
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB13.6.1996 Nr.25/00

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970
um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu
á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (1), eins og henni
var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
93/81/EBE (2), einkum 2. mgr. 13. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 78/549/EBE frá 12. júní 1978
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi hjólhlífar
vélknúinna ökutækja (3), einkum 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilskipun 78/549/EBE er ein sértilskipana sem fjallar um EBE-
gerðarviðurkenningarferlið sem komið var á með tilskipun
70/156/EBE. Af því leiðir að ákvæði tilskipunar 70/156/EBE
um kerfi í ökutækjum, íhluta og aðskildar tæknieiningar eiga
við um þessa tilskipun.

Vegna tilskipunar 70/156/EBE, einkum 4. mgr. 3. gr. og 3. mgr.
4. gr., er nauðsynlegt að hverri sértilskipun fylgi upplýsingaskjal
þar sem fram koma þau atriði í I. viðauka við þá tilskipun sem
skipta máli ásamt gerðarviðurkenningarvottorði samkvæmt
VI. viðauka við sömu tilskipun í því skyni að koma á
tölvuskráningu gerðarviðurkenninga.

Fjöldi fjórhjóladrifinna fólksbifreiða fer vaxandi, hvort sem
fjórhjóladrifið er sívirkt, sjálfvirkt eða tengt af ökumanni.
Nauðsynlegt er, að því er varðar þessar fólksbifreiðir og í ljósi
tækniframfara, að endurskoða tilteknar hönnunar- og
vinnslufæribreytur og breyta tilteknum ákvæðum tilskipunar
78/549/EBE á þann hátt sem endurspeglar markaðsaðstæður um
þessar mundir og í framtíð og er í samræmi við góðar starfsvenjur
í hönnun og smíði og rekstraröryggi.

Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit nefndar um
aðlögun tilskipana að tækniframförum sem komið var á fót með
tilskipun 70/156/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 78/549/EBE:

1. Í 1. gr. komi orðin ,,eins og þau eru skilgreind í II. viðauka
A við tilskipun 70/156/EBE“ í stað orðanna ,,eins og þau
eru skilgreind í I. viðauka við tilskipun 70/156/EBE“.

2. I. og II. viðauki breytist til samræmis við 1., 2. og 3. lið í
viðauka við þessa tilskipun.

3. III. viðauki í 4. lið í viðauka við þessa tilskipun bætist við.

2. gr.
1. Frá og með 1. júlí 1995 er aðildarríkjum óheimilt, af
ástæðum er varða hjólhlífar:

- að neita að veita EBE-gerðarviðurkenningu eða innlenda
gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis, eða

- að banna að ökutæki verði skráð, selt eða tekið í notkun

ef hjólhlífarnar samræmast ákvæðum tilskipunar 78/549/EBE,
eins og henni er breytt með þessari tilskipun.

2. Frá og með 1. janúar 1996 skulu aðildarríkin:

- ekki lengur veita EBE-gerðarviðurkenningu, og

- geta neitað að veita innlenda gerðarviðurkenningu

fyrir gerð ökutækis af ástæðum sem varða hjólhlífar ef ákvæðum
tilskipunar ráðsins 78/549/EBE, eins og henni er breytt með
þessari tilskipun er ekki fullnægt.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 354, 31. 12. 1994, bls. 10,
var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/95 frá 22.
júní 1995 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 264, 23. 10. 1993, bls. 49.

(3) Stjtíð. EB nr. L 168, 26. 6. 1978, bls. 45.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 94/78/EB

frá 21. desember 1994

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 78/549/EBE varðandi hjólhlífar
vélknúinna ökutækja(*)
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3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 1. júlí
1995. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

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

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni texta
lagaákvæða sem síðar verða samþykkt um málefni sem tilskipun
þessi nær til.

4. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins.

Gjört í Brussel 21. desember 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

1. Eftirfarandi er bætt inn fyrir framan fyrirsögnina ,,I. viðauki“:

,,Skrá yfir viðauka

I. viðauki Almennar kröfur, sérkröfur, keðjunotkun, umsókn um EBE-
gerðarviðurkenningu, veiting EBE-gerðarviðurkenningar, breytingar á
viðurkenningu, framleiðslusamræmi

II. viðauki Upplýsingaskjal

III. viðauki Gerðarviðurkenningarvottorð“

2. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka:

a) Eftirfarandi fyrirsögn I. viðauka er bætt inn:

,,ALMENNAR KRÖFUR, SÉRKRÖFUR, KEÐJUNOTKUN, UMSÓKN UM
EBE-GERÐARVIÐURKENNINGU VEITING EBE-GERÐARVIÐUR-
KENNINGAR, BREYTINGAR Á VIÐURKENNINGU, FRAMLEIÐSLU-
SAMRÆMI“

b) Eftirfarandi komi í stað liðar 2.1:

,,2.1. Hjólhlífar skulu uppfylla eftirfarandi kröfur miðað við að ökutækið sé aksturshæft
(sjá lið 2.6 í II. viðauka), einn farþegi í framsæti og hjól snúi beint fram:“

c) Eftirfarandi komi í stað liðar 2.1.1:

,,2.1.1.Á því svæði, sem geislalæg plön mynda, sem myndar 30° horn fram með og 50°
horn aftur með miðju hjólsins (sjá mynd 1) skal heildarbreidd hjólhlífa (q) að
minnsta kosti nema heildarbreidd hjólbarða (b) þar sem tillit er tekið til ystu
marka samsetningar hjólbarða og hjóls sem framleiðandi tilgreinir og eins og
fram kemur í lið 1.3 í viðbæti við III. viðauka. Þegar um tvöföld hjól er að ræða
skal reikna með heildarbreidd beggja hjólbarða (t).“

d) Eftirfarandi komi í stað liðar 3.1:

,,3.1. Þegar um er að ræða ökutæki með drif á aðeins tveimur hjólum skal
framleiðandinn votta að ökutækið sé þannig framleitt að unnt sé að nota að
minnsta kosti eina gerð snjókeðja á að minnsta kosti eina gerð hjóls og hjólbarða
sem eru viðurkennd fyrir drifhjól ökutækisgerðarinnar. Framleiðandi skal
tilgreina eina samsetningu keðju, hjólbarða og hjóls sem hentar fyrir viðkomandi
ökutæki og geta hennar í lið 1.2 í viðbæti við III. viðauka.“

e) Eftirfarandi nýir liðir, 3.2 og 3.3, bætist við 3. lið:

,,3.2. Þegar um er að ræða ökutæki með drif á fjórum hjólum, m.a. ökutæki þar sem
unnt er að aftengja einn drifás á með handvirkum eða sjálfvirkum hætti, skal
framleiðandinn votta að ökutækið sé þannig framleitt að unnt sé að nota að
minnsta kosti eina gerð snjókeðja á að minnsta kosti eina gerð hjóls og hjólbarða
sem eru viðurkennd fyrir að minnsta kosti einn drifás ökutækisgerðarinnar sem
ekki er unnt að aftengja. Framleiðandi skal tilgreina eina samsetningu keðju,
hjólbarða og hjóls sem hentar fyrir viðkomandi ökutæki og þau drifhjól sem
heimilt er að setja þessar keðjur á og geta hennar í lið 1.2 í viðbæti við III.
viðauka.
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3.3. Öllum ökutækjum, sem eru í samræmi við ökutækið sem hlotið hefur EBE-

gerðarviðurkenningu, skulu fylgja leiðbeiningar varðandi þá eða þær gerðir keðja
sem heimilt er að nota.“

f) Eftirfarandi komi í stað liðar 4.1:

,,4.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um EBE-gerðarviðurkenningu, samkvæmt
4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE, fyrir ökutækisgerð með tilliti til hjólhlífa.“

g) Eftirfarandi komi í stað liðar 4.2:

,,4.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í II. viðauka.“

h) Liðir 4.2.1 og 4.2.2 falli brott.

i) Eftirfarandi liðir, 5, 6 og 7, bætist við:

,,5. VEITING EBE-GERÐARVIÐURKENNINGAR

5.1. Veita skal EBE-gerðarviðurkenningu samkvæmt 3. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/
156/EBE hafi viðeigandi kröfum verið fullnægt.

5.2. Fyrirmynd að EBE-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í III. viðauka.

5.3. Allar viðurkenndar gerðir ökutækja skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi
við VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE. Aðildarríki skal ekki úthluta ólíkum
gerðum ökutækja sama númeri.

6. LAGFÆRINGAR Á GERÐINNI OG BREYTINGAR Á VIÐURKENNINGU

6.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar um er að ræða lagfæringar á
gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun.

7. FRAMLEIÐSLUSAMRÆMI

7.1. Gera ber ráðstafanir til að tryggja framleiðslusamræmi í samræmi við ákvæði
10. gr. tilskipunar 70/156/EBE.“

3. Eftirfarandi komi í stað II. viðauka:

,,II. VIÐAUKI

Upplýsingaskjal nr.... ...  samkvæmt I. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE sem fjallar um
EBE-gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til hjólhlífa, tilskipun 78/549/EBE, eins og henni
var síðast breytt með tilskipun .../... /EBE.

Eftirfarandi upplýsingar, eigi þær á annað borð við, skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti.
Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar í A4
stærð eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega
nákvæmar.

Ef rafknúinn stjórnbúnaður er á kerfum, íhlutum eða aðskildum tæknieiningum skulu fylgja
upplýsingar um hvernig hann vinnur.
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0. ALMENNT

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):

0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti:

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu(b):

0.3.1. Staðsetning auðkennis:

0.4. Ökutækjaflokkur(c):

0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKIS

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki:

1.3. Fjöldi ása og hjóla:

1.3.1. Fjöldi og staða ása með tvöföldum hjólum:

2. MASSAR OG MÁL(e)

(í kg og mm) (sjá teikningu þar sem við á)

2.4. Stærðamörk ökutækis (heildar)

2.4.1. Fyrir undirvagn án yfirbyggingar

Númer liða og neðanmálsgreinar sem eru notuð í þessu upplýsingaskjali svara til þeirra sem koma fram í
I. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.

Liðum sem hafa enga þýðingu að því er varðar þessa tilskipun er sleppt.

2.4.1.3.Hæð (án hleðslu)(l) (ef upphengjur eru stillanlegar fyrir hæð skal gefa upp eðlilega
stöðu við akstur):

2.4.2. Fyrir undirvagn með yfirbyggingu

2.4.2.3.Hæð (án hleðslu)(l) (ef upphengjur eru stillanlegar fyrir hæð skal gefa upp eðlilega
stöðu við akstur):

2.6. Massi ökutækisins með yfirbyggingu tilbúins til aksturs eða massi undirvagns með
stýrishúsi ef framleiðandi hefur ekki fest yfirbyggingu á (með kælivökva, olíu, eldsneyti,
áhöldum, varahjóli og ökumanni)(o) (hámark og lágmark fyrir hvora útgáfu):

6. FJÖÐRUN

6.6. Hjólbarðar og hjól

6.6.1. Hjólbarða- og hjólasamsetning(ar) (fyrir hjólbarða skal tilgreina stærðarmerkingu, tölu
fyrir lágmarkshleðslugetu, tákn fyrir flokk lágmarkshraða; fyrir hjól skal sýna stærð
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felgu eða felgna og útskögun)

6.6.1.1.Ásar

6.6.1.1.1. 1. ás:

6.6.1.1.2. 2. ás:

6.6.1.1.3. 3. ás:

6.6.1.1.4. 4. ás:

6.6.4. Samsetning keðju, hjólbarða og hjóls á fremri og/eða aftari ás sem, samkvæmt
tilmælum framleiðanda, hentar fyrir ökutækisgerðina.

9. YFIRBYGGING

9.16. Hjólhlífar

9.16.1. Stutt lýsing á ökutækinu með tilliti til hjólhlífa þess:

9.16.2. Nákvæmar teikningar af hjólhlífunum og staðsetningu þeirra á ökutækinu þar sem
fram komi stærðir sem tilgreindar eru á mynd 1 í I. viðauka við tilskipun
78/549/EBE og þar sem tekið er tillit til ystu hluta hjólbarða/hjólasamsetninga.“

4. Eftirfarandi III. viðauki bætist við:

,,III. VIÐAUKI

FYRIRMYND
[hámarksstærð: A4 (210 x 297mm)]

EBE-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill yfirvalda

Skýrsla um:

- gerðarviðurkenningu(1)

- útvíkkun gerðarviðurkenningar(1)

- synjun gerðarviðurkenningar(1)

- afturköllun gerðarviðurkenningar(1)

á gerð ökutækis/íhluta/aðskilinnar tæknieiningar(1) með hliðsjón af tilskipun .../... /EBE, eins
og henni var síðast breytt með tilskipun .../... /EBE.

Gerðarviðurkenningarnúmer:

Ástæða útvíkkunar:

I. Hluti
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0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):

0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti:

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu/íhlutanum/aðskildu tæknieiningunni(1)(2)

0.3.1. Staðsetning auðkennis:

0.4. Ökutækjaflokkur(3):

0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EBE-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða
íhluta og aðskildar tæknieiningar:

0.8. Heiti og heimilisfang eða -föng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:

II. Hluti

1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á): Sjá viðbæti

2. Tækniþjónustan sem annast prófanirnar:

3. Dagsetning prófunarskýrslu:

4. Númer prófunarskýrslu:

5. Athugasemdir (þar sem við á): Sjá viðbæti

6. Staður:

7. Dagsetning:

8. Undirskrift:

9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem yfirvöld varðveita en það
má fá afhent sé þess óskað.

Viðbætir

Við vottorð um EBE-gerðarviðurkenningu nr...... um gerðarviðurkenningu á ökutæki
með hl iðsjón af t i lskipun 78/549/EBE eins og henni var síðast breytt  með
tilskipun .../.../EBE

1. Viðbótarupplýsingar

1.1 Stutt lýsing ökutækis með tilliti til hjólhlífa:

1.2 Samsetning keðju-, hjólbarða- og hjólstærðar á fram- og/eða afturási sem framleiðandi
tilgreinir:

1.3 Hjólbarða- og hjólasamsetning(ar), þar með talin útskögun, sem framleiðandi tilgreinir:

5. Athugasemdir.“

(1) Strikið út það sem á ekki við.

(2) Ef í auðkenningu á gerð eru staftákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar
sem þetta upplýsingaskjal nær til skal setja spurningarmerki í stað stafatáknanna (þ.e. ABC??123??).

(3) Samanber skilgreiningu í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.

51


