. 

7.2. Lögbært yfirvald skal skilgreina með greinilegum hætti verkefnið sem matshópnum er fengið. Verkefni matshópsins 
er að fara yfir skjölin frá tækniþjónustunni sem sækir um og að framkvæma vettvangsmat. 

7.3. Lögbært yfirvald skal ákveða í samráði við tækniþjónustuna og tilnefnda matshópinn dagsetningu og áætlun fyrir 
matið. Þó er það á ábyrgð lögbæra yfirvaldsins að sækjast eftir dagsetningu sem er í samræmi við eftirlits- og 
endurmatsáætlunina. 

7.4. Lögbært yfirvald skal tryggja að matshópurinn fái í hendur viðeigandi viðmiðunarskjöl, fyrri matsskrár og 
viðkomandi skjöl og skrár frá tækniþjónustunni. 

8. VETTVANGSMAT 

Matshópurinn skal framkvæma mat á tækniþjónustunni á athafnasvæði tækniþjónustunnar þar sem einn eða fleiri 
þættir meginstarfsemi fara fram, og þar sem við á, framkvæma staðfestingarskoðanir á öðrum völdum stöðum þar 
sem tækniþjónustan starfar. 

9. GREINING NIÐURSTAÐNA OG MATSSKÝRSLA 

9.1. Matshópurinn skal greina allar viðeigandi upplýsingar og sönnunargögn sem safnað er þegar farið er yfir skjöl og 
skrár og í vettvangsmatinu. Þessi greining verður að vera fullnægjandi svo hópurinn geti ákvarðað hæfni 
tækniþjónustunnar og samræmi við kröfur vegna tilnefningar. 

9.2. Verklagsreglur lögbæra yfirvaldsins við skýrslugjöf skulu tryggja að eftirfarandi kröfur séu uppfylltar. 

9.2.1. Matshópurinn og tækniþjónustan verða að halda fund áður en farið er af vettvangi. Á þessum fundi skal 
matshópurinn gefa skriflega og/eða munnlega skýrslu um niðurstöður sínar úr greiningunni. Gefa verður 
tækniþjónustunni tækifæri til að spyrja spurninga um niðurstöðurnar, þ.m.t. um ósamræmi, ef eitthvað er, og ástæður 
þess. 

9.2.2. Koma skal skriflegri skýrslu þegar í stað á framfæri við tækniþjónustuna. Þessi matsskýrsla skal innihalda 
athugasemdir um hæfni og samræmi og benda á ósamræmi, ef eitthvað er, sem lagfæra þarf svo farið sé að öllum 
kröfum vegna tilnefningar. 
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9.2.3. Tækniþjónustunni skal boðið að bregðast við matsskýrslunni og lýsa þeim sértæku aðgerðum sem gripið hefur verið 
til eða eru fyrirhugaðar innan tilgreinds tíma til að lagfæra ósamræmi sem bent hefur verið á. 

9.3. Lögbært yfirvald skal tryggja að farið sé yfir viðbrögð tækniþjónustunnar til að lagfæra ósamræmi til að kanna hvort 
aðgerðirnar virðist fullnægjandi og skilvirkar. Ef viðbrögð tækniþjónustunnar eru ófullnægjandi skal krefjast frekari 
upplýsinga. Að auki má krefjast sönnunar þess að aðgerðir sem gripið hefur verið til, hafi verið framkvæmdar með 
skilvirkum hætti, eða framkvæma má framhaldsmat til að sannreyna að aðgerðir til úrbóta hafi verið framkvæmdar 
með skilvirkum hætti. 

9.4. Í matsskýrslunni skal a.m.k. koma fram: 

a) sérstakt auðkenni tækniþjónustunnar, 

b) dagsetning eða dagsetningar vettvangsmatsins, 

c) nafn eða nöfn úttektarmanna og/eða sérfræðinga sem komu að matinu, 

d) sérstakt auðkenni allra athafnasvæða sem metin voru, 

e) fyrirhugað gildissvið tilnefningarinnar sem metið var, 

f) yfirlýsingu um að innra skipulag og verklagsreglur sem tækniþjónustan hefur samþykkt til að skapa traust á 
hæfni sinni séu fullnægjandi sem ákvarðað er í ljósi þess hvort hún uppfylli kröfur um tilnefningu, 

g) upplýsingar um að allt ósamræmi hafi verið lagfært, 

h) tilmæli um hvort umsækjandi skuli tilnefndur eða staðfestur sem tækniþjónusta og ef svo er gildissvið 
tilnefningarinnar. 

10. VEITING/STAÐFESTING TILNEFNINGAR 

10.1. Viðurkenningaryfirvald skal án ástæðulausrar tafar taka ákvörðun um hvort veita, staðfesta eða framlengja eigi 
tilnefningu á grundvelli skýrslunnar eða skýrslnanna og annarra viðkomandi upplýsinga. 

10.2. Viðurkenningaryfirvald skal veita tækniþjónustunni vottorð. Þetta vottorð skal innihalda eftirfarandi: 

a) auðkenni og kennimerki viðurkenningaryfirvaldsins, 

b) sérstakt auðkenni tilnefndu tækniþjónustunnar, 

c) gildistökudag tilnefningarinnar og daginn sem tilnefningin rennur út, 

d) stutt yfirlit yfir eða vísun til gildissviðs tilnefningarinnar (gildandi tilskipanir, reglugerðir eða hlutar þeirra),  

e) samræmisyfirlýsingu og tilvísun til þessarar tilskipunar. 

11. ENDURMAT OG EFTIRLIT 

11.1. Endurmat er áþekkt frummati nema að taka verður tillit til þeirrar reynslu sem aflað hefur verið við fyrra mat.  
Vettvangsmat sem fer fram í eftirlitsskyni er ekki jafn ítarlegt og endurmat. 

11.2. Lögbært yfirvald skal útfæra áætlun sína um endurmat og eftirlit með sérhverri tilnefndri tækniþjónustu þannig að 
dæmigert sýnishorn fyrir gildissvið tilnefningarinnar sé metið reglulega. 

Tíminn sem líður á milli þess að vettvangsmat fari fram, hvort sem um er að ræða endurmat eða eftirlit, ræðst af 
þeim stöðugleika sem sýnt þykir að tækniþjónustan hafi náð. 
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11.3. Ef ósamræmi kemur í ljós við eftirlit eða endurmat skal lögbært yfirvald skilgreina ströng tímamörk fyrir 
framkvæmd aðgerða til úrbóta.  

11.4. Ef ekki hefur verið gripið til aðgerða til úrbóta eða endurbóta innan þeirra tímamarka sem ákveðin hafa verið eða 
þær teljast ekki fullnægjandi, skal lögbært yfirvald samþykkja viðeigandi ráðstafanir eins og t.d. að framkvæma 
frekara mat, fella tímabundið úr gildi/afturkalla tilnefninguna fyrir einn eða fleiri þætti þeirrar starfsemi sem 
tilnefning tækniþjónustunnar tekur til. 

11.5. Ef lögbært yfirvald ákveður að fella tímabundið úr gildi eða afturkalla tilnefningu tækniþjónustu skal yfirvaldið 
tilkynna henni það í gegnum ábyrgðarpóst. Í öllum tilvikum skal lögbært yfirvald samþykkja allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að tryggja samfelldni þeirrar starfsemi sem tækniþjónustan vinnur þegar að. 

12. SKRÁR VARÐANDI SÉRHVERJA TILNEFNDA TÆKNIÞJÓNUSTU 

12.1. Lögbært yfirvald skal halda skrár yfir sérhverja tækniþjónustu til að sýna fram á að kröfur vegna tilnefningar, þ.m.t. 
hæfni, hafi verið uppfylltar með skilvirkum hætti. 

12.2. Lögbært yfirvald skal sjá til þess að skrár varðandi sérhverja tækniþjónustu séu tryggilega geymdar til að varðveita 
leynd þeirra. 

12.3. Skrár varðandi tækniþjónustu verða a.m.k. að innihalda: 

a) viðkomandi bréfaskipti, 

b) matsskrár og -skýrslur, 

c) afrit af tilnefningarvottorðum. 
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VI. viðauki fallinn úr gildi 

 



29.3.2012  Nr. 19/141 

  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

  

 

 

 

VII. viðauki fallinn úr gildi 
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VIII. VIÐAUKI 

NIÐURSTÖÐUR PRÓFANA 

(Skulu útfylltar af gerðarviðurkenningaryfirvaldi og fylgja EB-gerðarviðurkenningarvottorði ökutækis.) 

Í hverju tilviki skal ljóst af upplýsingunum um hvaða afbrigði og útfærslu þær gilda. Ekki mega vera fleiri en ein niðurstaða 
fyrir hverja útfærslu. Hins vegar er leyfilegt að steypa saman nokkrum niðurstöðum fyrir hverja útfærslu þar sem versta 
tilvikið er gefið til kynna. Í síðara tilvikinu skal standa í athugasemd að í þeim liðum, sem merktir eru með (*), séu einungis 
tilgreindar niðurstöður í verstu tilvikum. 

1. Niðurstöður hljóðstigssprófana 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmæla og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmæla sem gilda um viðurkenninguna. Ef um 
er að ræða stjórnvaldsfyrirmæli sem koma til framkvæmda í tveimur eða fleiri áföngum, skal einnig tilgreina um 
hvaða áfanga er að ræða: 

Afbrigði/útfærsla … … … 

Í akstri (dB(A)/E): … … … 

Í kyrrstöðu (dB(A)/E): … … … 

við (mín-1): … … … 

 

2. Niðurstöður prófana á losun með útblæstri 

2.1. Losun frá vélknúnum ökutækjum 

Tilgreinið nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmæli sem gilda um viðurkenninguna. Ef um er að ræða stjórnvalds-
fyrirmæli sem koma til framkvæmda í tveimur áföngum eða fleiri, skal einnig tilgreina um hvaða áfanga er að ræða: 

Eldsneyti (1): (dísilolía, bensín, fljótandi jarðolíugas, jarðgas, tvær tegundir eldsneytis: bensín/fljótandi jarðolíugas, 
tvær tegundir eldsneytis: bensín/jarðgas, etanól ...) 

2.1.1. Prófunaraðferð I (2): losun ökutækis í prófunarlotu eftir kaldræsingu: 

Afbrigði/útfærsla … … … 

CO … … … 

HC … … … 

NOx    

HC + NOx    

Efnisagnir … … … 

 

2.1.2. Prófunaraðferð II (2): gögn um losun mengunarefna sem krafist er vegna aksturshæfniprófunar: 

Prófun II, prófun í hægum lausagangi: 

Afbrigði/útfærsla … … … 

CO % … … … 

Snúningshraði … … … 

Hitastig á smurolíu … … … 

 

 

 
(1) Ef takmarkanir eru í gildi fyrir eldsneytið skal tilgreina þær (t.d. jarðgas í L- eða H-flokki). 
(2) Endurtekið þegar um bensín eða loftkennt eldsneyti er að ræða ef ökutæki getur annaðhvort gengið fyrir bensíni eða loftkenndu eldsneyti. 

Ökutæki, sem geta notað bæði bensín og loftkennt eldsneyti en eru búin bensínkerfi sem neyðarráðstöfun eða eingöngu til ræsingar og þar 
sem bensíngeymir tekur mest 15 lítra bensíns, verður, með tilliti til prófunarinnar, litið á sem ökutæki sem eingöngu geta notað loftkennt 
eldsneyti. 
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Prófun II, prófun í hröðum lausagangi: 

Afbrigði/útfærsla … … … 

CO % … … … 

Lambda-gildi … … … 

Snúningshraði    

Hitastig á smurolíu … … … 

 

2.1.3. Niðurstöður prófunar III: … 

2.1.4. Niðurstöður prófunar IV (prófun á losun við uppgufun): ... g/prófun 

2.1.5. Niðurstöður prófunar V á endingu: 

– Endingarprófun: 80 000/100 000 km, á ekki við (¹) 

– Spillistuðull: reiknaður út/fastákveðinn (¹) 

– Forskriftargildi: 

CO … 

HC … 

NOx … 

2.1.6. Niðurstöður prófunar VI á losun mengunarefna við lágan umhverfishita: 

Afbrigði/útfærsla … … … 

CO g/km    

HC g/km    

 

2.1.7. Innbyggð greiningarkerfi: já/nei (1) 

2.2.  Losun frá hreyflum til notkunar í ökutækjum. 

Tilgreinið nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmæli sem gilda um viðurkenninguna. Ef um er að ræða 
stjórnvaldsfyrirmæli sem koma til framkvæmda í tveimur eða fleiri áföngum, skal einnig tilgreina um hvaða áfanga 
er að ræða: … 

Eldsneyti  (2): … (dísilolía, bensín, fljótandi jarðolíugas, jarðgas, etanól …) 

2.2.1. Niðurstöður ESC-prófunar (3) 

CO: g/kWh 

THC: g/kWh 

NOx: g/kWh 

Agnir: g/kWh 

 

2.2.2. Niðurstöður ELR-prófunar (3) 

Reykþéttnigildi: ....................................... m-1 

 

 

 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(2) Ef takmarkanir eru í gildi fyrir eldsneytið skal tilgreina þær (t.d. jarðgas í L- eða H-flokki). 
(3) Ef við á. 
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2.2.3. Niðurstöður ETC-prófunar (1) 

CO : g/kWh 

THC : (g/kWh) (1) 
 

NMHC : (g/kWh) (1) 
 

CH4 : (g/kWh) (1) 
 

NOx : (g/kWh) (1) 
 

Agnir : (g/kWh) (1) 
 

2.3. Dísilreykur 

Tilgreinið nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmæli sem gilda um viðurkenninguna. Ef um er að ræða 
stjórnvaldsfyrirmæli sem koma til framkvæmda í tveimur eða fleiri áföngum, skal einnig tilgreina um hvaða áfanga 
er að ræða: 

2.3.1. Niðurstöður prófunar við hröðun 

Afbrigði/útfærsla … … … 

Leiðrétt gildi gleypnistuðuls 
(m-1): 

… … … 

Eðlilegur snúningshraði 
hreyfils í lausagangi 

   

Hámarkssnúningshraði    

Hitastig olíu 
(lágmark/hámark) 

   

 

3. Niðurstöður prófana á losun koltvísýrings/eldsneytisnotkun (1) (2) 

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmæla sem gilda um viðurkenninguna: 

Afbrigði/útfærsla … … … 

Koltvísýringslosun (akstur í 
þéttbýli): (g/km) 

… … … 

Koltvísýringslosun (akstur 
utan þéttbýlis): (g/km) 

… … … 

Koltvísýringslosun 
(blandaður akstur): (g/km) 

… … … 

Eldsneytisnotkun (akstur í 
þéttbýli): l/100 km (3) 

 

… … … 

Eldsneytisnotkun (akstur 
utan þéttbýlis): l/100 km (3) 

… … … 

Eldsneytisnotkun (blandaður 
akstur) (l/100 km) (3) 

… … … 

 

 
 
 
 
 
 
_______________ 
(1)  Ef við á. 
(2)  Endurtekið þegar um bensín eða loftkennt eldsneyti er að ræða ef ökutæki getur annaðhvort gengið fyrir bensíni eða loftkenndu eldsneyti. Ökutæki, sem 

geta notað bæði bensín og loftkennt eldsneyti en eru búin bensínkerfi sem neyðarráðstöfun eða eingöngu til ræsingar og þar sem bensíngeymir tekur mest 
15 lítra bensíns, verður, með tilliti til prófunarinnar, litið á sem ökutæki sem eingöngu geta notað loftkennt eldsneyti.   

	  (3)  Fyrir ökutæki, knúin jarðgasi, kemur einingin „m3/100 km“ í stað „1/100 km“. 
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IX. viðauki fallinn úr gildi 

 

 



Nr. 19/146  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.3.2012 

    

 

X. VIÐAUKI 

AÐFERÐIR TIL AÐ TRYGGJA SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU 

0. MARKMIÐ 

Aðferðin til að tryggja samræmi framleiðslu miðar að því að tryggja að sérhvert framleitt ökutæki, kerfi, íhlutur og 
aðskilin tæknieining sé í samræmi við viðurkennda gerð. 

Aðferðin tekur alltaf til mats á gæðastjórnunarkerfum, sem lýst er í „Frummati“(1) hér á eftir og sannprófunar á 
búnaði, sem viðurkenna á, og eftirlits með framleiðslu sem lýst er í „Fyrirkomulag varðandi samræmi 
framleiðslunnar“ hér á eftir. 

1. FRUMMAT 

1.1. EB-gerðarviðurkenningaryfirvald aðildarríkis skal sannprófa, áður en EB-gerðarviðurkenning er veitt, að 
fullnægjandi fyrirkomulag og aðferðir séu fyrir hendi til að tryggja skilvirkt eftirlit með að íhlutir, kerfi, aðskildar 
tæknieiningar og ökutæki séu framleidd í samræmi við viðurkennda gerð. 

1.2. Sýna skal yfirvaldinu, sem veitir EB-gerðarviðurkenninguna, fram á að kröfurnar í lið 1.1 séu uppfylltar. 

Frummatið og upphaflegt fyrirkomulag til að tryggja samræmi framleiðslu, sem um getur í 2. lið í þessum viðauka, 
skulu vera fullnægjandi að mati sömu yfirvalda, að teknu tilliti, eftir því sem þurfa þykir og við á, til eins eða fleiri 
þátta þess fyrirkomulags sem lýst er í liðum 1.2.1-1.2.3 hér á eftir. 

1.2.1. Framkvæmd sjálfs frummatsins og/eða sannprófun á samræmi framleiðslunnar getur hvort heldur sem er verið í 
höndum EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldsins, sem veitir viðurkenninguna, eða tilnefnds aðila sem sem starfar í 
umboði EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldsins. 

1.2.1.1. Þegar EB-gerðarviðurkenningaryfirvald metur umfang frummatsins sem gera þarf getur það stuðst við fyrirliggjandi 
upplýsingar um eftirfarandi atriði: 

– vottun framleiðandans, sem lýst er í lið 1.2.3, hafi hann ekki fengið réttindi eða viðurkenningu samkvæmt þeim 
lið, 

– þegar um er að ræða EB-gerðarviðurkenningu íhluta eða aðskilinna tæknieininga, mat á gæðaeftirlitskerfi sem 
ökutækjaframleiðandi/-framleiðendur framkvæmir/-kvæma á athafnasvæði framleiðanda íhluta eða aðskilinna 
tæknieininga í samræmi við eina eða fleiri af forskriftum iðngreinarinnar og sem uppfyllir kröfur samræmds 
staðals EN ISO 9002-1994 eða EN ISO 9001-2000 ásamt því að heimilt er að undanskilja þær kröfur í undirlið 
7.3, „Ánægja viðskiptavinar og stöðugar umbætur“, sem tengjast hönnun og þróun. 

1.2.2. Framkvæmd sjálfs frummatsins og/eða sannprófun á samræmi framleiðslunnar getur einnig verið í höndum EB-
gerðarviðurkenningaryfirvalds annars aðildarríkis eða tilnefnda aðilans sem EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldið 
tilnefnir í þessu skyni. Sé það gert skal EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldið í síðarnefnda aðildarríkinu gefa 
yfirlýsingu þar sem fram kemur hvaða svið og framleiðsluaðstaða var talin skipta máli í sambandi við eftirlit með 
þeirri vöru sem skal fá EB-gerðarviðurkenningu og þá tilskipun eða reglugerð sem varan skal viðurkennd í samræmi 
við (2). EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal, þegar umsókn um framangreinda samræmisyfirlýsingu berst frá 
yfirvaldi annars aðildarríkis sem veitir EB-gerðarviðurkenningu, þegar í stað senda yfirlýsinguna eða lýsa yfir að 
þau geti ekki gefið út slíka yfirlýsingu. Í yfirlýsingunni skulu a. m. k. koma fram upplýsingar um eftirfarandi: 

 

 

 

 

 
(1) Leiðbeiningar um skipulagningu og framkvæmd mats í 1., 2. og 3. hluta samræmds ISO-staðals 10011, 1991. 
(2) Til dæmis má nefna viðeigandi sértilskipun eða sérreglugerð ef varan, sem viðurkenna á, er kerfi, íhlutur eða tæknieining en tilskipun 

2007/46/EB ef um fullbúið ökutæki er að ræða. 
Directive 2007/46/EC if it is a whole vehicle. 
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Hóp fyrirtækja eða fyrirtæki: (t.d. XYZ bifreiðar) 

Sérstök deild: (t.d. Evrópudeild) 

Verksmiðjur/framleiðslustaðir: (t.d. hreyflaverksmiðja 1 (Breska konungsríkið) 
ökutækjaverksmiðja 2 (Þýskaland)) 

Svið ökutækja/íhluta: (t.d. allar tegundir í flokki M1) 

Atriði sem metin eru: (t.d. samsetning hreyfils, mótun og samsetning yfirbyggingar, 
samsetning ökutækis) 

Skoðuð skjöl: (t.d. handbækur fyrirtækis og framleiðslustaðar um gæði og 
starfsaðferðir) 

Mat: (t.d. framkvæmt: 18.-30.9.2001) 

(t.d. fyrirhuguð eftirlitsferð: mars 2002) 

 

1.2.3. EB-gerðarviðurkenningaryfirvald skal einnig líta svo á að krafan um frummat í lið 1.2 hafi verið uppfyllt ef 
framleiðandi hefur fengið viðeigandi vottun með tilliti til samræmds staðals EN ISO 9002-1994 (á sviði sem nær til 
framleiðslustaðar og framleiðslunnar sem viðurkenna á), EN ISO 9001-2000 með heimild til að undanskilja kröfur í 
undirlið 7.3, „Ánægja viðskiptavinar og stöðugar umbætur“, sem tengjast hönnun og þróun, eða í samræmi við 
jafngildan, samræmdan staðal. Framleiðandi skal láta í té upplýsingar um vottunina og skuldbinda sig til að upplýsa 
EB-gerðarviðurkenningaryfirvald um allar breytingar sem kunna að verða gerðar að því er varðar gildistíma hennar 
eða gildissvið. 

1.3. Þegar um er að ræða EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki í heild, þarf ekki að endurtaka frummatið vegna 
gerðarviðurkenningar kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga heldur nægir mat sem tekur til framleiðslustaðar og 
starfsemi sem tengist samsetningu ökutækisins í heild og fyrrnefnda matið nær ekki yfir. 

2. FYRIRKOMULAG VARÐANDI SAMRÆMI FRAMLEIÐSLUNNAR 

2.1. Ökutæki, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar, sem viðurkenndar eru í samræmi við þessa tilskipun eða 
sértilskipun eða sérreglugerð, skal framleiða í samræmi við þá gerð sem viðurkennd er og fullnægir kröfum þessarar 
tilskipunar eða sértilskipunar eða sérreglugerðar í heildarskránni í IV. eða XI. viðauka. 

2.2. EB-gerðarviðurkenningaryfirvald aðildarríkis skal, þegar EB-gerðarviðurkenning er veitt, sannprófa að fyrir hendi 
sé fullnægjandi fyrirkomulag og skjalfestar eftirlitsáætlanir sem samþykktar eru í samráði við framleiðanda fyrir 
hverja gerðarviðurkenningu, en í því felst að gerðar eru, með tilteknu millibili, prófanir og tilheyrandi skoðanir til að 
sannprófa áframhaldandi samræmi við viðurkennda gerð; þessar prófanir geta verið þær sömu og tilgreindar eru í 
sértilskipunum eða sérreglugerðum. 

2.3. Handhafi EB-gerðarviðurkenningar skal einkum: 

2.3.1. ganga úr skugga um að fyrir hendi séu aðferðir til að hafa skilvirkt eftirlit með samræmi framleiðslunnar 
(ökutækjum, kerfum, íhlutum eða aðskildum tæknieiningum) við viðurkennda gerð, 

2.3.2. hafa aðgang að þeim prófunarbúnaði eða öðrum búnaði sem viðeigandi og nauðsynlegur er til að hafa eftirlit með 
samræmi við hverja viðurkennda gerð, 

2.3.3. ganga úr skugga um að niðurstöður prófana og athugana séu skráðar og að meðfylgjandi skjöl séu tiltæk á tilteknu 
tímabili sem ákveðið er með samkomulagi við gerðarviðurkenningaryfirvöld. Ekki er nauðsynlegt að þetta tímabil sé 
lengra en 10 ár, 

2.3.4. sundurgreina niðurstöður hverrar gerðar prófunar eða athugunar til að sannprófa og ganga úr skugga um stöðugleika 
að því er lýtur að eiginleikum vörunnar, að teknu tilliti til frávika vegna fjöldaframleiðslu, 

2.3.5. ganga úr skugga um, fyrir hverja gerð framleiðslunnar, að a.m.k. þær athuganir, sem kveðið er á um í þessari 
tilskipun, og prófanir, sem kveðið er á um í viðkomandi sértilskipunum eða sérreglugerðum af skránni í IV. eða XI. 
viðauka, hafi verið framkvæmdar, 
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2.3.6. ganga úr skugga um að frekari sýnishorn séu tekin og frekari prófanir gerðar ef þær prófanir eða athuganir, sem 
gerðar eru, sýna að einhverjar sýnishorna- eða prófunarhlutasamstæður eru í ósamræmi við viðkomandi gerð. Gera 
skal allar nauðsynlegar ráðstafanir til að samræmi við samsvarandi framleiðslu komist á að nýju, 

2.3.7. ef um er að ræða EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki í heild skulu athuganir, sem um getur í lið 2.3.5, 
takmarkaðar við að sannprófa smíðaforskriftir með tilliti til viðurkenningarinnar og einkum með tilliti til 
upplýsingaskjalsins, sem sýnt er í III. viðauka, og þeirra upplýsinga sem krafist er vegna samræmisvottorðsins sem 
sýnt er í IX. viðauka þessarar tilskipunar. 

3. FYRIRKOMULAG VIÐ ÁFRAMHALDANDI SANNPRÓFUN 

3.1. Yfirvaldi, sem veitt hefur EB-gerðarviðurkenningu, er hvenær sem er heimilt að sannprófa eftirlitsaðferðir með 
samræmi sem beitt er í hverri framleiðsluaðstöðu. 

3.1.1. Að öðru jöfnu ber að fylgjast með því að ráðstafanirnar sem kveðið er á um í lið 1.2 í þessum viðauka (frummat og 
samræmi framleiðslunnar) verði áfram skilvirkar. 

3.1.1.1. Líta ber svo á að eftirlit sem vottunaraðili (sem hefur réttindi eða er viðurkenndur í samræmi við kröfurnar í lið 1.2.3 
þessa viðauka) sinnir uppfylli kröfurnar í lið 3.1.1 að því er varðar þær aðferðir sem ákveðnar eru við frummat (liður 
1.2.3). 

3.1.1.2. Eðlileg tíðni sannprófana, sem EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldið framkvæmir (annarra en þeirra sem um getur í lið 
3.1.1.1), skal vera þannig að tryggt sé að eftirlitið, sem beitt er skv. 1. og 2. lið í þessum viðauka, sé endurskoðað 
eftir hæfilega langan tíma, miðað við það hve mikið traust ríkir milli framleiðanda og gerðarviðurkenningar-
yfirvalds. 

3.2. Í hverri endurskoðun skulu skýrslur um prófanir eða athuganir og framleiðsluskýrslur vera skoðunarmanni tiltækar; 
einkum þær skýrslur um prófanir eða athuganir sem skjalfestar eru samkvæmt því sem krafist er í lið 2.2 í þessum 
viðauka. 

3.3. Skoðunarmanni er heimilt, ef prófunin er þess eðlis, að velja sýnishorn af handahófi sem síðan skulu prófuð á 
rannsóknarstofu framleiðanda (eða hjá tækniþjónustu ef kveðið er á um það í sértilskipun eða sérreglugerð). 
Lágmarksfjölda sýnishorna er heimilt að ákvarða í samræmi við niðurstöður í sannprófun framleiðanda sjálfs. 

3.4. Ef eftirliti virðist ábótavant eða nauðsynlegt virðist að sannprófa gildi prófananna sem framkvæmdar voru 
samkvæmt lið 3.2 skal skoðunarmaður velja sýnishorn til að senda tækniþjónustunni, sem annaðist prófanirnar, 
vegna EB-gerðarviðurkenningarinnar. 

3.5. Ef niðurstöður skoðunar eða endurskoðunar eru ófullnægjandi skal EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldið gera allar 
nauðsynlegar ráðstafanir til að koma samræmi framleiðslunnar á að nýju svo fljótt sem verða má. 
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XI. viðauki fallinn úr gildi 
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XII. VIÐAUKI 

MÖRK LÍTILLA FRAMLEIÐSLURAÐA OG SÍÐUSTU ÖKUTÆKJA GERÐAR 

A. MÖRK LÍTILLA FRAMLEIÐSLURAÐA 

1. Fjöldi eininga tiltekinnar gerðar ökutækis sem á að skrá, selja eða taka í notkun á ári í Bandalaginu til beitingar 22. gr. 
skal ekki vera meiri úr viðkomandi flokki ökutækja en talan hér á eftir sýnir: 

Flokkur Einingar 

M1 1000 

M2, M3 0 

N1 0 

N2, N3 0 

O1, O2 0 

O3, O4 0 

 

2. Fjöldi eininga tiltekinnar gerðar sem á að skrá, selja eða taka í notkun á ári í aðildarríki til beitingar 23. gr. skal 
ákvarðaður af aðildarríkinu en ekki vera meiri úr viðkomandi flokki ökutækja en talan hér á eftir sýnir: 

Flokkur Einingar 

M1 75 

M2, M3 250 

N1 500 

N2, N3 250 

O1, O2 500 

O3, O4 250 

 

B. MÖRK SÍÐUSTU ÖKUTÆKJA GERÐAR 

Hámarksfjöldi ökutækja, fullbúinna og fullbúinna í áföngum, sem tekin eru í notkun í hverju aðildarríki, samkvæmt 
málsmeðferð um „mörk síðustu ökutækja gerðar“, skal vera takmarkaður á einn hátt af eftirfarandi eftir því sem viðkomandi 
aðildarríki ákveður nánar: 

– hámarksfjöldi ökutækja í flokki M1, af einni eða fleiri gerðum, sem tekin eru í notkun í hverju aðildarríki, skal ekki vera 
meiri en 10 % en í öðrum flokkum mest 30 % af ökutækjum allra viðkomandi gerða sem tekin voru í notkun í því 
aðildarríki árið áður. Ef 10 %, eða eftir atvikum 30 %, ökutækjanna reynast vera færri en 100 getur aðildarríkið 
heimilað að allt að 100 ökutæki séu tekin í notkun, 

– eingöngu skal taka í notkun þau ökutæki af hverri gerð sem hafa samræmisvottorð, sem gefið er út á framleiðsludegi eða 
síðar og gildir í minnst 3 mánuði eftir útgáfudag, en féll síðan úr gildi vegna gildistöku stjórnvaldsfyrirmæla. 

 

 

______
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XIII. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR HLUTI EÐA BÚNAÐ SEM GETUR SKAPAÐ VERULEGA HÆTTU FYRIR RÉTTA VIRKNI KERFA 
SEM ERU NAUÐSYNLEG FYRIR ÖRYGGI ÖKUTÆKIS EÐA VISTVÆNLEIKA ÞESS, AFKASTAKRÖFUR, 

VIÐEIGANDI PRÓFUNARAÐFERÐIR, ÁKVÆÐI UM MERKINGAR OG UMBÚÐIR 

I. Hlutir eða búnaður sem hefur veruleg áhrif á öryggi ökutækja 

Liður Lýsing Afkastakrafa Prófunaraðferð Kröfur um 
merkingar 

Kröfur vegna umbúða 

1 […].     

2      

3      

 

II. Hlutir eða búnaður sem hefur veruleg áhrif á vistvænleika ökutækis 

Liður Lýsing Afkastakrafa Prófunaraðferð Kröfur um 
merkingar 

Kröfur vegna umbúða 

1 […].     

2      

3      

 

______ 
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XIV. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR SEM GEFNAR ERU ÚT MEÐ SKÍRSKOTUN TIL 
STJÓRNVALDSFYRIRMÆLA 

Stimpill gerðarviðurkenningaryfirvalds 

Skrá númer: 

Nær yfir tímabilið: ... til ... 

Eftirfarandi upplýsingar skulu gefnar fyrir hverja EB-gerðarviðurkenningu sem er veitt, hafnað eða dregin til baka á því 
tímabili sem nefnt er hér að framan: 

Framleiðandi: 

EB-gerðarviðurkenningarnúmer: 

Ástæða fyrir rýmkun (ef við á): 

Tegund: 

Gerð: 

Útgáfudagur: 

Dagsetning fyrstu útgáfu (ef um rýmkun er að ræða): 

 

 

______ 

 

 

XV. Viðauki fallinn úr gildi 

 

 

XVI. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR STJÓRNVALDSFYRIRMÆLI SEM HEIMILA FRAMLEIÐANDA EÐA TÆKNIÞJÓNUSTU AÐ 
BEITA SÝNDARPRÓFUNARAÐFERÐUM 

Stjórnvaldsfyrirmælatilvísun  
Viðfangsefni 

Tilskipun eða reglugerð Jafngild reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu(*) 

 […]   

(*) Sjá ítarlegri upplýsingar í II. hluta IV. viðauka. 
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1. viðbætir 

ALMENN SKILYRÐI FYRIR SÝNDARPRÓFUNARAÐFERÐIR 

1. Sýndarprófunarmynstur 

Eftirfarandi kerfi skal nota sem grunn að lýsingu og framkvæmd sýndarprófanna: 

a) tilgangur, 

b) formgerð líkans, 

c) jaðarskilyrði, 

d) álagsforsendur, 

e) útreikningar, 

f) mat, 

g) skjalfesting. 

 

2. Grunnatriði tölvuhermunar og útreikninga 

2.1. Reiknilíkan 

Hermi-/reiknilíkanið sem umsækjandi lætur í té skal endurspegla hversu flókið ökutækið og/eða formgerð íhlutarins er, 
ásamt kröfum stjórnvaldsfyrirmælanna og jaðarskilyrðum þeirra. 

Láta skal tækniþjónustunni líkanið í té. 

2.2. Fullgilding líkansins 

Fullgilda skal líkanið með samanburði við raunveruleg prófunarskilyrði. Sýna verður fram á samanburðarhæfi 
niðurstaðna líkansins og hefðbundinna prófunaraðferða. 

2.3. Skjalfesting 

Gögn og hjálpartæki sem notuð er við hermunina og útreikninginn skal umsækjandi gera tiltæk, skjalfesta á viðeigandi 
hátt og geyma á skrá. 

 

 

______ 

 

 

2. viðbætir 

SÉRTÆK SKILYRÐI VARÐANDI SÝNDARPRÓFUNARAÐFERÐIR 

 Stjórnvaldsfyrirmælatilvísun 
Prófunarskilyrði og stjórnsýsluákvæði 

Tilvísun Málsgrein 

 […]. 

(í sérhver 
stjórnvaldsfyrirmæli sem 
talin eru upp í XVI. viðauka) 

[…]. […]. 
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XVII. VIÐAUKI 

AÐFERÐIR SEM BEITA SKAL VIÐ FJÖLÞREPA EB-GERÐARVIÐURKENNINGU 

1. ALMENNT 

1.1. Fullnægjandi árangur fjölþrepa EB-gerðarviðurkenningar næst einungis með samvinnu allra framleiðenda sem hlut eiga 
að máli. Í þessu augnamiði skulu viðurkenningaryfirvöld ganga úr skugga um, áður en þau veita viðurkenningu á fyrsta 
þrepi eða hærri þrepum, að viðeigandi fyrirkomulag sé til staðar varðandi framsetningu og skipti á skjölum og 
upplýsingum milli viðkomandi framleiðenda þannig að fullbúin ökutækjagerð í áföngum standist allar tæknikröfur 
viðkomandi stjórnvaldsfyrirmæla eins og kveðið er á um í IV. og XI. viðauka. Í þeim upplýsingum skal lýsa viðkomandi 
viðurkenningum á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum, svo og á þeim hlutum ökutækisins sem eru hlutar hins 
ófullbúna ökutækis en hafa ekki enn fengið viðurkenningu. 

1.2. EB-gerðarviðurkenningar í samræmi við þennan viðauka eru veittar á grundvelli þess smíðaþreps sem ökutækjagerðin er 
á og skulu innihalda allar viðurkenningar sem veittar hafa verið á fyrri þrepum. 

1.3. Sérhver framleiðandi, sem tekur þátt í ferli fjölþrepa EB-gerðarviðurkenningar, er ábyrgur fyrir viðurkenningu og 
samræmi allra kerfa, íhluta eða aðskildra tæknieininga sem hann framleiðir eða sem hann bætir við það smíðaþrep sem 
fyrir er. Hann er ekki ábyrgur fyrir viðfangsefnum sem voru viðurkennd á fyrri þrepum nema hann hafi breytt 
viðkomandi hlutum á þann veg að fyrri viðurkenning, sem veitt hefur verið, hafi fallið úr gildi. 

2. VERKLAGSREGLUR 

Gerðarviðurkenningaryfirvald skal: 

a) sannprófa að öll EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem gefin eru út samkvæmt stjórnvaldsfyrirmælum sem gilda um 
gerðarviðurkenningu ökutækis taki til gerðar ökutækisins á smíðastigi þess og samsvari þeim kröfum sem mælt er 
fyrir um, 

b) ganga úr skugga um að öll gögn, sem máli skipta, séu í upplýsingamöppunni, að teknu tilliti til smíðaþreps 
ökutækisins; 

c) ganga úr skugga um, með því að athuga skjölin, að forskriftir og gögn í I. hluta upplýsingamöppunnar um ökutækið 
séu í gögnunum í upplýsingasafninu og/eða EB-gerðarviðurkenningarvottorði með skírskotun til viðurkenninga á 
grundvelli viðkomandi stjórnvaldsfyrirmæla og, þegar um er að ræða fullbúið ökutæki í áföngum, og lið í I. hluta 
upplýsingamöppu vantar í upplýsingasafn stjórnvaldsfyrirmæla, staðfesta að viðkomandi hluti eða eiginleiki sé í 
samræmi við atriðin í upplýsingamöppunni, 

d) skoða eða láta skoða hluti og kerfi úr ökutækjum úr völdu sýnishorni ökutækja af þeirri gerð sem á að viðurkenna til 
að sannprófa að ökutækið eða ökutækin séu smíðuð í samræmi við viðkomandi gögn í viðurkenndu upplýsingasafni 
varðandi allar viðkomandi EB-gerðarviðurkenningar með skírskotun til viðeigandi stjórnvaldsfyrirmæla, 

e) athuga eða láta viðeigandi athuganir fara fram á uppsetningu aðskildra tæknieininga þar sem það á við. 

3. Fjöldi ökutækja, sem skoða á í samræmi við d-lið 2. mgr., skal vera nægilega mikill til að unnt sé að hafa fullnægjandi 
eftirlit með ólíkum samsetningum sem eiga að fá EB-gerðarviðurkenningu í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir: 

– hreyfil, 

– gírkassa, 

– aflása (fjöldi, staðsetning, samtenging), 

– stýriása (fjöldi og staðsetning), 

– gerð yfirbyggingar, 
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– fjölda dyra, 

– stýri, hægra eða vinstra megin, 

– sætafjölda, 

– umfang búnaðar. 

 

4. AUÐKENNING ÖKUTÆKISINS 

4.1. Verksmiðjunúmer ökutækis 

a) Verksmiðjunúmer grunnökutækis sem mælt er fyrir um í tilskipun 76/114/EBE skal haldast óbreytt á öllum síðari 
stigum gerðarviðurkenningarferlisins til að tryggja rekjanleika ferlisins. 

b) Á lokaþrepi smíðinnar er hlutaðeigandi framleiðanda þó heimilt í samráði við viðurkenningaryfirvald að skipta út 
fyrsta og öðrum hluta verksmiðjunúmers ökutækisins fyrir sinn eigin framleiðandakóða ökutækis og auðkenniskóða 
ökutækis ef og þá aðeins ef skrá á ökutækið undir viðskiptaheiti hans. Í slíkum tilvikum skal ekki afmá allt 
verksmiðjunúmer grunnökutækisins.  

4.2. Aukaplata framleiðanda 

Við viðurkenningu annars þreps og síðari þrepa skal hver framleiðandi festa á ökutækið aukaplötu, til viðbótar við 
lögbundna plötu sem mælt er fyrir um í tilskipun 76/114/EBE en fyrirmynd að henni er sýnd í viðbæti við þennan 
viðauka. Platan skal vandlega fest á auðsýnilegum og aðgengilegum stað, á hluta sem ekki er líklegt að skipt verði um 
meðan ökutækið er í notkun. Á plötunni skulu eftirfarandi upplýsingar vera óafmáanlegar og greinilegar í þeirri röð sem 
hér fer á eftir: 

– heiti framleiðanda, 

– 1., 3. og 4. hluti EB-gerðarviðurkenningarnúmers, 

– viðurkenningarþrep, 

– verksmiðjunúmer ökutækis, 

– leyfilegur hámarksmassi ökutækis með hleðslu (a), 

– leyfilegur hámarksmassi vagnalestar (ef heimilt er að draga eftirvagn með ökutækinu) með hleðslu (a), 

– leyfilegur hámarksmassi á hvern ás, talið í röð framan frá og aftur (a), 

– leyfilegur hámarksmassi á tengibúnað ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási,(a). 

Ef ekki er kveðið á um annað hér að framan skal platan uppfylla kröfur tilskipunar 76/114/EBE. 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)  Einungis ef gildið hefur breyst á núverandi viðurkenningarþrepi. 
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Viðbætir 

FYRIRMYND AÐ AUKAPLÖTU FRAMLEIÐANDA 

Dæmið að neðan er einungis ætlað til leiðbeiningar. 

HEITI FRAMLEIÐANDA (3. þrep) 

e2*98/14*2609 

3. þrep 

WD9VD58D98D234560 

1 500 kg 

2 500 kg 

1-700 kg 

2-810 kg 

 

 

XVIII. VIÐAUKI 

UPPRUNAVOTTORÐ ÖKUTÆKISINS 

Yfirlýsing frá framleiðanda grunnökutækis eða ófullbúins ökutækis sem ekki hefur samræmisvottorð 

Undirritaður vottar hér með að ökutækið, sem lýst er hér á eftir, hefur verið framleitt í verksmiðju undirritaðs og að það er 
nýtt ökutæki. 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): 

0.2. Gerð ökutækis: 

0.2.1. Verslunarheiti: ... 

0.3. Gerðarauðkenni: 

0.6. Verksmiðjunúmer ökutækis: 

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: 

Enn fremur vottar undirritaður að ökutækið hafi uppfyllt kröfur eftirfarandi stjórnvaldsfyrirmæla þegar það var 
afhent: 

Viðfangsefni Stjórnvaldsfyrirmælatilvísun Gerðarviðurkenningarnúmer: 
Aðildarríki eða samningsaðili (+) 
sem veitir gerðarviðurkenningu 

(++) 

1. Hljóðstig    

2. Losun    

3. …    

o.s.frv.    

(+) Samningsaðilar að endurskoðaða samningnum frá 1958. 
(++)  Komi fram hér ef ekki er hægt að sjá það á gerðarviðurkenningarnúmerinu. 

 

Þessi yfirlýsing er gefin samkvæmt ákvæðum í XI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 

(Staður) (Undirskrift) (Dags.) 

______
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XIX. VIÐAUKI 

TÍMAÁÆTLUN FYRIR FRAMKVÆMD ÞESSARAR TILSKIPUNAR AÐ ÞVÍ ER VARÐAR 
GERÐARVIÐURKENNINGU 

Flokkar sem um er að ræða 
Framkvæmdardagsetningar 

Nýjar gerðir ökutækja 
Valkvæð 

Nýjar gerðir ökutækja 
Skyldubundin 

Fyrirliggjandi gerðir ökutækja 
Skyldubundin 

M1 á ekki við (*) 29. apríl 2009 Á ekki við (*) 

Ökutæki til sérstakra nota í flokki M1 29. apríl 2009 29. apríl 2011 29. apríl 2012 

Ófullbúin og fullbúin ökutæki í flokki N1 29. apríl 2009 29. október 2010 29. október 2011 

Fullbúin ökutæki í áföngum í flokki N1 29. apríl 2009 29. október 2011 29. apríl 2013 

Ófullbúin og fullbúin ökutæki í flokkum N2, N3, 
O1, O2, O3, O4 

29. apríl 2009 29. október 2010 29. október 2012 

Ófullbúin og fullbúin ökutæki í flokkum M2, M3 29. apríl 2009 29. apríl 2009 (1) 29. október 2010 

Ökutæki til sérstakra nota í flokkum N1, N2, N3, 
M2, M3, O1, O2, O3, O4 

29. apríl 2009 29. október 2012 29. október 2014 

Fullbúin ökutæki í áföngum í flokkum N2, N3 29. apríl 2009 29. október 2012 29. október 2014 

Fullbúin ökutæki í áföngum í flokkum M2, M3 29. apríl 2009 29. apríl 2010 (1) 29. október 2011 

Fullbúin ökutæki í áföngum í flokkum O1, O2, O3, 
O4 

29. apríl 2009 29. október 2011 29. október 2013 

(*)  Á ekki við. 
(1)  Að því er varðar beitingu 4. mgr. 45. gr. er þessari dagsetningu frestað um 12 mánuði. 
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XX. VIÐAUKI 

FRESTIR TIL AÐ LÖGLEIÐA NIÐURFELLDU TILSKIPANIRNAR Í AÐILDARRÍKJUNUM 

A-HLUTI 

Tilskipun 70/156/EBE og gerðir með síðari breytingum 

Tilskipanir/reglugerðir Athugasemdir 

Tilskipun 70/156/EBE1  

Tilskipun 78/315/EBE2  

Tilskipun 78/547/EBE3  

Tilskipun 80/1267/EBE4  

Tilskipun 87/358/EBE5  

Tilskipun 87/403/EBE6  

Tilskipun 92/53/EBE7  

Tilskipun 93/81/EBE8  

Tilskipun 95/54/EB9 Eingöngu 3. gr. 

Tilskipun 96/27/EB10 Eingöngu 3. gr. 

Tilskipun 96/79/EB11 Eingöngu 3. gr. 

Tilskipun 97/27/EB12 Eingöngu 8. gr. 

Tilskipun 98/14/EB13  

Tilskipun 98/91/EB14 Eingöngu 3. gr. 

Tilskipun 2000/40/EB15 Eingöngu 4. gr. 

Tilskipun 2001/92/EB16 Eingöngu 3. gr. 

Tilskipun 2001/56/EB17 Eingöngu 7. gr. 

Tilskipun 2001/85/EB18 Eingöngu 4. gr. 

Tilskipun 2001/116/EB19  

Reglugerð (EB) nr. 807/200320 Aðeins 2. liður III. viðauka. 

Tilskipun 2003/97/EB21 Eingöngu 4. gr. 

Tilskipun 2003/102/EB22 Aðeins 6. gr. 

Tilskipun 2004/3/EB23 Aðeins 1. gr. 

Tilskipun 2004/78/EB24 Aðeins 2. gr. 

Tilskipun 2004/104/EB25 Aðeins 3. gr. 

Tilskipun 2005/49/EB1 Aðeins 2. gr.  
(1)  Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 81, 28.3.1978, bls. 1. 
(3)  Stjtíð. EB L 168, 26.6.1978, bls. 39. 
(4)  Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 34 
(5)  Stjtíð. EB L 192, 11.7.1987, bls. 51. 
(6)  Stjtíð. EB L 220, 8.8.1987, bls. 44. 
(7)  Stjtíð. EB L 225, 10.8.1992, bls. 1. 
(8)  Stjtíð. EB L 264, 23.10.1993, bls. 49. 
(9)  Stjtíð. EB L 266, 8.11.1995, bls. 1. 
(10)  Stjtíð. EB L 169, 8.7.1996, bls. 1. 
(11)  Stjtíð. EB L 18, 21.1.1997, bls. 7. 
(12)  Stjtíð. EB L 233, 25.8.1997, bls. 1. 
(13)  Stjtíð. EB L 91, 25.3.1998, bls. 1. 
(14)  Stjtíð. EB L 11, 16.1.1999, bls. 25. 
(15)  Stjtíð. EB L 203, 10.8.2000, bls. 9. 
(16)  Stjtíð. EB L 291, 8.11.2001, bls. 24. 
(17)  Stjtíð. EB L 292, 9.11.2001, bls. 21. 
(18)  Stjtíð. EB L 42, 13.2.2002, bls. 42. 
(19)  Stjtíð. EB L 18, 21.1.2002, bls. 1. 
(20)  Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36. 
(21)  Stjtíð. ESB L 25, 29.1.2004, bls. 1. 
(22)  Stjtíð. ESB L 321, 6.12.2003, bls. 15. 
(23)  Stjtíð. ESB L 49, 19.2.2004, bls. 36. 
(24)  Stjtíð. ESB L 153, 30.4.2004, bls. 107. 
(25)  Stjtíð. ESB L 337, 13.11.2004, bls. 13. 
(26) Stjtíð. ESB L 194, 26.7.2005, bls. 12. 

throsturharaldsson
Line

throsturharaldsson
Line

throsturharaldsson
Line
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B-HLUTI 

Frestir til lögleiðingar í aðildarríkjunum 

Tilskipanir Frestir til lögleiðingar Gildistökudagur 

Tilskipun 70/156/EBE 10. ágúst 1971  

Tilskipun 78/315/EBE 30. júní 1979  

Tilskipun 78/547/EBE 15. desember 1979  

Tilskipun 80/1267/EBE 30. júní 1982  

Tilskipun 87/358/EBE 1. október 1988  

Tilskipun 87/403/EBE 1. október 1988  

Tilskipun 92/53/EBE 31. desember 1992 1. janúar 1993 

Tilskipun 93/81/EBE 1. október 1993  

Tilskipun 95/54/EB 1. desember 1995  

Tilskipun 96/27/EB 20. maí 1997  

Tilskipun 96/79/EB 1. apríl 1997  

Tilskipun 97/27/EB 22. júlí 1999  

Tilskipun 98/14/EB 30. september 1998 1. október 1998 

Tilskipun 98/91/EB 16. janúar 2000  

Tilskipun 2000/40/EB 31. júlí 2002 1. ágúst 2002 

Tilskipun 2001/92/EB 30. júní 2002  

Tilskipun 2001/56/EB 9. maí 2003  

Tilskipun 2001/85/EB 13. ágúst 2003  

Tilskipun 2001/116/EB 30. júní 2002 1. júlí 2002 

Tilskipun 2003/97/EB2 25. janúar 2005  

Tilskipun 2003/102/EB3 31. desember 2003  

Tilskipun 2004/3/EB 18. febrúar 2005  

Tilskipun 2004/78/EB 30. september 2004  

Tilskipun 2004/104/EB 31. desember 2005 1. janúar 2006 

Tilskipun 2005/49/EB 30. júní 2006 1. júlí 2006 

(1)   Stjtíð. ESB L 25, 29.1.2004, bls. 1. 
(2)   Stjtíð. ESB L 321, 6.12.2003, bls. 15. 
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XXI. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

(vísað er til hennar í annarri málsgrein 49. gr.) 

Tilskipun 70/156/EBE Þessi tilskipun 

— 1. gr. 

fyrsta undirgrein 1. gr. 1. mgr. 2. gr. 

önnur undirgrein 1. gr. a- og b-liður 2. mgr. 2. gr. 

— c-liður 2. mgr. 2. gr. 

— 3. og 4. mgr. 2. gr. 

2. gr. 3. gr. 

— 4. gr. 

— 5. gr. 

— 1. mgr. 6. gr. 

1. mgr. 3. gr. 2. mgr. 6. gr. 

2. mgr. 3. gr. 3. mgr. 6. gr. 

— 4. mgr. 6. gr. 

3. mgr. 3. gr. 5. mgr. 6. gr. 

4. mgr. 3. gr. 1. og 2. mgr. 7. gr. 

5. mgr. 3. gr. 6. mgr. 6. gr. og 1. mgr. 7. gr. 

— 7. og 8. mgr. 6. gr. 

— 3. og 4. mgr. 7. gr. 

a-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 4. gr. 1. mgr. 9. gr. 

b-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 4. gr. 2. mgr. 9. gr. 

c-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 4. gr. 1. mgr. 10. gr. 

d-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 4. gr. 2. mgr. 10. gr. 

— 3. mgr. 10. gr. 

Önnur undirgrein 1. mgr. 4. gr. 4. mgr. 9. gr. 

Þriðja undirgrein 1. mgr. 4. gr. 5. mgr. 9. gr. 

— 6. og 7. mgr. 9. gr. 

— 1. og 2. mgr. 8. gr. 

2. mgr. 4. gr. 3. mgr. 8. gr. 

Fyrsti og þriðji málsliður 3. mgr. 4. gr. 3. mgr. 9. gr. 

annar málsliður 3. mgr. 4. gr. 4. mgr. 8. gr. 

4. mgr. 4. gr. 4. mgr. 10. gr. 

5. mgr. 4. gr. 5. og 6. mgr. 8. gr. 

6. mgr. 4. gr. 7. og 8. mgr. 8. gr. 

— 11. gr. 

1. mgr. 5. gr. 1. mgr. 13. gr. 

2. mgr. 5. gr. 2. mgr. 13. gr. 

Fyrsta undirgrein 3. mgr. 5. gr. 1. mgr. 15. gr. 

Önnur undirgrein 3. mgr. 5. gr. 3. mgr. 15. gr. 

Þriðja undirgrein 3. mgr. 5. gr. 2. mgr 15. gr., 1. mgr. 16. gr. og 2. mgr. 16. gr. 

fjórða undirgrein 3. mgr. 5. gr. 3. mgr. 13. gr. 

Fyrsta undirgrein 4. mgr. 5. gr. 1. mgr. 14. gr. 
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Önnur undirgrein 4. mgr. 5. gr. 3. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 16. gr. 

Þriðja undirgrein 4. mgr. 5. gr. 2. mgr. 14. gr. 

Fyrsti málsliður fjórðu undirgreinar 4. mgr. 5. gr. 3. mgr. 13. gr. 

Annar málsliður fjórðu undirgreinar 4. mgr. 5. gr. 3. mgr. 16. gr. 

5. mgr. 5. gr. 4. mgr. 17. gr. 

6. mgr. 5. gr. 4. mgr. 14. gr. 

— 1. til 3. mgr. 17. gr. 

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 6. gr. 1. mgr. 18. gr. 

— 2. mgr. 18. gr. 

Önnur undirgrein 1. mgr. 6. gr. 3. mgr. 18. gr. 

2. mgr. 6. gr. — 

— 4. til 8. mgr. 18. gr. 

3. mgr. 6. gr. 1. og 2. mgr. 19. gr. 

— 3. mgr. 19. gr. 

4. mgr. 6. gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 38. gr. 

— Önnur undirgrein 2. mgr. 38. gr. 

1. mgr. 7. gr. 1. mgr. 26. gr. 

— 2. mgr. 26. gr. 

2. mgr. 7. gr. 28. gr. 

3. mgr. 7. gr. 1. og 2. mgr. 29. gr. 

— 3. og 4. mgr. 29. gr. 

1. mgr. 8. gr. — 

— 22. gr. 

fyrsti málsliður a-liðar 2. mgr. 8. gr. 3. mgr. 26. gr. 

Annar málsliður a-liðar 2. mgr. 8. gr. — 

Þriðji til sjötti málsliður a-liðar 2. mgr. 8. gr. 1., 3., 5. og 6. mgr. 23. gr. 

— 2. mgr. 23. gr. 

— 4. mgr. 23. gr. 

— 7. mgr. 23. gr. 

Fyrsta og önnur undirgrein 1. liðar b-liðar 2. mgr. 8. gr. 1. mgr. 27. gr. 

Þriðja undirgrein 1. liðar b-liðar 2. mgr. 8. gr. 2. mgr. 27. gr. 

Fyrsta og önnur undirgrein 2. liðar b-liðar 2. mgr. 8. gr. 3. mgr. 27. gr. 

Þriðja og fjórða undirgrein 2. liðar b-liðar 2. mgr. 8. gr. — 

— 4. og 5. mgr. 27. gr. 

Fyrsta undirgrein c-liðar 2. mgr. 8. gr. 1. og 2. mgr. 20. gr. 

Önnur undirgrein c-liðar 2. mgr. 8. gr. Fyrsta undirgrein 4. mgr. 20. gr. 

Þriðja undirgrein c-liðar 2. mgr. 8. gr. — 

Fjórða undirgrein c-liðar 2. mgr. 8. gr. Önnur undirgrein 4. mgr. 20. gr. 

— Þriðja undirgrein 4. mgr. 20. gr. 

— 3. og 5. mgr. 20. gr. 

Fimmti og sjötti undirliður c-liðar 2. mgr. 8. gr. Fyrsti undirliður 1. mgr. 21. gr. og 2. mgr. 21. gr. 

— Önnur undirgrein 1. mgr. 21. gr. 
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3. mgr. 8. gr. Önnur undirgrein 4. mgr. 23. gr. 

— 24. gr. 

— 25. gr. 

1. mgr. 9. gr. 36. gr. 

2. mgr. 9. gr. 1. mgr. 35. gr. 

— 34. gr. 

— 2. mgr. 35. gr. 

1. mgr. 10. gr. 1. mgr. 12. gr. 

2. mgr. 10. gr. Fyrsti málsliður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 12. gr. 

— Annar málsliður fyrstu undirgreinar 2. mgr. 12. gr. 

— 3. mgr. 12. gr. 

1. mgr. 11. gr. 2. mgr. 30. gr. 

2. mgr. 11. gr. 1. mgr. 30. gr. 

3. mgr. 11. gr. 3. mgr. 30. gr. 

4. mgr. 11. gr. 4. mgr. 30. gr. 

5. mgr. 11. gr. 5. mgr. 30. gr. 

6. mgr. 11. gr. 6. mgr. 30. gr. 

— 31. gr. 

— 32. gr. 

Fyrsti málsliður 12. gr. 1. mgr. 33. gr. 

Annar málsliður 12. gr. 2. mgr. 33. gr. 

— 37. gr. 

— 1. mgr. 38. gr. 

1. mgr. 13. gr. 1. mgr. 40. gr. 

— 1. mgr. 39. gr. 

2. mgr. 13. gr. 2. mgr. 39. gr. 

3. mgr. 13. gr. 3. mgr. 40. gr. 

— 2. mgr. 40. gr. 

4. mgr. 13. gr. 7. mgr. 39. gr. 

5. mgr. 13. gr. 2. mgr. 39. gr. 

— 3.-6. mgr., 8. og 9. mgr. 39. gr. 

— 1. til 3. mgr. 41. gr. 

Fyrsti undirliður 1. mgr. 14. gr. 1. mgr. 43. gr. 

Fyrsti málsliður annarrar undirgreinar 1. mgr. 14. gr. — 

Fyrsti málsliður annarrar undirgreinar 1. mgr. 14. gr. 4. mgr. 41. gr. 

i. liður annarrar undirgreinar 1. mgr. 14. gr. 6. mgr. 41. gr. 

ii. liður annarrar undirgreinar 1. mgr. 14. gr. — 

Fyrsta undirgrein 2. mgr. 14. gr. — 

— 5. og 7. mgr. 41. gr. 

Önnur undirgrein 2. mgr. 14. gr. 8. mgr. 41. gr. 

— 42. gr. 

— 2. til 5. mgr. 43. gr. 

— 44. til 51. gr. 

I. viðauki I. viðauki 

II. viðauki II. viðauki 
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III. viðauki III. viðauki 

IV. viðauki IV. viðauki 

— IV. viðauki, viðbætir 

V. viðauki V. viðauki 

VI. viðauki VI. viðauki 

— VI. viðauki, viðbætir 

VII. viðauki VII. viðauki 

— VII. viðauki, viðbætir 

VIII. viðauki VIII. viðauki 

IX. viðauki IX. viðauki 

X. viðauki X. viðauki 

XI. viðauki XI. viðauki 

XII. viðauki XII. viðauki 

— XIII. viðauki 

XIII. viðauki XIV. viðauki 

— XV. viðauki 

— XVI. viðauki 

XIV. viðauki XVII. viðauki 

XV. viðauki XVIII. viðauki 

— XIX. viðauki 

— XX. viðauki 

— XXI. viðauki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


