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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 1999/26/EB 

frá 20. apríl 1999 

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/94/EBE um flöt fyrir aftara 
skráningarmerki á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum(*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/61/EBE frá 30. júní 
1992 varðandi gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja, 
sem eru á tveimur eða þremur hjólum (1), eins og henni var 
breytt með lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og 
Svíþjóðar, einkum 16 . gr., 
 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/94/EBE frá 29. október 
1993 um flöt fyrir aftara skráningarmerki á vélknúnum 
ökutækjum, sem eru á tveimur eða þremur hjólum (2), 
einkum 3. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Tilskipun 93/94EBE er ein sértilskipananna sem fjalla 

um gerðarviðurkenningaraðferð bandalagsins sem var 
tekin upp með tilskipun 92/61/EBE. Af því leiðir að 
ákvæði tilskipunar 92/61/EBE, sem varða kerfi, íhluti 
og tæknieiningar, eiga við um þá tilskipun. 

 
2) Framþróun í tækni gerir nú kleift að aðlaga tilskipun 

ráðsins 93/94/EBE að tækniframförum. Til að tryggja 
að gerðarviðurkenningarkerfið í heild starfi eins og til 
er ætlast er af þeim sökum nauðsynlegt að skýra betur 
eða ganga frá tilteknum ákvæðum viðkomandi 
tilskipunar. 

 
3) Í þessu skyni  er nauðsynlegt að aðlaga ákvæðin um 

hleðsluskilyrði ökutækja, meðan hallinn er mældur, svo 
og ákvæðin um mál flata fyrir aftara skráningarmerki á 
fjórhjólum með yfirbyggingu, auk þess sem 
nauðsynlegt er að færa mynd 1 til samræmis við 
raunverulega stöðu ökutækja meðan á prófunum 
stendur og að útskýra nánar tilteknar tilvísanir í 
upplýsingaskjalinu. 

 
4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 

eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun að 
tækniframförum sem komið var á fót með 13. gr. 
tilskipunar ráðsins 70/156/EBE (3), eins og henni var 

________ 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 118, 6.5.1999, bls. 32, var 

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2000 frá 4. 
febrúar 2000 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 L 225, 10.8.1992, bls. 72.  
(2)  Stjtíð. EB L 311, 14.12.1993, bls. 83. 
(3)  Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. 

síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
98/91/EB (4). 

 
 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Viðaukanum við tilskipun 93/94/EBE er hér með breytt í 
samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 
 

2. gr. 
 
1.  Frá og með 1. janúar 2000 er aðildarríkjum óheimilt, af 
ástæðum er varða flöt fyrir aftara skráningarmerki : 
 
 að synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð 

ökutækis sem er á tveimur eða þremur hjólum, 
 

 að banna að ökutæki, sem eru á tveimur eða þremur 
hjólum, verði skráð, seld eða tekin í notkun, 

 
ef flöturinn fyrir aftara skráningarmerki er í samræmi við 
kröfur tilskipunar 93/94/EBE, eins og henni er breytt með 
þessari tilskipun. 
 
2.    Frá og með 1. júlí 2000 skulu aðildarríkin synja um EB-
gerðarviðurkenningu fyrir allar gerðir ökutækja, sem eru á 
tveimur eða þremur hjólum, af ástæðum er varða flötinn 
fyrir aftara skráningarmerki, ef kröfur tilskipunar 
93/94/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun, 
eru ekki uppfylltar. 
 
 

3. gr. 
 
1.   Aðildarríkin skulu samþykkja og birta, eigi síðar en 31. 
desember 1999, nauðsynleg ákvæði til að fara að tilskipun 
þessari. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar 
í stað. 
  
Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. janúar 
2000.  
 
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. 

________ 
(4) Stjtíð. EB L 11, 16.1.1999, bls. 25.  
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4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubanda-
laganna. 

 
5. gr. 

 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel  20. apríl 1999. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Martin BANGEMANN 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 
1.   Í stað liðar 1.1 komi eftirfarandi: 
 

„1.1. Bifhjól með hjálparvél og létt fjórhjól án yfirbyggingar“. 
 
2.  Í stað liðar 1.2 komi eftirfarandi: 
 

„1.2. Bifhjól, þríhjól upp að 15 kW hámarksafli og fjórhjól önnur en létt fjórhjól án yfirbyggingar“. 
 

3.  Í stað liðar 1.3 komi eftirfarandi: 
 

 „1.3. Þríhjól með hámarksafl yfir 15 kW, létt fjórhjól með yfirbyggingu og fjórhjól önnur en létt fjórhjól 
með yfirbyggingu.“  

 
4.  Í stað liðar 3.1.2 komi eftirfarandi: 
 

 „3.1.2. má ekki hallast meira frá lóðréttu plani en 30°, þegar ökutækið er óhlaðið og plata með 
skráningarnúmerinu hallast upp á við;“.  

 
5.  Í stað liðar 3.1.3 komi eftirfarandi: 
 

 „3.1.3. má ekki hallast meira frá lóðréttu plani en 15°, þegar ökutækið er óhlaðið og plata með 
skráningarnúmerinu hallast niður á við;“.  

 
6.  Í stað liðar 4.1 komi eftirfarandi: 
 

 „4.1. Enginn punktur á fleti fyrir aftara skráningarmerki má vera yfir 1,5 m frá jörðu þegar ökutækið er 
óhlaðið.“   

 
7.  Í stað liðar 5.1 komi eftirfarandi: 
 

 „5.1. Enginn punktur á fleti fyrir aftara skráningarmerki má vera undir 0,20 m frá jörðu, eða undir því 
sem nemur radíus hjólsins fyrir ofan jörðu ef hann er minni en 0,20 m, þegar ökutækið er óhlaðið“. 

 
8.  Í stað myndar 1 komi þessi mynd: 
 

 
 
 
 
 

Mynd 1 
 
 Horn rúmfræðilegs sýnileika (brúnahorn með láréttum skurði)“ 
 
9.  Í stað 1. viðbætis komi eftirfarandi: 
 

 „ 1. viðbætir 
 
 Upplýsingaskjal varðandi flöt fyrir aftara skráningarmerki á gerð vélknúinna ökutækja sem er á 

tveimur eða þremur hjólum  
 

 (skal fylgja með umsókn um gerðarviðurkenningu íhlutar ef hún er ekki lögð fram á sama tíma og 
umsókn um gerðarviðurkenningu ökutækisins)  
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 Pöntun nr. (undirrituð af umsækjanda):  
 

 Með umsókn um gerðarviðurkenningu íhlutar með tilliti til flatar fyrir aftara skráningarmerki á gerð 
vélknúinna ökutækja, sem er á tveimur eða þremur hjólum, skulu fylgja upplýsingarnar sem um getur í 
II. viðauka við tilskipun ráðsins 92/61/EBE, A-hluta, liðum: 

 
 — 0.1, 
 
 — 0.2, 
 
 — 0.4 til og með 0.6, 
 
 — 2.2, 
 
 — 2.2.1, 
 
 — 9.6, 
 
 — 9.6.1 “. 
 

 

 
 
 
 
 
 



SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/1999 frá 
5. nóvember 1999(1).  

2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/40/EB frá 
6. maí 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun
ráðsins 79/622/EBE varðandi veltigrindur á landbúnaðar-
dráttarvélum á hjólum (kyrrstöðuprófun)(2) skal felld inn
í samninginn.

3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/55/EB frá 
1. júní 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun
ráðsins 77/536/EBE varðandi veltigrindur á landbúnaðar-
dráttarvélum á hjólum(3) skal felld inn í samninginn.

4) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/56/EB frá 
3. júní 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun
ráðsins 78/933/EBE varðandi ljósa- og ljósmerkjabúnað
landbúnaðardráttarvéla á hjólum(4) skal felld inn í
samninginn.

5) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/57/EB frá 
7. júní 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun
ráðsins 78/764/EBE varðandi ökumannssæti í landbúnaðar-
dráttarvélum á hjólum(5) skal felld inn í samninginn.

6) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/58/EB frá 
7. júní 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun

ráðsins 79/533/EBE varðandi tengibúnað og bakk-
skiptingu  á landbúnaðardráttarvélum á hjólum(6) skal
felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 11. lið (tilskipun ráðsins
77/536/EBE) í II. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 399 L 0055: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
1999/55/EB frá 1. júní 1999 (Stjtíð. EB L 146,
11.6.1999, bls. 28).“

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 13. lið (tilskipun ráðsins
78/764/EBE) í II. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 399 L 0057: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
1999/57/EB frá 7. júní 1999 (Stjtíð. EB L 148,
15.6.1999, bls. 35).“

3. Eftirfarandi undirliður bætist við í 14. lið (tilskipun ráðsins
78/933/EBE) í II. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 399 L 0056: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
1999/56/EB frá 3. júní 1999 (Stjtíð. EB L 146,
11.6.1999, bls. 31).“

4. Eftirfarandi undirliður bætist við í 16. lið (tilskipun ráðsins
79/533/EBE) í II. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 399 L 0058: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
1999/58/EB frá 7. júní 1999 (Stjtíð. EB L 148,
15.6.1999, bls. 37).“
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 2/2000

frá 4. febrúar 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn

2001/EES/20/02

(1) Stjtíð. EB L 15, 18.1.2001, bls. 38 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 3,

18.1.2001, bls. 79.

(2) Stjtíð. EB L 124, 18.5.1999, bls. 11.

(3) Stjtíð. EB L 146, 11.6.1999, bls. 28.

(4) Stjtíð. EB L 146, 11.6.1999, bls. 31.

(5) Stjtíð. EB L 148, 15.6.1999, bls. 35. (6) Stjtíð. EB L 148, 15.6.1999, bls. 37.



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5. Eftirfarandi undirliður bætist við í 17. lið (tilskipun ráðsins
79/622/EBE) í II. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 399 L 0040: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
1999/40/EB frá 6. maí 1999 (Stjtíð. EB L 124,
18.5.1999, bls. 11).“

2. gr.

Fullgiltur texti tilskipana framkvæmdastjórnarinnar
1999/40/EB, 1999/55/EB, 1999/56/EB, 1999/57/EB og
1999/58/EB á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu
þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 5. febrúar 2000, að því
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).  

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna
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Gjört í Brussel 4. febrúar 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

F. Barbaso

formaður.


