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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJORNARINNAR 2000/72/EB 2002/EES/12/15
frá 22. nóvember 2000

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/31/EBE um standara á ökutækjum
sem eru á tveimur hjólum(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

m eð hliðsjón  a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins,

m eð hliðsjón  a f  tilsk ipun ráðsins 92/61/EBE frá 30. jú n í
1992 um  gerðarviðurkenningu á vélknúnum  ökutæ kjum  á 
tveim ur eða þrem ur hjólum  (1), eins og henni var breytt m eð 
tilsk ipun  E vrópuþingsins og ráðsins 2000/7/EB  (2), einkum
16. gr.,

m eð hliðsjón  a f  tilsk ipun ráðsins 93/31/EBE frá 14. jú n í
1993 um  standara á ökutækjum  sem eru á tveim ur 
hjólum  (3), einkum  3. gr.,

og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:

1) T ilsk ipun 93/31/EBE er ein  sértilskipananna sem fjalla 
um  gerðarviðurkenningaraðferð bandalagsins sem var 
tek in  upp m eð tilsk ipun 92/61/EBE. Á kvæ ði 
tilsk ipunar 92/61/EBE um  kerfi, íhluti og aðskildar 
tæ kniein ingar ökutæ kja eiga því v ið  um  þá tilskipun.

2) V egna tæ kniþróunar er nú  unnt að laga tilsk ipun 
93/31/EBE að tæknifram förum . Til að tryggja 
snurðulausa v irkni gerðarviðurkenningarkerfisins í 
heild  er því nauðsynlegt að skýra eða bæ ta v ið 
tilteknar kröfur í viðkom andi tilskipun.

3) Í þessu  skyni ber að taka sérstaklega fram  að v ið  
stöðugleikaprófun á skáfleti ber að fram kvæ m a 
hallaprófanir á þverveginn og á langveginn, hvora í 
sínu lagi.

4) R áðstafanirnar, sem kveðið er á um  í þessari tilskipun, 
eru í sam ræ m i við  álit nefndar um  aðlögun að 
tæ knifram förum  sem  kom ið var á fót m eð 13. gr. 
tilsk ipunar ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 um  
sam ræ m ingu laga aðildarríkjanna um  gerðar- 
viðurkenningu á vélknúnum  ökutækjum  og eftir- 
vögnum  þeirra (4), eins og henni var síðast breytt m eð 
tilsk ipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/40/EB  (5).

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 300, 29.11.2000, bls. 18, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2001 frá 19. 
júní 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 44, 6.9.2001, bls. 5.

(') Stjtíð. EB L 225, 10.8.1992, bls. 72.
(2) Stjtíð. EB L 106, 3.5.2000, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 188, 29.7.1993, bls. 19.
(4) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970. bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 203, 10.8.2000, bls. 9.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

V iðaukanum  v ið  tilsk ipun 93/31/EBE er hér m eð breytt í 
sam ræm i við v iðaukann v ið  þessa tilskipun.

2. gr.

1. Frá og m eð 1. jan ú ar 2002 er aðildarríkjunum  óheim ilt, a f 
ástæ ðum  sem varða standara:

—  að synja um  E B -gerðarviðurkenningu fyrir gerð 
vélknúinna ökutæ kja sem eru á tveim ur hjólum , eða

—  að banna að ökutæki, sem eru á tveim ur hjólum , verði 
skráð, seld eða tek in  í notkun,

e f  standarar slíkra ökutæ kja eru  í sam ræm i v ið  kröfur 
sam kvæm t tilsk ipun 93/31/EBE eins og henni er breytt m eð 
þessari tilskipun.

2. Frá og m eð 1. jú lí 2002 skulu aðildarríkin synja um  
E B -gerðarviðurkenningu fyrir nýja gerð ökutækis a f  
ástæ ðum  sem varða standara e f  kröfunum  í tilskipun 
93/31/EBE, eins og henni er breytt m eð þessari tilskipun, er 
ekki fullnægt.

3. gr.

1. A ðildarríkin skulu sam þykkja og b irta  nauðsynleg ákvæði 
til að fara að tilsk ipun þessari eigi síðar en 31. desem ber 
2001. Þ au  skulu tilkynna það fram kvæ m dastjórninni þegar í 
stað.

Þ au  skulu beita þessum  ákvæðum  frá 1. jan ú ar 2002.

Þegar aðildarríkin sam þykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim  tilv ísun  í þessa tilskipun eða þeim  fylgja slík tilv ísun 
þegar þæ r eru  b irtar opinberlega. A ðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um  slíka tilvísun.

2. A ðildarríkin skulu senda fram kvæ m dastjórninni helstu  
ákvæði ú r landslögum  sem þau sam þykkja um  m álefni sem 
tilsk ipun þessi næ r til.

4. gr.

T ilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíáindum  E vrópubandalaganna.
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5. gr.

T ilskipun þessari er bein t til aðildarríkjanna.

G jört í B russel 22. nóvem ber 2000.

F yrir hönd  fram kvœ m dastjórnarinnar, 
Erkki LIIKANEN 

fram kvœ m dastjóri.

VIÐAUKI

Í stað liðar 6.2.2 komi eftirfarandi:

„6.2.2. Stöðupallurinn er settur í lágmarkshalla á þverveginn (hþ) og síðan í lágmarkshalla á langveginn (hl) 
sérstaklega, í samræmi við eftirfarandi töflu:

Hliðarstandari Miðstandari
Halli Bifhjól með 

hjálparvél Bifhjól Bifhjól með 
hjálparvél Bifhjól

hþ (til vinstri og hægri) 5% 6% 6% 8%
hl upp í móti 5% 6% 6% 8%
hl niður í móti 6% 8% 12% 14%

Sjá myndir 1a, 1b og 2 hér á eftir.“


