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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

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

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina í 189. gr. c í sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun ráðsins 85/3/EBE frá 19. desember 1984 um
mál, þyngd og ýmsa aðra tæknilega eiginleika tiltekinna
ökutækja á vegum (4) eru, sem liður í sameiginlegri stefnu í
flutningamálum, settir sameiginlegir staðlar sem miða að
því að ökutæki á vegum henti betur til flutninga milli
aðildarríkjanna.

2) Umtalsverðar breytingar hafa margsinnis verið gerðar á
tilskipun 85/3/EBE. Samfara frekari breytingum ber til
glöggvunar og skýringa að steypa henni í einn texta ásamt
tilskipun ráðsins 86/364/EBE frá 24. júlí 1986 varðandi
sönnunargögn um samræmi ökutækja við tilskipun
85/3/EBE (5).

3) Sá munur sem er á gildandi stöðlum í aðildarríkjunum hvað
varðar þyngd og mál flutningabifreiða á vegum getur haft
skaðleg áhrif á samkeppnisskilyrði og hindrað flutninga
milli aðildarríkjanna.

4) Samkvæmt dreifræðisreglunni ber að grípa til aðgerða á
vettvangi bandalagsins til þess að ryðja þessari hindrun úr
vegi.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 235, 17. 9. 1996, bls. 59, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/97 frá 6. maí
1997 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 38, 8. 2. 1994, bls. 3 og Stjtíð. EB nr. C 247, 23. 9. 1995,
bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. C 295, 22. 10. 1994, bls. 72.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 15. nóvember 1994 (Stjtíð. EB nr. C 341,
5. 12. 1994, bls. 39), sameiginleg afstaða ráðsins frá 8. desember 1995
(Stjtíð. EB nr. C 356, 30. 12. 1995, bls. 13) og ákvörðun Evrópuþingsins
frá 14. mars 1996 (Stjtíð. EB nr. C 96, 4. 4. 1996, bls. 233).

(4) Stjtíð. EB nr. L 2, 3. 1. 1985, bls. 14. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 92/7/EBE (Stjtíð. EB nr. L 57, 2. 3. 1992, bls. 29).

(5) Stjtíð. EB nr. L 221, 7. 8. 1986, bls. 48.

TILSKIPUN RÁÐSINS 96/53/EB

frá 25. júlí 1996

um að ákveða leyfileg hámarksmál vegna umferðar innan aðildarríkja og
milli landa og leyfilega hámarksþyngd vegna umferðar milli landa fyrir

tiltekin ökutæki sem eru í notkun í bandalaginu(*)

5) Með fyrrnefndum stöðlum er stefnt að jafnvægi milli
skynsamlegrar og hagkvæmrar nýtingar flutningabifreiða á
vegum og þess að fullnægja kröfunum um að viðhalda
grunnvirkjum, um umferðaröryggi og verndun umhverfis
og lífsskilyrða.

6) Skapa ber grundvöll fyrir því að sameiginlegir staðlar um
mál ökutækja til vöruflutninga séu óbreyttir til lengri tíma
litið.

7) Viðbótartæknikröfur er varða þyngd og mál ökutækja kunna
að gilda um flutningabifreiðar sem eru skráðar eða teknar í
notkun í aðildarríki. Slíkar kröfur skulu ekki koma í veg
fyrir að unnt sé að nota flutningabifreið til flutninga milli
aðildarríkjanna.

8) Rýmka ber skilgreiningu á hugtakinu ,,kælivagn með
þykkum veggjum“ í 2. gr. tilskipunar 85/3/EBE, eins og
henni var breytt með tilskipun 89/338/EBE (6), til þess að
aðildarríki geti heimilað notkun kælivagna á yfirráðasvæði
sínu sem ekki uppfylla lengur kröfur um einangrun sem eru
skilgreindar í fyrrnefndri grein.

9) Skýra ber hugtakið ,,óskiptanlegur farmur“ til þess að
tryggja að ákvæðum þessarar tilskipunar sé beitt á einsleitan
hátt að því er varðar leyfi til þess að nota ökutæki eða
samtengd ökutæki sem flytja slíkan farm.

10) Mælieiningin tonn er almennt viðurkennd og notuð fyrir
þyngd ökutækja og er þar af leiðandi notuð í þessari tilskipun
þrátt fyrir að formleg mælieining sé njúton.

11) Með framkvæmd innri markaðarins í huga ber að rýmka
gildissvið þessarar tilskipunar þannig að það nái yfir
innanlandsflutninga að svo miklu leyti sem um er að ræða
atriði sem hafa umtalsverð áhrif á samkeppnisskilyrði á
sviði flutninga, hér er einkum átt við gildi sem snerta mestu
leyfilegu lengd og breidd ökutækja og samtengdra ökutækja
til vöruflutninga.

12) Að því er varðar aðra eiginleika ökutækja geta aðildarríkin
heimilað önnur gildi á yfirráðasvæðum sínum en þau sem
kveðið er á um í þessari tilskipun, en aðeins með tilliti til
ökutækja í umferð innanlands.

(6) Stjtíð. EB nr. L 142, 25. 5. 1989, bls. 3.
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13) Lengd vagnalesta, þar sem teygjanlegur tengibúnaður er
notaður, getur í reynd náð 18,75 m að fullu teygð. Heimila
ber sömu hámarkslengd fyrir vagnalestir með óhreyfanlegan
tengibúnað.

14) Leyfileg hámarksbreidd ökutækja til vöruflutninga, 2,50 m,
getur gefið of lítið innra rými til þess að brettalestun geti
farið fram með skilvirkum hætti og hefur það leitt til þess
að aðildarríkin leyfa meiri frávik í innanlandsflutningum í
löggjöf sinni. Því er nauðsynlegt að almenn aðlögun að
ríkjandi aðstæðum fari fram til þess að tæknikröfur verði
skýrari um leið og hugað er að umferðaröryggi með tilliti til
þeirra atriða sem um ræðir.

15) Ef hámarksbreidd ökutækja til vöruflutninga er aukin í 2,55
m skal sú viðmiðun einnig gilda um hópbifreiðir. Þó ber að
gera ráð fyrir aðlögunartímabili fyrir hópbifreiðir til þess
að veita viðkomandi framleiðendum svigrúm til að aðlaga
verksmiðjur sínar að breyttum aðstæðum.

16) Til þess að koma í veg fyrir stórskemmdir á vegum og
tryggja stýrihæfni þegar ökutæki eru leyfð eða tekin í notkun
ber að taka loftfjöðrun fram yfir vélræna. Eigi skal farið yfir
tiltekinn hámarksásþunga og unnt skal vera að beygja
ökutækinu í 360° innan tiltekinna viðmiðunarmarka á þeirri
braut sem er ekin.

17) Í vöruflutningum innanlands ber að heimila aðildarríkjunum
að leyfa á yfirráðasvæðum sínum notkun ökutækja eða
samtengdra ökutækja sem hafa mál sem víkja frá þeim sem
kveðið er á um í þessari tilskipun, að því tilskildu að þessi
ökutæki séu notuð í flutningastarfsemi sem samkvæmt
skilgreiningu þessarar tilskipunar hefur ekki mjög mikil áhrif
á alþjóðlega samkeppni á sviði flutninga, t.d.
flutningastarfsemi sem sérhæfð ökutæki eru notuð í og
flutningastarfsemi með einingafyrirkomulagi.

18) Þegar um er að ræða flutningastarfsemi með einingafyrir-
komulagi skal gera ráð fyrir aðlögunartímabili til þess að
gera aðildarríkjum kleift að gera breytingar á vegagrunn-
virkjum sínum.

19) Heimilt er að leyfa notkun ökutækja eða samtengdra
ökutækja, sem eru smíðuð samkvæmt nýrri tækni eða
hugmyndum með hliðsjón af stöðlum sem víkja frá þessari
tilskipun, við staðbundna flutninga til reynslu í tiltekinn
tíma til þess að tækniframfarir megi koma að notum.

20) Heimilt er að leyfa notkun ökutækja sem hafa verið tekin í
notkun áður en þessi tilskipun kemur til framkvæmda og
samræmast ekki þeim málsetningum sem kveðið er á um í
þessari tilskipun, sem stafar af því að innlend ákvæði eða
mæliaðferðir hafa verið ólíkar, á sérstöku aðlögunartímabili
í flutningum í aðildarríkinu þar sem ökutækið er skráð eða
tekið í notkun.

21) Stigin hafa verið skref í þá átt að samþykkja tilskipanir sem
fjalla um gerðarviðurkenningu fimm- eða sexása samtengdra
ökutækja. Því skulu kröfur um samræmi við aðra eiginleika
en þyngd og mál, eins og um getur í II. viðauka við tilskipun
85/3/EBE, felldar niður.

22) Þessi breyting er og nauðsynleg til að koma í veg fyrir að
reglur stríði gegn alþjóðasamningum um akstur á vegum og
umferð.

23) Til þess að greiða fyrir eftirliti með því að ákvæði þessarar
tilskipunar séu virt ber að tryggja að í ökutækjunum séu
gögn sem sýna að svo sé.

24) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar
aðildarríkjanna um að virða fresti til að lögleiða í
aðildarríkjunum ákvæði þeirra tilskipana sem hún kemur í
staðinn fyrir og beita þeim.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

1. Ákvæði þessarar tilskipunar gilda um:

a) mál ökutækja í flokki M2, M3 og N2 og N3 og eftirvagna
þeirra í flokki 03 og 04, samanber skilgreiningu í II. viðauka
við tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 um
samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (1);

b) þyngd og tiltekna aðra eiginleika ökutækjanna sem um getur
í a-lið og eru tilgreind í 2. lið I. viðauka við þessa tilskipun.

2. Allar tölur um þyngd í I. viðauka gilda sem umferðarstaðlar
og eiga þar af leiðandi við hleðsluskilyrði en ekki framleiðslustaðla
sem verða skilgreindir í annarri tilskipun síðar.

2. gr.

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- ,,vélknúið ökutæki“: ökutæki sem fer eftir vegum fyrir eigin
vélarafli;

- ,,eftirvagn”: ökutæki, að festivögnum undanskildum, sem
tengja á við vélknúið ökutæki, smíðað og útbúið til
vöruflutninga;

- ,,festivagn”: ökutæki, sem tengja á við vélknúið ökutæki
með þeim hætti að það hvíli á vélknúna ökutækinu að hluta
og einnig þungi þess og farms þess að verulegu leyti, smíðað
og útbúið til vöruflutninga;

- ,,samtengd ökutæki”:

(1) Stjtíð. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
aðildarlögunum frá 1994.
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- annaðhvort vagnalest með vélknúnu ökutæki sem er

tengt við eftirvagn, eða

- liðskipt ökutæki sem er vélknúið ökutæki tengt við
festivagn;

- ,,ökutæki með stillanlegu hitastigi”: ökutæki með fasta eða
færanlega yfirbyggingu sem er sérbúin til að flytja vörur við
fast hitastig og hefur hliðarveggi sem hver er að minnsta
kosti 45 mm að þykkt ásamt einangrun;

- ,,hópbifreið”: ökutæki með níu sæti eða fleiri, að
ökumannssæti meðtöldu, smíðað og útbúið til þess að flytja
farþega og farangur þeirra. Það getur verið eins eða tveggja
hæða og dregið eftirvagn fyrir farangur;

- ,,liðvagn”: hópbifreið sem sett er saman úr tveimur
ósveigjanlegum hlutum sem eru tengdir saman með
liðamótum. Í ökutækjum þessarar gerðar skal innbyrðis
samgangur vera milli farþegaklefanna í ósveigjanlegu
hlutunum tveimur. Liðamót skulu þannig gerð að farþegar
geti farið hindrunarlaust milli ósveigjanlegu hlutanna.
Einungis skal vera unnt að tengja eða frátengja hlutana tvo
á verkstæði;

- ,,leyfileg hámarksmál”: hámarksmál fyrir notkun ökutækis,
eins og kveðið er á um í I. viðauka við þessa tilskipun;

- ,,leyfileg hámarksþyngd”: hámarksþyngd fyrir notkun
hlaðins ökutækis sem ferðast milli landa;

- ,,leyfilegur hámarksásþungi”: hámarksþungi sem má hvíla
á stökum ási eða fleiri ásum saman í umferð milli landa
þegar ökutækið er hlaðið;

- ,,óskiptanlegur farmur”: farmur sem er ekki unnt að skipta
í tvo eða fleiri hluta til að flytja hann á vegum án
ótilhlýðilegs kostnaðar eða hættu á skemmdum og sem af
ástæðum sem varða mál hans og massa er ekki unnt að
flytja með vélknúnu ökutæki, eftirvagni, vagnalest eða
liðskiptu ökutæki sem í einu og öllu er í samræmi við þessa
tilskipun;

- ,,tonn”: sú þyngd sem eins tonns massi svarar til eða 9,8
kílónjúton (kN).

Öll leyfileg hámarksmál sem eru tilgreind í I. viðauka skulu mæld
í samræmi við ákvæði I. viðauka við tilskipun 70/156/EBE án
jákvæðra frávika.

3. gr.

1. Aðildarríki er óheimilt að hafna eða banna notkun á
yfirráðasvæði sínu:

- á ökutækjum sem ekið er milli landa og eru skráð eða tekin
í notkun í öðru aðildarríki af ástæðum sem varða þyngd
þeirra og mál,

- á ökutækjum til vöruflutninga sem ekið er innanlands og
eru skráð eða tekin í notkun í öðru aðildarríki af ástæðum
sem varða mál þeirra;

ef fyrrnefnd ökutæki eru í samræmi við viðmiðunargildin sem eru
tilgreind í I. viðauka.

Þetta ákvæði gildir þrátt fyrir að:

a) fyrrnefnd ökutæki uppfylli ekki kröfur viðkomandi
aðildarríkis að því er tiltekna þyngd og mál varðar sem ekki
er fjallað um í I. viðauka;

b) viðkomandi lögbært yfirvald í aðildarríkinu þar sem
ökutækin eru skráð eða tekin í notkun hafi leyft
viðmiðunarmörk sem ekki er getið um í 1. mgr. 4. gr. og eru
hærri en þau sem kveðið er á um í I. viðauka.

2. Ákvæði a-liðar 1. mgr. hafa samt sem áður ekki áhrif á rétt
aðildarríkis, þegar tilhlýðilegt tillit er tekið til laga bandalagsins,
til að gera kröfu um að ökutæki sem eru skráð eða tekin í notkun
á yfirráðasvæði þess séu í samræmi við innlendar kröfur um
þyngd og mál sem ekki er fjallað um í I. viðauka.

3. Aðildarríkjum er heimilt að gera kröfu um að í ökutækjum
með stillanlegu hitastigi sé ATP-skírteini eða skilti með ATP-
viðurkenningu sem kveðið er á um í samningi frá 1. september
1970 um millilandaflutninga á matvælum sem eru viðkvæm fyrir
skemmdum og um sérstakan búnað sem nota á til slíkra flutninga.

4. gr.

1. Aðildarríkin skulu ekki heimila á yfirráðasvæðum sínum
venjulega notkun ökutækja eða samtengdra ökutækja til
vöruflutninga innanlands sem uppfylla ekki þær kröfur sem um
getur í lið 1.1, 1.2, 1.4 til 1.8, 4.2 og 4.4 í I. viðauka.

2. Aðildarríkin geta engu að síður heimilað notkun ökutækja
eða samtengdra ökutækja vegna vöruflutninga innanlands á
yfirráðasvæðum sínum enda þótt þau uppfylli ekki þær kröfur
sem um getur í lið 1.3, 2, 3, 4.1 og 4.3 í I. viðauka.

3. Einungis er heimilt að nota ökutæki eða samtengd ökutæki
sem eru yfir leyfilegum hámarksmálum ef til þess fæst sérstakt
leyfi sem lögbær yfirvöld gefa út án mismununar eða ef um svipað
samkomulag í einstaka tilvikum er að ræða við viðkomandi yfirvöld
þar sem jafnræðis er gætt og þar sem fyrrnefnd ökutæki eða
samtengd ökutæki flytja eða til stendur að þau flytji óskiptanlegan
farm.

4. Aðildarríkin geta leyft að ökutæki eða samtengd ökutæki,
sem eru notuð í vöruflutningum og nýtt til sérstaks innlends
flutnings sem ekki hefur teljandi áhrif á alþjóðlega samkeppni á
sviði flutninga, séu notuð á yfirráðasvæðum sínum jafnvel þótt
þau víki frá málunum sem um getur í lið 1.1, 1.2, 1.4 til 1.8, 4.2 og
4.4 í I. viðauka.
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Líta ber svo á að flutningur hafi ekki teljandi áhrif á alþjóðlega
samkeppni á sviði flutninga ef annað skilyrðanna í a- eða b-lið er
uppfyllt:

a) flutningarnir fari fram á yfirráðasvæði aðildarríkis með
sérhæfðum ökutækjum eða sérhæfðum samtengdum
ökutækjum við aðstæður þar sem þeir fara að öllu jöfnu
ekki fram með ökutækjum frá öðrum aðildarríkjum, t.d.
flutningar sem tengjast skógarhöggi og skógrækt;

b) aðildarríkið, sem leyfir að flutningar fari fram á yfirráðasvæði
þess með ökutækjum eða samtengdum ökutækjum sem hafa
mál sem víkja frá þeim sem kveðið er á um í I. viðauka, leyfi
einnig notkun vélknúinna ökutækja, eftirvagna og festivagna
sem eru í samræmi við málin sem um getur í I. viðauka í
þannig samsetningum að sú hleðslulengd sem er leyfð í
viðkomandi aðildarríki náist að minnsta kosti, til þess að
allir flutningsaðilar geti notið góðs af jöfnum
samkeppnisskilyrðum (einingafyrirkomulag).

Viðkomandi aðildarríki sem þarf að breyta vegagrunnvirkjum
til að geta uppfyllt skilyrðið í b-lið getur engu að síður
bannað, þó ekki lengur en til 31. desember 2003, notkun
ökutækja eða samtengdra ökutækja í vöruflutningum
innanlands á yfirráðasvæði sínu ef þau fara yfir gildandi
innlenda staðla um mál, að því tilskildu að innlend löggjöf
gildi áfram um alla flutningsaðila í bandalaginu á
jafnræðisgrundvelli.

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um
ráðstafanir sem þau grípa til samkvæmt þessari málsgrein.

5. Aðildarríkin geta leyft að tilteknir staðbundnir flutningar
fari fram til reynslu um skeið með ökutækjum eða samtengdum
ökutækjum sem fela í sér nýja tækni eða nýjar hugmyndir enda
þótt ein eða fleiri kröfur þessarar tilskipunar séu ekki virtar.
Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um það.

6. Aðildarríkin geta leyft notkun ökutækja eða samtengdra
ökutækja til vöruflutninga á yfirráðasvæðum sínum til
31. desember 2006, enda hafi þau verið skráð eða tekin í notkun
áður en þessi tilskipun kemur til framkvæmda, þó þau séu yfir
þeim málum sem kveðið er á um í lið 1.1, 1.2, 1.4 til 1.8, 4.2 og
4.4 í I. viðauka, á grundvelli ólíkra innlendra ákvæða eða
mæliaðferða.

5. gr.

Með fyrirvara um ákvæði 6. mgr. 4. gr.:

a) skulu liðskipt ökutæki, sem hafa verið tekin í notkun fyrir
1. janúar 1991 og eru ekki í samræmi við forskriftirnar í lið
1.6 og 4.4 í I. viðauka, teljast vera í samræmi við þær
forskriftir, að því er varðar ákvæði 3. gr., ef heildarlengd
þeirra fer ekki yfir 15,50 m;

b) skulu vagnalestir með ökutæki, sem hafa verið tekin í notkun
fyrir 31. desember 1991 og eru ekki í samræmi við
forskriftirnar í lið 1.7 og 1.8 í I. viðauka, teljast vera í

samræmi við þær forskriftir, að því er varðar ákvæði 3. gr.,
fram til 31. desember 1998 ef heildarlengd þeirra fer ekki
yfir 18,00 m.

6. gr.

1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að
tryggja að í þeim ökutækjum sem um getur í 1. gr. og eru í samræmi
við ákvæði þessarar tilskipunar sé eitt þeirra sönnunargagna sem
um getur í a-, b- og c-lið:

a) tvær eftirfarandi merkiplötur samtengdar:

- ,,auðkenningarspjald framleiðanda”, hannað og fest í
samræmi við ákvæði tilskipunar 76/114/EBE (1),

- merkiplata sem sýnir mál, í samræmi við ákvæði III.
viðauka, hönnuð og fest í samræmi við ákvæði
tilskipunar 76/114/EBE;

b) ein merkiplata, hönnuð og fest í samræmi við ákvæði
tilskipunar 76/114/EBE, þar sem fram koma upplýsingarnar
sem eru á merkiplötunum tveimur sem um getur í a-lið;

c) eitt skjal sem lögbær yfirvöld í aðildarríkinu, þar sem
ökutækið er skráð eða tekið í notkun, gefa út. Í skjalinu
skulu vera sömu fyrirsagnir og upplýsingar og á
merkiplötunum sem um getur í a-lið. Það skal geymt á stað
þar sem auðvelt er að skoða það og vera vel varið.

2. Ef eiginleikar ökutækis samsvara ekki lengur því sem kemur
fram í sönnunargögnum um samræmi skal aðildarríkið þar sem
ökutækið er skráð gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að
sönnunargögnum um samræmi sé breytt.

3. Aðildarríkin skulu viðurkenna merkiplöturnar og skjölin
sem um getur í 1. mgr. sem sönnunargögn um samræmi ökutækis
eins og kveðið er á um í þessari tilskipun.

4. Ef í ökutæki eru sönnunargögn um samræmi má gera á þeim:

- slembiathuganir með tilliti til sameiginlegra staðla um þyngd,

- athuganir með tilliti til sameiginlegra staðla um mál, en því
aðeins að grunur leiki á um að þau séu ekki í samræmi við
ákvæði þessarar tilskipunar.

5. Í miðdálki sönnunargagna um samræmi sem fjalla um þyngd
skulu, þar sem við á, tilgreindir þeir bandalagsstaðlar um þyngd
sem gilda fyrir viðkomandi ökutæki. Með tilliti til ökutækja sem
um getur í c-lið liðar 2.2.2 í I. viðauka skal færslan ,,44 tonn”
koma fram í svigum undir leyfilegri hámarksþyngd samtengdu
ökutækjanna.

6. Aðildarríki getur ákveðið, að því er varðar ökutæki sem eru
skráð eða tekin í notkun á yfirráðasvæði þess, að leyfileg

(1) Stjtíð. EB nr. L 24, 30. 1. 1976, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 78/507/EBE (Stjtíð. EB nr. L 155,
13. 6. 1978, bls. 31).
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hámarksþyngd samkvæmt innlendri löggjöf komi fram í vinstri
dálki í sönnunargögnum um samræmi og tæknilega leyfilegar
þyngdir í hægri dálki.

7. gr.

Þessi tilskipun kemur ekki í veg fyrir að framfylgt sé ákvæðum
sem gilda í hverju aðildarríki um umferð á vegum og heimila að
þyngd og/eða mál ökutækja séu takmörkuð á tilteknum vegum
eða vegamannvirkjum, óháð því í hvaða ríki ökutækin eru skráð
eða tekin í notkun.

8. gr.

Ákvæði 3. gr. öðlast ekki gildi á Írlandi og í Breska konungsríkinu
fyrr en 31. desember 1998:

a) að því er varðar staðlana sem um getur í lið 2.2, 2.3.1, 2.3.3,
2.4 og 3.3.2 í I. viðauka:

- að undanskildum liðskiptum ökutækjum sem um getur
í lið 2.2.2, ef:

i) heildarþyngd með hleðslu er ekki yfir 38 tonnum;

ii) þungi sem hvílir á þremur ásum saman, þar sem
bil milli ása er eins og er tilgreint í lið 3.3.2, er
22,5 tonn eða minni,

- að undanskildum ökutækjunum sem um getur í lið
2.2.3, 2.2.4, 2.3 og 2.4, ef heildarþyngd með hleðslu er
ekki yfir:

i) 35 tonnum að því er varðar ökutækin sem um
getur í liðum 2.2.3 og 2.2.4;

ii) 17 tonnum að því er varðar ökutækin sem um
getur í lið 2.3.1;

iii) 30 tonnum að því er varðar ökutækin sem um
getur í lið 2.3.3, með fyrirvara um samræmi við
skilyrðin sem eru tilgreind í þeim lið og lið 4.3;

iv) 27 tonnum að því er varðar ökutækin sem um
getur í lið 2.4,

b) að því er varðar staðalinn sem um getur í lið 3.4 í I. viðauka,

að undanskildum ökutækjum sem um getur í lið 2.2, 2.3 og
2.4, ef þungi sem má hvíla á hverjum drifási er 10,5 tonn
eða minni.

9. gr.

Að því er varðar staðalinn sem um getur í a-lið liðar 1.2 í I.
viðauka getur aðildarríki, fram til 31. desember 1999, hafnað eða
bannað notkun á hópbifreiðum á yfirráðasvæði sínu sem eru
breiðari en 2,5 m.

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um aðgerðir
sem þau grípa til samkvæmt þessari grein. Framkvæmdastjórnin
skal tilkynna það hinum aðildarríkjunum.

10. gr.

Tilskipanirnar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka skulu
felldar úr gildi frá og með dagsetningunni í 11. gr., með fyrirvara
um skuldbindingar aðildarríkjanna varðandi frest til lögleiðingar
sem um getur í B-hluta IV. viðauka.

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipanirnar sem tilvísanir í
þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af
samanburðartöflunni í V. viðauka.

11. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir
17. september 1997. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni 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 helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

12. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

13. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 25. júlí 1996.

Fyrir hönd ráðsins,

H. COVENEY

forseti.
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I. VIÐAUKI

LEYFILEG HÁMARKSMÁL, ÞYNGD OG AÐRIR EIGINLEIKAR ÖKUTÆKJA

1. Leyfileg hámarksmál ökutækja sem um getur
í a-lið 1. mgr. 1. gr.

1.1. Hámarkslengd

- vélknúið ökutæki

- eftirvagn

- liðskipt ökutæki

- vagnalest

- liðvagn

1.2. Hámarksbreidd

a) öll ökutæki

b) yfirbyggingar ökutækja með stillanleguhita-
stigi

1.3. Hámarkshæð (öll ökutæki)

1.4. Málin í lið 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 og 4.4 gilda
einnig um færanlegar yfirbyggingar og staðlaðar
farmeiningar, t.d. gáma

1.5. Öllum vélknúnum ökutækjum eða samtengdum
ökutækjum skal, þegar þeim er ekið, vera unnt að
beygja innan beygjuhrings sem hefur 12,50 m ytri
radíus og 5,30 m innri radíus

1.6. Lengsta bil milli mönduls stóltengipinnans og
afturenda festivagns

1.7. Hámarksfjarlægð, mæld samhliða lengdarási
vagnalestarinnar frá fremsta hluta farmrýmisins
aftan við stýrishúsið að aftasta punkti eftirvagnsins,
að frádreginni fjarlægðinni milli afturenda
dráttarbifreiðarinnar og framenda eftirvagnsins

1.8. Hámarksfjarlægð mæld samhliða lengdarási
vagnalestarinnar frá fremsta punkti farmrýmisins
aftan við stýrishúsið að aftasta punkti eftirvagns
samtengda ökutækisins

12,00 m

12,00 m

16,50 m

18,75 m

18,00 m

2,55 m

2,60 m

4,00 m

12,00 m

15,65 m

16,40 m
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2. Leyfileg hámarksþyngd ökutækja (í

tonnum)

2.1. Ökutæki sem eru hluti af samtengdum
ökutækjum

2.1.1. Tvíása eftirvagn

2.1.2. Þríása eftirvagn

2.2. Samtengd ökutæki

2.2.1. Fimm- eða sexása vagnalestir

a) tvíása vélknúið ökutæki með þríása
eftirvagni

b) þríása vélknúið ökutæki með tví- eða
þríása eftirvagni

2.2.2. Fimm- eða sexása liðskipt ökutæki

a) tvíása vélknúið ökutæki með þríása
festivagni

b) þríása vélknúið ökutæki með tví- eða
þríása festivagni

c) þríása vélknúið ökutæki með tví- eða
þríása festivagni sem í samsettum
flutningum flytur 40 feta ISO-gám

2.2.3. Fjórása vagnalestir sem tvíása vélknúið ökutæki
og tvíása eftirvagn mynda

2.2.4. Fjórása liðskipt ökutæki myndað af tveggja ása
vélknúnu ökutæki og tveggja ása festivagni, sé
bilið milli ása festivagnsins:

2.2.4.1. að minnsta kosti 1,3 m en ekki yfir 1,8 m

2.2.4.2. yfir 1,8 m

2.3. Vélknúin ökutæki

2.3.1. Tvíása vélknúin ökutæki 18 tonn

18 tonn

24 tonn

40 tonn

40 tonn

40 tonn

40 tonn

44 tonn

36 tonn

36 tonn

36 tonn
að viðbættum tveggja tonna vikmörkum ef
leyfileg hámarksþyngd vélknúna ökutækisins
(18 tonn) og leyfilegur hámarksþungi
tvíásasamstæðu festivagnsins (20 tonn) eru virt
og drifás er með tvöföldum hjólum og loftfjöðrun
eða fjöðrun sem í bandalaginu er talin jafngilda
henni eins og nánar er skilgreint í II. viðauka

18 tonn



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB4.9.1997 Nr.37/636300

- 25 tonn
- 26 tonn
þegar drifásinn er með tvöföldum hjólum og
loftfjöðrun eða öðrum fjöðrunarbúnaði sem er
talinn jafngildur innan bandalagsins, eins og
skilgreint er í II. viðauka, eða þegar hver drifás er
með tvöföldum hjólum og leyfilegur
hámarksþungi hvers áss er 9,5 tonn eða minni

- 32
tonn þegar drifásinn er með tvöföldum hjólum
og loftfjöðrun eða öðrum fjöðrunarbúnaði sem er
talinn jafngildur innan bandalagsins, eins og
skilgreint er í II. viðauka, eða þegar hver drifás er
með tvöföldum hjólum og leyfilegur
hámarksþungi hvers áss er 9,5 tonn eða minni

28 tonn

10 tonn

11 tonn

16 tonn

18 tonn

20 tonn

21 tonn

24 tonn

11,5 tonn

2.3.2. Þríása vélknúin ökutæki

2.3.3. Fjórása vélknúin ökutæki með tveimur
stýrisásum

2.4. Þríása liðvagnar

3. Leyfilegur hámarksásþungi ökutækja sem
um getur í b-lið 1. mgr. 1. gr. (í tonnum)

3.1. Einása
Einn ás sem er ekki drifás

3.2. Tvíásasamstæður eftirvagna og festivagna
Heildarásþungi á tvíásasamstæðu með fjarlægð
milli ása (d):

3.2.1. minni en 1 m
(d < 1,0), má ekki fara yfir

3.2.2. frá 1,0 m og upp að 1,3 m
(1,0 £ d < 1,3), má ekki fara yfir

3.2.3. frá 1,3 m og upp að 1,8 m
(1,3 £ d < 1,8), má ekki fara yfir

3.2.4. 1,8 m og þar yfir
(1,8 £ d), má ekki fara yfir

3.3. Þríásasamstæður eftirvagna og festivagna

Heildarásþungi á þríásasamstæðu með fjarlægð
milli ása (d):

3.3.1. 1,3 m eða minna
(d £ 1,3), má ekki fara yfir

3.3.2. yfir 1,3 m og upp að 1,4 m
(1,3 < d £ 1,4), má ekki fara yfir

3.4. Drifás

3.4.1. Drifás ökutækja sem um getur í liðum 2.2.1 og
2.2.2
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3.4.2. Drifás ökutækja sem um getur í liðum 2.2.3,

2.2.4, 2.3 og 2.4

3.5. Tvíásasamstæður vélknúinna ökutækja

Samanlagður ásþungi fyrir hverja tvíásasam-
stæðu skal, ef bil milli ása (d) er:

3.5.1. minna en 1,0 m
(d < 1,0), ekki vera meiri en

3.5.2. 1,0 m eða meira en minna en 1,3 m
(1,0 m ≤ d < 1,3 m), ekki vera meiri en

3.5.3. 1,3 m eða meira en minna en 1,8 m
(1,3 m ≤ d < 1,8 m), ekki vera meiri en

4. Aðrir eiginleikar ökutækja sem um getur í
b-lið 1. mgr. 1. gr.

4.1. Öll ökutæki
Þungi sem hvílir á drifási eða drifásum ökutækis
eða samtengds ökutækis má ekki vera innan við
25% af hámarksþyngd hlaðins ökutækis eða
samtengds ökutækis í akstri milli landa

4.2. Vagnalestir
Fjarlægðin milli afturáss vélknúins ökutækis og
framáss eftirvagns má ekki vera minni en 3,00 m

4.3. Leyfileg hámarksþyngd miðað við afstöðu
ásanna
Leyfileg hámarksþyngd í tonnum á fjórása
vélknúnu ökutæki má ekki fara yfir fimmfalda
fjarlægð í metrum milli fremsta og aftasta áss
ökutækisins

4.4. Festivagnar
Fjarlægðin sem er mæld lárétt milli áss
tengipinnans og framenda festivagnsins má ekki
vera yfir 2,04 metrum

11,5 tonn

11,5 tonn

16 tonn

- 18 tonn
- 19 tonn
þegar drifásinn er með tvöföldum hjólum og
loftfjöðrun eða öðrum fjöðrunarbúnaði sem er
talinn jafngildur innan bandalagsins, eins og
skilgreint er í II. viðauka, eða þegar hver drifás er
með tvöföldum hjólum og leyfilegur
hámarksþungi hvers áss er 9,5 tonn eða minni
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Mynd 1

Þrep fyrir fjöðrunarprófanir

Mynd 2

Deyfing á höggsveiflum

Akstursstefna

Tími
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III. VIÐAUKI

Merkiplata með upplýsingum um mál sem um getur í a-lið 1. mgr. 6. gr.

I. Á merkiplötu með upplýsingum um mál, er festa skal við hliðina á merkiplötunni sem um getur í
tilskipun 76/114/EBE ef unnt er, skal tilgreina eftirfarandi:

1. Nafn framleiðanda (¹).

2. Verksmiðjunúmer ökutækis (¹).

3. Lengd vélknúins ökutækis, eftirvagns eða festivagns (L).

4. Breidd vélknúins ökutækis, eftirvagns eða festivagns (W).

5. Gögn um lengdarmælingu samtengdra ökutækja:

- fjarlægðina (a) milli framenda vélknúna ökutækisins og miðju tengibúnaðarins
(dráttarkrókur eða stóltengi); sé um að ræða stóltengi með fleiri en einum tengilið verður
að gefa upp lágmarks- og hámarksgildi (a 

min
 og a 

max
),

- fjarlægðina (b) milli miðju tengibúnaðar eftirvagnsins (stólsins) eða festivagnsins
(tengipinnans) og afturenda eftirvagnsins eða festivagnsins; sé um að ræða búnað með
fleiri en einum tengilið verður að gefa upp lágmarks- og hámarksgildi (b 

min
 og b 

max
).

Lengd samtengdra ökutækja er lengd vélknúins ökutækis og eftirvagns eða festivagns sem eru tengd
saman í beinni línu.

II. Gildin sem tilgreind eru á sönnunargagni um samræmi skulu vera nákvæmlega þau sömu og fást við
mælingu á ökutækinu.

(¹) Ekki er þörf á að endurtaka þessar upplýsingar ef ökutækið hefur aðeins eina merkiplötu þar sem bæði þyngd og mál
eru tilgreind.
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IV. VIÐAUKI

A-HLUTI

TILSKIPANIR FELLDAR ÚR GILDI

(sem um getur í 10. gr.)

- Tilskipun 85/3/EBE um mál, þyngd og ýmsa aðra tæknilega eiginleika tiltekinna ökutækja á vegum
og síðari breytingar á henni:

- Tilskipun 86/360/EBE

- Tilskipun 88/218/EBE

- Tilskipun 89/338/EBE

- Tilskipun 89/460/EBE

- Tilskipun 89/461/EBE

- Tilskipun 91/60/EBE

- Tilskipun 92/7/EBE

- Tilskipun 86/364/EBE varðandi sönnunargögn um samræmi ökutækja við tilskipun 85/3/EBE um
mál, þyngd og ýmsa aðra tæknilega eiginleika tiltekinna ökutækja á vegum.

B-HLUTI

Tilskipun Frestur til lögleiðingar

85/3/EBE (Stjtíð. EB nr. L 2, 3. 1. 1985, bls. 14) 1. júlí 1986
1. janúar 1990

86/360/EBE (Stjtíð. EB nr. L 217, 5. 8. 1986, bls. 19) 1. janúar 1992
86/364/EBE (Stjtíð. EB nr. L 221, 7. 8. 1986, bls. 48) 29. júlí 1987
88/218/EBE (Stjtíð. EB nr. L 98, 15. 4. 1988, bls. 48) 1. janúar 1989
89/338/EBE (Stjtíð. EB nr. L 142, 25. 5. 1989, bls. 3) 1. júlí 1991
89/460/EBE (Stjtíð. EB nr. L 226, 3. 8. 1989, bls. 5) 1. janúar 1993
89/461/EBE (Stjtíð. EB nr. L 226, 3. 8. 1989, bls. 7) 1. janúar 1991
91/60/EBE (Stjtíð. EB nr. L 37, 9. 2. 1991, bls. 37) 30. september 1991
92/7/EBE (Stjtíð. EB nr. L 57, 2. 3. 1992, bls. 29) 31. desember 1992
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ÍSLENSK útgáfa
V. VIÐAUKI

SAMANBURÐARTAFLA

Þessi tilskipun 85/3/EBE 86/360/EBE 86/364/EBE 88/218/EBE 89/338/EBE 89/460/EBE 89/461/EBE 91/60/EBE 92/7/EBE

1. mgr. 1. gr. 1. mgr. 1. gr.

a-liður 1. mgr. 1. gr. -

b-liður 1. mgr. 1. gr. b-liður 1.
mgr. 1. gr.

2. mgr. 1. gr. 2. mgr. 1. gr.

1.-4. og
6.-10. undirliður
2. gr. 2. mgr. 1. gr.

5., 11. og
12. undirliður
2. gr. -

Síðasta málsgrein
2. gr. -

1. mgr. 3. gr. -

a- og b-liður a- og b-liður
1. mgr. 3. gr. 1. mgr. 3. gr.

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

3. mgr. 3. gr. -
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Þessi tilskipun 85/3/EBE 86/360/EBE 86/364/EBE 88/218/EBE 89/338/EBE 89/460/EBE 89/461/EBE 91/60/EBE 92/7/EBE

4. gr.  -

a-liður 5. gr. 1. mgr. 1. gr.

b-liður 5. gr. 1. mgr. 1. gr.

1.-4. mgr. 6. gr. 1.-4. mgr. 1. gr.

5.-6. mgr. 6. gr. 1.-2. mgr. 2. gr.

7. gr. 6. gr.

8. gr. 1. gr.

9.-12. gr. -

13. gr.  9. gr.

I. viðauki I. viðauki

1. liður 1. liður

1.-3. og 5.
undirliður
liðar 1.1  2. mgr. 1. gr.

4. undirliður
liðar 1.1  -

a-liður í lið 1.2 -

b-liður í lið 1.2  - b-liður 2. mgr. 1. gr.

Liðir 1.3-1.5 Liðir 1.3-1.5
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Þessi tilskipun 85/3/EBE 86/360/EBE 86/364/EBE 88/218/EBE 89/338/EBE 89/460/EBE 89/461/EBE 91/60/EBE 92/7/EBE

Liður 1.6 3. mgr. 1. gr.

Liður 1.7 3. mgr. 1. gr.

Liður 1.8 -

2. liður til b-liðar 2. liður til
í lið 2.2.1 b-liðar

í lið 2.2.1

a- til c-liður a- til c-liður
í lið 2.2.2 í lið 2.2.2

Liður 2.2.3
Liður 2.2.4.1 b-liður 5. mgr. 1. gr.

Liður 2.2.4.2 a-liður 1. mgr. 1.
gr.

Liðir 2.3 og 2.3.1 c-liður 5. mgr. 1. gr.

Liðir 2.3.2 og 2.3.3 b- og c-liður
1. mgr. 1.gr.

Liður 2.4 c-liður 5. mgr. 1. gr.

Liðir 3 til 3.3.2 Liðir 3 til 3.3.2

Liðir 3.4 og 3.4.1 3. mgr. 1. gr.

Liðir 3.4.2 til 3.5.2 d-liður 5. mgr. 1. gr.

Liður 3.5.3 d-liður 1. mgr. 1.
gr.

Liðir 4 til 4.2 Liðir 4 til 4.2
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Þessi tilskipun 85/3/EBE 86/360/EBE 86/364/EBE 88/218/EBE 89/338/EBE 89/460/EBE 89/461/EBE 91/60/EBE 92/7/EBE

Liður 4.3 e-liður 5. mgr. 1. gr.

Liður 4.4 4. mgr. 1. gr.

II. viðauki III. viðauki

III. viðauki Viðauki


