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                     TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/19/EB                        2006/EES/15/08 

frá 21. mars 2003 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/27/EB um massa og mál tiltekinna 
flokka vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra með tilliti til aðlögunar að 
 tækniframförum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 
1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviður-
kenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (1) 
eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 2001/116/EB (2), einkum 2. mgr. 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/27/EB frá 
22. júlí 1997 um massa og mál tiltekinna flokka vél-
knúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og breytingu á 
tilskipun 70/156/EBE (3), eins og henni var breytt 
með tilskipun 2001/85/EB (4), er ein sértilskipana sem 
fjallar um EB-gerðarviðurkenningaraðferðina sem 
mælt er fyrir um í tilskipun 70/156/EBE. Ákvæði 
tilskipunar 70/156/EBE um kerfi, íhluti og aðskildar 
tæknieiningar ökutækja eiga því við um tilskipun 
97/27/EB. 

2) Í ljósi þeirrar reynslu, sem fengist hefur af fram-
kvæmd tilskipunar 97/27/EB, er nauðsynlegt að 
breyta tilteknum ákvæðum hennar og skýra þau nánar 
til þess að tryggja samræmda túlkun í öllum aðildar-
ríkjunum. 

3) Með tilskipun ráðsins 96/53/EB frá 25. júlí 1996 um 
að ákveða leyfileg hámarksmál vegna umferðar innan 
aðildarríkja og milli landa og leyfilega hámarksþyngd 
vegna umferðar milli landa fyrir tiltekin ökutæki sem 
eru í notkun í bandalaginu (5), eins og henni var síðast 
breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/7/EB (6), eykst hámarksmál tiltekinna ökutækja, 
einkum hámarkslengd hópbifreiða og langferða-
bifreiða. Til að geta veitt EB-gerðarviðurkenningu 
fyrir ökutæki af leyfilegri hámarkslengd er nauðsyn-
legt að breyta kröfunum í tilskipun 97/27/EB til 
samræmis við það. 

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

________________  

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 79, 26.3.2003, bls. 6. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 170/2003 frá  
5. desember 2003 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 25.3.2004, bls. 7 

(1) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 18, 21.1.2002, bls. 1. 
(3)  Stjtíð. EB L 233, 25.8.1997, bls. 1. 
(4)  Stjtíð. EB L 42, 13.2.2002, bls. 1. 
(5) Stjtíð. EB L 235, 17.9.1996, bls. 59. 
(6) Stjtíð. EB L 67, 9.3.2002, bls. 47. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Ákvæðum I. til IV. viðauka við tilskipun 97/27/EB er breytt 
í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 
 

2. gr. 
 
1. Ef ökutækin eru í samræmi við kröfur tilskipunar 
97/27/EB, eins og henni er breytt með þessari tilskipun, 
skulu aðildarríkin ekki, frá og með 1. október 2003 af 
ástæðum er varða massa og mál: 
 
a) synja um EB-gerðarviðurkenningu eða innlenda gerðar-

viðurkenningu fyrir gerð vélknúins ökutækis í flokki 
M2, M3, N eða O, eða 

 
b) synja um úthlutun massa þegar ökutæki er skráð/tekið í 

notkun í samræmi við IV. viðauka (sé þess óskað) fyrir 
gerð vélknúins ökutækis í flokki M2, M3, N eða O, eða 

 
c) banna að þau ökutæki verði skráð, seld eða tekin í 

notkun. 
 
2. Frá og með 1. október 2004 skulu aðildarríkin synja um 
EB-gerðarviðurkenningu og geta synjað um innlenda 
gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis í flokki M2, M3, N 
eða O af ástæðum er varða massa og mál ef kröfunum í 
tilskipun 97/27/EB, eins og henni er breytt með þessari 
tilskipun, er ekki fullnægt. 
 

3. gr. 
 
Með þessari tilskipun er hvorki felld úr gildi nein viður-
kenning sem var veitt samkvæmt tilskipun 97/27/EB né 
komið í veg fyrir að unnt sé að rýmka slíka viðurkenningu 
samkvæmt tilskipuninni sem hún er upphaflega veitt í 
samræmi við. 
 

4. gr. 
 
Breska konungsríkinu og Portúgal er heimilt, á yfirráða-
svæði sínu fram til 9. mars 2005, að synja um innlenda 
gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis eða hafna eða 
banna að ökutæki verði selt, skráð, tekið í notkun eða notað 
eða líta svo á að samræmisvottorð þess sé ekki gilt í merk-
ingu 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 70/156/EBE ef ökutækið 
stenst ekki þær viðmiðanir um stýrihæfni sem eru tilgreind-
ar í a-lið 8. gr. tilskipunar 96/53/EB. 
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5. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
30. september 2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem samþykkt verða um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

6. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

7. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 21. mars 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

EFTIRFARANDI BREYTINGAR ERU GERÐAR Á I. TIL IV. VIÐAUKA VIÐ TILSKIPUN 97/27/EB: 

A. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka: 

1. Eftirfarandi bætist við undir fyrirsögn 2. þáttar: 

„Skilgreiningarnar, sem mælt er fyrir um í I. (að meðtöldum neðanmálsgreinum) og II. viðauka við tilskipun 
70/156/EBE, gilda fyrir þessa tilskipun.“ 

2. Lið 2.4.1 er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi komi í stað sjötta og sjöunda undirliðar: 

„— speglar og annar búnaður fyrir óbeint útsýni, 

— útsýnishjálpartæki,“ 

b) eftirfarandi komi í stað tíunda, ellefta og tólfta undirliðar: 

„— stigaþrep og handföng, 

— gúmmístuðarar og tilheyrandi búnaður, 

— lyftupallar, skábrautir og tilheyrandi búnaður, tilbúinn til notkunar, sem ekki skagar meira út en sem 
nemur 300 mm og sem ekki eykur á burðargetu ökutækisins,“ 

c) eftirfarandi fjórtándi og fimmtándi undirliður bætist við: 

„— straumtrissuarmur í rafknúin ökutæki, 

— ytri sólskyggni.“ 

3. Lið 2.4.2 er breytt sem hér segir: 

a) í stað sjöunda liðar komi eftirfarandi: 

„— speglar og annar búnaður fyrir óbeint útsýni,“ 

b) eftirfarandi ellefti og tólfti undirliður bætist við: 

„— útsýnishjálpartæki, 

— inndraganlegur stefnubeinandi leiðsögubúnaður í hópbifreiðar og langferðabifreiðar, ætlaður til 
notkunar í hópbifreiðum sem hafa leiðsögukerfi, ef hann er ekki inndreginn.“ 

4. Eftirfarandi komi í stað annars undirliðar í lið 2.4.3: 

„— straumsnertur eða straumtrissuarmar í uppréttri stöðu.“ 

5. Eftirfarandi komi í stað annars undirliðar í lið 2.4.4: 

„— búnaður sem um getur í lið 2.4.1.“ 

6. Í stað liðar 2.5. komi eftirfarandi: 

„2.5. „Massi ökutækis, tilbúins til aksturs“: massi eins og skilgreint er í lið 2.6 í I. viðauka við tilskipun 
70/156/EBE.“ 

7. Eftirfarandi komi í stað annars undirliðar í lið 2.6.: 

„Ökutækjaflokkur er ákvarðaður í samræmi við II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.“ 

8. Eftirfarandi komi í stað liða 2.7, 2.8 og 2.9: 

„2.7. ,,Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ás (m)“: massi sem svarar til leyfilegs hámarks lóðrétts 
stöðuálags ássins á yfirborð vegar, miðað við byggingu ökutækisins og ássins og það sem framleiðandi 
gefur upp. 

Í ökutækjum í flokki N1 má fara 15% fram úr tæknilega leyfilegum massa á afturásum og 10% fram úr 
tæknilega leyfilegum hámarksmassa ökutækis með hleðslu eða 100 kg, hvort heldur er minna; þetta 
gildir þó aðeins um dráttarbifreið fyrir eftirvagna og að því tilskildu að vinnsluhraði sé mest 80 
km/klst. 

Framleiðandi skal tilgreina slíkar hraðatakmarkanir eða önnur vinnsluskilyrði í notendahandbók. 

2.8. ,,Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ásahóp (μ)“: massi sem svarar til leyfilegs hámarks lóðrétts 
stöðuálags ásahópsins á yfirborð vegar, bæði miðað við byggingu ökutækisins og ásahópsins og það 
sem framleiðandi gefur upp. 

2.9. „Dráttarmassi“: heildarálag frá ás eða ásum eftirvagnsins á yfirborð vegar.“ 

9. Í stað liðar 2.11 komi eftirfarandi: 

„2.11. ,,Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti vélknúins ökutækis“: massi sem svarar til 
leyfilegs hámarks lóðrétts álags á tengipunkti miðað við byggingu vélknúna ökutækisins og/eða 
tengibúnaðarins og það sem framleiðandi gefur upp. Samkvæmt skilgreiningu nær þessi massi ekki 
yfir massa tengibúnaðar vélknúna ökutækisins.“ 



23.3.2006  Nr. 15/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

10. Í stað liðar 2.13 komi eftirfarandi: 

„2.13. ,,Tæknilega leyfilegur hámarksmassi fyrir samtengd ökutæki (MC)“: heildarmassi fyrir samtengingu 
með ökutæki og eftirvagn eða með ökutæki og eftirvögnum sem framleiðandi gefur upp. Nota skal 
tæknilega leyfilegan hámarksmassa á ás eftirvagns í stað tæknilega leyfilegs hámarksmassa ökutækis 
með hleðslu, M, þegar um er að ræða samtengingu með festivögnum eða eftirvögnum með miðlægum 
ási.“ 

11. Í stað liðar 2.19 komi eftirfarandi: 

„2.19. ,,Gerð ökutækis“`: ökutæki sem eru eins með tilliti til eftirtalinna grunnþátta: 

— framleiðanda, 

— grunnþátta í byggingu og hönnun, s.s.: 

—  að því er varðar ökutæki í flokki M2 og M3: 

— undirvagn, sjálfbær yfirbygging, hvort hæðir eru tvær eða ein, hvort ökutækið er liðskipt 
eða ekki (augljós grundvallarmunur), 

— fjöldi ása, 

—  að því er varðar ökutæki í flokki N: 

— undirvagn/botn (augljós grundvallarmunur), 

— fjöldi ása, 

—  að því er varðar ökutæki í flokki O: 

— undirvagn, sjálfbær yfirbygging, (augljós grundvallarmunur), tengivagn/festivagn/eftir-
vagn með miðlægum ási, 

— hemlakerfi: án hemla/ýtihemlun/stiglaus hemlun, 

— fjöldi ása. 

Í þessum hluta eru eftirtaldir byggingar- og hönnunarþættir ekki taldir til grunnþátta: hjólhaf, hönnun 
ása, fjöðrun, stýring, hjólbarðar og samsvarandi breytingar á hemlajöfnunarbúnaði ásanna eða 
þrýstingslokar, sem er bætt við eða þeir fjarlægðir eftir því um hvaða samskipan er að ræða með tilliti 
til dráttarbifreiðar fyrir festivagn eða vöruflutningabifreiðar, og búnaður sem tengist undirvagni (s.s. 
vél, eldsneytisgeymar, gírskipting o.s.frv.).“ 

12. Í stað liðar 7.2 komi eftirfarandi: 

„7.2. Mæling á málum 

Heildarlengd, -breidd og -hæð eru mældar í samræmi við ákvæði liðar 2.4. að því er varðar ökutæki 
tilbúin til aksturs, sem lögð hafa verið fram í samræmi við lið 3.3. 

Reynist mæld mál frábrugðin þeim sem framleiðandi gefur upp um meira en sem nemur 1% fyrir 
samsvarandi samskipan innan gerðarinnar er stuðst við mældu málin með tilliti til krafnanna hér á 
eftir og getur tækniþjónustan, ef nauðsyn krefur, gert viðbótarmælingar á ökutækjum, öðrum en þeim 
sem lögð voru fram í samræmi við lið 3.3. Samt sem áður má ekki fara yfir þau viðmiðunargildi sem 
mælt er fyrir um í I. viðauka við tilskipun 96/53/EB.“ 

13. Eftirfarandi komi í stað liða 7.4.2.5 og 7.4.2.5.1: 

„7.4.2.5. Þegar ökutæki er hlaðið að massa M í samræmi við einhverjar þær viðeigandi aðstæður sem 
lýst er í lið 7.4.2.5.1 til 7.4.2.5.2 skal massinn, sem svarar til álagsins á ás ,,i“, ekki vera meiri 
en massi Mi á þeim ási og massinn, sem svarar til álagsins á staka ásnum eða ásahópnum ,,j“, 
skal ekki vera meiri en massi μi.  

7.4.2.5.1. Jöfn dreifing massa felur í sér að ökutækið, tilbúið til aksturs með 75 kg massa í hverju 
farþegasæti er hlaðið að massa M, en farmi er skipað jafnt niður á rýmið sem ætlað er til 
vöruflutninga.“ 

14. Liðir 7.4.2.5.1.1 og 7.4.2.5.1.2 falli brott.  

15.  Í stað liðar 7.4.2.5.2 komi eftirfarandi: 

„7.4.2.5.2. Þegar dreifing massa er ójöfn (ójafnt álag) skal framleiðandi gefa upp ystu hugsanlegu mörk 
staðsetningar þyngdarmiðju farmsins og/eða yfirbyggingar og/eða búnaðar eða innréttinga 
(dæmi: á bilinu frá 0,50 að 1,30 framan við fyrsta afturásinn) þegar ökutækið er tilbúið til 
aksturs með 75 kg massa í hverju farþegasæti, hlaðið að massa M.“ 

16. Liðir 7.4.2.5.2.1 til 7.4.2.5.3.2 falli brott. 

17. Í stað liðar 7.4.3.2 komi eftirfarandi: 

„7.4.3.2. Massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, að viðbættum massa Q, margfaldað með fjölda 
sitjandi og standandi farþega, að viðbættum massa WP, B og BX, eins og skilgreint er í lið 
7.4.3.3.1, að viðbættum tæknilega leyfilegum hámarksmassa á tengipunkti, ef tengibúnaður 
fylgir með frá hendi framleiðanda, skal ekki vera meiri en massi M.“ 
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18. Í stað liðar 7.4.3.3.1 komi eftirfarandi: 
„7.4.3.3.1. Ökutækið, tilbúið til aksturs, er hlaðið með: massa sem svarar til fjölda sitjandi farþega, P, 

með massa Q, massa sem svarar til fjölda standandi farþega, SP, massa Q sem dreifist jafnt í 
rýminu S1 sem er ætlað standandi farþegum, ef við á massa WP sem dreifist jafnt á hvert 
hjólastólastæði, massa sem svarar til B (kg) sem dreifist jafnt yfir farangursrýmin, massa sem 
svarar til BX (kg) sem dreifist jafnt á yfirborð þaksins þar sem er búnaður til að bera farangur, 
að gefnu eftirfarandi: 
P er fjöldi sæta. 
S1 er rýmið sem ætlað er standandi farþegum. Að því er varðar ökutæki í undirflokki III eða B 
er S1 = 0.  
SP, sem framleiðandi gefur upp, má ekki vera umfram gildi S1/Ssp, þar sem Ssp er það rými, 
sem venja er að ætla einum standandi farþega, sbr. töfluna hér á eftir. 
WP (kg) er fjöldi hjólastólastæða margfaldaður með 250 kg sem er massi hjólastóls og 
notanda. 
B (kg), sem framleiðandi gefur upp, skal hafa tölugildi sem ekki er lægra en 100 x V. Þetta 
skal ná yfir heildarrúmmál farangursrýmis eða –grinda sem hægt er að festa utan á ökutækið. 
V er heildarrúmmál farangursrýmis í m3. Við viðurkenningu á ökutæki í undirflokki I eða A 
skal litið fram hjá rúmmáli farangursrýmis sem eingöngu er aðgengilegt að utan. 
BX, sem framleiðandi gefur upp, skal hafa tölugildi sem ekki er lægra en 75 kg/m2. Á tveggja 
hæða ökutæki má ekki hafa farangur á þaki og þar af leiðandi skal BX fyrir tveggja hæða 
ökutæki vera núll. 
Q og Ssp hafa gildin sem koma fram í eftirfarandi töflu: 
 

Undirflokkur ökutækis  Q (kg) massi eins farþega  
Ssp (m2/á farþega) rými, sem 

venja er að ætla einum 
standandi farþega 

Undirflokkur I og A 68 0,125 

Undirflokkur II 71 (*) 0,15 

Undirflokkur III og B 71 (*) Ekkert rými 

(*) Að meðtöldum 3 kg af handfarangri.“ 

 
19. Eftirfarandi liðum 7.4.3.3.2 til 7.4.3.3.2.3 er skotið inn:  

„7.4.3.3.2. Ef um er að ræða ökutæki með breytilegu sætarými, rými fyrir standandi farþega (S1) og/eða 
rými fyrir hjólastóla skal ákvarða kröfur liða 7.4.3.2 og 7.4.3.3 með hliðsjón af eftirfarandi 
aðstæðum eftir því sem við á: 

7.4.3.3.2.1. Með öllum mögulegum sætum uppteknum og því rými sem eftir er fyrir standandi farþega (allt 
að hámarksrými fyrir standandi farþega, sem framleiðandi gefur upp, ef því er náð) og, ef enn 
er rými eftir, með öllum hjólastólastæðum uppteknum. 

7.4.3.3.2.2. Með öllum mögulegum sætum uppteknum (allt að hámarksrými fyrir standandi farþega, sem 
framleiðandi gefur upp) og þeim sætum sem eftir eru fyrir sitjandi farþega og, ef enn er rými 
eftir, með öllum hjólastólastæðum uppteknum. 

7.4.3.3.2.3. Með öllu mögulegum hjólastólastæðum uppteknum og því rými sem eftir er fyrir standandi 
farþega (allt að hámarksrými fyrir standandi farþega, sem framleiðandi gefur upp, ef því er 
náð) og með öllum sætum, sem hægt er að nota, uppteknum.“  

20. Í stað liðar 7.4.3.4 komi eftirfarandi: 
„7.4.3.4. Þegar ökutæki er tilbúið til aksturs eða hlaðið eins og tilgreint er í lið 7.4.3.3.1 skal massinn, 

sem svarar til álags á framás eða framásahóp, ekki vera minni en hundraðshlutinn af massa 
ökutækis, sem er tilbúið til aksturs eða af tæknilega leyfilegum hámarksmassa ökutækis með 
hleðslu „M“ sem kemur fram í eftirfarandi töflu: 
 

Undirflokkur I og A Undirflokkur II Undirflokkur III og B 

Óliðskipt  Liðskipt Óliðskipt  Liðskipt Óliðskipt  Liðskipt 

20 20 25 (1) 20 25 (1) 20 

(1) Talan lækkar í 20% fyrir þriggja ása ökutæki í undirflokki II og III með tveimur stýrðum ásum.“ 

21. Eftirfarandi lið 7.4.3.5 er skotið inn: 
„7.4.3.5. Ef ökutæki er viðurkennt í fleiri en einum undirflokki gilda liðir 7.4.3.2 og 7.4.3.3 um hvern 

undirflokk.“ 
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22. Eftirfarandi komi í stað fyrirsagnar í lið 7.4.4: 
„7.4.4. Kröfur um dregin hjólhýsi“. 

23. Eftirfarandi komi í stað annars málsliðar í lið 7.6.1: 
„Sé um að ræða vélknúin ökutæki og festivagna með áslyftibúnað (sjá lið 2.14) gildir þessi krafa einnig um 
lyftiásinn eða -ásana í upplyftri stöðu eða ás eða ása ökutækis án hleðslu. Ræsibúnaður véla á borð við 
lyftiása, sem standast kröfur liðar 3.5 í IV. viðauka, er undanþeginn þessari kröfu.“ 

24. Eftirfarandi komi í stað liðar 7.6.2, 7.6.3 og 7.6.4: 
„7.6.2. Viðbótarkröfur um ökutæki í flokki N: 

Þegar ökutækið er kyrrstætt og stýrð hjól þess vísa þannig að færi ökutækið af stað myndi ysti og 
fremsti punktur þess teikna hring með 12,50 m radíus, verður til lóðrétt plan sem snertir þá hlið 
ökutækis, sem snýr út úr hringnum, við það að dregin er lína á jörðina. 
Þegar ökutækið hreyfist fram á við, á hvora hliðina sem er, eftir hringnum sem er með 12,50 m 
radíus má enginn hluti þess fara út fyrir lóðrétta planið meira en sem nemur 0,80 m (sjá mynd B). 
Sé um að ræða ökutæki með áslyftibúnað gildir þessi krafa einnig þegar ásinn eða ásarnir eru í 
upplyftri stöðu (í skilningi liðar 2.14). Sé um að ræða ökutæki í flokki N með lyftiása í upplyftri 
stöðu eða ása með hleðslufærslu í óhlaðinni stöðu gildir talan 1,00 m í stað 0,80 m. 

7.6.3. Viðbótarkröfur um ökutæki í flokki M2 og M3 
Þegar ökutækið er kyrrstætt skal verða til lóðrétt plan sem snertir þá hlið ökutækis, sem snýr út úr 
hringnum, við það að dregin er lína á jörðina. Sé um að ræða liðskipt ökutæki skulu báðir 
óliðskiptu hlutar hans mynda beina línu við planið. Þegar ökutækið færist úr beinni línu inn á 
hringlaga svæðið sem lýst er í lið 7.6.1 skal enginn hluti þess fara út fyrir lóðrétta planið um meira 
en sem nemur 0,60 m (sjá myndir C og D). 

7.6.4. Kröfurnar í 7.6.1 til 7.6.3 má einnig sannprófa, að beiðni framleiðanda, með samsvarandi og 
jafngildum útreikningi eða rúmfræðilegri tilraun. 
Ef ökutæki í flokki N, sem eru án stýrðra afturása, eru prófuð út frá rúmfræðilegum eiginleikum, 
að beiðni framleiðandans: ökutæki telst standast kröfurnar í lið 7.6.2 hér að framan ef útskögun 
þess að aftan er ekki meiri en sem nemur 60% af hjólhafi ökutækisins.“ 

25. Eftirfarandi komi í stað myndar C í lið 7.6.3: 

Mynd C 
 

 
 

R = 12,5 m 

r = 5,3 m 

U = hámark 0,6 
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26. Eftirfarandi mynd D bætist við í lið 7.6.3: 
 

Mynd C 
 

 
 

R = 12,5 m 

r = 5,3 m 

U = hámark 0,6 

27. Eftirfarandi lið 7.6.5 er skotið inn: 

„7.6.5. Sé um að ræða ófullbúin ökutæki skal framleiðandi gefa upp leyfileg hámarksmál sem skal 
sannprófa þegar gengið er úr skugga um hvort ökutækið stenst kröfurnar í lið 7.6.1 til 7.6.3.“ 

28. Eftirfarandi komi í stað liða 7.8.1 og 7.8.2: 

„7.8.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti vélknúins ökutækis, sem hannað er til að draga 
eftirvagn með miðlægum ási og með tæknilegt leyfilegt hámark dregins massa meira en 3,5 tonn, 
skal nema a.m.k. 10% tæknilega leyfilegs hámarks dregins massa eða 1000 kg, hvort gildið sem 
lægra er. 

7.8.2. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti vélknúins ökutækis, sem hannað er til að draga 
eftirvagn með miðlægum ási og með tæknilega leyfilegt hámark dregins massa 3,5 tonn eða 
minna, skal nema a.m.k. 4% tæknilega leyfilegs hámarks dregins massa eða 25 kg, hvort gildið 
sem hærra er.“ 

29. Eftirfarandi komi í stað liðar 7.10: 

„7.10. Hlutfall milli vélarafls og hámarksmassa 

Vélaraflsafköst vélknúinna ökutækja skulu vera a.m.k. 5 kW/t af tæknilega leyfilegu hámarki 
hleðslumassa vagnalestarinnar. Sé um að ræða dráttarbifreið skal vélarafl vera minnst 2,2 kW/t. 
Vélarafl er mælt í samræmi við ákvæði tilskipunar ráðsins 80/1269/EBE(*). 
 
(*) Stjtíð EB L 375, 31.12.1980, bls. 46.“ 

B. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. viðauka: 

1. Eftirfarandi komi í stað liðar 0.2: 
 
„0.2. Gerð.“ 
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2. Eftirfarandi komi í stað liðar 13: 
 
„13. SÉRÁKVÆÐI UM ÖKUTÆKI SEM ERU NOTUÐ TIL AÐ FLYTJA FARÞEGA OG Í ERU ÁTTA SÆTI EÐA 

FLEIRI TIL VIÐBÓTAR VIÐ SÆTI ÖKUMANNS 
 
13.1. Undirflokkur ökutækis (undirflokkur I, undirflokkur II, undirflokkur III, undirflokkur A, undir-

flokkur B): 
13.2. Svæði fyrir farþega (m2): ....................................................................................................................... 
13.2.1. Samtals (S0a): .......................................................................................................................................... 
13.2.2. Efri hæð (S0a) (1):.................................................................................................................................... 
13.2.3 Neðri hæð (S0b):...................................................................................................................................... 
13.2.4. Fyrir standandi farþega (S1):................................................................................................................... 
13.3. Fjöldi farþega (sitjandi og standandi)  
13.3.1. Samtals (N):............................................................................................................................................ 
13.3.2. Efri hæð (Na) (1): .................................................................................................................................... 
13.3.3. Neðri hæð (Nb) (1): ................................................................................................................................. 
13.3.4. Fjöldi farþega í sætum  
13.4. Fjöldi hjólastólastæða, sé um að ræða ökutæki í flokki M2 og M3  
13.4.1. Samtals (A):............................................................................................................................................ 
13.4.2. Efri hæð (Aa) (1): .................................................................................................................................... 
13.4.3. Neðri hæð (Ab) (1): ................................................................................................................................. 
13.7. Rúmmál farangursrýmis (m³): ................................................................................................................ 
13.8. Svæði undir farangur á þaki (m²):...........................................................................................................“ 
 

C. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á III. viðauka: 
Eftirfarandi lið 1.24.3 er skotið inn: 
„1.24.3. Fjöldi hjólastólastæða, sé um að ræða ökutæki í flokki M2 og M3 (²):“ 

D. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á IV. viðauka: 
1. Liður 1.3.3 falli brott. 
2. Lið 2.2.1 er breytt sem hér segir: 

a) í stað c-liðar komi eftirfarandi: 
„c) vegna ökutækja með hámarksmassa 3,5 tonn eða minna sem aðeins eru ætluð til að draga eftirvagna 

með ýti- (ágangs-) hemlun: leyfilegur hámarksmassi ökutækisins með hleðslu við skráningu/upphaf 
notkunar, en sé um torfærutæki að ræða (sjá lið 7.5 í I. viðauka), sami massi margfaldaður með 
stuðlinum 1,5, þó ekki meiri en 3,5 t,“ 

b) í stað e-liðar komi eftirfarandi: 
„e) ökutæki sem ætluð eru til að draga eftirvagna, þó ekki festivagna, með samtengdu hemlakerfi: leyfi-

legur hámarksmassi ökutækisins með hleðslu við skráningu/upphaf notkunar, margfaldað með 
stuðlinum 1,5.“ 

3. Síðasta lína fyrstu málsgreinar í lið 2.2.1, „að því tilskildu að öll samsvarandi tækniákvæði tilskipunar 
96/53/EB séu virt“, falli brott. 

4. Eftirfarandi komi í stað annars málsliðar í lið 3.2.: 
Í því augnamiði skal lyftiásinn eða ásinn með hleðslufærslu síga sjálfvirkt niður á jörðina eða hlaðast 
sjálfvirkt ef næsti ás eða ásar í hópnum eða framás vélknúna ökutækisins er hlaðinn/eru hlaðnir að leyfilegum 
hámarkshleðslumassa/-mössum við skráningu/upphaf notkunar.“ 

5. Liður 3.3. falli brott. 
6. Eftirfarandi komi í stað fjórða undirliðar í lið 3.5.1: 

„—  þegar vélknúna ökutækið er farið af stað og áður en hraði þess er orðinn meiri en 30 km/klst sígi ásinn 
sjálfvirkt aftur til jarðar eða hlaðist aftur.“ 

 

 
 


