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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/64/EB
frá 2. október 1996
um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/389/EBE um
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi dráttarbúnað vélknúinna
ökutækja(*)
(Texti sem varðar EES)

1. gr.

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

1. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á greinum tilskipunar
77/389/EBE:

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 77/389/EBE frá 17. maí 1977
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi dráttarbúnað
vélknúinna ökutækja (1), einkum 4. gr.,

-

1. gr. verði svohljóðandi: ,,... að undanskildum ökutækjum
sem fara eftir teinum, landbúnaðardráttarvélum og öllum
hreyfanlegum vélbúnaði.“,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

-

í 2. gr. komi ,,II. viðauka“ í stað ,,viðaukanum“,

Tilskipun 77/389/EBE er ein sértilskipananna sem fjalla um EBEgerðarviðurkenningaraðferðina sem var tekin upp með tilskipun
70/156/EBE (2), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
96/27/EB (3). Af því leiðir að ákvæði tilskipunar 70/156/EBE
sem varða kerfi, íhluta og aðskildar tæknieiningar í ökutækjum
eiga við um þessa tilskipun.

-

í 3. gr. komi ,,II. viðauka“ í stað ,,viðaukanum“,

-

í 4. gr. komi ,,viðaukanna“ í stað ,,þessa viðauka“.

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.

2. Viðaukanum við tilskipun 77/389/EBE er breytt í samræmi
við viðaukann við þessa tilskipun.
2. gr.
Frá 1. október 1997 er aðildarríkjunum:
-

óheimilt að veita EB-gerðarviðurkenningu samkvæmt 1. mgr.
4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, og

Umræddar breytingar varða einungis stjórnsýsluákvæði sem
fjallað er um í tilskipuninni. Því er hvorki nauðsynlegt að fella úr
gildi viðurkenningar samkvæmt ákvæðum tilskipunarinnar né
koma í veg fyrir skráningu eða sölu nýrra ökutækja sem slíkar
viðurkenningar gilda um eða að þau séu tekin í notkun.

-

heimilt að synja um innlenda gerðarviðurkenningu

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í
samræmi við álit nefndar um aðlögun að tækniframförum sem var
komið á fót með tilskipun 70/156/EBE.

Með þessari tilskipun eru engar áður veittar viðurkenningar,
samkvæmt tilskipun 77/389/EBE, felldar úr gildi né komið í veg
fyrir rýmkun slíkra viðurkenninga samkvæmt skilmálum þeirrar
tilskipunar sem þær voru upphaflega veittar samkvæmt.

fyrir nýja gerð ökutækis af ástæðum er varða dráttarbúnað, ef
hún fullnægir ekki ákvæðum tilskipunar 77/389/EBE, eins og
henni er breytt með þessari tilskipun.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
3. gr.

(*)

Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 258, 11. 10. 1996, bls. 26, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/97 frá
12. nóvember 1997 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 145, 13. 6. 1977, bls. 41.

(2)

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

(3)

Stjtíð. EB nr. L 169, 8. 7. 1996, bls. 1.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
1. október 1997. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað.
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Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun
í þessa tilskipun eða fylgja þeim slík tilvísun þegar þau verða birt
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.
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4. gr.

00

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

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

5. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 2. október 1996.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Martin BANGEMANN
framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI
BREYTINGAR Á VIÐAUKANUM VIÐ TILSKIPUN 77/389/EBE
1.

Skrá yfir viðauka er bætt við milli meginmáls og viðaukans og verði svohljóðandi:
,,SKRÁ YFIR VIÐAUKA
I. VIÐAUKI:

Stjórnsýsluákvæði vegna gerðarviðurkenningar
1. viðbætir: Upplýsingaskjal
2. viðbætir: Gerðarviðurkenningarvottorð

II. VIÐAUKI:
2.

Dráttarbúnaður“

Skotið er inn nýjum I. viðauka sem hér segir:
,,I. VIÐAUKI
STJÓRNSÝSLUÁKVÆÐI VEGNA GERÐARVIÐURKENNINGAR

1.

UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU ÖKUTÆKIS

1.1.

Framleiðandi skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu samkvæmt 4. mgr. 3. gr.
tilskipunar 70/156/EBE fyrir ökutæki að því er varðar dráttarbúnað.

1.2.

Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti.

1.3.

Láta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, eftirfarandi í té:

1.3.1.

dæmigert ökutæki fyrir gerðina sem á að viðurkenna.

2.

VEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR

2.1.

EB-gerðarviðurkenning skal veitt í samræmi við 3. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, og 4. mgr.
4. gr. þegar það á við, ef viðeigandi kröfum er fullnægt.

2.2.

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í 2. viðbæti.

2.3.

Allar viðurkenndar gerðir ökutækis skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við VII. viðauka
við tilskipun 70/156/EBE. Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð ökutækis sama
númeri.

3.

BREYTINGAR Á GERÐ OG Á VIÐURKENNINGU

3.1.

Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð ökutækis sem er
viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun.

4.

SAMRÆMI Í FRAMLEIÐSLU

4.1.

Gera ber ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu í samræmi við ákvæði 10. gr. tilskipunar
70/156/EBE.“
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3.

Eftirfarandi tveir nýir 1. og 2. viðbætir bætast við:
,,1. viðbætir
UPPLÝSINGASKJAL nr. ...
SAMKVÆMT I. VIÐAUKA VIÐ TILSKIPUN RÁÐSINS 70/156/EBE(*) UM EBGERÐARVIÐURKENNINGU ÖKUTÆKIS AÐ ÞVÍ ER VARÐAR DRÁTTARBÚNAÐ
(Tilskipun 77/389/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun ... /... )

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti ef við á. 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 kerfi, íhlutar eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um
hvernig hún vinnur.
0.

ALMENNT

0.1.
0.2.
0.3.
0.3.1.
0.4.
0.5.
0.8.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ........................................................................................
Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: .....................................................................................
Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu(b): ...............................................................................
Staðsetning auðkennisins: ..........................................................................................................
Ökutækjaflokkur(c): ...................................................................................................................
Nafn og heimilisfang framleiðanda: ............................................................................................
Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .............................................................

1.

ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS

1.1.

Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki: ................................................................

2.

MASSAR OG MÁL(e) (í kg og mm)
(Sjá teikningu þar sem við á)

2.8.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu uppgefinn af framleiðanda(y)
(hámark og lágmark): ..................................................................................................................

2.11.5. Ökutækið hentar/hentar ekki(1) til að draga þunga (liður 1.2 í II. viðauka við tilskipun
77/389/EBE)
12.

ÝMISLEGT

12.3.

Dráttarbúnaður

12.3.1. Að framan: Krókur/auga/annað (¹)
12.3.2. Að aftan: Krókur/auga/annað/ekkert (¹)
12.3.3. Teikning eða ljósmynd af undirvagni/svæði á yfirbyggingu ökutækisins þar sem fram komi
staðsetning, smíði og uppsetning dráttarbúnaðar: ......................................................................
Dagsetning, skrá

(*)

Númer liða og neðanmálsgreina í þessu upplýsingaskjali svara til númera og neðanmálsgreina í I. viðauka við tilskipun
70/156/EBE. Liðum sem varða ekki þessa tilskipun er sleppt.

(¹)

Strikið yfir það sem á ekki við.
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2. viðbætir
FYRIRMYND
(hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))
EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill yfirvalds
Tilkynning um
-

gerðarviðurkenningu(1)

-

rýmkun gerðarviðurkenningar(¹)

-

synjun um gerðarviðurkenningu(¹)

-

afturköllun gerðarviðurkenningar(¹)

á gerð ökutækis/íhluta/aðskilinnar tæknieiningar(¹) með hliðsjón af tilskipun ... /... /EBE, eins og henni var
síðast breytt með tilskipun ... /... /EB
Gerðarviðurkenningarnúmer: ...................................................................................................................
Ástæða fyrir rýmkun: ..............................................................................................................................
I. HLUTI
0.1.
0.2.
0.3.
0.3.1.
0.4.
0.5.
0.7.
0.8.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................
Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: ....................................................................................
Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á ökutækinu/íhlutanum/aðskildu tæknieiningunni(¹)(²): ..
..................................................................................................................................................
Staðsetning auðkennisins: .........................................................................................................
Ökutækjaflokkur(¹)(³) ...............................................................................................................
Nafn og heimilisfang framleiðanda: ...........................................................................................
Staðsetning og aðferð við að festa B-gerðarviðurkenningarmerkið, þegar um er að ræða íhluta og
aðskildar tæknieiningar: .............................................................................................................
Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ............................................................
II. HLUTI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Viðbótarupplýsingar (þar sem við á): sjá viðbót
Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ...................................................................................
Dagsetning prófunarskýrslu: .....................................................................................................
Númer prófunarskýrslu: ...........................................................................................................
Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót
Staður: .......................................................................................................................................
Dagsetning: ................................................................................................................................
Undirskrift: ...............................................................................................................................
Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en
það má fá afhent sé þess óskað.

(¹)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(²)

Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta
gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).

(³)

Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
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Viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...
vegna gerðarviðurkenningar ökutækis samkvæmt tilskipun 77/389/EBE, eins og henni var síðast
breytt með tilskipun ... /... /EB
1.

Viðbótarupplýsingar

1.1.

Staðsetning: ...............................................................................................................................

1.2.

Áfestingaraðferð: .......................................................................................................................

5.

Athugasemdir: ......................................................................................................................... “

4.

Þessi viðauki verði II. viðauki.
Í lið 1.2 komi ,,II. viðauki A“ í stað ,,I. viðauki“.

7.5.1998

00

