
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100. gr. a,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

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

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
189. gr. b í sáttmálanum (3) og með hliðsjón af sameiginlega
textanum sem sáttanefndin samþykkti 4. febrúar 1997,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Nauðsynlegt er að samþykkja ráðstafanir sem er
ætlað að tryggja starfrækslu innri markaðarins.

2) Með tilliti til íhluta og sérkenna, sem er fjallað um í
þessari tilskipun, verður, í hverju aðildarríki, að sýna
fram á að vélknúin ökutæki á tveimur eða þremur
hjólum uppfylli ákveðnar lögboðnar tæknikröfur sem
eru mismunandi frá einu aðildarríki til annars. Vegna
þessa mismunar leiða fyrrnefndar kröfur til við-
skiptahindrana innan bandalagsins. Þessum hindrun-
um á starfsemi hins innri markaðar er hægt að ryðja
úr vegi ef öll aðildarríkin samþykkja sömu kröfurnar
í stað innlendra reglna.

3) Nauðsynlegt er að gera samhæfðar kröfur varðandi
fyrrnefnda íhluti og sérkenni vélknúinna ökutækja,

sem eru á tveimur eða þremur hjólum, til þess að þær
aðferðir við gerðarviðurkenningu og gerðarviður-
kenningu íhluta, sem mælt var fyrir um í tilskipun
ráðsins 92/61/EBE frá 30. júní 1992 um gerðarviður-
kenningu á vélknúnum ökutækjum á tveimur eða
þremur hjólum (4), geti átt við allar gerðir slíkra öku-
tækja.

4) Í því skyni að auðvelda aðgang að mörkuðum í þriðju
löndum virðist nauðsynlegt að gera kröfur 1. kafla
(hjólbarðar), 2. kafla (ljós og ljósmerkjabúnaður),
4. kafla (baksýnisspeglar) og 11. kafla (öryggisbelti) við-
aukans við þessa tilskipun jafngildar þeim sem koma
fram í reglugerðum Efnahagsstofnunar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 30, 54, 64 og 75 hvað varðar
hjólbarða, nr. 3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72 og 82 hvað
varðar ljós og ljósmerkjabúnað, nr. 81 hvað varðar
baksýnisspegla og nr. 16 hvað varðar öryggisbelti.

5) Með tilliti til umhverfisverndar, þ.e.a.s. mengunar
andrúmsloftsins og hljóðmengunar, ber stöðugt að
vinna að því að bæta umhverfið. Því ber að mæla fyrir
um viðmiðunargildi mengunarefna og hljóðstigs sem
ber að taka upp strax og aðstæður leyfa. Einungis er
heimilt að ákveða síðari lækkun viðmiðunargilda og
breytingar á prófunaraðferð með hliðsjón af athug-
unum og rannsóknum sem ber að framkvæma eða
stunda á tæknilegum valkostum sem eru fyrir hendi
eða eru sennilegir og kostnaðar- og ábatagreiningu
þeirra til þess að skapa forsendur fyrir fjöldafram-
leiðslu ökutækja sem standast þessar hertu viðmiðan-
ir. Evrópuþingið og ráðið skulu ákveða fyrrnefnda
síðari lækkun minnst þremur árum áður en viðmið-
unargildin öðlast gildi í því skyni að gera iðnaðinum
kleift að gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að
framleiðsla hans verði í samræmi við ný ákvæði
bandalagsins í tæka tíð. Ákvörðun Evrópuþingsins og
ráðsins verður byggð á tillögum sem framkvæmda-
stjórnin leggur fram með eðlilegum fyrirvara.

6) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 92/61/EBE er
óheimilt að markaðssetja og selja íhluti og sérkenni,
sem þessi tilskipun fjallar um, í aðildarríkjunum
nema þau séu í samræmi við ákvæði þessarar
tilskipunar. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsyn-
legar ráðstafanir til þess að tryggt sé að staðið sé við
allar skuldbindingar sem af þessari tilskipun leiðir.
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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 97/24/EB

frá 17. júní 1997

um tiltekna íhluti í vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum 
og sérkenni slíkra ökutækja(*)

Viðaukarnir við þessa tilskipun verða birtir síðar í íslenskri útgáfu

EES-viðbætisins. Þeir eru hins vegar birtir í heild sinni í Stjórnartíð-

indum Evrópubandalaganna L 226 frá 18. ágúst 1997, bls. 5-454.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 226, 18.8.1997, bls. 1, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/1999 frá 25. júní
1999 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB nr. C 177, 29. 6. 1994, bls. 1 ogStjtíð. EB nr. C 21, 25. 1. 1996,

bls. 23.

(2) Stjtíð. EB nr. C 195, 18. 7. 1994, bls. 77.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 18. maí 1995 (Stjtíð. EB nr. C 151, 19. 6. 1995,

bls. 184), sameiginleg afstaða ráðsins frá 23. nóvember 1995 (Stjtíð. EB

nr. C 190, 29. 6. 1996, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 19. júní 1996

(Stjtíð. EB nr. C 198, 9. 7. 1996, bls. 23). Ákvörðun Evrópuþingsins frá

24. apríl 1997; ákvörðun ráðsins frá 12. maí 1997. (4) Stjtíð. EB nr. L 225, 10. 8. 1992, bls. 72.



7) Með því að gefa aðildarríkjunum heimild til að veita
skattaívilnanir er þeim gert kleift að efla markaðs-
setningu ökutækja sem þegar uppfylla kröfur sem eru
samþykktar á vettvangi bandalagsins og fjalla um
ráðstafanir gegn mengunarefnum og hávaðamengun.

8) Aðferðir til þess að mæla hvort ökutæki og aðskildar
tæknieiningar séu ónæm fyrir rafsegulgeislun og til að
kanna hvort þau séu í samræmi við ákvæðin um
rafsegulsviðssamhæfi (8. kafli) útheimta flókinn og
dýran tækjabúnað. Kveða ber á um þriggja ára frest
frá gildistöku þessarar tilskipunar til þess að innleiða
þessar mæliaðferðir í því skyni að gera aðildarríkjun-
um kleift að útvega fyrrnefndan tækjabúnað.

9) Með hliðsjón af umfangi og áhrifum fyrirhugaðra
aðgerða á því sviði sem um ræðir eru ráðstafanir
bandalagsins sem falla undir þessa tilskipun nauðsyn-
legar og beinlínis óhjákvæmilegar svo hægt sé að ná
fram settum markmiðum, sem er að koma á gerðar-
viðurkenningu fyrir ökutæki á vettvangi bandalags-
ins. Aðildarríkin geta ekki náð markmiðunum með
fullnægjandi hætti hvert fyrir sig.

10) Tækniframfarir kalla á skjóta aðlögun tæknilegra
krafna sem um getur í viðaukanum við þessa tilskip-
un. Að frátöldum viðmiðunargildum mengunarefna
og hljóðstigs ber að fela framkvæmdastjórninni það
verk í því skyni að einfalda málsmeðferðina og hraða
henni. Ávallt þegar Evrópuþingið og ráðið veita
framkvæmdastjórninni umboð til þess að beita
reglum, sem mælt er fyrir um á sviði vélknúinna
ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum, ber
að ákveða málsmeðferð þar sem gert er ráð fyrir
samráði fyrirfram milli framkvæmdastjórnarinnar og
aðildarríkjanna innan nefndar.

11) Kröfur á sviði öryggis- og umhverfismála gera að
verkum að nauðsynlegt er að stemma stigu við því að
átt sé við tilteknar gerðir ökutækja sem eru á tveimur
eða þremur hjólum. Viðbúið er að slíkar kröfur komi
í veg fyrir að eigendur geti sinnt viðhaldi og rekstri
ökutækja nema að slíkar takmarkanir gildi einungis
um breytingar sem hafa veruleg áhrif á eiginleika
ökutækisins og losun mengunarefna og hávaða-
mengun frá því.

12) Aðildarríkjunum er óheimilt að synja um skráningu
ökutækja eða að þau séu tekin í notkun, svo fremi
þau uppfylli kröfur þessarar tilskipunar. Kröfurnar,
sem um getur í þessari tilskipun, skulu ekki leiða til
þess að aðildarríkjum, sem heimila ekki að vélknúin
ökutæki á tveimur eða þremur hjólum dragi eftirvagn
á landsvæði sínu, sé gert skylt að breyta löggjöf sinni.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun þessi og viðaukinn við hana eiga við um:

– hjólbarða,

– ljós og ljósmerkjabúnað,

– útstæða hluta,

– baksýnisspegla,

– ráðstafanir gegn loftmengun,

– eldsneytisgeyma,

– ráðstafanir gegn því að átt sé við ökutækið,

– rafsegulsviðssamhæfi,

– leyfilegt hljóðstig og leyfileg útblásturskerfi,

– tengibúnað og festingar,

– öryggisbelti og festingar fyrir þau,

– rúður, framrúðuþurrkur og rúðusprautur og móðu-
þurrkunar- og afísingarbúnað,

fyrir allar gerðir ökutækja eins og þau eru skilgreind í 1. gr.
tilskipunar 92/61/EBE.

2. gr.

Framkvæmdastjórnin skal, innan þriggja ára frá þeirri
dagsetningu sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr. 8. gr.,
gera ítarlega könnun til þess að ganga úr skugga um hvort
unnt sé að líta á ráðstafanir gegn því að átt sé við ökutæki,
einkum ökutæki í A- og B-flokki sem um getur í 7. kafla
viðaukans við þessa tilskipun, sem viðeigandi, ófullnægj-
andi eða að þær gangi of langt í ljósi þeirra markmiða sem
stefnt er að. Framkvæmdastjórnin mun, ef nauðsyn krefur,
gera tillögur um ný lagaákvæði byggðar á niðurstöðum
könnunarinnar.

3. gr.

1. Málsmeðferð, sem er beitt við veitingu gerðarviður-
kenningar íhluta með tilliti til hjólbarða, ljósa og ljós-
merkjabúnaðar, baksýnisspegla, eldsneytisgeyma, útblást-
urskerfa, öryggisbelta og rúða fyrir gerð vélknúins öku-
tækis sem er á tveimur eða þremur hjólum og gerðarviður-
kenningar íhluta fyrir gerð hjólbarða, ljósa og ljósmerkja-
búnaðar baksýnisspegla, eldsneytisgeyma, útblásturskerfa,
öryggisbelta og rúða, sem eru íhlutir, og skilyrði, sem gilda
um frjálsan flutning slíkra ökutækja og frjálsa markaðs-
setningu íhluta, skal vera hin sama og um getur í II. og 
III. kafla tilskipunar 92/61/EBE.
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2. Málsmeðferð, sem er beitt við veitingu gerðarviður-
kenningar íhluta með tilliti til útstæðra hluta, ráðstafana
gegn loftmengun, ráðstafana gegn því að átt sé við öku-
tækið, rafsegulsviðssamhæfis, leyfilegs hljóðstigs, tengibún-
aðar fyrir eftirvagna og festinga fyrir hliðarvagna, festinga
fyrir öryggisbelti, framrúðuþurrkna og rúðusprautna og
móðuþurrkunar- og afísingarbúnaðar fyrir gerð vélknúins
ökutækis sem er á tveimur eða þremur hjólum, og skilyrði,
sem gilda um frjálsan flutning slíkra ökutækja, skal vera
hin sama og um getur í II. og III. kafla tilskipunar
92/61/EBE.

4. gr.

1. Í samræmi við ákvæði 11. gr. tilskipunar 92/61/EBE
er viðurkennt að kröfur 1. kafla (hjólbarðar), 2. kafla (ljós
og ljósmerkjabúnaður), 4. kafla (baksýnisspeglar) og 
11. kafla (öryggisbelti) viðaukans við þessa tilskipun jafn-
gilda þeim sem koma fram í reglugerðum Efnahagsstofn-
unar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 30 (1), 54 (2), 64
(3) og 75 (4) hvað varðar hjólbarða, nr. 3 (5), 19 (6), 20 (7),
37 (8), 38 (9), 50 (10), 56 (11), 57 (12), 72 (13) og 82 (14) hvað
varðar ljós og ljósmerkjabúnað, nr. 81 (15) hvað varðar
baksýnisspegla og nr. 16 (16) hvað varðar öryggisbelti, í
þeirri útgáfu sem er í gildi þann dag sem þessi tilskipun er
samþykkt.

Í því skyni að beita því jafngildi, sem kveðið er á um í
fyrstu undirgrein, skulu kröfur um uppsetningu, sem um
getur í 1. og 11. kafla, einnig gilda um búnað sem er viður-
kenndur í samræmi við tilsvarandi reglugerðir Efnahags-
stofnunar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

2. Yfirvöld í aðildarríkjunum, sem veita gerðarviður-
kenningu íhluta, skulu viðurkenna gerðarviðurkenningar
íhluta, sem eru gefnar út í samræmi við kröfur reglugerð-
anna sem um getur í 1. mgr., og merki gerðarviðurkenn-
ingar íhluta í stað tilsvarandi gerðarviðurkenninga íhluta
og merkja gerðarviðurkenningar íhluta sem eru gefin út í
samræmi við kröfur þessarar tilskipunar.

5. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal, innan 24 mánaða frá þeim
degi sem þessi tilskipun er samþykkt, senda Evrópuþing-
inu og ráðinu tillögu sem er samin á grundvelli rannsókna
og mats á kostnaði og ávinningi því samfara að beita hert-
um viðmiðunargildum og mælir fyrir um næsta áfanga en
þá á að samþykkja ráðstafanir um að herða viðmiðunar-
gildi fyrir mengunarefni frá viðkomandi ökutækjum og
hljóðstig þeirra enn frekar, eins og mælt er fyrir um í I. og
II. töflu í II. viðauka í 5. kafla og I. viðauka í 9. kafla eftir
því sem við á. Framkvæmdastjórnin skal í tillögu sinni taka
mið af og meta kostnaðarhagkvæmni ólíkra ráðstafana til
þess að draga úr losun mengunarefna og hávaðamengun
og gera tillögur um ráðstafanir sem eru í eðlilegu sam-
hengi við sett markmið.

2. Samþykkja ber ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, sem um
getur í 1. mgr., eigi síðar en 1. janúar 2001 og taka tillit til
nauðsynjar þess að gera einnig ráð fyrir öðrum þáttum en
hreinum viðmiðunargildum sem hafa verið hert. Kanna
ber og meta kostnað og ávinning því samfara að hrinda í
framkvæmd þeim ráðstöfunum, sem kveðið er á um í
fyrrnefndri ákvörðun, í samvinnu við hagsmunaaðila eins
og iðngreinina, notendur og samtök neytenda eða almenn-
ings og skulu þessir þættir vera í eðlilegu samhengi við þau
markmið sem stefnt er að.

6. gr.

1. Aðildarríkin geta einungis heimilað skattaívilnanir
vegna ökutækja er samrýmast ráðstöfunum varðandi loft-
og hávaðamengun sem mælt er fyrir um í lið 2.2.1.1.3 í I.
viðauka og I. og II. töflu í II. viðauka í 5. kafla og I. viðauka
9. kafla þessarar tilskipunar.

2. Ívilnanirnar, sem um getur í 1. mgr., skulu samrýmast
ákvæðum sáttmálans og uppfylla eftirtalin skilyrði:

– þær skulu gilda um öll ný ökutæki sem eru
markaðssett í aðildarríki og samrýmast þegar þeim
kröfum þessarar tilskipunar sem um getur í 1. mgr.,

– þær skulu falla úr gildi þegar lögboðnar ráðstafanir,
sem um getur í 1. mgr., koma til framkvæmda,

– fyrir hverja gerð vélknúins ökutækis skal fjárhæð
þeirra vera lægri en viðbótarkostnaður vegna
tæknilegra lausna sem er beitt og aðlögunar þeirra að
ökutækinu til að tryggja samræmi við gildin sem mælt
er fyrir um.

3. Framkvæmdastjórnin skal látin vita með nægum
fyrirvara um allar áætlanir um að taka upp eða breyta
skattaívilnunum, sem um getur í 1. mgr., svo að hún geti
lagt fram athugasemdir sínar.
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(1) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 29.

(2) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 53.

(3) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 63.

(4) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 74.

(5) E/EBE/TRANS/324/ADD 2.

(6) E/EBE/TRANS/324/REV 1/ADD 18.

(7) E/EBE/TRANS/324/REV 1/ADD 19.

(8) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 36.

(9) E/EBE/TRANS/324/REV 1/ADD 37.

(10) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 49.

(11) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 55.

(12) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 56.

(13) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 71.

(14) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 81.

(15) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 80.

(16) E/EBE/TRANS/505/REV 1/ADD 15.



7. gr.

Nauðsynlegar breytingar:

– til þess að unnt sé að taka tillit til breytinga sem eru
gerðar á reglugerðum Efnahagsstofnunar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu og um getur í 4. gr.,

– til þess að unnt sé að laga viðaukann að tæknifram-
förum – að undanskildum viðmiðunargildum loft- og
hljóðmengunar sem um getur í lið 2.2.1.1.3 í I. við-
auka og I. og II. töflu í II. viðauka 5. kafla og I. við-
auka 9. kafla, eftir því sem við á,

ber að samþykkja í samræmi við málsmeðferðina sem
mælt er fyrir um í 13. gr. tilskipunar ráðsins 70/156/EBE
frá 6. febrúar 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna
um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og
eftirvögnum þeirra (1).

8. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 18.
desember 1998. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað.

Frá þeim degi sem um getur í fyrstu undirgrein mega að-
ildarríkin ekki banna að ökutæki, sem eru í samræmi við
þessa tilskipun eða tiltekna kafla hennar, séu tekin í
notkun í fyrsta sinn.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 17. júní 1999.

Samt sem áður ber að fresta framkvæmd tiltekinna
ákvæða í 5., 8. og 9. kafla eins og tilgreint er í þeim.

2. Þegar aðildarríkin samþykkja þær ráðstafanir, sem
um getur í 1. mgr., skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun
eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau verða birt opinber-
lega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka til-
vísun.

9. gr.

1. Tilskipun þessi komi í stað tilskipunar ráðsins
80/780/EBE frá 22. júlí 1980 um samræmingu laga aðildar-

ríkjanna varðandi baksýnisspegla á bifhjólum með eða án
hliðarvagna og varðandi festingu þeirra á slík ökutæki (2)
þegar sú fyrrnefnda öðlast gildi.

2. Engu að síður er heimilt að nota áfram íhluti sem
hlotið hafa gerðarviðurkenningu, eins og mælt er fyrir um
í I. viðauka við tilskipunina sem um getur í 1. mgr.

3. Tilskipun ráðsins 78/1015/EBE frá 23. nóvember
1978 um samræmingu laga aðildarríkjanna um leyfilegt
hljóðstig og útblásturskerfi bifhjóla (3) falli úr gildi frá og
með þeim degi sem um getur í fyrstu undirgrein 8. gr.

4. Fram að þeirri dagsetningu, sem um getur í 1. mgr. 8.
gr., er heimilt að gerðarviðurkenna ökutæki, sem um getur
í tilskipun 92/61/EBE, samkvæmt tilskipun 78/1015/ EBE.
Viðmiðunargildin fyrir hávaðamengun, sem mælt er fyrir
um í lið 2.2.1 í I. viðauka við tilskipun 78/1015/ EBE, gilda.

Þegar slík ökutæki eru tekin í notkun í fyrsta sinn skulu
ákvæði c-liðar 4. mgr. 15. gr. tilskipunar 92/61/EBE því
gilda.

5. Þegar tilskipun þessi öðlast gildi skulu ákvæði til-
skipunar ráðsins 89/336/EBE frá 3. maí 1989 um samræm-
ingu laga aðildarríkjanna um rafsegulsviðssamhæfi (4)
falla úr gildi gagnvart ökutækjum sem þessi tilskipun
fjallar um.

10. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórn-
artíðindum Evrópubandalaganna.

11. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 17. júní 1997.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

J. M. GIL-ROBLES A. JORRITSMA-LEBBINK

forseti formaður.
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