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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/47/ESB 2014/EES/12/39 

frá 2. október 2013 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB um ökuskírteini (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti 
Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/126/EB frá 20. desember 2006 um ökuskírteini (1), 
einkum 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/36/ESB frá
19. nóvember 2012 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB um
ökuskírteini (2) er kveðið á um tæknilega aðlögun á II.
viðauka hennar að því er varðar tækniforskriftir fyrir
prófökutæki að teknu tilliti til tækniþróunar ólíkra
ökutækjaflokka.

2) Í lið 5.2 í B-hluta I. þáttar II. viðauka við tilskipun
2006/126/EB, eins og henni var breytt með tilskipun
2012/36/ESB, er kveðið á um að ökutæki í A-flokki
sem notuð eru í verklega prófinu skuli vera í samræmi
við ákveðnar lágmarksviðmiðanir. Einkum skulu bifhjól
sem notuð eru í prófinu hafa massa án hleðslu sem er
meiri en 180 kg og a.m.k. 50 kW afl. Ef bifhjólið er
knúið brunahreyfli skal slagrými hreyfilsins vera a.m.k.
600 cm3. Ef bifhjólið er knúið rafmagnshreyfli skal
afl/þyngdarhlutfall ökutækisins vera a.m.k. 0,25 kW/kg.

3) Með það í huga að gera þjálfunargeiranum kleift að laga
búnað sinn, þ.m.t. bifhjól, að tækniþróun ökutækja sem
eru á markaði ætti að innleiða umbreytingartímabil til
31. desember 2018 til að gera aðildarríkjunum kleift að
heimila notkun bifhjóla í A-flokki sem uppfylla þær
forskriftir sem voru í gildi fyrir breytingarnar sem
teknar voru upp í tilskipun 2012/36/ESB.

4) Því ber að breyta tilskipun 2006/126/EB til samræmis
við það.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um ökuskírteini.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr.

Að því er varðar ökutæki í flokki A bætist eftirfarandi 
málsgrein við í lið 5.2 í B-hluta I. þáttar II. viðauka við 
tilskipun 2006/126/EB: 

„Aðildarríkin geta heimilað notkun bifhjóla í flokki A sem 
hafa massa án hleðslu undir 180 kg og afl sem er a.m.k. 40 
kW en undir 50 kW, til 31. desember 2018.“ 

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 31. desember 2013. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun. 

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

3. gr.

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

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 2. október 2013. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel Barroso 

forseti. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 261, 3.10.2013, bls. 29. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2014 frá 14. febrúar 
2014 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, bíður birtingar. 
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