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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJORNARINNAR 2000/74/EB 
frá 22. nóvember 2000

2002/EES/12/17

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/29/EBE um merkingu stjórnrofa, gaumljósa 
og merkjabúnaðar á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 
m eð hliðsjón  a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins,

m eð h liðsjón 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 h jólum  ( ') , eins og henni var síðast 
b rey tt m eð tilsk ipun E vrópuþingsins og ráðsins 
2000/7/EB  (2), einkum  16. gr.,

m eð h liðsjón a f  tilsk ipun ráðsins 93/29/EBE frá 14. jú n í
1993 um  m erkingu stjórnrofa, gaum ljósa og m erkjabúnaðar 
á vélknúnum  ökutækjum  sem  eru á tveim ur eða þrem ur 
hjólum  (3), einkum  4. gr.,

og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:

1) T ilsk ipun 93/29/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 
93/29/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 sam ræ m a kröfur varðandi 
m erkingu og auðkenningu tiltekinna tákna v ið kröfur 
tilskipunar ráðsins 78/316/EBE frá 21. desem ber 1977 
um  sam ræ m ingu laga aðildarríkjanna varðandi innri 
stjórnbúnað vélknúinna ökutæ kja (m erkingu 
stjórnrofa, gaum ljósa og m erkjabúnaðar) (4), eins og 
henni var breytt m eð tilsk ipun fram kvæ m dastjórnar- 
innar 93/91/EBE (5), og skýra ber nánar tiltek in  atriði 
sem fram kom a í upplýsingaskjalinu.

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  gerðarviður-
kenningu á vélknúnum  ökutæ kjum  og eftirvögnum

þeirra (6), eins og henni var síðast breytt m eð tilskipun 
E vrópuþingsins og ráðsins 2000/40/EB  (7).

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Á kvæ ðum  I. og II. v iðauka v ið  tilsk ipun 93/29/EBE er hér 
m eð breytt í sam ræm i v ið  v iðaukann v ið  þessa tilskipun.

2. gr.

1. Frá og m eð 1. jan ú ar 2002 er aðildarríkjum  óheim ilt, a f 
ástæ ðum  er varða m erkingu stjórnrofa, gaum ljósa og 
m erkjabúnaðar:

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

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

e f  m erking stjórnrofa, gaum ljósa og m erkjabúnaðar er í 
sam ræm i v ið  kröfur tilsk ipunar 93/29/EBE eins og henni er 
breytt m eð þessari tilskipun.

2. Frá og m eð 1. jú lí 2002 skulu aðildarríkin synja um  EB- 
gerðarviðurkenningu fyrir ný ja  gerð vélknúins ökutækis, 
sem er á tveim ur eða þrem ur hjólum , a f  ástæ ðum  er varða 
m erkingu stjórnrofa, gaum ljósa og m erkjabúnaðar e f  
k röfunum  í tilskipun 93/29/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. Þau skulu tilkynna það fram kvæm da- 
stjórninni 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 tilsk ipun eða þeim  fylgja slík tilvísun 
þegar þæ r eru  b irtar opinberlega. A ð ildarrík in  skulu setja 
nánari reglur um  slíka tilvísun.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 300, 29.11.2000, bls. 24, 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. 1. ------------------
(4) Stjtíð. EB L 81, 28.3.1978, bls. 3. (6) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 284, 19.11.1993, bls. 25. (7) Stjtíð. EB L 203, 10.8.2000, bls. 9.
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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 Stjórnartíâindum  E vrópubandalaganna.

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.
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VIÐ AUK!
I. Eftirfarandi b reytingar eru hér m eð gerðar á  I. viðauka:

1. í  stað liðar 2.1.1 kom i eftirfarandi:
„2.1.1. T áknin skulu v era  skýrt aðgreind frá  bakgrunninum .“

2. L iður 2.1.5. b reytist sem  hér segir:
—  eftirfarandi bæ tist v ið yfirskrift m yndar 3:

„A thugasem d: e f  gaum ljós fyrir v instra  og hæ gra stefnuljós eru aðskilin  er einnig heim ilt að 
nota övarnar tvær, hvora í sínu lagi.“

—  í stað m yndar 12 kom i eftirfarandi:
„M y n d  12
Þokuljós að aftan (3)
L itur gaum ljóss: gulur“

—  í stað yfirskriftarinnar y fir m ynd 13 kom i eftirfarandi:
„M y n d  13
Stjórnrofi fyrir ræsingu eða stöðvun hreyfils í stöðunni „ekki í notkun“ “

—  í stað yfirskriftarinnar y fir m ynd 14 kom i eftirfarandi:
„ M yn d  14
Stjórnrofi fyrir ræsingu eða stöðvun hreyfils í stöðunni „í notkun““

—  í stað m yndar 15 kom i eftirfarandi:
„M y n d  15
Almennur ljósarofi
L itur gaum ljóss: græ nn“

—  í stað yfirskriftarinnar y fir m ynd 16 kom i eftirfarandi:
„M y n d  16 
Stöðu(hliðar)ljós
(e f stjórnrofinn er ekki aðskilinn m á auðkenna hann m eð tákninu sem  er sýnt er á  m ynd 15) 
L itur gaum ljóss: græ nn“
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—  m ynd 17 falli brott.

—  m yndir 18 og 19 verði 17 og 18, í þeirri röð.

—  í stað athugasem dar ( ')  kom i eftirfarandi:

„ ( ')  H eim ilt er að svæðið innan ram m ans sé litað .“

II. E ftirfarandi breytingar eru  hér m eð gerðar á II. viðauka: 

í stað 1. viðbæ tis kom i eftirfarandi:

„1. viðbœ tir

Upplýsingaskjal varðandi merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar á gerð 
vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum
(skal fylgja m eð um sókn um  gerðarviðurkenningu íhluta e f  hún er ekki lögð fram  á sam a tím a og 
um sókn um  gerðarviðurkenningu á ökutækinu)

P öntun nr. (undirrituð a f  um sækjanda):

M eð um sókn um  gerðarviðurkenningu íhluta m eð tilliti til m erkingu stjórnrofa, gaum ljósa og 
m erkjabúnaðar á gerð vélknúinna ökutæ kja sem eru á tveim ur eða þrem ur hjólum  skulu fylgja 
upplýsingarnar sem um  getur í eftirfarandi liðum  A -hluta II. v iðauka v ið  tilsk ipun ráðsins 92/61/EBE:

—  0.1 
—  0.2
—  0.4 til 0.6
—  9.2.1.“


