
8.6.2006 Nr. 30/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/37/EB

frá 26. maí 2003

um gerðarviðurkenningu á dráttarvélum fyrir landbúnað eða skógrækt, eftirvögnum þeirra og útskiptanlegum, 
dregnum tækjum ásamt kerfum þeirra, íhlutum og aðskildum tæknieiningum og um niðurfellingu á tilskipun 

74/150/EBE (*)

2006/EES/30/01

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tengslum við samræmingu viðurkenningaraðferða er 
nauðsynlegt að laga ákvæði tilskipunar ráðsins 74/150/
EBE frá 4. mars 1974 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
varðandi gerðarviðurkenningu á landbúnaðardráttarvélum 
á hjólum (4) að ákvæðum tilskipunar ráðsins 79/156/EBE 
frá 6. febrúar 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og 
eftirvögnum þeirra (5) og ákvæðum tilskipunar ráðsins 
92/61/EBE frá 30 júní 1992 um gerðarviðurkenningu á 
vélknúnum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum (6).

2) Eins og sakir standa takmarkar tilskipun 74/150/EBE 
gildissvið gerðarviðurkenningaraðferðar Bandalagsins við 
dráttarvélar á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt. Því er 
einnig nauðsynlegt að víkka út gildissvið hennar þannig 
að það taki til annarra flokka ökutækja fyrir landbúnað 
eða skógrækt. Þessi tilskipun er því fyrsta skrefið í átt til 
reglusetningar um önnur vélknúin landbúnaðarökutæki.

3) Einnig skal tekið tillit til þess að taka ber upp undan-
þágur vegna tiltekinna ökutækja sem eru framleidd í 
takmörkuðu upplagi, síðustu ökutækja gerðar eða þeirra 
sem byggð eru á tækniþróun sem ekki er fjallað um í 
sértilskipun.

4) Þar sem þessi tilskipun byggir á meginreglunni 
um algjöra samhæfingu skal tímabilið áður en EB-
gerðarviðurkenning verður lögboðin vera nægilega langt 
til að gera framleiðendum þessara ökutækja kleift að 
aðlagast nýju samhæfðu aðferðinni.

5) Í kjölfar ákvörðunar ráðsins 97/836/EB frá 27. nóvem-
ber 1997 með hliðsjón af aðild Evrópubandalagsins að 
samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu um samþykkt samræmdra tækniforskrifta fyrir 
ökutæki á hjólum, búnað og hluta sem heimilt er að festa 
og/eða nota í ökutæki á hjólum og með hliðsjón af aðild 
að samningnum og skilyrðunum um gagnkvæma viður-
kenningu á viðurkenningum sem eru veittar á grundvelli 
þessara forskrifta (endurskoðaður samningur frá  
1958) (7), verður að uppfylla hinar ýmsu alþjóðareglur 
sem Bandalagið hefur gerst aðili að. Einnig skulu tilteknar 
prófanir samhæfðar þeim prófunum sem skilgreindar eru í 
reglum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD).

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 171, 9.7.2003, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2004 frá 6. febrúar 
2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 20, 22.4.2004, bls. 1.

(1) Stjtíð. EB C 151 E, 25.6.2002, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB C 221, 17.9.2002, bls. 5.
(3)  Álit Evrópuþingsins frá 9. apríl 2002 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 16. desember 2002 
(Stjtíð. ESB C 84 E, 8.4.2003, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá  
8. apríl 2003 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB).

(4) Stjtíð. EB L 84, 28.3.1974, bls. 10. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/3/EB (Stjtíð. EB L 28, 30.1.2001, 
bls. 1).

(5) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/116/EB (Stjtíð. EB L 18, 
21.1.2002, bls. 1).

(6) Stjtíð. EB L 225, 10.8.1992, bls. 72. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/7/EB (Stjtíð. EB L 106, 3.5.2000, 
bls. 1). (7) Stjtíð. EB L 346, 17.12.1997, bls. 78.
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6) Samþykkja skal nauðsynlegar ráðstafanir til fram-

kvæmdar þessari tilskipun í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmda-
stjórninni er falið (1). 

 

7) Í þessari tilskipun eru grundvallarréttindi virt og 
meginreglum fylgt, einkum þeim sem eru viður-
kenndar í sáttmála Evrópusambandsins um grund-
vallarréttindi, sem væru þau almennar meginreglur í 
lögum Bandalagsins. 

 

8) Tilskipun 74/150/EBE hefur verið breytt á ýmsan hátt 
og í veigamiklum atriðum og því er réttast að 
endursemja hana til glöggvunar og hagræðingar. 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Gildissvið 

 

1. Tilskipun þessi gildir um gerðarviðurkenningu ökutækja 
hvort sem smíði þeirra fer fram í einu eða fleiri þrepum. 
Hún gildir um ökutæki sem skilgreind eru í d-lið 2. gr. með 
hámarkshönnunarhraða sem er a.m.k. 6 km/klst. 

 

Tilskipun þessi gildir einnig um EB-gerðarviðurkenningu 
kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga til nota í slík 
ökutæki. 

 

2. Þessi tilskipun gildir ekki um: 

 

a) viðurkenningu einstakra ökutækja. 

 

Þó getur þessi aðferð gilt um tiltekna flokka ökutækja 
sem falla undir gildissvið þessarar tilskipunar og sem 
skylt er að hljóti EB-gerðarviðurkenningu, 

 

b) tæki sem eru sérhönnuð til skógræktar, s.s. tæki til að 
draga (skidders) eða flytja (forwarders) trjáboli, eins og 
þau eru skilgreind í ISO-staðli 6814:2000, 

 

c) tæki til nota í skógrækt sem eru að grunni til undirvagn 
til að flytja jarðveg eins og skilgreint er í ISO-staðli 
6165:2001, 

 

d) útskiptanleg tæki sem er lyft að fullu frá jörðu þegar 
ökutækið, sem þau eru tengd við, er í notkun á vegum. 

________________  

(1)    Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 

2. gr. 
 

Skilgreiningar 
 
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 
 
a) „EB-gerðarviðurkenning“: aðferð aðildarríkis til að 

votta að gerð ökutækis, kerfi, íhlutur eða aðskilin tækni-
eining uppfylli viðeigandi tæknilegar kröfur í þessari 
tilskipun; einnig má vísa til EB-gerðarviðurkenningar 
kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem „EB-
gerðarviðurkenningar íhlutar“, 

 
b) „fjölþrepa EB-gerðarviðurkenning“: aðferð eins eða 

fleiri aðildarríkja til að votta hvort ófullbúin gerð 
ökutækis eða gerð ökutækis, sem er fullbúin í áföngum, 
eftir því á hvaða smíðaþrepi ökutækið er, uppfylli 
viðeigandi tæknilegar kröfur þessarar tilskipunar, 

 
c) „viðurkenning einstakra ökutækja“: aðferð aðildarríkis 

til að votta að ökutæki sem hefur verið viðurkennt eitt 
og sér uppfylli innlendar kröfur, 

 
d) „ökutæki“: allar dráttarvélar, eftirvagnar eða útskiptan-

leg dregin tæki til nota í landbúnaði eða skógrækt, hvort 
sem þau eru fullbúin, ófullbúin eða fullbúin í áföngum, 

 
e) „ökutækjaflokkur“: hópur ökutækja sem hefur sömu 

hönnunareiginleika, 
 
f) „gerð ökutækis“: ökutæki í tilteknum flokki sem eru 

ekki frábrugðin með tilliti til þeirra grundvallaratriða 
sem um getur í kafla A í II. viðauka; hin ýmsu afbrigði 
og útfærslur gerðar ökutækis, sem tilgreind eru í kafla A 
í II. viðauka, eru heimil, 

 
g) „grunnökutæki“: ófullbúið ökutæki sem heldur sama 

verksmiðjunúmeri ökutækis á síðari þrepum fjölþrepa 
EB-gerðarviðurkenningar, 

 
h) „ófullbúið ökutæki“: ökutæki sem vantar eitt þrep hið 

minnsta til að geta talist fullbúið og uppfyllir allar 
kröfur þessarar tilskipunar sem við eiga, 

 
i) „ökutæki fullbúið í áföngum“: ökutæki sem búið er að 

fara í gegnum öll þrep fjölþrepa EB-gerðarviður-
kenningar og stenst allar kröfur þessarar tilskipunar sem 
við eiga, 

 
j) „dráttarvél“: vélknúin dráttarvél á hjólum eða beltum 

fyrir landbúnað eða skógrækt, sem hefur a.m.k. tvo ása 
og hámarkshönnunarhraða sem er ekki minni en 
6 km/klst. og eru notkunarmöguleikar hennar aðallega 
fólgnir í dráttaraflinu þar sem hún er sérstaklega hönnuð 
til að þess að draga, ýta, flytja eða knýja tiltekinn 
útskiptanlegan búnað, sem hannaður er til vinnu í 
landbúnaði eða skógrækt, eða til að draga eftirvagna 
sem eru notaðir í landbúnaði eða skógrækt; henni má 
breyta þannig að hún geti flutt farm við vinnu sem 
tengist landbúnaði eða skógrækt og/eða hún getur verið 
búin farþegasætum, 
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k) „eftirvagn“: dreginn eftirvagn notaður í landbúnaði eða 

skógrækt sem er einkum ætlaður til að flytja farm og er 
hannaður til að vera dreginn af dráttarvél fyrir 
landbúnað eða skógrækt; eftirvagnar þar sem hluti 
farmsins hvílir á dráttarvélinni falla í þennan flokk; 
ökutæki, sem eru tengd við dráttarvél og eru með 
varanlega áfast áhald, teljast vera eftirvagnar fyrir 
landbúnað eða skógrækt ef hlutfall tæknilega leyfilega 
brúttómassans og massa ökutækisins án hleðslu er jafnt 
eða hærra en 3,0 og ef ökutækið er ekki hannað til 
efnisvinnslu, 

 

l) „útskiptanlegt dregið tæki“: verkfæri notað í landbúnaði 
eða skógrækt sem er hannað til að vera dregið af 
dráttarvél og sem breytir eða eykur notkunarmöguleika 
hennar; það getur verið með hleðslupalli sem er 
hannaður og smíðaður til að taka við tólum eða tækjum 
sem nauðsynleg eru í þeim tilgangi, og til að geyma 
tímabundið hvers kyns efni sem eru framleidd eða 
nauðsynleg meðan á vinnu stendur; ökutæki, sem eru 
ætluð til að vera dregin af dráttarvél og með varanlega 
innbyggt áhald eða hönnuð til efnisvinnslu, skulu teljast 
útskiptanleg dregin tæki ef hlutfall tæknilega, leyfilega 
brúttómassans og massa ökutækisins án hleðslu er lægra 
en 3,0, 

 

m) „kerfi“: hópur tækja sem sameiginlega gegna sérstöku 
hlutverki í ökutæki, 

 

n) „íhlutur“: búnaður sem er ætlaður til að vera hluti af 
ökutæki og sem má gerðarviðurkenna einan og sér óháð 
ökutæki, 

 

o) „aðskilin tæknieining“: búnaður sem er ætlaður til að 
vera hluti af ökutæki og sem má gerðarviðurkenna 
sérstaklega en einungis í tengslum við eina eða fleiri 
tilteknar gerðir ökutækis, 

 

p) „framleiðandi“: einstaklingur eða lögaðili sem er 
ábyrgur fyrir öllum þáttum gerðarviðurkenningar gagn-
vart EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldi, svo og fyrir 
samræmi framleiðslunnar, óháð því hvort hann tengist 
með beinum þætti öllum þrepum í smíði ökutækis, 
kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar; eftirfarandi 
teljast einnig framleiðendur: 

 

i) einstaklingur eða lögaðili sem hannar, hefur hannað, 
framleiðir eða hefur framleitt ökutæki, kerfi, íhlut 
eða aðskilda tæknieiningu til eigin nota, 

ii) einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð á því að 
ákvæði þessarar tilskipunar séu uppfyllt þegar 
ökutæki, kerfi, íhlutur eða aðskilin tæknieining er 
sett á markað eða tekin í notkun. 

 

Fulltrúi framleiðanda er einstaklingur eða lögaðili með 
staðfestu í Bandalaginu sem framleiðandi útnefnir á 
viðeigandi hátt sem fulltrúa sinn gagnvart lögbæra 
yfirvaldinu og kemur fram fyrir hönd hans á sviði 
þessarar tilskipunar. 

 

Þar sem vísað er til hugtaksins „framleiðandi“ hér á eftir 
ber að skilja það sem framleiðanda eða fulltrúa hans, 

 

q) „að taka í notkun“: fyrsta notkun ökutækis í 
fyrirhuguðum tilgangi í Bandalaginu, sem krefst engrar 
uppsetningar eða breytingar fyrir fyrstu notkun af hálfu 
framleiðanda eða þriðja aðila sem hann tilnefnir; 
dagsetningin þegar það er skráð eða sett á markað í 
fyrsta sinn telst vera dagsetningin þegar það er tekið í 
notkun, 

 

r) „EB-gerðarviðurkenningaryfirvald“: yfirvald í aðildar-
ríki sem er ábyrgt fyrir öllum þáttum gerðarviðurkenn-
ingar ökutækis, kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tækni-
einingar og sem gefur út og, eftir því sem við á, aftur-
kallar EB-gerðarviðurkenningar, er tengiliður við EB-
gerðarviðurkenningaryfirvöld í hinum aðildarríkjunum 
og fylgist með þeim ráðstöfunum sem framleiðendur 
gera til að tryggja samræmi framleiðslunnar, 

 

s) „tækniþjónusta“: stofnun eða aðili sem er útnefndur sem 
prófunarstofa til að annast prófanir eða skoðanir fyrir 
hönd EB-gerðarviðurkenningaryfirvalds í aðildarríki; 
EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldinu er einnig heimilt 
að annast þetta hlutverk sjálft, 

 

t) „sértilskipanir“: tilskipanirnar sem eru taldar upp í kafla 
B í II. viðauka, 

 

u) „EB-gerðarviðurkenningarvottorð“: eitt af eyðublöð-
unum sem eru birt í kafla C í II. viðauka eða sam-
svarandi viðauka við sértilskipun þar sem settar eru 
fram þær upplýsingar sem EB-gerðarviðurkenningar-
yfirvaldinu ber að veita, 

 

v) „upplýsingaskjal“: eitt af eyðublöðunum sem eru birt í 
I. viðauka eða samsvarandi viðauka við sértilskipun þar 
sem settar eru fram þær upplýsingar sem umsækjanda 
ber að veita, 

 

w) „upplýsingamappa“: heildarmappa eða -skrá sem inni-
heldur einkum gögn, teikningar og ljósmyndir sem 
krafist er skv. I. viðauka og sem umsækjandi lætur 
tækniþjónustu eða EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldi í 
té eftir því sem krafist er í upplýsingaskjalinu sem 
kveðið er á um í sértilskipun eða í þessari tilskipun, 
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x) „upplýsingasafn“: upplýsingamappa, að viðbættum 

öllum prófunarskýrslum eða öðrum skjölum sem komið 
hafa frá tækniþjónustu eða EB-gerðarviðurkenningar-
yfirvaldi meðan á störfum þeirra stóð, 

 

y) „atriðaskrá með upplýsingasafni“: skjal sem í er skrá 
yfir innihald upplýsingasafnsins, þar sem það er tölusett 
eða merkt á annan hátt til að auðkenna megi allar 
blaðsíður, 

 

z) „samræmisvottorð“: skjalið sem er tilgreint í III. við-
auka og framleiðandinn lætur í té í því skyni að votta að 
tiltekið ökutæki hafi verið viðurkennt í samræmi við 
þessa tilskipun, uppfylli allar gildandi reglur á þeim 
tíma þegar það er framleitt og þar sem tilgreint er að 
heimilt sé að skrá það eða taka í notkun í öllum 
aðildarríkjunum án viðbótarskoðunar. 

 

3. gr. 

 

Umsókn um EB-gerðarviðurkenningu 

 

1. Framleiðandinn skal leggja fram umsókn um EB-
gerðarviðurkenningu ökutækis til viðurkenningaryfirvalds 
aðildarríkis. Henni skal fylgja mappa með þeim 
upplýsingum sem krafist er í I. viðauka. 

 

Að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu kerfa, íhluta og 
aðskilinna tæknieininga skal upplýsingamappa einnig vera 
til reiðu fyrir EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldið þar til EB-
gerðarviðurkenning hefur verið veitt eða synjað um hana. 

 

2. Ef um er að ræða fjölþrepa EB-gerðarviðurkenningu 
skulu upplýsingarnar, sem leggja skal fram, samanstanda af: 

 

a) á fyrsta þrepi: þeim hlutum upplýsingamöppunnar og 
EB-gerðarviðurkenningarvottorðanna, sem krafist er 
fyrir fullbúið ökutæki, sem samsvara smíðaþrepi grunn-
ökutækisins, 

 

b) á öðru og síðari þrepum: þeim hlutum upplýsinga-
möppunnar og EB-gerðarviðurkenningarvottorðanna 
sem eiga við um það smíðaþrep sem ökutækið er á og 
afrit af EB-gerðarviðurkenningarvottorðinu fyrir 
ófullbúna ökutækið sem gefið var út á þrepinu á undan; 
framleiðandinn skal auk þess leggja fram ítarlega skrá 
yfir breytingar og viðbætur sem hann hefur gert á 
ófullbúna ökutækinu. 

 

3. Framleiðandinn skal leggja fram umsókn um EB-
gerðarviðurkenningu kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tækni-
einingar til EB-gerðarviðurkenningaryfirvalds í aðildarríki. 
Henni skal fylgja upplýsingamappa eins og krafist er í 
sértilskipuninni. 

4. Einungis er heimilt að leggja fram umsóknir um EB-
gerðarviðurkenningu fyrir tiltekna gerð ökutækis, kerfis, 
aðskilinnar tæknieiningar eða íhlutar í einu aðildarríki. 
Sérstök umsókn skal lögð fram fyrir hverja gerð sem á að 
viðurkenna. 

 

4. gr. 

 

EB-gerðarviðurkenningarferli 

 

1. Öll aðildarríki skulu veita: 

 

a) EB-gerðarviðurkenningu þeim ökutækjagerðum sem eru 
í samræmi við upplýsingarnar í upplýsingamöppunni og 
sem uppfylla, eftir því hvaða flokki þau tilheyra, tækni-
legar kröfur allra sértilskipananna í kafla B í II. viðauka, 

 

b) fjölþrepa EB-gerðarviðurkenningu ófullbúnum ökutækj-
um eða ökutækjum fullbúnum í áföngum sem eru í 
samræmi við upplýsingarnar í upplýsingamöppunni og 
sem uppfylla tæknilegar kröfur allra sértilskipananna í 
kafla B í II. viðauka, 

 

c) EB-gerðarviðurkenningu fyrir kerfi, íhlut eða aðskilda 
tæknieiningu öllum gerðum kerfa, íhluta og aðskilinna 
tæknieininga sem eru í samræmi við upplýsingarnar í 
upplýsingamöppunni og sem uppfylla tæknilegar kröfur 
sem er að finna í samsvarandi sértilskipun í kafla B í II. 
viðauka. 

 

Ef kerfi, íhlutur eða aðskilin tæknieining, sem lögð 
hefur verið fram til gerðarviðurkenningar, þjónar 
einungis hlutverki sínu, eða sérkenni þeirra nýtast 
einungis, ásamt öðrum hlutum ökutækisins, og af þeim 
sökum er einungis hægt að sannprófa hvort ein eða fleiri 
kröfur séu uppfylltar þegar kerfið, íhluturinn eða 
aðskilda tæknieiningin, sem á að gerðarviðurkenna, 
vinnur í tengslum við aðra hluta ökutækisins, hvort sem 
þeir eru raunverulegir eða hermitækni beitt, skal 
afmarka gildissvið EB-gerðarviðurkenningarinnar fyrir 
kerfið, íhlutinn eða aðskildu tæknieininguna í samræmi 
við það. 

 

Í því tilviki skal sérhver takmörkun á notkun og fyrir-
mæli um áfestingu tilgreind í gerðarviðurkenningarvott-
orðinu fyrir slíkt kerfi, íhlut eða aðskilda tæknieiningu. 
Sannprófa skal hvort farið hafi verið að þessum 
takmörkunum og skilyrðum þegar ökutækið er EB-
gerðarviðurkennt. 

 

2. Komist aðildarríki að þeirri niðurstöðu að ökutæki, 
kerfi, íhlutur eða aðskilin tæknieining, sem er í samræmi 
við ákvæði 1. mgr., skapi engu að síður alvarlega hættu 
varðandi öryggi á vegum, umhverfið eða vinnuvernd getur 
það neitað að veita EB-gerðarviðurkenninguna. Það skal 
þegar í stað tilkynna hinum aðildarríkjunum og fram-
kvæmdastjórninni um það og tilgreina ástæðurnar fyrir 
ákvörðun sinni. 
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3. Viðurkenningaryfirvald í hverju aðildarríki skal, fyrir 
hverja gerð ökutækis sem það veitir, synjar um eða 
afturkallar EB-gerðarviðurkenningu fyrir, senda innan 
mánaðar afrit af EB-gerðarviðurkenningarvottorðinu ásamt 
fylgiskjölunum sem tilgreind eru í kafla C í II. viðauka til 
gerðarviðurkenningaryfirvalda í hinum aðildarríkjunum. 

 

4. Í hverjum mánuði skal EB-gerðarviðurkenningar-
yfirvald í hverju aðildarríki senda skrá með upplýsingunum, 
sem koma fram í VI. viðauka um EB-gerðarviðurkenningar 
sem það hefur veitt, synjað um eða afturkallað fyrir kerfi, 
íhluti og aðskildar tæknieiningar í mánuðinum sem um 
ræðir, til EB-gerðarviðurkenningaryfirvalda í hinum 
aðildarríkjunum. 

 

Þessi yfirvöld skulu, að beiðni EB-gerðarviðurkenningar-
yfirvalds í öðru aðildarríki, þegar í stað senda því afrit af 
EB-gerðarviðurkenningarvottorðinu fyrir viðkomandi kerfi, 
íhlut eða aðskilda tæknieiningu og/eða upplýsingasafn fyrir 
hverja gerð kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem 
þau hafa veitt, synjað um eða afturkallað EB-gerðarviður-
kenningu fyrir. 

 

5. gr. 

 

Breytingar á EB-gerðarviðurkenningum 

 

1. Aðildarríki, sem veitt hefur EB-gerðarviðurkenningu, 
skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tryggja að það 
verði látið vita um allar breytingar sem gerðar eru á atriðum 
sem fram koma í upplýsingasafninu. 

 

2. Umsókn um breytingu á EB-gerðarviðurkenningu er 
einungis heimilt að leggja fram í aðildarríkinu sem veitti 
fyrstu EB-gerðarviðurkenninguna. 

 

3. Ef atriði í upplýsingasafni varðandi EB-gerðarviður-
kenningu hafa breyst skal viðkomandi EB-gerðarviður-
kenningaryfirvald aðildarríkisins, sem veitti fyrstu EB-
gerðarviðurkenninguna, gefa út endurskoðaðar síður úr 
upplýsingasafninu eftir þörfum og merkja hverja endur-
skoðaða síðu þannig að eðli breytingarinnar og dagsetning 
endurútgáfunnar sjáist greinilega. 

 

Samsteypt, uppfærð útgáfa upplýsingasafnsins ásamt 
nákvæmri lýsingu á breytingunni telst einnig vera full-
nægjandi. 

 

4. Í hvert sinn sem gefnar eru út endurskoðaðar síður eða 
samsteypt, uppfærð útgáfa skal breyta atriðaskránni með 
upplýsingasafninu, sem fylgir EB-gerðarviðurkenningar-
vottorðinu, þannig að sjá megi síðustu dagsetningar breyt-
inga eða dagsetningu samsteyptrar, uppfærðrar útgáfu. 

5. Breytingin skal teljast vera „rýmkun“ og gerðaviður-
kenningaryfirvald í aðildarríkinu, sem veitti fyrstu EB-
gerðarviðurkenninguna, skal gefa út endurskoðað EB-
gerðarviðurkenningarvottorð sem ber rýmkunarnúmer þar 
sem ástæða rýmkunarinnar og dagsetning endurútgáfunnar 
koma greinilega fram í eftirfarandi tilvikum: 

 

a) ef frekari skoðana er krafist, 

 

b) ef einhverjar upplýsingar í EB-gerðarviðurkenningar-
vottorðinu, að undanskildum fylgiskjölunum, hafa 
breyst, 

 

c) ef kröfur sértilskipunar, sem var í gildi á þeim degi 
þegar bann við því að taka ökutækið í notkun í fyrsta 
sinn hófst, hafa breyst frá gildandi dagsetningu í EB-
gerðarviðurkenningarvottorði ökutækisins. 

 

6. Álíti EB-gerðarviðurkenningaryfirvald í aðildarríkinu, 
sem veitti fyrstu EB-gerðarviðurkenninguna, að breyting á 
upplýsingasafni kalli á frekari skoðanir eða nýjar prófanir 
eða athuganir skal það tilkynna framleiðanda þar um og 
gefa einungis út skjölin, sem um getur í 3., 4. og 5. mgr., 
eftir að framkvæmdar hafa verið prófanir og athuganir sem 
leiða til fullnægjandi niðurstaðna. 

 

6. gr. 

 

Samræmisvottorð og EB-gerðarviðurkenningarmerki 

 

1. Framleiðandi skal gefa út samræmisvottorð sem hand-
hafi EB-gerðarviðurkenningarvottorðs fyrir ökutæki. 

 

Þetta vottorð, en fyrirmyndir að því er að finna í 
III. viðauka, skal fylgja hverju ökutæki sem er framleitt í 
samræmi við viðurkenndu ökutækisgerðina, hvort sem það 
er fullbúið eða ófullbúið. 

 

2. Vegna skattlagningar eða skráningar ökutækja er 
aðildarríkjum heimilt, eftir að hafa tilkynnt framkvæmda-
stjórninni og hinum aðildarríkjunum um það með a.m.k. 
þriggja mánaða fyrirvara, að fara fram á að upplýsingum, 
sem ekki koma fram í III. viðauka, sé bætt við 
samræmisvottorðið að því tilskildu að slíkar upplýsingar 
komi berum orðum fram í upplýsingasafninu eða að unnt sé 
að fá þær fram með einföldum útreikningi. 

 

3. Framleiðandi skal, sem handhafi EB-gerðarviður-
kenningarvottorðs fyrir kerfi, íhlut eða aðskilda tækni-
einingu festa á sérhvern íhlut eða einingu, sem er framleidd 
í samræmi við viðurkennda gerð, viðskiptaheiti eða -merki, 
gerðina og/eða, ef kveðið er á um það í sértilskipuninni, 
EB-gerðarviðurkenningarmerkið eða -númerið. 
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4. Framleiðandi skal, sem handhafi EB-gerðarviðurkenn-
ingarvottorðs sem, í samræmi við c-lið 1. mgr. 4. gr. felur í 
sér takmarkanir á notkun kerfisins, íhlutarins eða aðskildu 
tæknieiningarinnar sem um er að ræða, leggja fram með 
hverju kerfi, íhlut eða aðskilinni tæknieiningu nákvæmar 
upplýsingar um þessar takmarkanir og skal tilgreina öll 
fyrirmæli um uppsetningu þeirra. 

 

7. gr. 

 

Skráning, sala og að taka í notkun 

 

1. Öll aðildarríki skulu skrá ný gerðarviðurkennd ökutæki, 
heimila sölu þeirra eða að þau séu tekin í notkun af 
ástæðum er varða smíði og gang þeirra ef og því aðeins að 
þeim fylgi gilt samræmisvottorð. 

 

Öll aðildarríki skulu heimila sölu ófullbúinna ökutækja en 
er heimilt að neita varanlegri skráningu þeirra og að þau séu 
tekin í notkun þar til þau eru fullbúin. 

 

2. Öll aðildarríki skulu heimila sölu á eða að kerfi, íhlutir 
eða aðskildar tæknieiningar séu teknar í notkun því aðeins 
að þessi kerfi, íhlutir eða aðskildu tæknieiningar uppfylli 
kröfur viðkomandi sértilskipana og kröfurnar sem um getur 
í 3. mgr. 6. gr.  

 

8. gr. 

 

Undanþágur 

 

1. Kröfur 1. mgr. 7. gr gilda ekki um ökutæki sem herir, 
almannavarnir, slökkvilið eða aðrir sem halda uppi 
allsherjarreglu nota eða um ökutæki sem eru gerðar-
viðurkennd í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar. 

 

2. Aðildarríkjum er heimilt, að ósk framleiðanda, að veita 
ökutækjunum, sem um getur í 9., 10. og 11. gr., undanþágu 
frá einu eða fleiri ákvæðum einnar eða fleiri sértilskipana. 

 

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni og öðrum 
aðildarríkjum árlega skrá yfir undanþágur sem veittar hafa 
verið. 

 

9. gr. 

 

Ökutæki sem framleidd eru í litlum framleiðsluröðum 

 

Að því er varðar ökutæki, sem framleidd eru í litlum 
framleiðsluröðum, skal fjöldi þeirra ökutækja sem eru 
skráð, boðin til sölu eða tekin í notkun á hverju ári í hverju 
aðildarríki takmarkaður við þann hámarkseiningafjölda sem 
tilgreindur er í A-hluta V. viðauka. 

Aðildarríkin skulu árlega senda framkvæmdastjórninni skrá 
yfir EB-gerðarviðurkenningar slíkra ökutækja. Aðildarríkið 
sem veitir slíka EB-gerðarviðurkenningu skal senda afrit af 
upplýsingaskjölunum og EB-gerðarviðurkenningarvottorð-
inu og öllum fylgiskjölum þess til viðurkenningaryfirvalda í 
hinum aðildarríkjunum þar sem framleiðandinn tilgreinir 
ástæður fyrir þeim undanþágum sem veittar hafa verið. 
Innan þriggja mánaða skulu þessi aðildarríki ákveða hvort 
þau samþykkja EB-gerðarviðurkenningu ökutækja sem til 
stendur að skrá á yfirráðasvæði þeirra, og ef svo er, fyrir 
hversu mörg ökutæki. 

 

10. gr. 

 

Síðustu ökutæki gerðar 

 

1. Að því er varðar síðustu ökutæki gerðar geta aðildar-
ríkin, að ósk framleiðandans, innan þeirra magntakmark-
anna sem settar eru fram í B-hluta V. viðauka og innan 
þeirra tímamarka sem tilgreind eru í þriðju undirgrein, 
skráð, heimilað sölu á eða að tekin séu í notkun ný ökutæki 
sem eru í samræmi við gerð ökutækis sem viðurkenning 
gildir ekki lengur um. 

 

Fyrsta undirgrein skal einungis gilda um ökutæki sem: 

 

a) eru á yfirráðasvæði Bandalagsins og  

 

b) gilt samræmisvottorð fylgir, sem hafði verið gefið út 
þegar EB-gerðarviðurkenning viðkomandi ökutækis var 
enn í gildi en það ekki verið skráð eða tekið í notkun 
fyrr en fyrrgreind gerðarviðurkenning var fallin úr gildi. 

 

Þessi kostur skal takmarkast við 24 mánaða tímabil fyrir 
fullbúin ökutæki og 30 mánuði fyrir ökutæki sem eru 
fullbúin í áföngum, talið frá þeim degi sem EB-gerðar-
viðurkenningin rann út. 

 

2. Til að geta beitt 1. mgr. að því er varðar eina eða fleiri 
gerðir ökutækja í tilteknum flokki skal framleiðandi þeirra 
leggja fram beiðni þar um til lögbærra yfirvalda í hverju 
aðildarríki sem verður fyrir áhrifum af því að viðkomandi 
gerð ökutækis er tekin í notkun. Í beiðninni skulu teknar 
fram þær tæknilegu og/eða fjárhagslegu ástæður sem hún 
byggist á. 

 

Innan þriggja mánaða skulu þessi aðildarríki ákveða hvort 
þau heimili skráningu viðkomandi gerðar ökutækis á 
yfirráðasvæði sínu og, ef svo er, fyrir hversu mörg ökutæki. 

 

Hverju aðildarríki, sem verður fyrir áhrifum vegna þess að 
þessar gerðir ökutækja eru teknar í notkun, ber að sjá til 
þess að framleiðandinn fari að ákvæðum B-hluta 
V. viðauka. 
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11. gr. 
 

Ósamrýmanleiki ökutækja, kerfa, íhluta eða aðskilinna 
tæknieininga 

 
Að því er varðar ökutæki, kerfi, íhluti eða aðskildar tækni-
einingar sem eru hönnuð í samræmi við tækni eða 
grundvallaratriði sem eru ósamrýmanleg einni eða fleiri 
kröfum einnar eða fleiri sértilskipananna: 
 
a) er aðildarríki heimilt að veita EB-gerðarviðurkenningu 

til bráðabirgða. Ef um slíkt er að ræða verður það, innan 
mánaðar, að senda viðurkenningaryfirvöldum hinna 
aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni afrit af EB-
viðurkenningarvottorðinu og fylgiskjölum þess. Um leið 
skal senda framkvæmdastjórninni beiðni um heimild til 
að veita EB-gerðarviðurkenningu samkvæmt þessari 
tilskipun. 

 
Beiðninni skal fylgja skrá þar sem fram komi: 

 
i) ástæðurnar fyrir því að tæknin eða grundvallar-

atriðin, sem um er að ræða, valda því að ökutækið, 
kerfið, íhluturinn eða aðskilda tæknieiningin eru 
ósamrýmanleg kröfum einnar eða fleiri viðkomandi 
sértilskipana, 

 
ii) lýsing á álitamálum sem upp koma varðandi öryggi, 

umhverfisvernd eða vinnuvernd og aðgerðir sem 
gripið er til, 

 
iii) lýsing á prófunum og niðurstöðum þeirra sem sýna 

fram á að öryggi, umhverfisvernd og vinnuvernd 
eiga að vera að minnsta kosti jafngild því sem tryggt 
er með kröfum viðeigandi sértilskipunar eða -
tilskipana, 

 
b) skal framkvæmdastjórnin, innan þriggja mánaða frá því 

að fullgerða skráin berst, leggja drög að ákvörðun fyrir 
nefndina sem um getur í 1. mgr. 20. gr. Framkvæmda-
stjórnin skal, í samræmi við málsmeðferðina sem um 
getur í 2. mgr. 20. gr., ákveða hvort aðildarríkinu skuli 
heimilt að veita EB-gerðarviðurkenningu í samræmi við 
þessa tilskipun. 

 
Einungis beiðnin um heimild og drögin að ákvörðuninni 
verða send aðildarríkjunum á þjóðtungum þeirra, 

 
c) er aðildarríki heimilt, ef beiðnin er samþykkt, að veita 

EB-gerðarviðurkenningu samkvæmt þessari tilskipun. Í 
því tilviki verður einnig að koma fram í ákvörðuninni 
hvort setja skuli takmarkanir á gildi slíkra EB-gerðar-
viðurkenninga. EB-gerðarviðurkenningin skal þó aldrei 
gilda skemur en í 36 mánuði, 

 
d) ef sértilskipanirnar hafa verið lagaðar að tækniframför-

um þannig að gerðir ökutækja, kerfa, íhluta eða 
aðskildra tæknieininga, sem viðurkenndar eru sam-
kvæmt þessari grein, eru í samræmi við breyttu 

tilskipanirnar, skulu aðildarríkin breyta þessum EB-
gerðarviðurkenningum í EB-gerðarviðurkenningar, sem 
uppfylla þessa tilskipun að teknu tilliti til þess tíma sem 
þarf til að gera nauðsynlegar breytingar á íhlutunum eða 
aðskildu tæknieiningunum, einkum til að fjarlægja allar 
tilvísanir til takmarkana eða undanþágna, 

 

e) ef ekki hefur verið gripið til nauðsynlegra aðgerða til að 
aðlaga tilteknar sértilskipanir, er, með annarri ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar, heimilt að framlengja EB-
gerðarviðurkenningar sem veittar hafa verið samkvæmt 
þessari grein að ósk aðildarríkisins sem veitti EB-
gerðarviðurkenninguna, 

 

f) er heimilt að veita nefndinni sem um getur í 1. mgr. 20. 
gr. undanþágu í fyrsta sinn samkvæmt þessari grein, 
sem viðmiðun vegna frekari sams konar beiðna. 

 

12. gr. 

 

Jafngildi 

 

1. Ráðið getur, að fenginni tillögu framkvæmdastjórnar-
innar og sé það samþykkt með auknum meirihluta, viður-
kennt að skilyrði eða ákvæði um EB-gerðarviðurkenningu 
ökutækja, kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga, sem eru 
sett fram í þessari tilskipun ásamt sértilskipunum, jafngildi 
málsmeðferð sem komið er á fót samkvæmt alþjóðlegum 
reglum eða reglum þriðju landa sem eru innan ramma 
marghliða eða tvíhliða samninga milli Bandalagsins og 
þriðju landa. 

 

2. Jafngildi EB-gerðarviðurkenninga, sem gefnar eru út á 
grundvelli sértilskipananna um vélknúin ökutæki eins og 
skilgreint er í tilskipun 70/156/EBE og sett fram í 
II. hluta A í kafla B í II. viðauka við þessa tilskipun, er 
viðurkennt. 

 

3. Jafngildi gerðarviðurkenninga, sem gefnar eru út á 
grundvelli reglugerða efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu sem fylgja með í viðauka við endurskoðaða 
samninginn frá 1958, sem settur er fram í II. hluta B í kafla 
B í II. viðauka við þessa tilskipun, er viðurkennt. 

 

4. Jafngildi prófunarskýrslnanna, sem gefnar eru út á 
grundvelli staðlaðra reglna Efnahags- og framfara-
stofnunarinnar (OECD) sem settar eru fram í II. hluta C í 
kafla B í II. viðauka við þessa tilskipun, er viðurkennt sem 
valkostur við prófunarskýrslur sem eru samdar samkvæmt 
sértilskipunum. 
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13. gr. 

 

Ráðstafanir til að tryggja samræmi framleiðslu 

 

1. Aðildarríki sem veitir EB-gerðarviðurkenningu skal 
grípa til þeirra ráðstafana, sem um getur í IV. viðauka, í 
tengslum við þá viðurkenningu til að sannreyna, eftir því 
sem við á í samvinnu við EB-gerðarviðurkenningaryfirvöld 
í hinum aðildarríkjunum, að gripið hafi verið til fullnægj-
andi ráðstafana til þess að tryggja að ökutæki, kerfi, íhlutir 
eða aðskildar tæknieiningar, sem framleiddar eru, séu í 
samræmi við viðurkenndu gerðina. 

 

2. Aðildarríki sem hefur veitt EB-gerðarviðurkenningu 
skal grípa til þeirra ráðstafana, sem um getur í IV. viðauka, í 
tengslum við þá viðurkenningu til að sannreyna, eftir því 
sem við á í samvinnu við EB-gerðarviðurkenningaryfirvöld 
í öðrum aðildarríkjum, að ráðstafanirnar, sem um getur í 1. 
mgr., séu áfram fullnægjandi og að ökutæki, kerfi, íhlutir 
eða aðskildar tæknieiningar, sem framleiddar eru, haldi 
áfram að vera í samræmi við viðurkenndu gerðina. 

 

Sannprófun á að framleiddar vörur séu í samræmi við 
viðurkennda gerð skal takmörkuð við aðferðirnar sem lýst 
er í 2. lið IV. viðauka. 

 

14. gr. 

 

Upplýsingaskylda 

 

Lögbær EB-gerðarviðurkenningaryfirvöld í aðildarríkjunum 
skulu, innan eins mánaðar, tilkynna hvert öðru um sérhverja 
afturköllun á EB-gerðarviðurkenningu og um ástæður fyrir 
slíkri ráðstöfun. 

 

15. gr. 

 

Verndarákvæði 

 

1. Komist aðildarríki að þeirri niðurstöðu að ökutæki, 
kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar af tiltekinni gerð 
skapi alvarlega hættu varðandi öryggi á vegum eða 
vinnuvernd, þó að þeim fylgi gilt samræmisvottorð eða þær 
séu merktar á réttan hátt, er því heimilt, í sex mánuði hið 
mesta, að synja um skráningu slíks ökutækis eða banna að 
slík ökutæki, kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar séu 
seld eða tekin í notkun á yfirráðasvæði þess. 

 

Það skal þegar í stað tilkynna hinum aðildarríkjunum og 
framkvæmdastjórninni um það og tilgreina ástæðurnar fyrir 
ákvörðun sinni. 

 

2. Í þeim tilvikum sem lýst er í 1. mgr. skal framkvæmda-
stjórnin hafa samráð við hlutaðeigandi aðila eins fljótt og 
unnt er. 

Ef framkvæmdastjórnin, að höfðu slíku samráði, kemst að 
þeirri niðurstöðu: 

 

a) að ráðstöfunin sé réttmæt skal hún þegar í stað láta 
aðildarríkið, sem átti frumkvæðið, og hin aðildarríkin 
vita af því, 

 

b) að ráðstöfunin sé ekki réttmæt skal hún þegar í stað láta 
aðildarríkið, sem átti frumkvæðið, og framleiðandann 
vita af því. 

 

Ef eyða í einni af sértilskipununum réttlætir ákvörðunina, 
sem lýst er í 1. mgr., skal ákvörðunin um að láta hana gilda 
samþykkt í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á 
um í 2. mgr. 20. gr. 

 

16. gr. 

 

Ósamræmi við viðurkenndu gerðina 

 

1. Finnist frávik frá atriðunum í EB-gerðarviður-
kenningarvottorðinu og/eða upplýsingasafninu og ekki er 
heimild frá aðildarríkinu, sem veitti gerðarviðurkenninguna, 
fyrir þessum frávikum skv. 3. mgr. 5. gr. telst vera um 
ósamræmi við viðurkennda gerð að ræða. 

 

Ökutæki telst ekki víkja frá viðurkenndu gerðinni ef það er 
innan leyfilegra vikmarka samkvæmt sértilskipununum. 

 

2. Ef aðildarríki, sem hefur veitt gerðarviðurkenningu, 
kemst að raun um að ökutæki, kerfi, íhlutir eða aðskildar 
tæknieiningar, sem hafa samræmisvottorð eða á er EB-
gerðarviðurkenningarmerki, samrýmast ekki þeirri gerð sem 
það viðurkenndi skal það gera nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að framleidd ökutæki, kerfi, íhlutir eða aðskildar 
tæknieiningar verði framvegis í samræmi við viðurkennda 
gerð. 

 

EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldið í því aðildarríki skal 
tilkynna gerðarviðurkenningaryfirvöldum í hinum aðildar-
ríkjunum og framkvæmdastjórninni um þær ráðstafanir sem 
gripið er til sem geta leitt til afturköllunar á gerðarviður-
kenningu. 

 

3. Yfirvaldið sem ber ábyrgð á EB-gerðarviðurkenningu 
ökutækis skal fara fram á að aðildarríkið, sem veitti kerfinu, 
íhlutnum, aðskildu tæknieiningunni eða ófullbúna öku-
tækinu EB-gerðarviðurkenninguna, grípi til nauðsynlegra 
aðgerða til að tryggja að framleidd ökutæki séu í samræmi 
við viðurkenndu gerðina þegar um er að ræða: 

 

a) EB-gerðarviðurkenningu þar sem ósamræmi ökutækis 
er eingöngu til komið vegna ósamræmis kerfis, íhlutar 
eða aðskilinnar tæknieiningar eða 
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b) fjölþrepa EB-gerðarviðurkenningu þar sem ósamræmi 

ökutækis, sem var fullbúið í áföngum, er eingöngu til 
komið vegna ósamræmis kerfis, íhlutar eða aðskilinnar 
tæknieiningar sem er hluti ófullbúna ökutækisins eða 
ósamræmis ófullbúna ökutækisins sjálfs. 

 
Það skal tilkynna framkvæmdastjórninni um það þegar í 
stað og skal 2. mgr. gilda. 
 

17. gr. 
 

Sannprófun ósamræmis 
 
Ef aðildarríki kemst að raun um að ökutæki, kerfi, íhlutir 
eða aðskildar tæknieiningar sem hafa EB-samræmisvottorð 
eða á er EB-viðurkenningarmerki, samrýmast ekki viður-
kenndu gerðinni er því heimilt að fara fram á að aðildar-
ríkið, sem veitti EB-gerðarviðurkenninguna, sannprófi að 
ökutækin, kerfin, íhlutirnir eða aðskildu tæknieiningarnar 
séu í samræmi við viðurkenndu gerðina. 
 
Þetta skal sannprófa eins fljótt og auðið er og í öllum 
tilvikum innan sex mánaða frá þeim degi sem farið er fram 
á það. 
 

18. gr. 
 
Tilkynning um ákvarðanir og lagaleg úrræði sem standa 

til boða 
 
Í öllum ákvörðunum um synjun eða afturköllun á EB-
gerðarviðurkenningu, synjun á skráningu eða bann við að 
taka í notkun eða sölu, sem teknar eru samkvæmt ákvæðum 
sem samþykkt eru til framkvæmdar þessari tilskipun, skulu 
koma fram ástæðurnar sem þær byggjast á. 
 
Allar slíkar ákvarðanir skal tilkynna hlutaðeigandi aðila og 
honum um leið kynnt þau lagaúrræði sem hann getur nýtt 
sér samkvæmt gildandi lögum í aðildarríkjunum og sá 
frestur sem hann hefur til þess. 
 

19. gr. 
 

Breyting á viðaukunum við þessa tilskipun eða 
viðaukum við sértilskipanir 

 
1. Samþykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir til fram-
kvæmdar þessari tilskipun, sem varða þau efnisatriði sem 
um getur hér á eftir, í samræmi við málsmeðferðina sem um 
getur í 2. mgr. 20. gr.: 
 
a) breytingar sem nauðsynlegar eru til að aðlaga viðaukana 

við þessa tilskipun eða 
 
b) breytingar sem nauðsynlegar eru til að aðlaga tæknileg 

ákvæði sértilskipananna eða 

c) að fella inn í sértilskipanirnar ákvæði varðandi EB-
gerðarviðurkenningu aðskilinna tæknieininga. 

 
2. Ef nýjar reglur eða breytingar á reglum sem fyrir eru, 
sem Bandalagið hefur samþykkt, eru teknar upp samkvæmt 
ákvörðun 97/836/EB skal framkvæmdastjórnin í kjölfar 
þess aðlaga viðaukana við þessa tilskipun í samræmi við 
málsmeðferðina sem sett er fram í 2. mgr. 20. gr. 
 

20. gr. 
 

Nefnd 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar. 
 
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. hennar. 
 
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 
 
3. Nefndin setur sér starfsreglur. 
 

21. gr. 
 

Tilkynning um EB-gerðarviðurkenningaryfirvöld og 
tækniþjónustu 

 
1. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og 
öðrum aðildarríkjum um nöfn og heimilisföng: 
 
a) EB-gerðarviðurkenningaryfirvalda og, eftir því sem við 

á, þau svið sem þau bera ábyrgð á, og  
 
b) tækniþjónustu sem þau hafa tilnefnt þar sem tilgreint er 

fyrir hvaða prófanir hver aðili um sig hefur verið 
tilnefndur. 

 
Starfsemi tilkynntrar þjónustu skal vera í samræmi við 
samhæfðan staðal fyrir rekstur prófunarstofa (EN - 
ISO/IEC 17025:2000) með fyrirvara um eftirfarandi 
skilyrði: 

 
i) einungis er heimilt að tilnefna framleiðanda til að 

gegna hlutverki tækniþjónustu ef kveðið er skýrt á 
um það í sértilskipunum eða öðrum reglum, 
 

ii) tækniþjónustu er heimilt að nota annan búnað en 
sinn eiginn að fengnu samþykki EB-gerðarviður-
kenningaryfirvalds. 

 
2. Litið er svo á að tilkynnt tækniþjónusta uppfylli 
samhæfða staðalinn sem um getur í b-lið 1. mgr. 
 
Þó er framkvæmdastjórninni heimilt, ef við á, að fara fram á 
að aðildarríkið leggi fram sannanir því til stuðnings. 
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3. Einungis er heimilt að tilkynna um tilnefnda tækni-
þjónustu í þriðju löndum ef kveðið er á um slíkt í tvíhliða 
eða marghliða samningi milli Bandalagsins og þriðja lands-
ins sem hlut á að máli. 
 

22. gr. 
 

Framkvæmd 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög 
og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 31. desember 2004. Þau skulu tilkynna það 
framkvæmdastjórninni þegar í stað. 
 
Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. júlí 2005. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja á því sviði sem 
tilskipun þessi nær til. 
 

23. gr. 
 

Framkvæmdarráðstafanir vegna EB-
gerðarviðurkenningar 

 
1. Að því er varðar ökutæki sem tilheyra flokkum T1, T2 
og T3 skulu aðildarríkin beita þessari tilskipun gagnvart: 
 
a) nýjum gerðum ökutækja frá og með 1. júlí 2005, 
 
b) öllum nýjum ökutækjum sem tekin eru í notkun frá og 

með 1. júlí 2009. 
 
2. Gagnvart öðrum flokkum ökutækja en þeim sem um 
getur í 1. mgr. skulu aðildarríkin, þegar allar sértilskipanir 
fyrir tiltekna ökutækjaflokka, eins og skilgreint er í II. 
viðauka, hafa verið samþykktar beita þessari tilskipun: 

a) þremur árum eftir gildistökudag síðustu sértilskipunar-
innar sem á eftir að samþykkja fyrir nýjar gerðir 
ökutækja, 

b) sex árum eftir gildistökudag síðustu sértilskipunarinnar 
sem eftir á að samþykkja fyrir öll ökutæki sem tekin eru 
í notkun. 

3. Aðildarríkjunum er heimilt, að ósk framleiðenda, að 
beita þessari tilskipun gagnvart nýjum gerðum ökutækja frá 
og með þeim dögum sem allar skyldar sértilskipanir öðlast 
gildi. 

24. gr. 

Niðurfelling 

1. Tilskipun 74/150/EBE er felld úr gildi frá og með 1. júlí 
2005. 

2. Líta ber á tilvísanir í tilskipun 74/150/EBE sem tilvís-
anir í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í VIII. viðauka við þessa tilskipun. 

25. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

26. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 26. maí 2003. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX G. DRYS 

forseti. forseti. 
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SKRÁ YFIR VIÐAUKA 
 
 I. viðauki  Fyrirmynd að upplýsingaskjölum 

 II. viðauki: 

— Kafli A Skilgreining á ökutækjaflokkum og gerðum ökutækja 

— Kafli B Skrá yfir kröfur vegna EB-gerðarviðurkenningar ökutækis 

1. viðbætir Skilgreining á ökutækjum til sérstakra nota og skrá yfir kröfur vegna EB-gerðar-
viðurkenningar ökutækis, gildissvið sértilskipana að því er varðar ökutæki til sérstakra 
nota 

2. viðbætir Aðferð sem fylgja skal við EB-gerðarviðurkenningu ökutækis 

— Kafli C EB-gerðarviðurkenningarvottorð fyrir ökutæki 

1. viðbætir Númerakerfi fyrir EB-gerðarviðurkenningarvottorð 

 III. viðauki EB-samræmisvottorð 

 IV. viðauki Aðferð til að tryggja samræmi framleiðslu 

 V. viðauki Hámarksfjöldi lítilla framleiðsluraða og síðustu ökutækja gerðar 

 VI. viðauki Skrá yfir EB-gerðarviðurkenningar sem gefnar eru út samkvæmt sértilskipunum 

 VII. viðauki Aðferð við fjölþrepa EB-gerðarviðurkenningu 

VIII. viðauki Samsvörunartafla 
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VIÐAUKI I (3) 

 
FYRIRMYND AÐ UPPLÝSINGASKJÖLUM 

 

(Öll upplýsingaskjölin, sem um getur í þessari tilskipun og í sértilskipununum, skulu einungis innihalda útdrætti úr 
þessari tæmandi skrá og skulu fylgja sama númerakerfi). 

 

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í 
hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða í möppu í þeirri stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar 
eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar. 

 

 

 
FYRIRMYND A 

 

Tæmandi skrá 

 

Fyrirmynd A skal notuð ef ekki er um að ræða gerðarviðurkenningarvottorð sem veitt er samkvæmt sértilskipun um 
viðkomandi efni. 

 

0. ALMENNT 

 

0.1. Tegund(ir) (vörumerki skráð af framleiðanda):................................................................................ 

 

0.2. Gerð (tilgreinið öll afbrigði og útfærslur): ....................................................................................... 

 

0.2.0. Staðan með tilliti til þess hversu langt smíði ökutækisins er komin: 

 

ökutæki er fullbúið/fullbúið í áföngum/ófullbúið (1) 

 

Ef um er að ræða ökutæki sem er fullbúið í áföngum skal tilgreina heiti og póstfang fyrri 
framleiðanda og viðurkenningarnúmer ófullbúna eða fullbúna ökutækisins. 

 

0.2.1. Viðskiptaheiti (eftir því sem við á): ................................................................................................. 

 

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu: 

 

0.3.1. Auðkennisspjald framleiðanda (staðsetning og aðferð við að festa á):............................................. 

 

0.3.2. Verksmiðjunúmer (staðsetning): ...................................................................................................... 

 

0.4. Ökutækjaflokkur (4): ........................................................................................................................ 

 

0.5. Heiti og póstfang framleiðanda: ....................................................................................................... 

 

0.6. Staðsetning og aðferð við að festa á lögboðnar merkiplötur og áletranir (ljósmyndir eða 
teikningar): 

......................................................................................................................................................... 

 

0.7. Staðsetning EB-gerðarviðurkenningarmerkis á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum og 
aðferð við að festa það á: ................................................................................................................ 

 

0.8. Heiti og póstfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .......................................................... 
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1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS 
 

(Fylgja skulu ljósmyndir sem sýna dæmigert ökutæki frá ská að framan og ská að aftan og 
málsett teikning af öllu ökutækinu) 

 
1.1. Fjöldi ása og hjóla: .......................................................................................................................... 
 
1.1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum (ef við á): ........................................................... 
 
1.1.2. Fjöldi og staðsetning stýriása: ......................................................................................................... 
 
1.1.3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): ....................................................................................... 
 
1.1.4. Hemlaðir ásar (fjöldi, staðsetning): ................................................................................................. 
 
1.2. Staðsetning og fyrirkomulag hreyfils: ............................................................................................. 
 
1.3. Staðsetning stýrishjóls: hægri/vinstri/miðja (1) 
 
1.4. Snúningssæti ökumanns: já/nei (1) 
 
1.5. Undirvagn: með miðbita/undirvagn með langbita/liðskiptur undirvagn/annað (1) 
 
1.6. Ökutæki hannað til hægri/vinstri umferðar (1) 
 
2. MASSAR OG MÁL (5) (í kg og mm) (Vísið til teikninga þar sem við á) 
 
2.1. Massi/massar án hleðslu: 
 
2.1.1. Massi/massar án hleðslu, tilbúið til aksturs (16) 
 

(til nota í viðmiðunarskyni fyrir mismunandi sértilskipanir) (þ.m.t. veltigrind, að undanskildum 
valkvæðum aukahlutum en að meðtöldum kælivökva, smurolíu, eldsneyti, verkfærum og öku-
manni) (6) 

 
— hámark: ..................................................................................................................................... 
 
— lágmark: .................................................................................................................................... 

 
2.1.1.1. Dreifing þessa massa/þessara massa á ásana og, ef um er að ræða festivagn (eða útskiptanleg 

dregin tæki) eða eftirvagn með miðlægum ási (eða útskiptanleg dregin tæki), álag á tengipunkt:  
......................................................................................................................................................... 

 
2.2. Hámarksmassi/-massar eins og þeir eru gefnir upp af framleiðanda: .............................................. 
 
2.2.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi/-massar ökutækisins með hleðslu samkvæmt hjólbarða-

forskrift: 
 
2.2.2. Dreifing þessa massa/þessara massa á ásana og, ef um er að ræða festivagn (eða útskiptanleg 

dregin tæki) eða eftirvagn með miðlægum ási (eða útskiptanleg dregin tæki), álag á tengipunkt: 
.........................................................................................................................................................  

2.2.3. Takmarkanir á dreifingu þessa massa/þessara massa á ásana (tilgreinið lágmarksmörk í hundraðs-
hlutum á framás og afturás) og, ef um er að ræða festivagn (eða útskiptanleg dregin tæki) eða 
eftirvagn með miðlægum ási (eða útskiptanleg dregin tæki), álag á tengipunkt: ............................. 
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2.2.3.1. Massi/massar og hjólbarðar: 
 

Ás nr. Hjólbarðar 
(mál) Burðargeta Tæknilega leyfilegur 

hámarksmassi á hvern ás 
Leyfilegt, lóðrétt hámarks-

álag (7) á tengipunktinn 

1     

     

     

2     

     

3     

     

     

     

 
 
2.2.4. Farmþungi (16): ................................................................................................................................ 
 
2.3. Massar þyngdarklossa (heildarþyngd, efni, fjöldi íhluta): ............................................................... 
 
2.3.1. Dreifing massans/massanna á ásana: ............................................................................................... 
 
2.4. Tæknilega leyfilegur dráttarmassi/-massar dráttarvélarinnar þegar um er að ræða: 
 
2.4.1. Tengivagn (útskiptanleg dregin tæki): ............................................................................................. 
 
2.4.2. Festivagn (útskiptanleg dregin tæki): .............................................................................................. 
 
2.4.3. Eftirvagn með miðlægum ási (útskiptanleg dregin tæki): ................................................................ 
 
2.4.4. Tæknilega leyfilegur heildarmassi/-massar samsetningarinnar dráttartæki/eftirvagn (útskiptanleg 

dregin tæki) (með tilliti til þess hvers konar hemlun eftirvagninn (útskiptanlega dregna tækið) 
notar): .............................................................................................................................................. 

 
2.4.5. Hámarksmassi eftirvagnsins (útskiptanlega dregna tækisins) sem má draga: .................................. 
 
2.4.6. Staðsetning tengipunkts: 
 
2.4.6.1. Hæð yfir jörðu: 
 
2.4.6.1.1. Hámarkshæð: .................................................................................................................................. 
 
2.4.6.1.2. Lágmarkshæð: ................................................................................................................................. 
 
2.4.6.2. Fjarlægð frá lóðréttu plani sem fer í gegnum áslínu afturáss: .......................................................... 
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2.4.6.3. Leyfilegt lóðrétt hámarksstöðuálag/tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkt: 
 
2.4.6.3.1. — dráttarvélarinnar: ........................................................................................................................ 
 
2.4.6.3.2. — festivagnsins (útskiptanlegs dregins tækis) eða eftirvagns með miðlægum ási (útskiptanlegs 

dregins tækis): .......................................................................................................................... 
 
2.5. Hjólhaf (8): 
 
2.5.1. festivagna (útskiptanlegs dregins tækis): 
 
2.5.1.1. — fjarlægð milli tengipinnans og fyrsta afturássins: ....................................................................... 
 
2.5.1.2. — fjarlægð milli tengipinnans og aftasta hluta festivagnsins (útskiptanlega dregna tækisins): ....... 
 
2.6. Hámarks- og lágmarkssporvídd hvers áss (mælt á milli samhverfuplana einfaldra eða tvöfaldra 

hjólbarða til almennrar notkunar) (gefið upp af framleiðandanum) (9): .......................................... 
 
2.7. Stærðarmörk ökutækis (heildarmál og til aksturs á vegum): 
 
2.7.1. Fyrir undirvagn án yfirbyggingar: 
 
2.7.1.1. Lengd (10): ....................................................................................................................................... 
 
2.7.1.1.1. Leyfileg hámarkslengd ökutækis sem er fullbúið í áföngum: .......................................................... 
 
2.7.1.1.2. Leyfileg lágmarkslengd ökutækis sem er fullbúið í áföngum: ........................................................ 
 
2.7.1.2. Breidd (11): ...................................................................................................................................... 
 
2.7.1.2.1. Leyfileg hámarksbreidd ökutækis sem er fullbúið í áföngum: ........................................................ 
 
2.7.1.2.2. Leyfileg lágmarksbreidd ökutækis sem er fullbúið í áföngum: ....................................................... 
 
2.7.1.3. Hæð (ökutæki tilbúið til aksturs) (12) (ef hæð fjöðrunarbúnaðar, ef hann er til staðar, er stillanleg 

skal gefa upp eðlilega stöðu við akstur): ......................................................................................... 
 
2.7.1.4. Útskögun að framan (13): ................................................................................................................. 
 
2.7.1.4.1. Flái að framan: …... gráður 
 
2.7.1.5. Útskögun að aftan (14): .................................................................................................................... 
 
2.7.1.5.1. Flái að aftan: ...… gráður 
 
2.7.1.5.2. Leyfileg lágmarks- og hámarksútskögun tengipunktsins (14): ......................................................... 
 
2.7.1.6. Fríhæð frá jörð (15):  
 
2.7.1.6.1. Milli ása: ......................................................................................................................................... 
 
2.7.1.6.2. Undir framási/-ásum: ...................................................................................................................... 
 
2.7.1.6.3. Undir afturási/-ásum: ...................................................................................................................... 
 
2.7.1.7. Ysta leyfilega staðsetning þyngdarpunkts yfirbyggingar og/eða innréttinga og/eða búnaðar 

og/eða farms: ................................................................................................................................... 
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2.7.2. Fyrir undirvagn með yfirbyggingu 
 
2.7.2.1. Lengd (10): ....................................................................................................................................... 
 
2.7.2.1.1. Lengd hleðslusvæðis: ...................................................................................................................... 
 
2.7.2.2. Breidd (11): ...................................................................................................................................... 
 
2.7.2.3. Hæð (ökutæki tilbúið til aksturs) (12) (ef hæð fjöðrunarbúnaðar, ef hann er til staðar, er stillanleg 

skal gefa upp eðlilega stöðu við akstur): ......................................................................................... 
 
2.7.2.4. Útskögun að framan (13): ................................................................................................................. 
 
2.7.2.4.1. Flái að framan: ...… gráður 
 
2.7.2.5. Útskögun að aftan (14): .................................................................................................................... 
 
2.7.2.5.1. Flái að aftan: ...… gráður 
 
2.7.2.5.2. Leyfileg lágmarks- og hámarksútskögun tengipunktsins (14): ......................................................... 
 
2.7.2.6. Fríhæð frá jörð(15): 
 
2.7.2.6.1. Milli ása: ......................................................................................................................................... 
 
2.7.2.6.2. Undir framási/-ásum: ...................................................................................................................... 
 
2.7.2.6.3. Undir afturási/-ásum: ...................................................................................................................... 
 
2.7.2.7. Skábrautarhorn (22): ...… gráður 
 
2.7.2.8. Ysta leyfilega staðsetning þyngdarpunkts farmsins (ef álagið dreifist ekki jafnt): .......................... 
 
3. HREYFILL 
 
3.1. 1. hluti — Almennt 
 
3.1.1. S to fnhreyf i l l /ge rð  h rey f i l s  ( 1 )  ( 2 1 )  
 

Skráð vörumerki framleiðanda: ....................................................................................................... 
 
3.1.2. Gerð og verslunarheiti stofnhreyfils og (eftir því sem við á) hóps hreyfla (1): ................................ 
 
3.1.3. Gerðarauðkenni, ef það er merkt á hreyfilinn, og aðferð við að festa það á: 
 
3.1.3.1. Staðsetning, auðkenning og aðferð við að festa á auðkennistákn hreyflagerðar: ............................. 
 
3.1.3.2. Staðsetning og aðferð við að festa EB-viðurkenningarnúmer íhlutar á: .......................................... 
 
3.1.4. Heiti og póstfang framleiðanda: ...................................................................................................... 
 
3.1.5. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ................................................................. 
 
3.1.6. Vinnsluháttur: 
 

— hreyfill með neista/þjöppukveikju (1) 
 

— hreyfill með beinni/óbeinni innsprautun (1) 
 

— tvígengis-/fjórgengishreyfill (1) 
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3.1.7. Eldsneyti: 
 

dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/annað (1) 
 
3.2. 2. hluti – Gerð hreyfils 
 

Grundva l l a re inkenn i  h rey f i lge rða r inna r  
 
3.2.1. Lýsing á þjöppukveikjuhreyflinum: 
 
3.2.1.1. Framleiðandi: .................................................................................................................................. 
 
3.2.1.2. Gerð hreyfils sem framleiðandi kemur fyrir: ................................................................................... 
 
3.2.1.3. Tvígengis-/fjórgengishreyfill (1) 
 
3.2.1.4. Borvídd: ...… mm 
 
3.2.1.5. Slaglengd: ...… mm 
 
3.2.1.6. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: ...................................................................................................... 
 
3.2.1.7. Sprengirými: ...… cm3 
 
3.2.1.8. Málgildi hreyfils: ...… mín-1 
 
3.2.1.9. Hámarkssnúningsvægi ...… mín-1 
 
3.2.1.10. Þrýstihlutfall (2): .............................................................................................................................. 
 
3.2.1.11. Brennslukerfi: ................................................................................................................................. 
 
3.2.1.12. Teikning(-ar) af brunahólfi og stimpilkolli: .................................................................................... 
 
3.2.1.13. Lágmarksþversnið inntaks- og útblástursröra: ................................................................................. 
 
3.2.1.14. Kælikerfi: 
 
3.2.1.14.1. Vökvi: 
 
3.2.1.14.1.1. Tegund vökvans: ............................................................................................................................. 
 
3.2.1.14.1.2. Hringrásardæla/-dælur: já/nei (1) 
 
3.2.1.14.1.3. Einkenni eða tegund(-ir) og gerð(-ir) (ef við á): .............................................................................. 
 
3.2.1.14.1.4. Drifhlutfall/-föll (ef við á): .............................................................................................................. 
 
3.2.1.14.2. Loft: 
 
3.2.1.14.2.1. Blásari: já/nei (1) 
 
3.2.1.14.2.2. Einkenni eða tegund(-ir) og gerð(-ir) (ef við á): .............................................................................. 
 
3.2.1.14.2.3. Drifhlutfall/-föll (ef við á): .............................................................................................................. 
 
3.2.1.15. Hitastig sem framleiðandi heimilar: 
 
3.2.1.15.1. Vökvakæling: hámarkshiti við úttak: ...… K 
 



Nr. 30/18  8.6.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

3.2.1.15.2. Loftkæling: viðmiðunarpunktur ...................................................................................................... 
 

Hámarkshiti við viðmiðunarpunkt: ...… K 
 
3.2.1.15.3. Hámarksafrásarhitastig hleðslulofts við inntak innbyggðs millikælikerfis (ef við á): ...… K 
 
3.2.1.15.4. Hámarkshiti útblásturslofts í útblástursrörum sem liggja að kraga úttaks útblástursgreinar: ...… K 
 
3.2.1.15.5. Hitastig smurolíu: lágm.: ...… K, hám.: ...… K 
 
3.2.1.16. Forþjappa: já/nei (1) 
 
3.2.1.16.1. Tegund: ........................................................................................................................................... 
 
3.2.1.16.2. Gerð: ............................................................................................................................................... 
 
3.2.1.16.3. Lýsing á kerfinu (t.d. hámarksþrýstingi, frástreymisloka, ef við á): ................................................ 
  ......................................................................................................................................................... 

3.2.1.16.4. Millikælir: já/nei (1) 
 
3.2.1.17. Inntakskerfi: leyfilegur hámarksundirþrýstingur í inntaki við nafnafl hreyfils og við fullt hreyfil-

álag: ...… kPa 
 
3.2.1.18. Útblásturskerfi: leyfilegur hámarksbakþrýstingur í inntaki við nafnafl hreyfils og við fullt hreyfil-

álag: ...… kPa 
 
3.2.2. Aukamengunarvarnarbúnaður (ef einhver og sem fellur ekki undir aðra liði) 
 

Lýsing og/eða skýringarmyndir: ..................................................................................................... 
 
3.2.3. Eldsneytisgjöf: 
 
3.2.3.1. Fæðidæla 
 

Þrýstingur (2) ...… kPa eða kennilína: 
 
3.2.3.2. Innsprautunarkerfi: 
 
3.2.3.2.1. Dæla: 
 
3.2.3.2.1.1. Tegund(-ir): ..................................................................................................................................... 
 
3.2.3.2.1.2. Gerð(ir): .......................................................................................................................................... 
 
3.2.3.2.1.3. Skömmtun: ...… mm3 (2) á innsprautun eða á ferli við nafnhraða dælu við: ...… mín-1 (nafnhraði) 

og við: ...… mín-1 (hámarkssnúningsvægi) eftir því sem við á, eða skýringarmynd. 
 

Tilgreinið þá aðferð sem notuð er: á hreyfil/ prófunarbekk (1) 
 
3.2.3.2.1.4. Flýting innsprautunar: 
 
3.2.3.2.1.4.1. Ferill fyrir flýtingu innsprautunar (2): .............................................................................................. 
 
3.2.3.2.1.4.2. Tímastilling (2): ............................................................................................................................... 
 
3.2.3.2.2. Leiðslur fyrir innsprautun 
 
3.2.3.2.2.1. Lengd(ir): ... mm 
 
3.2.3.2.2.2. Innanmál: ...… mm 
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3.2.3.2.3. Eldsneytisloki/-lokar: 
 
3.2.3.2.3.1. Tegund(-ir): ..................................................................................................................................... 
 
3.2.3.2.3.2. Gerð(-ir): ......................................................................................................................................... 
 
3.2.3.2.3.3. Þrýstingur við innsprautun (2): ...… kPa eða skýringarmynd (1) 
 
3.2.3.2.4. Gangráður: 
 
3.2.3.2.4.1. Tegund(-ir): ..................................................................................................................................... 
 
3.2.3.2.4.2. Gerð(-ir): ......................................................................................................................................... 
 
3.2.3.2.4.3. Hraði þegar lokun hefst við fullt álag (2) ...… mín-1 
 
3.2.3.2.4.4. Hámarkssnúningshraði án álags (2): ... mín-1 
 
3.2.3.2.4.5. Snúningshraði í lausagangi (2): ...… mín-1 
 
3.2.3.3. Kaldræsikerfi: 
 
3.2.3.3.1. Tegund(-ir): ..................................................................................................................................... 
 
3.2.3.3.2. Gerð(-ir): ......................................................................................................................................... 
 
3.2.3.3.3. Lýsing: ............................................................................................................................................ 
 
3.2.4. Tímastilling ventla: 
 
3.2.4.1. Hámarkslyfting ventla og opnunar- og lokunarhorn miðað við efri dástöðu eða jafngildir eigin-

leikar: .............................................................................................................................................. 
 
3.2.4.2. Viðmiðunarbil og/eða stillisvið (1): ................................................................................................. 
 
3.2.5. Rafstýringarbúnaður 
 

Ef hreyfillinn er búinn rafstýringarbúnaði skulu viðkomandi upplýsingar um afkastagetu lagðar 
fram: ................................................................................................................................................ 

 
3.2.5.1. Tegund: ........................................................................................................................................... 
 
3.2.5.2. Gerð: ............................................................................................................................................... 
 
3.2.5.3. Númer íhlutar: ................................................................................................................................. 
 
3.2.5.4. Staðsetning rafstýrieiningar 
 
3.2.5.4.1. Íhlutir sem kerfið greinir: ................................................................................................................ 
 
3.2.5.4.2. Íhlutir sem kerfið stýrir: .................................................................................................................. 
 
3.3. 3. hluti — Hópur þjöppukveikjuhreyfla 
 

G rundva l l a re ig in le ika r  h reyf i lhóps ins  
 
3.3.1. Skrá yfir tegundir hreyfla sem falla undir hópinn: 
 
3.3.1.1. Heiti hreyfilhópsins: ........................................................................................................................ 
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3.3.1.2. Forskriftir fyrir hreyfilgerðir innan hópsins: 
 

     Stofnhreyfill

Gerðir hreyfla      

Fjöldi strokka      

Nafnsnúningshraði (mín-1)      

Eldsneytisinntak á slag (mm3) við nafnsnúningshraða      

Nettónafnafl (kW)      

Hámarkssnúningsvægi (mín-1)      

Eldsneytisinntak á slag (mm3) við hámarkssnúningsvægi      

Hámarkssnúningsvægi (Nm)      

Snúningshraði í lausagangi (mín-1)      

Sprengirými sem hundraðshluti af stofnhreyfli     100 

 
 
3.4. 4. hluti — Hreyfilgerð innan hópsins 
 

Grundva l l a re ig in le ika r  s to fnhreyf i l s  hóps ins  ( 2 1 )  
 
3.4.1. Lýsing á þjöppukveikjuhreyflinum: 
 
3.4.1.1. Framleiðandi: .................................................................................................................................. 
 
3.4.1.2. Gerð hreyfils sem framleiðandi kemur fyrir: ................................................................................... 
 
3.4.1.3. Tvígengis-/fjórgengishreyfill (1) 
 
3.4.1.4. Borvídd: ...… mm 
 
3.4.1.5. Slaglengd: ...… mm 
 
3.4.1.6. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: ...................................................................................................... 
 
3.4.1.7. Sprengirými: ...… cm3 
 
3.4.1.8. Málgildi hreyfils: ...… mín-1 
 
3.4.1.9. Hámarkssnúningsvægi: ..….mín-1 
 
3.4.1.10. Þrýstihlutfall (2): .............................................................................................................................. 
 
3.4.1.11. Brennslukerfi: ................................................................................................................................. 
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3.4.1.12. Teikning(-ar) af brunahólfi og stimpilkolli: 
 
3.4.1.13. Lágmarksþversnið inntaks- og útblástursröra: ................................................................................. 
 
3.4.1.14. Kælikerfi: 
 
3.4.1.14.1. Vökvi: 
 
3.4.1.14.1.1. Tegund vökvans: ............................................................................................................................. 
 
3.4.1.14.1.2. Hringrásardæla/-dælur: já/nei (1) 
 
3.4.1.14.1.3. Einkenni eða tegund(-ir) og gerð(-ir) (ef við á): .............................................................................. 
 
3.4.1.14.1.4. Drifhlutfall/-föll (ef við á): .............................................................................................................. 
 
3.4.1.14.2. Loft: 
 
3.4.1.14.2.1. Blásari: já/nei (1) 
 
3.4.1.14.2.2. Einkenni eða tegund(-ir) og gerð(-ir) (ef við á): .............................................................................. 
 
3.4.1.14.2.3. Drifhlutfall/-föll (ef við á): .............................................................................................................. 
 
3.4.1.15. Hitastig sem framleiðandi heimilar: 
 
3.4.1.15.1. Vökvakæling: hámarkshiti við úttak: ...… K 
 
3.4.1.15.2. Loftkæling: viðmiðunarpunktur: ..................................................................................................... 
 

Hámarkshiti við viðmiðunarpunkt: ...… K 
 
3.4.1.15.3. Hámarksafrásarhitastig hleðslulofts við inntak innbyggðs millikælikerfis (ef við á): …... K 
 
3.4.1.15.4. Hámarkshiti útblásturslofts í útblástursrörum sem liggja að kraga úttaks útblástursgreinar: ...… K 
 
3.4.1.15.5. Hitastig smurolíu: lágm..: ...… K, hám.: .….. K 
 
3.4.1.16. Forþjappa: já/nei (1) 
 
3.4.1.16.1. Tegund: ........................................................................................................................................... 
 
3.4.1.16.2. Gerð: ............................................................................................................................................... 
 
3.4.1.16.3. Lýsing á kerfinu (t.d. hámarksþrýstingi, frástreymisloka, ef við á): ................................................ 
 
3.4.1.16.4. Millikælir: já/nei (1) 
 
3.4.1.17. Inntakskerfi: leyfilegur hámarksundirþrýstingur í inntaki við nafnafl hreyfils og við fullt hreyfil-

álag: .….. kPa 
 
3.4.1.18. Útblásturskerfi: leyfilegur hámarksbakþrýstingur í inntaki við nafnafl hreyfils og við fullt hreyfil-

álag: ..…. kPa 
 
3.4.2. Aukamengunarvarnarbúnaður (ef einhver og sem fellur ekki undir aðra liði) 
 

Lýsing og/eða (1) skýringarmyndir: ................................................................................................ 
 
3.4.3. Eldsneytisgjöf: 
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3.4.3.1. Fæðidæla 
 

Þrýstingur (2) ...… kPa eða kennilína: 
 
3.4.3.2. Innsprautunarkerfi: 
 
3.4.3.2.1. Dæla: 
 
3.4.3.2.1.1. Tegund(-ir): ..................................................................................................................................... 
 
3.4.3.2.1.2. Gerð(-ir): ......................................................................................................................................... 
 
3.4.3.2.1.3. Skömmtun: ...… mm3 (2) á innsprautun eða á ferli við nafnhraða dælu við: ...… mín-1 (nafnhraði) 

og við: ...… mín-1 (hámarkssnúningsvægi) eftir því sem við á, eða skýringarmynd. 
 

Tilgreina skal þá aðferð sem notuð er: á hreyfil/ prófunarbekk (1) 
 
3.4.3.2.1.4. Flýting innsprautunar: 
 
3.4.3.2.1.4.1. Ferill fyrir flýtingu innsprautunar (2): .............................................................................................. 
 
3.4.3.2.1.4.2. Tímastilling (2): ................................................................................................................................  
 
3.4.3.2.2. Leiðslur fyrir innsprautun 
 
3.4.3.2.2.1. Lengd(-ir): .….. mm 
 
3.4.3.2.2.2. Innanmál: .….. mm 
 
3.4.3.2.3. Eldsneytisloki/-lokar: 
 
3.4.3.2.3.1. Tegund(-ir): ..................................................................................................................................... 
 
3.4.3.2.3.2. Gerð(-ir): ......................................................................................................................................... 
 
3.4.3.2.3.3. Þrýstingur við innsprautun (2) eða skýringarmynd: ......................................................................... 
 
3.4.3.2.4. Gangráður: 
 
3.4.3.2.4.1. Tegund(-ir): ..................................................................................................................................... 
 
3.4.3.2.4.2. Gerð(-ir): ......................................................................................................................................... 
 
3.4.3.2.4.3. Hraði þegar lokun hefst við fullt álag (2): ...… mín-1 
 
3.4.3.2.4.4. Hámarkssnúningshraði án álags (2): ..….mín-1 
 
3.4.3.2.4.5. Snúningshraði í lausagangi (2): .….. mín-1 
 
3.4.3.3. Kaldræsikerfi: 
 
3.4.3.3.1. Tegund(-ir): ..................................................................................................................................... 
 
3.4.3.3.2. Gerð(-ir): ......................................................................................................................................... 
 
3.4.3.3.3. Lýsing: ............................................................................................................................................ 
 
3.4.4. Tímastilling ventla: 
 
3.4.4.1. Hámarkslyfting og opnunar- og lokunarhorn miðað við efri dástöðu eða jafngildir eiginleikar: ..... 
 
3.4.4.2. Viðmiðunarbil og/eða stillisvið (1): ................................................................................................. 
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3.4.5. Rafstýringarbúnaður 
 

Ef hreyfillinn er búinn rafstýringarbúnaði skulu upplýsingar um afkastagetu lagðar fram, einkum: 
 
3.4.5.1. Tegund: ........................................................................................................................................... 
 
3.4.5.2. Gerð: ............................................................................................................................................... 
 
3.4.5.3. Númer íhlutar: ................................................................................................................................. 
 
3.4.5.4. Staðsetning rafstýrieiningar: 
 
3.4.5.4.1. Íhlutir sem kerfið greinir: ................................................................................................................ 
 
3.4.5.4.2. Íhlutir sem kerfið stýrir: .................................................................................................................. 
 
3.5. Eldsneytisgeymir/-geymar:  
 
3.5.1. Fjöldi, rúmtak, efni: ........................................................................................................................ 
 
3.5.2. Teikning, ljósmynd eða lýsing þar sem staðsetning geymisins/geymanna kemur skýrt fram: ......... 
 
3.5.3. Varaeldsneytisgeymir/-geymar: 
 
3.5.3.1. Fjöldi, rúmtak, efni: ........................................................................................................................ 
 
3.5.3.2. Teikning, ljósmynd eða lýsing þar sem staðsetning geymisins/-geymanna kemur skýrt fram: ....... 
 
3.6. Nafnafl hreyfils:..…. kw, við .….. mín-1 við staðalstillingu (í samræmi við tilskipun 97/68/EB) 
 
3.6.1. Valkvætt: Afl við aflúttak (PTO), ef eitthvað er, á nafnhraða (í samræmi við 1. eða 2. reglu Efna-

hags- og framfarastofnunarinnar (OECD) eða ISO-staðal 789-1:1990) 
 
Afl við aflúttak á nafnsnúnings-

hraða (mín-1) 
Samsvarandi snúningshraði hreyfils 

(mín-1) 
Afl 

(kW) 

1-540 ........................................................... ........................................................... 

2-1 000 ........................................................... ........................................................... 

 
 
3.7. Hámarkssnúningsvægi: ..…. Nm, við .….. mín-1 (í samræmi við tilskipun 97/68/EB) 
 
3.8. Aðrir dráttaraflshreyflar eða -vélar (neistakveikja, o.fl.), eða samsetningar þeirra (einkenni 

íhlutanna): ....................................................................................................................................... 
 
3.9. Loftsía: 
 
3.9.1. Tegund(-ir): ..................................................................................................................................... 
 
3.9.2. Gerð(-ir): ......................................................................................................................................... 
 
3.9.3. Meðalundirþrýstingur við hámarksafl: .….. kPa 
 
3.10. Útblásturskerfi: 
 
3.10.1. Lýsing og skýringarmyndir: ............................................................................................................ 
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3.10.2. Tegund(-ir): ..................................................................................................................................... 
 
3.10.3. Gerð(ir): .......................................................................................................................................... 
 
3.11. Rafkerfi: 
 
3.11.1. Málspenna, jákvæð/neikvæð jarðtenging (1): ..…. V 
 
3.11.2. Rafall: 
 
3.11.2.1. Gerð: ............................................................................................................................................... 
 
3.11.2.2. Nafnafl: .….. VA 
 
4. GÍRSKIPTING (16) 
 
4.1. Skýringarmynd af aflyfirfærslukerfinu: .......................................................................................... 
 
4.2. Gerð (beinskipting, vökvaskipting, rafskipting o.s.frv): .................................................................. 
 
4.2.1. Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef um þá er að ræða): .............................................. 
 
4.3. Hverfitregða sveifluhjóls hreyfils: ................................................................................................... 
 
4.3.1. Viðbótarhverfitregða þegar enginn gír er tengdur: .......................................................................... 
 
4.4. Tengsli (gerð) (ef einhver eru): ....................................................................................................... 
 
4.4.1. Hámarksbreyting á snúningsvægi (ef einhver): ............................................................................... 
 
4.5. Gírkassi (gerð, beinskiptur, stjórnunaraðferð) (ef einhver er): 
 
4.6. Gírhlutföll (ef einhver) með eða án millikassa (17) 
 

Gír Gírkassahlutfall Millikassahlutfall/-
hlutföll 

Endanlegt drifhlutfall Heildargírhlutfall 

Hámark fyrir hraðabreytingar-
kerfi (1) 
1 
2 
3 

    

Lágmark fyrir hraðabreytingar-
kerfi (1) 
Bakkgír 
1 
… 

    

(1) Samfelld stiglaus skipting (CVT) 
 
4.6.1. Hámarksummál hjólbarða á aflásum: .............................................................................................. 
 
4.7. Reiknaður hámarkshönnunarhraði dráttarvélar í hæsta gír (sýnið þætti sem notaðir eru í útreikn-

ingi) (17): .….. km./klst. 
 
4.7.1. Mældur hámarkshraði: ..…. km./klst. 
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4.8. Raunveruleg hreyfing aflhjóla fram á við sem samsvarar einum heilum snúningi: ......................... 
 
4.9. Hraðaráður já/nei (1) 
 
4.9.1. Lýsing: ............................................................................................................................................ 
 
4.10. Hraðamælir, snúningshraðamælir og tímamælir (ef ísettur) 
 
4.10.1. Hraðamælir (ef ísettur) 
 
4.10.1.1. Vinnsluaðferð og lýsing á drifbúnaði: ............................................................................................. 
 
4.10.1.2. Fasti tækis: ...................................................................................................................................... 
 
4.10.1.3. Vikmörk mælibúnaðar: ................................................................................................................... 
 
4.10.1.4. Heildarsnúningshlutfall: .................................................................................................................. 
 
4.10.1.5. Teikning af skífu tækisins eða öðrum aflestrarmáta: ....................................................................... 
 
4.10.1.6. Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum: ................................................................................. 
 
4.10.2. Snúningshraðamælir og tímamælir (ef ísettur) já/nei (1) 
 
4.11. Lás á mismunadrifi (ef ísettur): já/nei (1) 
 
4.12. Aflúttak/-úttök (snúningar (umferðir) á mínútu og hlutfall af snúningshraða hreyfils) (fjöldi, gerð 

og staðsetning) 
 
4.12.1. — aðalaflúttak/-úttök: ..................................................................................................................... 
 
4.12.2. — annað/önnur: .............................................................................................................................. 
 
4.12.3. Hlíf(-ar) fyrir aflúttak/-úttök (lýsing, stærð, teikningar, ljósmyndir): .............................................. 
 
4.13. Vörn fyrir hreyfilhluta, hluta sem standa út og hjól (lýsingar, teikningar, yfirlitsteikningar, ljós-

myndir): 
 
4.13.1. Einföld yfirborðsvörn: ..................................................................................................................... 
 
4.13.2. Margföld yfirborðsvörn: .................................................................................................................. 
 
4.13.3. Vörn með algjörri hjúpun: ............................................................................................................... 
 
4.14. Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef um þá er að ræða): .............................................. 
 
5. ÁSAR 
 
5.1. Lýsing á hverjum ási: ...................................................................................................................... 
 
5.2. Tegund (ef við á): ............................................................................................................................ 
 
5.3. Gerð (ef við á): ................................................................................................................................ 
 
6. FJÖÐRUN (ef við á) 
 
6.1. Hámarks-/lágmarkshjólbarða-/hjólasamsetningar (ef einhverjar eru) (mál, eiginleikar, loftþrýst-

ingur vegna nota á vegum, leyfilegt hámarksálag, stærð hjóla og fram-/afturhjólasamsetningar): .. 
  ......................................................................................................................................................... 
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6.2. Gerð fjöðrunar (ef ísett) fyrir hvern ás eða hjól: .............................................................................. 
 
6.2.1. Hallastilling: já/nei/valkvætt (1) 
 
6.2.2. Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef um þá er að ræða): .............................................. 
 
6.3. Annar búnaður (ef einhver): ............................................................................................................ 
 
7. STÝRISBÚNAÐUR (skýringarmynd) 
 
7.1. Flokkur stýrisbúnaðar: handvirkur/aflstýrður/sjálfstýrður (1) 
 
7.1.1. Snúningssæti ökumanns (lýsing): .................................................................................................... 
 
7.2. Stýrisvél og stjórnvölur 
 
7.2.1. Gerð stýrisvélar (tilgreina skal eftir atvikum hvort stýring virkar að framan eða að aftan): ............ 
 
7.2.2. Tenging út í hjól (einnig önnur en vélræn; tilgreina skal eftir atvikum hvort um fram- eða aftur-

hjólastýringu er að ræða): ............................................................................................................... 
 
7.2.2.1. Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef um þá er að ræða): .............................................. 
 
7.2.3. Hjálparbúnaður, ef hann er notaður: ................................................................................................ 
 
7.2.3.1. Lýsing og skýringarteikning af vinnslu, tegund(-um) og gerð(-um): .............................................. 
 
7.2.4. Skýringarteikning af stýrisbúnaðinum öllum þar sem sýnt er hvar á ökutækinu hinn margvíslegi 

búnaður er sem hefur áhrif á stýringu þess: ..................................................................................... 
 
7.2.5. Skýringarteikning(-ar) af stýrisbúnaði: ........................................................................................... 
 
7.2.6. Stillingarsvið og stillingaraðferð stýrisbúnaðar, ef við á: ................................................................ 
 
7.3. Hámarksbeygjuhorn hjóla (ef ísett): 
 
7.3.1. Til hægri: .….. gráður                     Fjöldi snúninga á stýrishjólinu: ..... 
 
7.3.2. Til vinstri: .….. gráður                   Fjöldi snúninga á stýrishjólinu: ..... 
 
7.4. Lágmarksbeygjuhringur (án hemlunar) (18) 
 
7.4.1. Til hægri: .….. mm 
 
7.4.2. Til vinstri: .….. mm 
 
7.5. Stillingaraðferð stýrisbúnaðar (ef við á): ......................................................................................... 
 
7.6. Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef um þá er að ræða): .............................................. 
 
8. HEMLAR (yfirlitsteikning og skýringarteikning af vinnslu) (19) 
 
8.1. Aksturshemlakerfi: .......................................................................................................................... 
 
8.2. Neyðarhemlakerfi (ef ísett): ............................................................................................................ 
 
8.3. Stöðuhemill: .................................................................................................................................... 
 
8.4. Allur viðbótarhemlabúnaður (einkum hamlarar): ............................................................................ 
 
8.5. Fyrir ökutæki með læsivarnarhemlakerfi, lýsing á vinnsluhætti kerfisins (að öllum rafeindahlut-

um meðtöldum), teikning af rafkerfi og vökva- eða loftrásum: ....................................................... 
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8.6. Skrá yfir hemlakerfisíhluti, rétt auðkennda: .................................................................................... 
 
8.7. Mál stærstu leyfilegu hjólbarða á hemluðum ásum: ........................................................................ 
 
8.8. Útreikningar varðandi hemlakerfi (ákvörðun hlutfalls samanlagðs hemlunarkrafts við ytra ummál 

hjóla og krafts sem beitt er á hemlastjórnbúnað): ............................................................................ 
 
8.9. Læsing vinstri og hægri hemlastjórnbúnaðar: ................................................................................. 
 
8.10. Ytri orkugjafi/-gjafar (ef einhverjir eru) (eiginleikar, rúmtak orkugeyma, hámarks- og lágmarks-

þrýstingur, þrýstimælir og búnaður í mælaborði sem varar við lágmarksþrýstingi, soggeymar og 
–lokar, þrýstidælur, samræmi við ákvæði varðandi þrýstibúnað): ................................................... 

 
8.11. Ökutæki útbúin hemlabúnaði fyrir eftirvagna 
 
8.11.1. Hemlabúnaður fyrir eftirvagna (lýsing, eiginleikar): ....................................................................... 
 
8.11.2. Vél-/vökva-/lofttengi (1) 
 
8.11.3. Tengibúnaður, tengi, öryggisbúnaður (lýsing, teikning, yfirlitsteikning): ....................................... 
 
8.11.4. Einfaldur eða tvöfaldur tengibúnaður (1) 
 
8.11.4.1. Yfirþrýstingur við inngjöf (1 leiðsla): .….. kPa 
 
8.11.4.2. Yfirþrýstingur við inngjöf (2 leiðslur): .….. kPa 
 
9. SJÓNSVIÐ, RÚÐUR, FRAMRÚÐUÞURRKUR OG BAKSÝNISSPEGLAR 
 
9.1. Sjónsvið 
 
9.1.1. Teikning(-ar) eða ljósmynd(-ir) þar sem fram komi staðsetning hluta í sjónsviði fram á við: ......... 
  ......................................................................................................................................................... 

9.2. Rúður 
 
9.2.1. Upplýsingar til skjótrar greiningar á viðmiðunarpunkti: ................................................................. 
 
9.2.2. Framrúða/-rúður 
 
9.2.2.1. Efni sem notuð eru: ......................................................................................................................... 
 
9.2.2.2. Aðferð við ísetningu: ...................................................................................................................... 
 
9.2.2.3. Hallahorn: .….. gráður 
 
9.2.2.4. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta: ........................................................................................... 
 
9.2.2.5. Fylgihlutir framrúðu og staðsetning þeirra og gagnorð lýsing á rafmagns-/rafeindaíhlutum: ......... 
  ......................................................................................................................................................... 

9.2.3. Aðrar rúður 
 
9.2.3.1. Staðsetning(-ar): .............................................................................................................................. 
 
9.2.3.2. Efni sem notuð eru: ......................................................................................................................... 
 
9.2.3.3. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta: ........................................................................................... 
 
9.2.3.4. Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef ísettir) stýrikerfis fyrir hliðarrúður: ..................... 
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9.3. Framrúðuþurrkur: já/nei (1) (lýsing, fjöldi, vinnslutíðni): ............................................................... 
 
9.4. Baksýnisspegill/-speglar 
 
9.4.1. Tegund(-ir): ..................................................................................................................................... 
 
9.4.2. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta: ........................................................................................... 
 
9.4.3. Staðsetning(-ar) miðað við burðarvirki ökutækis (teikningar): ....................................................... 
 
9.4.4. Aðferð(-ir) við festingu: .................................................................................................................. 
 
9.4.5. Valfrjáls búnaður sem getur takmarkað sjónsvið aftur fyrir: ........................................................... 
 
9.4.6. Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef ísettir) stillibúnaðar: ........................................... 
 
9.5. Afísing og móðuhreinsun 
 
9.5.1. Tæknilýsing: ................................................................................................................................... 
 
10. VELTIGRINDUR, VEÐRAVÖRN, SÆTI, HLEÐSLUPALLAR 
 
10.1. Veltigrindur (ROPS) (málsettar teikningar, ljósmyndir (ef við á), lýsing): 
 
10.1.1. Grind(ur): 
 
10.1.1.0. Til staðar: já/nei (1) 
 
10.1.1.1. Vörumerki: ...................................................................................................................................... 
 
10.1.1.2. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta: ........................................................................................... 
 
10.1.1.3. Innri og ytri mál: ............................................................................................................................. 
 
10.1.1.4. Efni og smíðaaðferð: ....................................................................................................................... 
 
10.1.2. Stýrishús 
 
10.1.2.0. Til staðar: já/nei (1) 
 
10.1.2.1. Vörumerki: ...................................................................................................................................... 
 
10.1.2.2. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta: ........................................................................................... 
 
10.1.2.3. Hurðir (fjöldi, stærð, opnast fram á við eða aftur, læsingar og lamir): ............................................ 
 
10.1.2.4. Rúður og neyðarútgangur/-útgangar (fjöldi, stærð, staðsetning): .................................................... 
 
10.1.2.5. Annars konar tilhögun á veðravörn (lýsing): ................................................................................... 
 
10.1.2.6. Innri og ytri mál: ............................................................................................................................. 
 
10.1.3. Veltigrind(-ur) festar á fram-/afturhluta (1), fellanlegar eða ekki (1) 
 
10.1.3.0. Til staðar: já/nei (1) 
 
10.1.3.1. Lýsing (staðsetning, áfesting o.s.frv.): ............................................................................................ 
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10.1.3.2. Vörumerki eða nafn/nöfn: ............................................................................................................... 
 
10.1.3.3. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta: ........................................................................................... 
 
10.1.3.4. Mál: ................................................................................................................................................. 
 
10.1.3.5. Efni og smíðaaðferð: ....................................................................................................................... 
 
10.2. Athafnarými og aðgengi að stýrishúsi (lýsing, eiginleikar, málsett teikning): ................................. 
 
10.3. Sæti og fóthvílur 
 
10.3.1. Ökumannssæti (teikningar, ljósmyndir, lýsing): ............................................................................. 
 
10.3.1.1. Vörumerki eða nafn/nöfn: ............................................................................................................... 
 
10.3.1.2. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta: ........................................................................................... 
 
10.3.1.3. Sætisgerðarflokkur: flokkur A, undirflokkur I/II/III, flokkur B (1) 
 
10.3.1.4. Staðsetning og helstu eiginleikar: .................................................................................................... 
 
10.3.1.5. Stillibúnaður: .................................................................................................................................. 
 
10.3.1.6. Færslubúnaður og læsingarbúnaður: ............................................................................................... 
 
10.3.2. Farþegasæti (fjöldi, mál, staðsetning og eiginleikar): ...................................................................... 
 
10.3.3. Fóthvílur (fjöldi, mál og staðsetning): ............................................................................................. 
 
10.4. Hleðslupallur 
 
10.4.1. Mál: .….. mm 
 
10.4.2. Staðsetning: ..................................................................................................................................... 
 
10.4.3. Tæknilega leyfilegt álag: .….. kg 
 
10.4.4. Dreifing álags á ásana: .….. kg 
 
10.5. Deyfing rafsegultruflana 
 
10.5.1. Lýsing og teikningar/ljósmyndir af lögun og smíðaefni þeirra hluta yfirbyggingar sem mynda 

vélarrými og þeirra hluta farþegarýmis sem næst því er: ................................................................ 
......................................................................................................................................................... 

 
10.5.2. Teikningar eða ljósmyndir af staðsetningu málmíhluta inni í vélarrými (t.d. upphitunarbúnaði, 

varahjóli, loftsíu, stýrisbúnaði o.s.frv.): .......................................................................................... 
 
10.5.3. Tafla yfir og teikning af deyfibúnaði vegna rafsegultruflana: ......................................................... 
 
10.5.4. Upplýsingar um nafngildi jafnstraumsviðnáms og, ef um er að ræða viðnámskveikjuþræði, nafn-

viðnám þeirra á metra: .................................................................................................................... 
 
11. LJÓSA- OG LJÓSMERKJABÚNAÐUR (málsettar yfirlitsteikningar af ytra borði ökutækisins 

sem sýna staðsetningu ljósflata alls búnaðar; númer, leiðslur, gerðarviðurkenningarmerki og lit 
ljósanna) 

 
11.1. Lögboðinn búnaður 
 
11.1.1. Lágljósker:  ..................................................................................................................................... 
 
11.1.2. Stöðuhliðarljósker að framan: ......................................................................................................... 
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11.1.3. Stöðuljósker að aftan: ...................................................................................................................... 
 
11.1.4. Stefnuljósker: 

 
— að framan: .................................................................................................................................. 
 
— að aftan: ...................................................................................................................................... 
 
— á hlið: ......................................................................................................................................... 
 

11.1.5. Glitaugu að aftan: ............................................................................................................................ 
 
11.1.6. Ljósker við skráningarmerki að aftan: ............................................................................................. 
 
11.1.7. Hemlaljósker: .................................................................................................................................. 
 
11.1.8. Viðvörunarbúnaður: ........................................................................................................................ 
 
11.2. Valfrjáls ljósabúnaður: 
 
11.2.1. Háljósker: ........................................................................................................................................ 
 
11.2.2. Þokuljósker að framan: ................................................................................................................... 
 
11.2.3. Þokuljósker að aftan: ....................................................................................................................... 
 
11.2.4. Bakkljósker: .................................................................................................................................... 
 
11.2.5. Vinnuljósker: .................................................................................................................................. 
 
11.2.6. Stöðuljósker: ................................................................................................................................... 
 
11.2.7. Breiddarljósker: ............................................................................................................................... 
 
11.2.8. Viðvörunarljós fyrir stefnuljósker eftirvagns: ................................................................................. 
 
11.3. Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum öðrum en ljóskerjum (ef um þá er að ræða): ............ 
 
12. ÝMISLEGT 
 
12.1. Hljóðmerkjabúnaður (staðsetning): ................................................................................................. 
 
12.1.1. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta: ........................................................................................... 
 
12.2. Véltengi á milli dráttarvélar og dreginna ökutækja 
 
12.2.1. Gerð(-ir) tengibúnaðar: ................................................................................................................... 
 
12.2.2. Vörumerki: ...................................................................................................................................... 
 
12.2.3. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta: ........................................................................................... 
 
12.2.4. Búnaður hannaður fyrir lárétt hámarksálag ... kg og lóðrétt hámarksálag (ef eitthvert er) ... kg (20) 
 
12.3. Vökvalyfta: þriggja punkta tenging: já/nei (1) 
 
12.4. Afltengi fyrir ljósa- og ljósmerkjabúnað eftirvagns (lýsing): .......................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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12.5. Uppsetning, staðsetning, virkni og merking stjórntækja (lýsing, ljósmyndir og skýringarmynd): 
......................................................................................................................................................... 

 
12.6. Staðsetning skráningarmerkis (lögun og mál): ................................................................................ 
 
12.7. Tengibúnaður að framan (málsett teikning): ................................................................................... 
 
12.8. Lýsing á rafeindahlutum ökutækisins sem notaðir eru við að knýja og stýra búnaði sem er komið 

fyrir á ökutæki eða dreginn: ............................................................................................................ 
 
 
ATHUGASEMDIR 
(1) Strikið yfir það sem ekki á við. 
(2) Tilgreinið vikmörk. 
(3) Hafi hluti hlotið gerðarviðurkenningu er óþarfi að lýsa honum sé vísað til viðurkenningarinnar. Á sama hátt er óþarft að lýsa 

öllum íhlutum ef smíðaeinkenni þeirra koma skýrt fram á skýringarmyndunum eða yfirlitsteikningunum sem fylgja skjalinu. 
Tilgreinið númer samsvarandi viðauka fyrir hverja fyrirsögn þar sem ljósmyndir eða teikningar skulu fylgja með. 

(4) Flokkun samkvæmt skilgreiningunum sem settar eru fram í kafla A í II. viðauka við tilskipun 2003/37/EB. 
(5) ISO-staðlar 612:1978 og 1176:1990. 
(6) Massi ökumannsins skal áætlaður 75 kg. 
(7) Álag flutt til viðmiðunarmiðju tengis í kyrrstöðu. 
(8) ISO-staðall 612/-6.4:1978. 
(9) ISO-staðall 4004:1983. 
(10) ISO-staðall 612/-6.1:1978. 
(11) ISO-staðall 612/-6.2:1978. 
(12) ISO-staðall 612/-6.3:1978. 
(13) ISO-staðall 612/-6.6:1978. 
(14) ISO-staðall 612/-6.7:1978. 
(15) ISO-staðall 612/-8:1978. 
(16) Umbeðnar upplýsingar skulu látnar í té fyrir öll hugsanleg afbrigði. 
(17) 5% vikmörk eru leyfileg. Þetta ákvæði skal byggt á mældum hraða sem er ekki meiri en 43 km/klst., þ.m.t. vikmörk sem nema 3 

km/klst. (sbr. tilskipun 98/89/EB). 
(18) ISO-staðall 789/-3:1993. 
(19) Eftirfarandi upplýsingar skulu látnar í té varðandi hemlabúnaðinn: 

— gerð og eiginleikar hemla (málsett yfirlitsteikning) (skálar eða diskar o.s.frv., hemlun hjóla, tenging við þessi hjól, 
núningsmótstaða, einkenni hennar og virkt yfirborð, geisli skála, skóa eða diska, þyngd skála og stillibúnaður), 

— yfirfærsla og stjórn (skýringarmynd fylgi) (smíði, stilling, hemlaarmur, hversu auðvelt er að ná til stjórntækja og staðsetning 
þeirra, hakastjórnbúnaður í beinni yfirfærslu, eiginleikar aðalhluta gírskiptingar, stjórnstrokka og –stimpla, hemlastrokka). 

(20) Gildi að því er varðar vélrænan styrk tengibúnaðar. 
(21) Þegar um er að ræða umsóknir sem taka til fleiri en eins stofnhreyfils skal skila sérstöku eyðublaði fyrir hvern þeirra. 
(22) ISO-staðall 612/-9:1978. 
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FYRIRMYND B 

 
Einfaldað upplýsingaskjal fyrir EB-gerðarviðurkenningu ökutækja 

 
I. HLUTI 

 
Nota ber fyrirmynd B þegar fyrirliggjandi eru eitt eða fleiri EB-gerðarviðurkenningarvottorð eða EB-gerðarviður-
kenningarvottorð íhluta sem gefin hafa verið út samkvæmt sértilskipunum. 
 
Númer viðkomandi EB-gerðarviðurkenningarvottorðs eða EB-gerðarviðurkenningarvottorðs íhlutar skulu koma fram 
í töflunni í III. hluta. 
 
Upplýsingarnar, sem um getur í III. viðauka (samræmisvottorð), skulu veittar fyrir hvern og einn af köflum 1-12 hér á 
eftir og fyrir hverja gerð/afbrigði/útfærslu ökutækis. 
 
Í þeim tilvikum þegar engin EB-gerðarviðurkenningarvottorð eða EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhluta, gefin út í 
samræmi við sértilskipanir, eru fyrirliggjandi skulu upplýsingarnar sem um getur í fyrirmynd A einnig lagðar fram 
fyrir samsvarandi kafla. 
 
0. ALMENNT 

0.1. Tegund(-ir) (vörumerki skráð af framleiðanda): .......................................................................................... 

0.2. Gerð (tilgreinið öll afbrigði og útfærslur): .................................................................................................... 

0.2.0. Staðan með tilliti til þess hversu langt smíði ökutækisins er komin: 

ökutæki er fullbúið/fullbúið í áföngum/ófullbúið (1) 

Ef um er að ræða ökutæki sem er fullbúið í áföngum skal tilgreina heiti og póstfang fyrri framleiðanda og 
viðurkenningarnúmer ófullbúna eða fullbúna ökutækisins. 

0.2.1. Viðskiptaheiti (eftir því sem við á): .............................................................................................................. 

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu: 

0.3.1. Auðkennisspjald framleiðanda (staðsetning og aðferð við að festa á): ......................................................... 

0.3.2. Verksmiðjunúmer (staðsetning): .................................................................................................................. 

0.4. Ökutækjaflokkur (1): ..... ............................................................................................................................... 

0.5. Heiti og póstfang framleiðanda: ................................................................................................................... 

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa á gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluti eða aðskildar 
tæknieiningar: .............................................................................................................................................. 

0.8. Heiti og póstfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ....................................................................... 

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS 

(Fylgja skulu ljósmyndir sem sýna dæmigert ökutæki frá ská að framan og ská að aftan og málsett 
teikning af öllu ökutækinu.) 

2. MASSAR OG MÁL 

3. HREYFILL 

4. GÍRSKIPTING 

5. ÁSAR 

6. FJÖÐRUN 

7. STÝRISBÚNAÐUR 

8. HEMLABÚNAÐUR 

9. SJÓNSVIÐ, RÚÐUR, FRAMRÚÐUÞURRKUR OG BAKSÝNISSPEGLAR 

10. VELTIGRINDUR, VEÐRAVÖRN, SÆTI, HLEÐSLUPALLUR 
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11. LJÓSA- OG LJÓSMERKJABÚNAÐUR 

12. ÝMISLEGT 
 
 
ATHUGASEMD 
 
(1) Flokkun samkvæmt skilgreiningunum sem settar eru fram í kafla A í II. viðauka við tilskipun 2003/37/EB. 
 
 
 

II. HLUTI 
 

Tafla þar sem teknar eru saman viðurkenndar samsetningar margvíslegra útfærslna þeirra íhluta í I. hluta sem koma 
fram í fleiri en einni færslu. Úthluta skal bókstaf hverri færslu fyrir hvern þessara íhluta sem mun auðkenna færsluna 
eða færslurnar í töflunni sem varða sérstakan íhlut eða íhluti sem geta átt við tiltekna útfærslu. 

 

Setja skal saman sérstaka töflu fyrir hvert afbrigði gerðarinnar. 

 

Færslur, sem ekki eru háðar takmörkunum hvað varðar samsetningu þeirra innan afbrigðis, skal færa í dálkinn „Allar 
útfærslur“. 
 

Númer Allar útfærslur Útfærsla 1 Útfærsla 2 o.s.frv. Útfærsla „n“ 

      

 

Setja má þessar upplýsingar fram með öðru sniði eða uppsetningu svo fremi upprunalegum tilgangi sé náð. 

 

Auðkenna skal hvert afbrigði og útfærslu með tölulegum kóða eða alstafakóða, sem einnig skal færður á samræmis-
vottorð (III. viðauki) viðkomandi ökutækis. 
 
 
 

III. HLUTI 
 

EB-gerðarviðurkenningarnúmer er varða sértilskipanir 

 

Eftirfarandi upplýsingar skulu látnar í té varðandi þau atriði (*) sem eiga við um ökutækið. 

 

Að því er EB-gerðarviðurkenningu varðar skulu öll viðeigandi EB-gerðarviðurkenningarvottorð eða gerðarviðurkenn-
ingarvottorð íhluta (ásamt viðaukum þeirra) höfð með og lögð fyrir viðurkenningaryfirvöld og kynnt fyrir þeim. 
 

Viðfangsefni 
Númer EB-gerðarviðurkenningar 

eða EB-gerðarviðurkenningar 
íhlutar 

Dagsetning EB-
gerðarviðurkenningar eða EB-
gerðarviðurkenningar íhlutar 

Skráðar gerð(-ir), afbrigði, 
útfærsla/útfærslur 

Dæmi    

Hemlabúnaður E1*76/432*97/54*0026*00 
E4*76/432*97/54*0039*00 

3.2.2000 
1.3.2000 

MF/320/U 
MF/320/F 

 
Undirskrift: ...................................................................................................................................................................... 
 
Staða innan stofnunar: ..................................................................................................................................................... 
 
Dagsetning: ...................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
(*)   Upplýsingar, sem koma fram á viðkomandi viðurkenningarvottorði búnaðar, þarf ekki að endurtaka hér. 
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II. VIÐAUKI 
 
 
 

KAFLI A 
 
 

Skilgreining á ökutækjaflokkum og gerðum ökutækja 
 
 
A. Ökutækjaflokkarnir eru skilgreindir sem hér segir: 
 

1. F lokkur  T :  Drá t ta rvé la r  á  h jó lum 
 

— Flokkur T1: dráttarvélar á hjólum með 40 km/klst. hámarkshönnunarhraða, þar sem ásinn sem er 
næstur ökumanni (1) hefur lágmarkssporvíddina 1150 mm, massi án hleðslu, tilbúnar til aksturs, er 
meiri en 600 kg, og fríhæð yfir jörðu er ekki meiri en 1 000 mm. 
 

— Flokkur T2: dráttarvélar á hjólum með 40 km/klst. hámarkshönnunarhraðann, með lágmarks-
sporvíddina 1 150 mm, með massa án hleðslu, tilbúnar til aksturs, sem er meiri en 600 kg og fríhæð 
yfir jörðu er ekki meiri en 600 mm. Hins vegar er hámarkshönnunarhraði takmarkaður við 
30 km/klst. í þeim tilvikum þar sem hæð þyngdarpunkts dráttarvélarinnar (2) (mæld miðað við jörðu), 
deilt með meðal lágmarksbeltabreidd hvers áss, er meiri en 0,90. 
 

— Flokkur T3: dráttarvélar á hjólum með 40 km/klst. hámarkshönnunarhraða og með massa án hleðslu, 
tilbúnar til aksturs, sem er 600 kg eða minni. 
 

— Flokkur T4: aðrar dráttarvélar á hjólum með 40 km/klst. hámarkshönnunarhraða (eins og skilgreint er 
í 1. viðbæti). 
 

— Flokkur T5: dráttarvélar á hjólum með 40 km/klst. lágmarkshönnunarhraða. 
 

2. F lokkur  C :  Be l tadrá t t a rvé la r  
 
Beltadráttarvélar sem eru knúnar og er stýrt með beltum og eru flokkar þeirra C1 til C5 skilgreindir 
hliðstætt við flokka T1 til T5. 

 
3. F lokkur  R :  E f t i rvagna r  

 
— Flokkur R1: eftirvagnar þar sem tæknilega leyfilegur massi á hvern ás er samanlagt ekki meiri en 1 

500 kg. 
 
— Flokkur R2: eftirvagnar þar sem tæknilega leyfilegur massi á hvern ás er samanlagt meiri en 1 500 kg 

en ekki meiri en 3 500 kg. 
 
— Flokkur R3: eftirvagnar þar sem tæknilega leyfilegur massi á hvern ás er samanlagt meiri en 3 500 kg 

en ekki meiri en 21 000 kg. 
 
— Flokkur R4: eftirvagnar þar sem tæknilega leyfilegur massi á hvern ás er samanlagt meiri en 

21.000 kg. 
 
Hver flokkur eftirvagna er einnig merktur „a“ eða „b“ í samræmi við hönnunarhraða hans. 
 
— „a“ er fyrir eftirvagna með 40 km/klst. hámarkshönnunarhraða, 
 
— „b“ er fyrir eftirvagna með hámarkshönnunarhraða sem er meiri en 40 km/klst. 
 
Dæmi: Rb3 er flokkur eftirvagna með tæknilega leyfilegan hámarksmassa á hvern ás sem er samanlagt 
meiri en 3 500 kg en ekki meiri en 21 000 kg og sem eru hannaðir til að vera dregnir af dráttarvél í flokki 
T5. 
 

 
(1) Á dráttarvélum með snúningssæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við) skal sá ás, sem er með hjólbörðum 

með mest þvermál, teljast næstur ökumanni.  
(2) Í samræmi við ISO staðal 789-6: 1982. 
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4. F lokkur  S :  Ú tsk ip tan leg  dreg in  tæk i  
 
— Flokkur S1: Útskiptanleg dregin tæki, ætluð til nota í landbúnaði eða við skógrækt, þar sem 

tæknilega leyfilegur massi á hvern ás er samanlagt ekki meiri en 3 500 kg. 
 
— Flokkur S2: Útskiptanleg dregin tæki, ætluð til nota í landbúnaði eða við skógarækt, þar sem 

tæknilega leyfilegur massi á hvern ás er samanlagt meiri en 3 500 kg. 
 
Hver flokkur útskiptanlegra, dreginna tækja er einnig merktur „a“ eða „b“, í samræmi við hönnunarhraða 
hans: 
 
— „a“ er fyrir útskiptanleg, dregin tæki með 40 km/klst. hámarkshönnunarhraða, 
 
— „b“ er fyrir útskiptanleg, dregin tæki með hámarkshönnunarhraða sem er meiri en 40 km/klst. 
 
Dæmi: Sb2 er flokkur útskiptanlegra, dreginna tækja þar sem tæknilega leyfilegur massi á hvern ás er 
samanlagt meiri en 3 500 kg og sem eru hönnuð til að vera dregin af dráttarvél í flokki T5. 

 
B. Skilgreining á gerðum ökutækja  
 

1. Drá t t a rvé la r  á  h jó lum: 
 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 
 

„gerð“: dráttarvélar í sama flokki sem eru ekki frábrugðnar með tilliti til a.m.k. eftirfarandi grunnatriða: 
 
— framleiðanda, 
 
— gerðarheitis framleiðanda, 
 
— grunneiginleika í byggingu og hönnun: 

 
— undirvagna með miðbita/undirvagna með langbitum/liðskiptra undirvagna (augljós grundvallar-

mismunur), 
 
— hreyfils (brunahreyfill/rafmagnshreyfill/blandaður), 
 
— ása (fjöldi), 
 

„afbrigði“: dráttarvélar sömu gerðar sem eru ekki frábrugðnar með tilliti til a.m.k. eftirfarandi grunnatriða: 
 
— hreyfils: 
 

— vinnsluháttar, 
 
— fjölda og fyrirkomulags strokka, 
 
— mismunar á afli sem er mest 30% (mesta afl sé ekki meira en 1,3 sinnum minnsta afl), 
 
— mismunar á sprengirými sem er mest 20% (hæsta tala sé ekki hærri en 1,2 sinnum lægsta tala), 

 
— aflása (fjöldi, staðsetning, samtenging), 
 
— stýriása (fjöldi og staðsetning), 
 
— mismunar á hámarksmassa með hleðslu sem er mest 10%, 
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— gírskiptingar (gerð), 
 
— veltigrindar, 
 
— hemlaðra ása (fjöldi), 
 
,,útfærsla“ afbrigðis: dráttarvélar sem eru samsetning af atriðum sem fram koma í upplýsingasafni í samræmi 
við I. viðauka.. 
 

2. Be l tad rá t t a rvé la r :  sama og fyrir dráttarvélar á hjólum. 
 
3. E f t i rvagnar :  
 

„Gerð“: eftirvagnar úr sama flokki sem eru ekki frábrugðnir með tilliti til a.m.k. eftirfarandi grunnatriða: 
 
— framleiðanda, 
 
— gerðarheitis framleiðanda, 
 
— grunneiginleika í byggingu og hönnun, 
 
— undirvagna með miðbita/undirvagna með langbitum/liðskiptra undirvagna (augljós grundvallar-

mismunur), 
 
— ása (fjöldi), 
 
„afbrigði“: eftirvagnar sömu gerðar sem eru ekki frábrugðnir með tilliti til a.m.k. eftirfarandi atriða: 
 
— stýriása (fjöldi, staðsetning, samtenging), 
 
— mismunar á hámarksmassa með hleðslu sem er mest 10%, 
 
— hemlaðra ása (fjöldi). 
 

4. Ú tsk ip tan leg  d reg in  tæk i : sama og fyrir eftirvagna. 
 
 

KAFLI B 
 

Skrá yfir kröfur vegna EB-gerðarviðurkenningar ökutækis 
 
 

I. hluti 
 

Skrá yfir sértilskipanir 
 

Gildissvið 
(sjá 1. viðbæti varðandi T4 og 

C4) Nr. Viðfangsefni Grunntilskipanir og 
viðaukar Stjtíð. EB L 

T1 T2 T3 T5 C R S 

1.1. Hámarksmassi með hleðslu 74/151/EBE I 84, 28.3.1974, bls. 25 X X X X (X) (X) (X)

1.2. Skráningarmerki 74/151/EBE II — X X X X I (X) (X)

1.3. Eldsneytisgeymir 74/151/EBE III — X X X X I — —

1.4. Massar þyngdarklossa 74/151/EBE IV — X X  (X) I — —

1.5. Hljóðmerkjabúnaður 74/151/EBE V — X X X X I — —
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Gildissvið 
(sjá 1. viðbæti varðandi T4 og 

C4 ) Nr. Viðfangsefni Grunntilskipanir og 
viðaukar Stjtíð. EB L 

T1 T2 T3 T5 C R S 

1.6. Hljóðstig (ytra) 74/151/EBE VI — X X X (X) 1 — —

2.1. Hámarkshraði 74/152/EBE 

1. mgr. 
viðaukans 

84, 28.3.1974, bls. 33 X X X (X) 1 — —

2.2. Hleðslupallar 74/152/EBE 

2. mgr. 
viðaukans 

— X X X (X) 1 — —

3.1. Baksýnisspeglar 74/346/EBE 191, 15.7.1974, bls. 1 X X  (X) 1 — —

4.1. Sjónsvið og framrúðuþurrkur 74/347/EBE 191, 15.7.1974, bls. 5 X X X (X) 1 — —

5.1. Stýrisbúnaður 75/321/EBE 147, 9.6.1975, bls. 24 X X X (X) (X) — —

6.1. Rafsegulsviðssamhæfi 75/322/EBE 147, 9.6.1975, bls. 28 X X X X 1 — —

7.1. Hemlabúnaður 76/432/EBE 122, 8.5.1976, bls. 1 X X X — (X) (X) (X)

 71/320/EBE 202, 6.9.1971, bls. 37 — — — X — — —

8.1. Farþegasæti 76/763/EBE 262, 27.9.1976, bls. 135 X — X (X) 1 — —

9.1. Hljóðstig (innra) 77/311/EBE 105, 28.4.1977, bls. 1 X X X (X) I — —

10.1. Veltigrindur 77/536/EBE 220, 29.8.1977, bls. 1 X — — (X) (X) — —

12.1. Ökumannssæti 78/764/EBE 255, 18.9.1978, bls. 1 X X X (X) (X) — —

13.1. Uppsetning ljósabúnaðar 78/933/EBE 325, 20.11.1978, bls. 16 X X X (X) 1 (X) (X)

14.1. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður 79/532/EBE 145, 13.6.1979, bls. 16 X X X X X (X) (X)

15.1. Tengi- og bakkbúnaður 79/533/EBE 145, 13.6.1979, bls. 20 X X X (X) 1 — —

16.1. Veltigrindur 
(kyrrstöðuprófanir) 

79/622/EBE 179, 17.7.1979, bls. 1 X — — (X) 1 — —

17.1. Athafnarými, aðgangur að 
ökumannssæti 

80/720/EBE 194, 28.7.1980, bls. 1 X — X (X) 1 — —

18.1. Aflúttök 86/297/EBE 186, 8.7.1986, bls. 19 X X X (X) 1 — —

19.1. Aftanásettar veltigrindur 
(dráttarvélar með lítilli 
sporvídd) 

86/298/EBE 186, 8.7.1986, bls. 26 — X — (X) 1 — —
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Gildissvið 
(sjá 1. viðbæti varðandi T4 og 

C4) Nr. Viðfangsefni Grunntilskipanir og 
viðaukar Stjtíð. EB L 

T1 T2 T3 T5 C R S 

20.1. Uppsetning stjórntækja 86/415/EBE 240, 26.8.1986, bls. 1 X X X (X) I — —

21.1. Framanásettar veltigrindur 
(dráttarvélar með lítilli sporvídd) 

87/402/EBE 220, 8.8.1987, bls. 1 — X — (X) I — —

22.1. Mál og massi eftirvagns 89/173/EBE I 67, 10.3.1989, bls. 1 X X X (X) I (X) (X)

22.2. Rúður 89/173/EBE III — X X X — I — —

 92/22/EBE 129, 14.5.1992, bls. 11 — — — X — — —

22.3. Hraðaráður 89/173/EBE II, 
1 

— X X X (X) I — —

22.4. Verndun aflrásaríhluta 89/173/EBE II, 
2 

— X X X (X) I — —

22.5. Véltengi 89/173/EBE IV — X X X (X) I (X) (X)

22.6. Lögboðin merkiplata 89/173/EBE V — X X X (X) I (X) (X)

22.7. Hemlatengi eftirvagns 89/173/EBE VI — X X X (X) I (X) (X)

23.1. Mengandi útblástur 2000/25/EB 173, 12.7.2000, bls. 1 X X X X X — —

24.1. Hjólbarðar (1) [..../../EB] — X X X X — (X) (X)

25.1. Stöðugleiki (1) [..../../EB] — — — — SD — — —

26.1. Festipunktar öryggisbeltis 76/115/EBE 24, 30.1.1976, bls. 6 X X X X X — —

27.1. Öryggisbelti 77/541/EBE 220, 29.8.1977, bls. 95 — — — X — — —

28.1. Bakkskipting og hraðamælir 75/443/EBE 196, 26.7.1975, bls. 1 — — — X — — —

29.1. Hjólhlífar- og aurhlífabúnaður 91/226/EBE 103, 23.4.1991, bls. 5 — — — X — (X) —

30.1. Hraðatakmörkunarbúnaður 92/24/EBE 129, 14.5.1992, bls. 154 — — — X — — —

31.1. Undirakstursvörn að aftan (1) [../../EB] — — — — — — SD —

32.1. Hliðarvörn 89/297/EBE 124, 5.5.1989 — — — X — (X) —
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Skýring: 
 
X = gildir eins og hún stendur 
 
(X) = gildir með áorðnum breytingum ()) 
 
SD = sértilskipun 
 
— = á ekki við 
 
I = sama og T í samræmi við flokkinn 
 
(1) Meðan tilskipanir um hjólbarða, stöðugleika og undirakstursvörn að aftan hafa ekki verið samþykktar kemur það að

sértilskipanir um þetta séu ekki fyrir hendi ekki í veg fyrir að veitt sé heildargerðarviðurkenning fyrir ökutæki. 
(2) Til að hægt sé að veita EB-gerðarviðurkenningu verður að fjarlægja svigana. 
 

II. hluti A 
 
Eftirfarandi tafla sýnir hvaða sértilskipanir varðandi „vélknúin ökutæki“ (í nýjustu gildandi útgáfu á degi EB-gerðar-
viðurkenningar) má nota í stað samsvarandi sértilskipana varðandi „dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt“. 
 

Númer gefið í töflunni í I. hluta 
(sértilskipanir) 

Númer 
grunntilskipunarinnar 

um „vélknúin 
ökutæki“ 

Stjtíð. EB L 

1.5. Hljóðmerkjabúnaður 70/388/EBE 176, 10.8.1970, bls. 12 

1.6. (Ytra) hljóðstig 70/157/EBE 42, 23.2.1970, bls. 16 

4.1. Sjónsvið og framrúðuþurrkur 77/649/EBE 284, 10.10.1978, bls. 11 

5.1. Stýrisbúnaður 70/311/EBE 133, 18.6.1970, bls. 10 

6.1. Deyfing rafsegultruflana 72/245/EBE 152, 6.7.1972, bls. 15 

7.1. Hemlabúnaður 71/320/EBE 202, 6.9.1971, bls. 37 

14.1. Glitaugu að aftan 76/757/EBE 262, 27.9.1976, bls. 32 

14.1. Ljósker að aftan 76/758/EBE 262, 27.9.1976, bls. 54 

14.1. Stefnuljós 76/759/EBE 262, 27.9.1976, bls. 71 

14.1. Lýsing við númeraplötu 76/760/EBE 262, 27.9.1976, bls. 85 

14.1. Aðalljósker 76/761/EBE 262, 27.9.1976, bls. 96 

14.1. Lágljósker 76/761/EBE — 

14.1. Þokuljósker að framan 76/762/EBE 262, 27.9.1976, bls. 122 

14.1. Þokuljósker að aftan 77/538/EBE 220, 29.8.1977, bls. 60 

14.1. Bakkljósker 77/539/EBE 220, 29.8.1977, bls. 72 

22.2. Rúður úr öryggisgleri 92/22/EBE 129, 14.5.1992, bls. 11 

23.1. Mengandi útblástur 88/77/EBE 36, 9.2.1988, bls. 33 
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II. hluti B 
 
Eftirfarandi reglugerðir, sem eru úr viðaukanum við endurskoðaða samninginn frá 1958 og Bandalagið, sem 
samningsaðili að fyrrnefndum samningi á degi EB-gerðarviðurkenningar, viðurkennir í nýjustu útgáfu þeirra í 
samræmi við samsvarandi sértilskipanir af, má nota í stað samsvarandi sértilskipana um „landbúnaðardráttarvélar“ og 
um „vélknúin ökutæki“ í töflunni í II. hluta A. 
 

Númer gefið í töflunni í I. hluta (sértilskipun) Númer reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu 

1.5. Hljóðmerkjabúnaður R 28 

1.6. (Ytra) hljóðstig R 51 

4.1. Sjónsvið og framrúðuþurrkur R 71 

5.1. Stýrisbúnaður R 79 

6.1. Deyfing rafsegultruflana R 10 

7.1. Hemlabúnaður R 13 

13.1. Ljósabúnaður R 86(*) 

14.1. Glitaugu að aftan R 3 

14.1. Ljósker að aftan R 7 

14.1. Stefnuljós R 6 

14.1. Lýsing við númeraplötu R 4 

14.1. Aðalljósker R 1— R 8— R 20 —R 98 

14.1. Lágljósker R 1— R 8— R 20 —R 98 

14.1. Þokuljósker að framan R 19 

14.1. Þokuljósker að aftan R 38 

14.1. Bakkljósker R 23 

22.2. Rúður úr öryggisgleri R 43 (**) 

23.1. Mengandi útblástur R 49/R 96 (***) 

(*) Einungis fyrir búnaðinn sem um getur í samsvarandi tilskipun. 
(**) Að undanskildum framrúðum úr öryggisgleri. 

(***) Einungis að því er varðar þrepin sem um getur í samsvarandi tilskipun. 
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II. hluti C 
 

Samsvörun við staðlaðar reglur Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) 
 
Heimilt er að nota prófunarskýrslurnar (fullgerðar) sem samsvara reglum Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
(OECD), sem tilgreindar eru hér á eftir, í stað prófunarskýrslna sem gerðar eru í samræmi við samsvarandi 
sértilskipanir. 
 

Númer gefið í töflunni í I. hluta 
(sértilskipanir) Viðfangsefni 

Reglur Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar 

(OECD) (*) 

10.1. 77/536/EBE Opinberar prófanir á veltigrindum á dráttarvélum fyrir land-
búnað eða skógrækt (hreyfiprófun) 

Regla 3 

16.1. 79/622/EBE Opinberar prófanir á veltigrindum á dráttarvélum fyrir land-
búnað eða skógrækt (kyrrstöðuprófun) 

Regla 4 

19.1. 86/298/EBE Opinberar prófanir á aftanásettum veltigrindum fyrir dráttar-
vélar fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með lítilli 
sporvídd 

Regla 7 

21.1. 87/402/EBE Opinberar prófanir á framanásettum veltigrindum fyrir 
dráttarvélar fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með lítilli 
sporvídd 

Regla 6 

 SD Opinberar prófanir á veltigrindum á beltadráttarvélum fyrir 
landbúnað eða skógrækt 

Regla 8 

(*) Ákvörðun C(2000) 59/lokagerð, breytt með C(2001) 15, C(2001) 267 og C(2002) 17 
SD: verður fjallað um í sértilskipun 
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1. viðbætir 
 
 
 

I. HLUTI 
 
 

SKILGREINING Á ÖKUTÆKJUM TIL SÉRSTAKRA NOTA OG SKRÁ YFIR KRÖFUR VEGNA EB-
GERÐARVIÐURKENNINGAR ÖKUTÆKIS 

 
Eftirfarandi ökutæki eru til sérstakra nota við sérstakar aðstæður: 
 
 
1. T4 - dráttarvélar 
 
 
1.1. T4 . 1 Drá t t a rvé la r  með  mik i l l i  f r íhæð  
 

Dráttarvélar hannaðar til vinnu við hávaxnar nytjaplöntur, t.d. vínvið. Þær eru með upphækkuðum undirvagni eða 
hluta undirvagns þannig að þeim má aka meðfram röðum nytjaplantnanna svo að ein eða fleiri röð séu milli 
vinstri og hægri hjóla. Slíkar dráttarvélar eru ætlaðar til að bera eða knýja tæki sem festa má framan á, á milli 
ásanna, að aftan eða á pall. Þegar dráttarvélin er í vinnustöðu er fríhæð yfir jörðu hornrétt á raðir nytjaplantnanna 
meiri en 1 000 mm. Þegar hæð þyngdarpunktar dráttarvélarinnar (*) (mæld miðað við jörðu með þeim hjólbörðum 
sem venjulega eru notaðir), deilt með meðaltali lágmarksbeltabreiddar allra ása, er meiri en 0,90 má 
hámarkshönnunarhraði ekki vera umfram 30 km/klst. 

 
 
1.2. T4 . 2  Mjög  b re iðar  d rá t t a rvé la r  
 

Dráttarvélar sem einkennast af miklu umfangi, einkum ætlaðar til að vinna stór svæði ræktanlegs lands. 
 
1.3. T4 . 3  Drá t ta rvé la r  með  l í t i l l i  f r íhæð  
 

Fjórhjóladrifnar dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt með útskiptanlegum búnaði, sem ætlaður er til nota í 
landbúnaði eða við skógrækt og einkennast af grind með einu eða fleiri aflúttökum og með tæknilega leyfilegan 
massa sem er ekki meiri en 10 tonn og þar sem hlutfallið milli þessa massa og massa ökutækisins án hleðslu 
tilbúins til aksturs er minna en 2,5. Enn fremur er hæð þyngdarpunktar þessara dráttarvéla (*) (mæld miðað við 
jörðu með þeim hjólbörðum sem venjulega eru notaðir) minni en 850 mm frá jörðu. 

 
 
2. Flokkur C4 
 

C4.1: Beltadráttavélar með mikilli fríhæð: skilgreindar hliðstætt við flokk T4.1.  
 
 

II. HLUTI 
 

GILDISSVIÐ SÉRTILSKIPANA AÐ ÞVÍ ER VARÐAR ÖKUTÆKI TIL SÉRSTAKRA NOTA 
 

Gildissvið 
Nr. Viðfangsefni Grunntilskipanir og 

viðaukar 
T4.1 T4.2 T4.3 C4.1 

1.1. Hámarksmassi með hleðslu 74/151/EBE I X X X X 

1.2. Skráningarmerki 74/151/EBE II (X) (X) X (X) 

1.3. Eldsneytisgeymir 74/151/EBE III X X X X 

 
 
 
(*)   Í samræmi við ISO staðal 789-6: 1982. 
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Gildissvið 
Nr. Viðfangsefni Grunntilskipanir og 

viðaukar 
T4.1 T4.2 T4.3 C4.1 

1.4. Massar þyngdarklossa 74/151/EBE IV X X X X 

1.5. Hljóðmerkjabúnaður 74/151/EBE V X X X X 

1.6. Hljóðstig (ytra) 74/151/EBE VI (X) (X) X (X) 

2.1. Hámarkshraði 74/152/EBE 
1. mgr. 
viðaukans 

X X X X 

2.2. Hleðslupallar 74/152/EBE 
2. mgr. 
viðaukans 

(X) X (X) (X) 

3.1. Baksýnisspeglar 74/346/EBE (X) X X (X) 

4.1. Sjónsvið og framrúðuþurrkur 74/347/EBE (X) (X) X (X) 

5.1. Stýrisbúnaður 75/321/EBE X X X SD 

6.1. Rafsegultruflanir 75/322/EBE X X X X 

7.1. Hemlabúnaður 76/432/EBE (X) X X (X) 

8.1. Farþegasæti 76/763/EBE X X X X 

9.1. Hljóðstig (innra) 77/311/EBE (X) X X (X) 

10.1. Veltigrindur 77/536/EBE SD X X SD 

12.1. Ökumannssæti 78/764/EBE (X) X X (X) 

13.1. Ljósabúnaður 78/933/EBE (X) (X) X (X) 

14.1. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður 79/532/ EBE X X X X 

15.1. Tengi- og bakkbúnaður 79/533/EBE (X) X X (X) 

16.1. Veltigrindur (kyrrstöðuprófanir) 79/622/EBE SD X X SD 

17.1. Athafnarými, aðgangur að ökumannssæti 80/720/EBE (X) (X) (X) (X) 

18.1. Aflúttök 86/297/EBE X X X X 

19.1. Aftanásettar veltigrindur (dráttarvélar með lítilli 
sporvídd) 

86/298/EBE — — — — 

20.1. Uppsetning stjórntækja 86/415/EBE X X X X 
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Gildissvið 
Nr. Viðfangsefni Grunntilskipanir og 

viðaukar 
T4.1 T4.2 T4.3 C4.1 

21.1. Framanásettar veltigrindur (dráttarvélar með lítilli 
sporvídd) 

87/402/EBE — — — — 

22.1. Mál og massi eftirvagns 89/173/EBE I (X) X X (X) 

22.2. Rúður 89/173/EBE III X X X X 

22.3. Hraðaráður 89/173/EBE II, 1 X X X X 

22.4. Verndun aflrásaríhluta 89/173/EBE II, 2 (X) X X (X) 

22.5. Véltengi 89/173/EBE IV X (X) X X 

22.6. Skráningarmerki 89/173/EBE V X X X X 

22.7. Hemlatengi eftirvagns 89/173/EBE VI X (X) X X 

23.1. Mengandi útblástur 2000/25/EB X X X X 

24.1. Hjólbarðar (1) [.../.../EB] SD SD SD — 

25.1. Stöðugleiki (1) [.../.../EB] SD — — SD 

Skýring:  
X = gildir eins og hún stendur 
(X) = gildir með áorðnum breytingum (2) 
SD = útheimtir sértilskipun 
— = á ekki við 

(1) Meðan tilskipanir um hjólbarða og stöðugleika hafa ekki verið samþykktar kemur það að sértilskipanir um þetta séu ekki fyrir 
hendi ekki í veg fyrir að veitt sé heildargerðarviðurkenning fyrir ökutæki. 

(2) Til að hægt sé að veita EB-gerðarviðurkenningu verður að fjarlægja svigana. 
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2. viðbætir 
 
 

AÐFERÐ SEM FYLGJA SKAL VIÐ EB-GERÐARVIÐURKENNINGU ÖKUTÆKIS 
 
1. Vegna umsóknar sem lögð er fram skv. 3. gr. (í samræmi við fyrirmynd B í I. viðauka) skal EB-gerðarviðurkenn-

ingaryfirvaldið: 
 

a) kanna hvort EB-gerðarviðurkenningar íhluta og EB-gerðarviðurkenningar, sem gefnar eru út samkvæmt 
sértilskipunum, séu í gildi og skulu sjá til þess að hvers konar prófanir og athuganir, sem krafist er samkvæmt 
sértilskipunum og falla ekki undir slíkar viðurkenningar, fari fram, 

 
b) ganga úr skugga um, með hliðsjón af upplýsingaskjölum, að ökutækjaforskrift(-ir) og gögn í I. hluta 

upplýsingaskjals um ökutækið séu innifalin í gögnum, í upplýsingasöfnum eða viðurkenningarskýrslum fyrir 
viðkomandi sértilskipanaviðurkenningar og, í þeim tilvikum þegar númer liðar í I. hluta upplýsingaskjalsins 
er ekki innifalið í upplýsingasafni einhverrar sértilskipananna, skal staðfesta að viðkomandi hluti eða eigin-
leikar séu í samræmi við upplýsingar í upplýsingamöppunni, 

 
c) framkvæma sjálft eða láta framkvæma á völdu sýnishorni af ökutækjum af þeirri gerð sem viðurkenna skal 

skoðanir á ökutækjahlutum og -kerfum í því skyni að sannprófa að ökutækið/ökutækin sé/séu smíðuð í 
samræmi við tilskilin gögn sem sett eru fram í staðfesta upplýsingasafninu varðandi allar sértilskipana-
viðurkenningar, 

 
d) framkvæma sjálft eða láta framkvæma, eftir því sem við á, viðeigandi athuganir á uppsetningu aðskilinna 

tæknieininga. 
 
2. Fjöldi ökutækja, sem skoðaður er í samræmi við c-lið 1. liðar, skal vera nægilegur til að hægt sé að láta fara fram 

eðlilega athugun á mismunandi samsetningum sem viðurkenna skal í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir: 
 

— hreyfil 
 
— gírkassa 
 
— aflása (fjöldi, staðsetning, samtenging) 
 
— stýriása (fjöldi og staðsetning) 
 
— hemlaða ása (fjöldi) 
 
— veltigrind. 

 
3. Vegna umsóknar, sem lögð er fram skv. 3. gr. (í samræmi við fyrirmynd A í I. viðauka), skal EB-gerðarviður-

kenningaryfirvaldið: 
 

a) sjá til þess að nauðsynlegar prófanir og athuganir, sem krafist er samkvæmt sértilskipunum, fari fram, 
 

b) sannprófa að ökutækið sé í samræmi við upplýsingar í upplýsingamöppu og að það uppfylli tæknilegar kröfur 
allra viðeigandi sértilskipana, 

 
c) framkvæma sjálft eða láta framkvæma, eftir því sem við á, viðeigandi athuganir á uppsetningu aðskilinna 

tæknieininga. 
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KAFLI C 
 

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ FYRIR ÖKUTÆKI 
 
 

FYRIRMYND: (Hámarksstærð: A4 (210 x 297mm) eða mappa í stærðinni A4) 
 
 

I. HLUTI 
 
Blaðsíða 1 
 

Stimpill EB-gerðarviðurkenningar 

 
Tilkynning varðandi: 
 
— viðurkenningu (1) 
— rýmkun viðurkenningar (1) 
— synjun viðurkenningar (1) 
— afturköllun viðurkenningar (1) á gerð 

— fullbúins ökutækis (1) 
— ökutækis sem er fullbúið í áföngum (1) 
— ófullbúins ökutækis (1) 
— ökutækis með fullbúnum og 

ófullbúnum afbrigðum (1) 
— ökutækja með afbrigðum, fullbúnum í 

áföngum og ófullbúnum (1) 
 
skv. tilskipun 2003/37/EB, eins og henni var síðast breytt með tilskipun ... /... /EB 
 
EB-gerðarviðurkenningarnúmer: ..................................................................................................................................... 
 
Ástæða fyrir rýmkun: ....................................................................................................................................................... 
 
 
0. ALMENNT 
0.1. Tegund(-ir) (skráð af framleiðanda): ............................................................................................................ 
0.2. Gerð (tilgreina skal öll afbrigði og útfærslur): .............................................................................................. 
0.2.1. Viðskiptaheiti (2) (eftir því sem við á): ......................................................................................................... 
0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu: ....................................................................................................... 
0.3.1. Auðkennisspjald framleiðanda (staðsetning og aðferð við að festa á): ......................................................... 
0.3.2. Verksmiðjunúmer (staðsetning): .................................................................................................................. 
0.4. Ökutækjaflokkur (3): .................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Strikið út það sem á ekki við. 
(2) Ef þessar upplýsingar liggja ekki fyrir þegar gerðarviðurkenning fer fram verður að fylla þær inn á síðasta þrepi áður en 

ökutækið er sett á markað. 
(3) Eins og hann er skilgreindur í kafla A í II. viðauka við tilskipun 2003/37/EB. 
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Blaðsíða 2 
 
 
0.5. Heiti og póstfang framleiðanda fullbúins ökutækis (1): ................................................................................ 

Heiti og póstfang framleiðanda grunnökutækis (1): ...................................................................................... 
Heiti og póstfang framleiðanda á síðasta þrepi ófullbúins ökutækis (1): ...................................................... 
Heiti og póstfang framleiðanda ökutækis sem er fullbúið í áföngum (1): ..................................................... 

0.8. Heiti og póstfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ....................................................................... 
 
Ég undirrituð/undirritaður votta hér með að lýsing framleiðanda í meðfylgjandi upplýsingaskjali um 
ökutækið/ökutækin, sem lýst er hér að framan, er rétt (EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldið hefur valið 
sýnishorn af hverju ökutæki og framleiðandi hefur lagt það fram sem frumgerð(-ir) ökutækjagerðarinnar) 
og að meðfylgjandi prófunarniðurstöður eiga við um ökutækjagerðina. 

1. Að því er varðar fullbúin ökutæki/afbrigði og þau sem eru fullbúin í áföngum (1): 
Ökutækjagerðin uppfyllir/uppfyllir ekki (1) kröfur allra viðeigandi sértilskipana. 

2. Að því er varðar ófullbúin ökutæki (1): 
Ökutækjagerðin uppfyllir/uppfyllir ekki (1) kröfur allra viðeigandi sértilskipana sem eru tilgreindar í 
töflunni á bls. 3. 

3. EB-gerðarviðurkenning er veitt/synjað er um EB-gerðarviðurkenningu/EB-gerðarviðurkenning er 
afturkölluð (1). 

4. EB-gerðarviðurkenning er veitt skv. 11. gr. tilskipunar 2003/37/EB og gildir hún til: 
......................................................................................................................................... dags./mán./ár. 

 
......................................................................................   ...................................................................................... 

(Staður)               (Dagsetning) 
 
 

............................................................................................ 
(Undirskrift) 

 
Viðaukar Upplýsingamappa (þ.m.t. II. og III. hluti (ef við á) fyrirmyndar B að upplýsingaskjali). 
 
Niðurstöður prófana 
 
Nafn eða nöfn og sýnishorn af undirskrift þess eða þeirra sem hafa heimild til að skrifa undir samræmisvottorð og yfirlýsing um 
starfssvið viðkomandi innan fyrirtækisins. 
 
Ath.: Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir gerðarviðurkenningu skv. 9.-11. gr. tilskipunar 2003/37/EB skal hún ekki hafa fyrirsögnina 

,,EB-gerðarviðurkenningarvottorð fyrir ökutæki“ nema í því tilviki sem um getur í 11. gr. þar sem framkvæmdastjórnin hefur 
samþykkt skýrsluna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Strikið út það sem á ekki við. 
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Blaðsíða 3 
 
Þegar um er að ræða ökutæki eða afbrigði sem eru ófullbúin eða fullbúin í áföngum byggist þessi EB-gerðarviður-
kenning á EB-gerðarviðurkenningu(-m) eftirfarandi ófullbúinna ökutækja: 
 
 
1 .  þ rep :  Framleiðandi grunnökutækis: 

— EB-gerðarviðurkenningarnúmer: ........................................................................................................ 

— Dagsetning: ........................................................................................................................................ 

— Afbrigði sem um er að ræða: .............................................................................................................. 

2 .  þ rep :  Framleiðandi: 

— EB-gerðarviðurkenningarnúmer: ........................................................................................................ 

— Dagsetning: ........................................................................................................................................ 

— Afbrigði sem um er að ræða: .............................................................................................................. 

3 .  þ rep :  Framleiðandi: 

— EB-gerðarviðurkenningarnúmer: ........................................................................................................ 

— Dagsetning: ........................................................................................................................................ 

— Afbrigði sem um er að ræða: .............................................................................................................. 
 
Ef EB-gerðarviðurkenning tekur til eins eða fleiri ófullbúinna afbrigða skal telja upp þau afbrigði sem eru fullbúin eða 
fullbúin í áföngum: .......................................................................................................................................................... 
 
Skrá yfir kröfur sem gilda um gerðir ófullbúinna ökutækja eða afbrigða sem hafa verið gerðarviðurkennd. 
 
(Eftir því sem við á, með tilliti til gildissviðs og síðustu breytinga á hverri sértilskipananna sem tilgreindar eru hér á 
eftir). 
 

Liður Viðfangsefni Tilskipun Síðast breytt Afbrigði sem um er að 
ræða 
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Blaðsíða 4 
 
Ef um er að ræða EB-gerðarviðurkenningu ökutækis til sérstakra nota eða EB-gerðarviðurkenningu sem veitt er skv. 
11. gr. tilskipunar 2003/37/EB skal telja upp undanþágur sem eru veittar eða sérstakar ráðstafanir sem gripið er til. 
 

Liður Viðfangsefni Tegund EB-gerðarviðurkenningar og 
eðli undanþágna 

Afbrigði sem um er að 
ræða 
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II. HLUTI 
 

PRÓFUNARNIÐURSTÖÐUR 
 

(skulu útfylltar af EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldinu og fylgja EB-gerðarviðurkenningarvottorði dráttar-
vélarinnar) 

 

1. Niðurstöður hljóðstigsprófana (ytri) 

 

Númer grunntilskipunar og nýjustu breytingar sem gildir um EB-gerðarviðurkenningu. Tilgreinið hvaða áfanga 
um er að ræða ef tilskipun kemur til framkvæmda í tveimur eða fleiri áföngum: ...................................................... 

 

Afbrigði/útfærsla: ............. ............. ............. 

Í akstri: ............. dB(A) ............. dB(A) ............. dB(A) 

Í kyrrstöðu: ............. dB(A) ............. dB(A) ............. dB(A) 

Snúningshraði hreyfils: ............. mín-1 ............. mín-1 ............. mín-1 

 

2. Niðurstöður prófana á losun útblásturs 

 

Númer grunntilskipunar og nýjustu breytingar sem gildir um EB-gerðarviðurkenningu. Tilgreinið hvaða áfanga 
um er að ræða ef tilskipun kemur til framkvæmda í tveimur eða fleiri áföngum: ...................................................... 

 

Afbrigði/útfærsla: ...................................................................................................................................................... 

 

a. N iður s töður  

 

CO ............. g/kWh ............. g/kWh ............. g/kWh 

HC ............. g/kWh ............. g/kWh ............. g/kWh 

NOx ............. g/kWh ............. g/kWh ............. g/kWh 

Agnir ............. g/kWh ............. g/kWh ............. g/kWh 

Reykur ............. m-1 ............. m-1 ............. m-1 

 

b. N iður s töður  (*) 
 

CO ............. g/kWh ............. g/kWh ............. g/kWh 

NOx ............. g/kWh ............. g/kWh ............. g/kWh 

NMHC ............. g/kWh ............. g/kWh ............. g/kWh 

CH4 ............. g/kWh ............. g/kWh ............. g/kWh 

Agnir ............. g/kWh ............. g/kWh ............. g/kWh 

 
 

 
(*)   Ef við á. 
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3. Hljóðstig fyrir ökumenn 
 

Númer grunntilskipunar og nýjustu breytingar sem gilda um EB-gerðarviðurkenningu. Tilgreinið hvaða áfanga 
um er að ræða ef tilskipun kemur til framkvæmda í tveimur eða fleiri áföngum: ...................................................... 
 

Afbrigði/útfærsla: ............. ............. ............. 

 ............. dB(A) ............. dB(A) ............. dB(A) 

Prófunaraðferð sem er 
notuð (I. eða II. viðauki 
við tilskipun ráðsins 
77/311/EBE) — — — 
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1. viðbætir 
 

NÚMERAKERFI FYRIR EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ 
 
EB-gerðarviðurkenningarvottorð skulu númeruð í samræmi við aðferðina sem lýst er hér á eftir. 
 
1. Viðurkenningarnúmerið samanstendur af fjórum hlutum vegna viðurkenningar á fullbúnum ökutækjum og fimm 

hlutum vegna viðurkenningar á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum, í samræmi við kröfurnar sem 
settar eru fram hér á eftir. Íhlutir og aðskildar tæknieiningar skulu merkt í samræmi við viðkomandi sértilskipanir. 
Í öllum tilvikum skal aðskilja þættina með stjörnu. 
 
— 1. þáttur: Lágstafurinn ,,e“ og þar á eftir komi auðkennandi númer aðildarríkisins sem veitti gerðarviðurkenn-

inguna: 
 

1 fyrir Þýskaland; 2 fyrir Frakkland; 3 fyrir Ítalíu; 4 fyrir Holland; 5 fyrir Svíþjóð; 6 fyrir Belgíu; 9 fyrir 
Spán; 11 fyrir Breska konungsríkið; 12 fyrir Austurríki; 13 fyrir Lúxemborg; 17 fyrir Finnland; 18 fyrir 
Danmörku; 21 fyrir Portúgal; 23 fyrir Grikkland; 24 fyrir Írland. 

 
— 2. þáttur: númer grunntilskipunar: ...................................................................................................................... 
 
— 3. þáttur: númer nýjustu breytingatilskipunar sem gildir um viðurkenninguna: .................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Þegar um er að ræða ökutækjaviðurkenningar er þetta nýjasta tilskipunin sem breytir grein eða greinum í 
tilskipun 2003/37/EB. 

Þegar um er að ræða viðurkenningar samkvæmt sértilskipunum er þetta nýjasta tilskipunin sem inniheldur 
sérákvæði sem kerfið, íhluturinn eða aðskilda tæknieiningin skal uppfylla. 

Ef tilskipun inniheldur mismunandi dagsetningar vegna gildistöku sem vísa til mismunandi tæknistaðla skal 
bæta við bókstaf. Þessi bókstafur auðkennir þá sérstöku, tæknilegu kröfu sem veiting viðurkenningarinnar er 
byggð á. 

— 4. þáttur: fjögurra stafa raðtala (með núllum fremst, eftir því sem við á) sem er grunnviðurkenningarnúmerið. 
Röðin hefst á 0001 við hverja grunntilskipun. 

 
— 5. þáttur: tveggja stafa raðtala (með núlli fremst ef við á) sem gefur til kynna rýmkunina. Röðin hefst á 00 við 

hvert grunnviðurkenningarnúmer. 
 
2. Ef ökutæki hefur hlotið viðurkenningu er 2. þætti sleppt. 
 
3. 5. þætti skal aðeins sleppa á lögboðinni/lögboðnum merkiplötu(-m). 
 
4. Dæmi um þriðju kerfisviðurkenningu (án rýmkunar enn sem komið er) sem var veitt í Frakklandi í sambandi við 

tilskipun 80/270/EBE: e 2*80/720*88/414*0003*00 
 

ef tilskipunin kemur til framkvæmda í tveimur áföngum, A og B. 
 
5. Dæmi um aðra rýmkun fjórðu ökutækjaviðurkenningar sem var veitt í Breska konungsríkinu: 

e 11*97/54*0004*02  
 

þar sem tilskipun 97/54/EB er nýjasta tilskipunin sem breytir greinum rammatilskipunarinnar. 
 
6. Dæmi um viðurkenningarnúmer sem er stimplað á lögboðna(-r) merkiplötu(-r) ökutækis: e 11*97/54*0004. 
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III. VIÐAUKI 
 

EB-SAMRÆMISVOTTORÐ 
 

I. HLUTI 
 

Sýnishorn 
 

(hámarksstærð: A4 (210 x 297 mm) eða mappa í stærðinni A4) 
 
(Vottorðið skal vera með bréfhaus framleiðandans og vera þannig að útilokað sé að falsa það. Í því skyni skal það 
prentað á pappír sem er varinn annaðhvort með litprentun eða vatnsmerki sem svarar til auðkennis framleiðanda). 
 

EB-SAMRÆMISVOTTORÐ 
 

fyrir fullbúin ökutæki/ökutæki sem eru fullbúin í áföngum (1) 
 
Blaðsíða 1 
 
Ég, undirrituð/undirritaður: .............................................................................................................................................. 

(Fullt nafn) 
 
votta hér með að eftirfarandi ökutæki: 
 
0.1. Tegund(-ir) (skráð af framleiðanda): ............................................................................................................ 
 
0.2. Gerð (tilgreinið öll afbrigði og útfærslur): .................................................................................................... 
 
0.2.1. Viðskiptaheiti (eftir því sem við á): .............................................................................................................. 
 
0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu: ....................................................................................................... 
 
0.3.1. Auðkennisspjald framleiðanda (staðsetning og aðferð við að festa á): ......................................................... 
 
0.3.2. Verksmiðjunúmer (staðsetning): .................................................................................................................. 
 
0.4. Ökutækjaflokkur: ......................................................................................................................................... 
 
0.5. Heiti og póstfang framleiðanda: ................................................................................................................... 
 
0.6. Staðsetning lögboðinna merkiplatna: ........................................................................................................... 
 

1. þrep: Grunnökutæki: 
 

— Framleiðandi: ......................................................................................................................................... 
 

— EB-gerðarviðurkenningarnúmer: ........................................................................................................... 
 

— Dagsetning: ............................................................................................................................................ 
 

2. þrep: 
 

— Framleiðandi: ......................................................................................................................................... 
 

— EB-gerðarviðurkenningarnúmer: ........................................................................................................... 
 

— Dagsetning: ............................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
(1)   Strikið út það sem á ekki við. 
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Blaðsíða 2 
 
Verksmiðjunúmer ökutækis: ............................................................................................................................................ 
 
Tölulegur auðkenniskóði eða alstafaauðkenniskóði: ........................................................................................................ 
 
samkvæmt gerð(-um) ökutækis, sem lýst er í viðurkenningunni/viðurkenningunum, samsvarar á allan hátt gerðinni 
sem lýst er í: 
 
— EB-gerðarviðurkenningarnúmeri: .............................................................................................................................. 
 
— Dagsetning: ………..… 
 
Leyfilegt er að skrá ökutækið til frambúðar, án þess að frekari viðurkenninga sé krafist, til hægri/vinstri umferðar (2). 
 
 
 
 
......................................................................................... 

(Staður) 
.........................................................................................

(Dagsetning) 
 

......................................................................................... 
(Undirskrift) 

.........................................................................................
(Staða) 

 
Fylgiskjal (eingöngu ef um er að ræða fjölþrepa gerðir ökutækja): samræmisvottorð fyrir hvert þrep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Strikið út það sem á ekki við. 
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Blaðsíða 3 
 

A — Fullbúnar dráttarvélar/dráttarvélar sem eru fullbúnar í áföngum (1) 
 
1. Almennir smíðaeiginleikar dráttarvélarinnar 
 
1.1. Fjöldi ása og hjóla (1): .................................................................................................................................. 

 
þar af eru: 
 

1.1.3 Aflásar: ......................................................................................................................................................... 
 
1.1.4. Hemlaðir ásar: .............................................................................................................................................. 
 
1.4. Snúningssæti ökumanns: já/nei (1) 
 
1.6. Dráttarvél hönnuð til hægri/vinstri umferðar (1) 
 
2. Massar og mál 
 
2.1.1. Massi/massar án hleðslu, tilbúnar til aksturs: 
 

— hámark: .................................................................................................................................................. 
 

— lágmark: ................................................................................................................................................. 
 
2.2.1. Hámarksmassi/-massar dráttarvélarinnar með hleðslu samkvæmt hjólbarðaforskrift: 
 
2.2.2. Dreifing þess/þeirra massa á ásana: .............................................................................................................. 
 
2.2.3.1. Massi/-massar og hjólbarðar: 
 

Ás nr. Hjólbarðar 
(mál) Burðargeta Tæknilega leyfilegur 

hámarksmassi á hvern ás 
Leyfilegt lóðrétt hámarksálag 

á tengipunktinn 

1     

     

2     

     

3     

     

     

     

 
 
2.3. Massar þyngdarklossa (heildarmassi, efni, fjöldi íhluta): ............................................................................. 
 
2.4. Tæknilega leyfilegur dráttarmassi: 
 
2.4.1. Tengivagn/útskiptanleg dregin tæki: …… kg 
 
2.4.2. Festivagn/útskiptanleg dregin tæki): …… kg 
 
 
 
 
 
(1)   Strikið út það sem á ekki við.  
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Blaðsíða 4 
 
2.4.3. Eftirvagn með miðlægum ási/útskiptanleg dregin tæki: ... kg 
 
2.4.4. Tæknilega leyfilegur heildarmassi/-massar samsetningarinnar dráttarvél-eftirvagn með tilliti til þess hvers 

konar hemlun eftirvagninn notar ... kg 
 
2.4.5. Hámarksmassi eftirvagnsins/útskiptanlega dregna tækisins sem má draga: ... kg 
 
2.4.6. Staðsetning tengipunkts 
 
2.4.6.1. Hæð tengipunkts frá jörðu: 
 
2.4.6.1.1. Hámark: ...… mm 
 
2.4.6.1.2. Lágmark: ...… mm 
 
2.4.6.2. Fjarlægð frá lóðréttu plani sem fer í gegnum áslínu afturáss: ...… mm 
 
2.5.    Hjólhaf: ...… mm (1) 
 
2.6. Hámarks- og lágmarkssporvídd ...…/...… mm (1) 
 
2.7.1. Lengd: ...… mm (1) 
 
2.7.2. Breidd: ...… mm (1) 
 
2.7.3. Hæð: ...… mm (1) 
 
3. Hreyfill 
 
3.1.1. Tegund: ........................................................................................................................................................ 
 
3.1.3. Gerðarauðkenni, staðsetning og aðferð við að festa á: ................................................................................. 
 
3.1.6. Vinnsluháttur: 
 

— hreyfill með neista/þjöppukveikju (2): ..................................................................................................... 
 

— hreyfill með beinni/óbeinni innsprautun (2): ............................................................................................ 
 

— tvígengis-/fjórgengishreyfill (2): .............................................................................................................. 
 
3.1.7. Eldsneyti: 
 

dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/annað (2) 
 
3.2.1.2. Gerð: ............................................................................................................................................................ 
 

EB-gerðarviðurkenningarnúmer: .................................................................................................................. 
 
3.2.1.6. Fjöldi strokka: .............................................................................................................................................. 
 
3.2.1.7. Sprengirými: ...… cm3 
 
3.6. Nafnafl hreyfils: .... kW við..... mín-1 (3) 
 
3.6.1. Valkvætt: afl við aflúttak ...… kW (3) við ...… mín-1 (nafnsnúningshraði afls við aflúttak) (í samræmi við 

1. eða 2. reglu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) eða ISO-staðal 789-1:1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Tilgreinið lágmarksgildi. 
(2) Strikið út það sem á ekki við. 
(3) Tilgreinið prófunaraðferð sem er notuð. 
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Blaðsíða 5 
 
4. Gírskipting 
 
4.5. Gírkassi 
 

Fjöldi gírhlutfalla: 
 

— fram á við: …… 
 
— aftur á bak: …… 

 
4.7. Reiknaður hámarkshönnunarhraði: ...… km/klst. 
 
4.7.1. Mældur hámarkshraði: ...… km/klst. 
 
7. Stýrisbúnaður 
 
7.1. Flokkur stýrisbúnaðar: handvirkur/aflstýrður/sjálfstýrður (1) 
 
8. Hemlun (stutt lýsing á hemlakerfinu): .......................................................................................................... 
 
8.11.4.1. Yfirþrýstingur við tengingu (ein leiðsla): ...… kPa 
 
8.11.4.2. Yfirþrýstingur við tengingu (tvær leiðslur): ...… kPa 
 
10. Veltigrindur, veðravörn, sæti, hleðslupallar. 
 
10.1. Grind/stýrishús (1) 

 
— Tegund(-ir): ................................................. ................................................... 

— EB-gerðarviðurkenningarmerki: ................................................. ................................................... 
 

10.1.3. Veltigjörð: 
 
—  að framan/aftan (1) 
 
— fellanleg/föst (1) 
 
— Tegund(-ir): ................................................. ................................................... 

— EB-gerðarviðurkenningarmerki: ................................................. ................................................... 
 
 

10.3.2. Farþegasæti: 
 

Fjöldi: ........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Strikið út það sem á ekki við. 
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Blaðsíða 6 
 
10.4. Hleðslupallur: 
 
10.4.1. Mál: ...… mm 
 
10.4.3. Tæknilega leyfilegt álag: ...… kg 
 
11. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður 
 
11.2. Valfrjáls búnaður .......................................................................................................................................... 
 
12. Ýmislegt 
 
12.2. Véltengi milli dráttarvélar og eftirvagns: 
 
12.2.1. Gerð(-ir): .......................................... .......................................... 

12.2.2. Tegund(-ir): .......................................... .......................................... 

12.2.3. EB-gerðarviðurkenningarmerki: .......................................... .......................................... 

12.2.4. Lárétt hámarksálag (kg): .......................................... .......................................... 

 Lóðrétt hámarksálag (kg) (eftir því 
sem við á): 

.......................................... .......................................... 

 
 

12.3. Vökvalyfta: þriggja punkta tenging: já/nei (1) 
 

13. Ytra hljóðstig 
 
Númer grunntilskipunar og nýjustu breytingar sem gildir um EB-gerðarviðurkenningu. Tilgreinið hvaða 
áfanga um er að ræða ef tilskipun kemur til framkvæmda í tveimur eða fleiri áföngum: ............................. 
 

13.1. í kyrrstöðu: ...… dB(A) 
 

13.2. í akstri: ...… dB(A) 
 

14. Hljóðstig fyrir ökumenn (2) 
 
Númer grunntilskipunar og nýjustu breytingar sem gilda um EB-gerðarviðurkenningu. Tilgreinið hvaða 
áfanga um er að ræða ef tilskipun kemur til framkvæmda í tveimur eða fleiri áföngum: ...… dB(A) 
 

15. Losun með útblæstri (3): 
 
Númer grunntilskipunar og nýjustu breytingar sem gilda um EB-gerðarviðurkenningu. Tilgreinið hvaða 
áfanga um er að ræða ef tilskipun kemur til framkvæmda í tveimur eða fleiri áföngum: ............................. 

 
15.1. Niðurstöður prófana 

 
CO: ......... g/kWh HC: ......... g/kWh NOx: ......... g/kWh 

Agnir: ......... g/kWh Reykur (x): ......... m-1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Strikið út það sem á ekki við. 
(2) Tilgreinið prófunaraðferð sem er notuð. 
(3) Tilgreinið lágmarksgildi. 
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15.2. Niðurstöður prófana (*) 
 

CO: ......... g/kWh NOx: ......... g/kWh NMHC: ......... g/kWh 

CH4: …… g/kWh Agnir: ......... g/kWh  
 
 

16. Gjaldskylda á grundvelli hestafla eða gjald flokkur/flokkar  
 

— Ítalía: ..................................... 
— Belgía: ................................... 
— Danmörk: ............................... 
— Breska konungsríkið: ...............
— Austurríki: ................................

— Frakkland: .............................. 
— Þýskaland: ............................. 
— Holland: ................................. 
— Írland: .................................... 
— Finnland: ................................ 

— Spánn: ................................... 
— Lúxemborg: ........................... 
— Grikkland: ............................. 
— Portúgal: ................................ 
— Svíþjóð: ................................. 

 
 

17. Athugasemdir (1) .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Ef við á. 
(1) Meðal annars allar upplýsingar sem krafist er varðandi mismunandi valfrjáls svið eða gildi og gagnkvæm innbyrðis tengsl (í 

töfluformi þegar það á við). 
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B — Eftirvagnar fyrir landbúnað eða skógrækt — fullbúnir / fullbúnir í áföngum (1) 
 
1. Almennir smíðaeiginleikar eftirvagnsins 
 
1.1. Fjöldi ása og hjóla: ....................................................................................................................................... 
 

þar af eru: 
 
1.1.4. Hemlaðir ásar: .............................................................................................................................................. 
 
2. Massar og mál 
 
2.1.1. Massi/-massar án hleðslu, tilbúinn til aksturs: 
 

— hámarks: .................................................................................................................................................. 
 
— lágmarks: ................................................................................................................................................. 

 
2.2.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi/-massar eftirvagnsins með hleðslu samkvæmt hjólbarðaforskrift: 
 
2.2.2. Dreifing þessa/þessara massa á ásana og, ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási, 

álag á tengipunkt: ......................................................................................................................................... 
 
2.2.3.1. Massi/-massar og hjólbarðar: 
 

Ás nr. Hjólbarðar (mál) Burðargeta Tæknilega leyfilegur 
hámarksmassi á hvern ás 

 Leyfilegt lóðrétt hámarksálag 
á tengipunktinn 

1     

     

2     

     

3     

     

     

     

 
 
2.4.6. Staðsetning tengipunkts 
 
2.4.6.1. Hæð tengipunkts frá jörðu: 
 
2.4.6.1.1. Hámark ...… mm 
 
2.4.6.1.2. Lágmark ...… mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Strikið út það sem á ekki við. 
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2.4.6.2. Fjarlægð frá lóðréttu plani sem fer í gegnum áslínu afturáss: ...… mm 
 
2.5. Hjólhaf: ...… mm (1) 
 
2.5.1.2. Fjarlægð milli tengipinnans og aftasta hluta festivagnsins: ...… mm 
 
2.6. Hámarks- og lágmarkssporvídd: ...…/…... mm (1) 
 
2.7.2.1. Lengd (1): ...… mm 
 
2.7.2.1.1. Lengd hleðslusvæðis: ...… mm 
 
2.7.2.2. Breidd (1): …... mm 
 
8. Hemlun (stutt lýsing á hemlakerfinu): .......................................................................................................... 
 

án hemla/sjálfstætt hemlakerfi/ýtihemlar/hjálparhemlun (2) 
 
8.11.4.1. Yfirþrýstingur við tengingu (ein leiðsla): ...… kPa 
 
8.11.4.2. Yfirþrýstingur við tengingu (tvær leiðslur): ...… kPa 
 
11. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður 
 
11.2. Valfrjáls viðbótarbúnaður : ........................................................................................................................... 
 
12. Ýmislegt 
 
12.2. Véltengi milli dráttarvélar og eftirvagns: 
 
12.2.1. Gerð(-ir): .......................................... .......................................... 

12.2.2. Tegund(-ir): .......................................... .......................................... 

12.2.3. EB-gerðarviðurkenningarmerki: .......................................... .......................................... 

12.2.4. Lárétt hámarksálag (kg): .......................................... .......................................... 

 Lóðrétt hámarksálag (kg) (eftir því 
sem við á): 

.......................................... .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Tilgreinið lágmarksgildi. 
(2) Strikið út það sem á ekki við. 
 



Nr. 30/62  8.6.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

Blaðsíða 5 
 
16. Gjald á grundvelli hestafla eða gjaldflokkur/flokkar (ef við á) 

 

— Ítalía: ...................................... 
— Belgía: .................................... 
— Danmörk: ............................... 
— Breska konungsríkið: ...............
— Austurríki: ................................

— Frakkland: .............................. 
— Þýskaland: .............................. 
— Holland: .................................. 
— Írland: ..................................... 
— Finnland: .................................

— Spánn: ..................................... 
— Lúxemborg: .............................
— Grikkland: ............................... 
— Portúgal: ..................................
— Svíþjóð: ...................................

 
17. Athugasemdir (1) .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Meðal annars allar upplýsingar sem krafist er varðandi mismunandi valfrjáls svið eða gildi og gagnkvæm innbyrðis tengsl (í 

töfluformi þegar það á við). 
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C — Útskiptanleg dregin tæki — fullbúin/fullbúin í áföngum (1) 
 
1. Almennir smíðaeiginleikar útskiptanlegra dreginna tækja 
 
1.1. Fjöldi ása og hjóla: ....................................................................................................................................... 
 

þar af eru: 
 
1.1.4. Hemlaðir ásar: .............................................................................................................................................. 
 
2. Massar og mál 
 
2.1.1. Massi/massar án hleðslu, tilbúin til aksturs: 
 

— hámark: ................................................................................................................................................... 
 
— lágmark: .................................................................................................................................................. 

 
2.2.1. Hámarksmassi/massar útskipanlegs dregins tækis með hleðslu samkvæmt hjólbarðaforskrift: ................... 
 
2.2.2. Dreifing massans/massanna á ásana: ............................................................................................................ 
 
2.2.3.1. Massi/massar og hjólbarðar: 
 

Ás nr. Hjólbarðar (mál) Burðargeta Tæknilega leyfilegur 
hámarksmassi á hvern ás 

Leyfilegt lóðrétt hámarksálag 
á tengipunktinn 

1     

     

2     

     

3     

     

     

     

 
 
2.4.6. Staðsetning tengipunkts 
 
2.4.6.1. Hæð tengipunkts frá jörðu: 
 
2.4.6.1.1. Hámark: ......... mm 
 
2.4.6.1.2. Lágmark: ......... mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Strikið út það sem á ekki við. 
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2.4.6.2. Fjarlægð frá lóðréttu plani sem fer í gegnum áslínu afturáss: ...… mm 
 
2.5. Hjólhaf: ...… mm (1) 
 
2.6. Hámarks- og lágmarksbeltabreidd: ...…/…... mm (1) 
 
2.7.1. Lengd (1): ...… mm 
 
2.7.2. Breidd (1): ...… mm 
 
2.7.3. Hæð (1): ...… mm 
 
8. Hemlun (stutt lýsing á hemlakerfinu): .......................................................................................................... 
 

án hemla/sjálfstætt hemlakerfi/ýtihemlar/hjálparhemlun (2) 
 
8.11.4.1. Yfirþrýstingur við tengingu (ein leiðsla): ...… kPa 
 
8.11.4.2. Yfirþrýstingur við tengingu (tvær leiðslur): ...… kPa 
 
10. Veltigrindur, veðravörn, sæti, hleðslupallar 
 
10.4. Hleðslupallur: 
 
10.4.1. Mál: ...… mm 
 
10.4.3. Tæknilega leyfilegt álag: ...… kg  
 
11. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður 
 
11.2. Valfrjáls viðbótarbúnaður: ........................................................................................................................... 
 
12. Ýmislegt 
 
12.2. Véltengi milli dráttarvélar og útskiptanlegs dregins tækis: 
 
12.2.1. Gerð(-ir): .......................................... .......................................... 

12.2.2. Tegund(-ir): .......................................... .......................................... 

12.2.3. EB-gerðarviðurkenningarmerki: .......................................... .......................................... 

12.2.4. Lárétt hámarksálag (kg): .......................................... .......................................... 

 Lóðrétt hámarksálag (kg) (eftir því 
sem við á): 

.......................................... .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Tilgreinið lágmarksgildi. 
(2) Strikið út það sem á ekki við. 
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16. Gjald á grundvelli hestafla eða gjaldflokkur/flokkar (ef við á) 

 

— Ítalía: ..................................... 
— Belgía: ................................... 
— Danmörk: ............................. 
— Breska konungsríkið: .............. 
— Austurríki: ................................

— Frakkland: .................................
— Þýskaland: ............................. 
— Holland: ........................ 
— Írland: ................................. 
— Finnland: ................................ 

— Spánn: ..................................... 
— Lúxemborg: .......................... 
— Grikkland: .............................. 
— Portúgal: ................................. 
— Svíþjóð: .................................. 

 
17. Athugasemdir (1) .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Meðal annars allar upplýsingar sem krafist er varðandi mismunandi valfrjáls svið eða gildi og gagnkvæm innbyrðis tengsl (í 

töfluformi þegar það á við). 
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II. HLUTI 
 

Sýnishorn 
 

(hámarksstærð: A4 (210 x 297 mm) eða mappa í stærðinni A4) 
 
(Vottorðið skal vera með bréfhaus framleiðandans og vera þannig að útilokað sé að falsa það. Í því skyni skal það 
prentað á pappír sem er varinn annaðhvort með litprentun eða vatnsmerki sem svarar til auðkennis framleiðanda). 
 

EB-SAMRÆMISVOTTORÐ 
 

fyrir ófullbúin ökutæki 
 
Blaðsíða 1 
 
Ég, undirrituð/undirritaður: ...............................................................................................................................  

(Fullt nafn) 
 
votta hér með að eftirfarandi ökutæki: 
 
0.1. Tegund(-ir) (heiti framleiðanda): ................................................................................................................. 
 
0.2. Gerð (tilgreinið öll afbrigði og útfærslur): .................................................................................................... 
 
0.2.1. Viðskiptaheiti (eftir því sem við á): .............................................................................................................. 
 
0.3. Staðsetning og aðferð við að festa á lögboðnar merkiplötur og áletranir (ljósmyndir eða teikningar): 
 
0.3.1. Auðkennisspjald framleiðanda (staðsetning og aðferð við að festa á): ......................................................... 
 
0.3.2. Verksmiðjunúmer (staðsetning): .................................................................................................................. 
 
0.4. Ökutækjaflokkur: ......................................................................................................................................... 
 
0.5. Heiti og póstfang framleiðanda grunnökutækis: ........................................................................................... 
 

Heiti og póstfang framleiðanda sem sá um lokaþrep í framleiðslu ökutækisins (1): ..................................... 
 
0.6. Staðsetning lögboðinna merkiplatna: 
 

Verksmiðjunúmer ökutækis: ........................................................................................................................ 
 

Tölulegur auðkenniskóði eða alstafaauðkenniskóði: .....................................................................................  
 
í samræmi við gerð(-ir) ökutækis/ökutækja sem lýst er í viðurkenningunni/viðurkenningunum (1) 

 
1. þrep: Grunnökutæki: 

 
— Framleiðandi: .......................................................................................................................................... 
 
— EB-gerðarviðurkenningarnúmer: ............................................................................................................. 
 
— Dagsetning: ............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Strikið út það sem á ekki við. 
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2. þrep: 
 

— Framleiðandi: ............................................................................................................................. 
 
— EB-gerðarviðurkenningarnúmer: ................................................................................................ 
 
— Dagsetning: ................................................................................................................................ 
 

samsvarar á allan hátt gerð ófullbúins ökutækis sem lýst er í 
 
EB-gerðarviðurkenningarnúmer: ..................................................................................................................................... 
 
Dagsetning: ...................................................................................................................................................................... 
 
Ekki er leyfilegt að skrá ökutækið til frambúðar, án þess að frekari viðurkenningar hafi fengist, til hægri/vinstri 
umferðar (1). 
 
......................................................................................... 

(Staður) 
.........................................................................................

(Dagsetning) 
 

......................................................................................... 
(Undirskrift) 

.........................................................................................
(Staða) 

 
 
Fylgiskjöl: samræmisvottorð fyrir hvert þrep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Strikið út það sem á ekki við. 
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A — Eftirvagnar fyrir landbúnað eða skógrækt — ófullbúnir 
 
1. Almennir smíðaeiginleikar eftirvagnsins 
 
1.1. Fjöldi ása og hjóla: ....................................................................................................................................... 
 

þar af eru: ..................................................................................................................................................... 
 
1.1.4. Hemlaðir ásar: .............................................................................................................................................. 
 
2. Massar og mál 
 
2.1.1. Massi/massar undirvagns án alls: 
 

— hámark: ................................................................................................................................................... 
 
— lágmark: .................................................................................................................................................. 

 
2.2.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi/-massar eftirvagnsins með hleðslu samkvæmt hjólbarðaforskrift: ...... 
 
2.2.2. Dreifing þessa/þessara massa á ásana og, ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási, 

álag á tengipunkt: ......................................................................................................................................... 
 
2.2.3.1. Massi/massar og hjólbarðar: 
 

Ás nr. Hjólbarðar (mál) Burðargeta Tæknilega leyfilegur 
hámarksmassi á hvern ás 

Leyfilegt lóðrétt hámarksálag 
á tengipunktinn 

1     

     

2     

     

3     

     

     

     

 
 
2.4.6. Staðsetning tengipunkts 
 
2.4.6.1. Hæð tengipunkts frá jörðu: 
 
2.4.6.1.1. Hámark: ...… mm 
 
2.4.6.1.2. Lágmark: ...… mm 
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2.4.6.2. Fjarlægð frá lóðréttu plani sem fer í gegnum áslínu afturáss: ...… mm 
 
2.5. Hjólhaf: ...… mm (1) 
 
2.5.1.2. Fjarlægð milli miðju tengibúnaðarins og aftasta hluta festivagnsins: ...… mm  
 
2.6. Hámarks- og lágmarkssporvídd: ...…/...… mm (1) 
 
2.7.1.1. Lengd (1): ...… mm 
 
2.7.1.1.1. Leyfileg hámarkslengd eftirvagns, sem er fullbúinn í áföngum: ...… mm 
 
2.7.1.2. Breidd (1): ...… mm 
 
2.7.1.2.1. Leyfileg hámarksbreidd eftirvagns, sem er fullbúinn í áföngum: ...… mm 
 
2.7.1.7. Ysta leyfilega staðsetning þyngdarpunkts eftirvagns sem er fullbúinn í áföngum: ...… mm  
 
8. Hemlun (stutt lýsing á hemlakerfinu): 
 

án hemla/sjálfstætt hemlakerfi/ýtihemlar/hjálparhemlun (2) 
 
8.11.4.1. Yfirþrýstingur við tengingu (ein leiðsla): ...… kPa 
 
8.11.4.2. Yfirþrýstingur við tengingu (tvær leiðslur): …… kPa 
 
11. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður 
 
11.2. Valfrjáls viðbótarbúnaður: ........................................................................................................................... 
 
12. Ýmislegt 
 
12.2. Véltengi milli dráttarvélar og eftirvagns: 
 
12.2.1. Gerð (ir): .......................................... .......................................... 

12.2.2. Tegund(-ir): .......................................... .......................................... 

12.2.3. EB-gerðarviðurkenningarmerki: .......................................... .......................................... 

12.2.4. Lárétt hámarksálag (kg): .......................................... .......................................... 

 Lóðrétt hámarksálag (kg) (eftir því 
sem við á): 

.......................................... .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Tilgreinið lágmarksgildi. 
(2) Strikið út það sem á ekki við. 
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16. Gjald á grundvelli hestafla eða gjaldflokkur/flokkar (ef við á) 

 

— Ítalía: ..................................... 
— Belgía: .............................. 
— Danmörk: ............................. 
— Breska konungsríkið: ............ 
— Austurríki: ................................

— Frakkland: .................................
— Þýskaland: ............................. 
— Holland: ........................ 
— Írland: ................................. 
— Finnland: ................................ 

— Spánn: ..................................... 
— Lúxemborg: .......................... 
— Grikkland: ................................
— Portúgal: ................................. 
— Svíþjóð: .................................. 

 
17. Athugasemdir (1) .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Meðal annars allar upplýsingar sem krafist er varðandi mismunandi valfrjáls svið eða gildi og gagnkvæm innbyrðis tengsl (í 

töfluformi þegar það á við). 
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B — Útskiptanleg dregin tæki — ófullbúin 
 
1. Almennir smíðaeiginleikar útskiptanlegra dreginna tækja 
 
1.1. Fjöldi ása og hjóla: ....................................................................................................................................... 
 

þar af eru: 
 
1.1.4. Hemlaðir ásar: .............................................................................................................................................. 
 
2. Massar og mál 
 
2.1.1. Massi/massar undirvagns án alls: 
 

— hámark: .................................................................................................................................................. 
 

— lágmark: ................................................................................................................................................. 
 
2.2.1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi/-massar útskiptanlegs dregins tækis með hleðslu samkvæmt 

hjólbarðaforskrift: ........................................................................................................................................ 
 
2.2.2. Dreifing þessa/þessara massa á ásana og, ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási, 

álag á tengipunkt: ......................................................................................................................................... 
 
2.2.3.1. Massi/massar og hjólbarðar: 
 

Ás nr. Hjólbarðar (mál) Burðargeta Tæknilega leyfilegur 
hámarksmassi á hvern ás 

Leyfilegt, lóðrétt hámarksálag 
á tengipunktinn 

1     

     

2     

     

3     

     

     

     

 
 
2.4.6. Staðsetning tengipunkts: 
 
2.4.6.1. Hæð tengipunkts frá jörðu: 
 
2.4.6.1.1. Hámark: ...… mm 
 
2.4.6.1.2. Lágmark: ...… mm 
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2.4.6.2. Fjarlægð frá lóðréttu plani sem fer í gegnum áslínu afturáss: ...… mm 
 
2.5. Hjólhaf: ...… mm (1) 
 
2.5.1.2. Fjarlægð milli miðju tengibúnaðarins og aftasta hluta festivagnsins: ...… mm 
 
2.6. Hámarks- og lágmarkssporvídd: ...…/…... mm (1) 
 
2.7.1.1. Lengd (1): ...… mm 
 
2.7.1.1.1. Leyfileg hámarkslengd ökutækis sem er fullbúið í áföngum: ...… mm 
 
2.7.1.2. Breidd (1): ...… mm 
 
2.7.1.2.1. Leyfileg hámarksbreidd ökutækis sem er fullbúið í áföngum: ...… mm 
 
2.7.1.7. Ysta leyfilega staðsetning þyngdarpunkts ökutækis sem er fullbúið í áföngum: ...… mm 
 
8. Hemlun (stutt lýsing á hemlakerfinu): 
 

án hemla/sjálfstætt hemlakerfi/ýtihemlar/hjálparhemlun (2) 
 
8.11.4.1. Yfirþrýstingur við tengingu (ein leiðsla): ...… kPa 
 
8.11.4.2. Yfirþrýstingur við tengingu (tvær leiðslur): …… kPa 
 
11. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður 
 
11.2. Valfrjáls viðbótarbúnaður: ........................................................................................................................... 
 
12. Ýmislegt 
 
12.2. Véltengi milli dráttarvélar og ökutækisins: 
 
12.2.1. Gerð(-ir): .......................................... .......................................... 

12.2.2. Tegund(-ir): .......................................... .......................................... 

12.2.3. EB-gerðarviðurkenningarmerki: .......................................... .......................................... 

12.2.4. Lárétt hámarksálag (kg): .......................................... .......................................... 

 Lóðrétt hámarksálag (kg) (eftir því 
sem við á): 

.......................................... .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Tilgreinið lágmarksgildi. 
(2) Strikið út það sem á ekki við. 
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Blaðsíða 5 
 
16. Gjald á grundvelli hestafla eða gjaldflokkur/flokkar (ef við á) 
 

— Ítalía: ..................................... 
— Belgía: ................................... 
— Danmörk: .............................. 
— Breska konungsríkið: ............. 
— Austurríki: ............................. 

— Frakkland: .............................. 
— Þýskaland: .............................. 
— Holland: .................................. 
— Írland: ..................................... 
— Finnland: ................................ 

— Spánn: ................................... 
— Lúxemborg: .......................... 
— Grikkland: ............................. 
— Portúgal: ................................. 
— Svíþjóð: .................................. 

 
 
17. Athugasemdir (1) .......................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Meðal annars allar upplýsingar sem krafist er varðandi mismunandi valfrjáls svið eða gildi og gagnkvæm innbyrðis tengsl (í 

töfluformi þegar það á við). 
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IV. VIÐAUKI 

 

 

AÐFERÐIR TIL AÐ TRYGGJA SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU 

 

 

1. FRUMMAT 

 

1.1.  Áður en EB-gerðarviðurkenning er veitt skal EB-gerðarviðurkenningaryfirvald aðildarríkis sannprófa að 
fullnægjandi fyrirkomulag og aðferðir séu fyrir hendi til að tryggja skilvirkar athuganir á því að íhlutir, kerfi, 
aðskildar tæknieiningar og ökutæki séu framleidd í samræmi við viðurkennda gerð. 

 

1.2. Yfirvaldið, sem veitir EB-gerðarviðurkenninguna, skal sannprófa að krafan í lið 1.1 sé uppfyllt. EB-
gerðarviðurkenningaryfirvald í öðru aðildarríki getur framkvæmt þessa sannprófun fyrir hönd yfirvaldsins 
sem veitir EB-gerðarviðurkenninguna. Í því tilviki skal fyrrnefnda yfirvaldið útbúa samræmisyfirlýsingu þar 
sem fram koma þau svið og sú framleiðsluaðstaða sem það telur skipta máli varðandi vöruna/vörurnar sem á 
að gerðarviðurkenna. 

 

1.3. EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal líta svo á að kröfurnar í lið 1.1 hafi verið uppfylltar ef framleiðandi 
hefur fengið vottun með tilliti til samræmda staðalsins EN ISO 9001:2000, með heimild til að undanskilja 
kröfur í lið 7.3., „Ánægja viðskiptavinar og stöðugar umbætur“ (en gildissvið hans tekur til vörunnar/varanna 
sem á að gerðarviðurkenna) eða í samræmi við jafngildan viðurkenningarstaðal. Framleiðandinn skal leggja 
fram upplýsingar um vottunina og taka að sér að tilkynna viðurkenningaryfirvöldum um allar breytingar á 
gildistíma eða gildissviði hennar. 

 

1.4. Þegar því berst beiðni frá yfirvaldi annars aðildarríkis skal EB-gerðarviðurkenningaryfirvald þegar í stað 
senda samræmisyfirlýsinguna sem um getur í lið 1.2 eða greina frá því að það sé ekki í aðstöðu til að leggja 
fram slíka yfirlýsingu. 

 

 

2. SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU 

 

2.1. Ökutæki, kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar, sem gerðarviðurkenndar eru í samræmi við þessa tilskipun 
eða sértilskipun, skal framleiða í samræmi við þá gerð sem viðurkennd er og fullnægir kröfum þessarar 
tilskipunar eða sértilskipunar sem er að finna í tæmandi skránni í kafla B í II. viðauka. 

 

2.2. Þegar EB-gerðarviðurkenning er veitt skal EB-gerðarviðurkenningaryfirvald aðildarríkis sannprófa að fyrir 
hendi sé fullnægjandi fyrirkomulag og skjalfestar eftirlitsáætlanir, sem samþykktar eru í samráði við 
framleiðanda fyrir hverja EB-gerðarviðurkenningu, en í því felst að gerðar eru, með tilteknu millibili, prófanir 
eða tilheyrandi athuganir til að sannprófa áframhaldandi samræmi við viðurkennda gerð, þ.m.t. eftir atvikum 
prófanir sem krafist er í sértilskipunum. 

 

2.3. Handhafi EB-gerðarviðurkenningar skal einkum: 

 

2.3.1. ganga úr skugga um að fyrir hendi séu aðferðir til að hafa skilvirkt eftirlit með því að framleiðslan (ökutækin, 
kerfin, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar) sé í samræmi við EB-gerðarviðurkenninguna, 

 

2.3.2. hafa aðgang að þeim prófunarbúnaði sem nauðsynlegur er til að hafa eftirlit með samræmi við hverja 
viðurkennda gerð, 

 

2.3.3. tryggja að prófunarniðurstöður séu skráðar og að fylgiskjölin verði áfram tiltæk á tímabili sem er ákveðið í 
samráði við EB-gerðarviðurkenningaryfirvald; þetta tímabil skal ekki vera lengra en 10 ár, 

 

2.3.4. greina niðurstöður úr hverri tegund prófunar til að sannprófa og tryggja stöðugleika að því er lýtur að 
eiginleikum framleiðslunnar, samanber þó vikmörk sem eru innbyggð í fjöldaframleiðslu,  
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2.3.5. ganga úr skugga um, fyrir hverja gerð framleiðslunnar, að a.m.k. þær athuganir, sem kveðið er á um í þessari 
tilskipun, og prófanir, sem kveðið er á um í viðkomandi sértilskipunum, sem er að finna í tæmandi skránni 
sem er sett fram í II. viðauka, hafi verið framkvæmdar, 

 
2.3.6. ganga úr skugga um að frekari sýni séu tekin og prófanir endurteknar ef í ljós kemur að einhverjar sýnaraðir 

eða prófaðir hlutir eru ekki í samræmi við lok prófunarinnar sem um ræðir. Gera skal allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að samræmi við samsvarandi framleiðslu komist á að nýju, 

 
2.3.7. ef um er að ræða EB-gerðarviðurkenningu ökutækis skulu athuganirnar, sem um getur í lið 2.3.5, 

takmarkaðar við að sannprófa samræmi við forskriftirnar sem settar eru fram í EB-gerðarviðurkenningunni. 
 
2.4. Yfirvaldi, sem veitt hefur EB-gerðarviðurkenningu, er hvenær sem er heimilt að sannprófa þær aðferðir sem 

beitt er við eftirlit með samræmi á hverjum framleiðslustað. Eðlileg tíðni þessara sannprófana skal vera í 
samræmi við fyrirkomulag (ef það er fyrir hendi) sem samþykkt er skv. lið 1.2. eða 1.3. í þessum viðauka og 
tryggja að viðeigandi athuganir séu endurskoðaðar á tímabili sem er viðeigandi miðað við það traust sem ríkir 
milli þess sem gerðarviðurkenningin var veitt og lögbæra yfirvaldsins. 

 
2.4.1. Prófunar- og -framleiðsluskýrslur skulu látnar skoðunarmanni í té við allar skoðanir. 
 
2.4.2. Skoðunarmanni er heimilt, ef prófunin er þess eðlis, að velja sýnishorn af handahófi sem síðan skulu prófuð á 

rannsóknastofu framleiðanda (eða á rannsóknarstofu prófunaraðilans ef kveðið er á um það í sértilskipun). 
Lágmarksfjölda sýnishorna er heimilt að ákvarða í samræmi við niðurstöður sannprófunar framleiðanda 
sjálfs. 

 
2.4.3. Ef vöktun virðist ábótavant eða nauðsynlegt virðist að sannprófa gildi prófananna, sem framkvæmdar voru 

skv. lið 2.4.2, skal skoðunarmaður velja sýnishorn til að senda prófunaraðilanum sem annaðist prófanirnar 
vegna EB-gerðarviðurkenningarinnar. 

 
2.4.4. EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldi er heimilt að framkvæma sérhverja athugun eða prófun sem krafist er í 

þessari tilskipun eða í viðkomandi sértilskipunum sem er að finna í tæmandi skránni í kafla B í II. viðauka. 
 
2.4.5. Ef niðurstöður skoðunar eru ófullnægjandi skal EB-gerðarviðurkenningaryfirvaldið gera allar nauðsynlegar 

ráðstafanir til að koma samræmi framleiðslunnar á að nýju svo fljótt sem verða má. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 30/76  8.6.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

V. VIÐAUKI 
 

A — HÁMARKSFJÖLDI LÍTILLA FRAMLEIÐSLURAÐA 
 
Fjöldi eininga innan gerðar sem á að skrá, setja í sölu eða taka í notkun á ári í hverju aðildarríki skal ekki vera meiri 
úr viðkomandi flokki ökutækja en talan hér á eftir sýnir. 
 

Flokkur Einingar (af hverri gerð) 

T 150 

C 50 

R 75 

S 50 
 
 

B — HÁMARKSFJÖLDI SÍÐUSTU ÖKUTÆKJA GERÐAR 
 
Hámarksfjöldi ökutækja af einni eða fleiri gerðum, sem tekin eru í notkun í hverju aðildarríki í samræmi við 
málsmeðferðina sem kveðið er á um í 10. gr., skal ekki fara yfir 10% af fjölda ökutækja í öllum viðkomandi gerðum 
sem tekin voru í notkun tvö undanfarin ár í aðildarríkinu sem um ræðir en má hins vegar ekki vera minni en 20. 
 
Ökutæki, sem eru tekin í notkun í samræmi við þessa málsmeðferð, skulu auðkennd með sérstakri tilvísun í 
samræmivottorðinu. 
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VI. VIÐAUKI 
 

SKRÁ YFIR EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR SEM GEFNAR ERU ÚT SAMKVÆMT SÉRTILSKIPUNUM 
 
 

Stimpill EB-gerðarviðurkenningar 

 
Skrá númer: ...................................................................................................................................................................... 
 
Nær yfir tímabilið frá .............................................................. til ................................................................................ 
 
Eftirfarandi upplýsingar skulu gefnar fyrir hverja EB-gerðarviðurkenningu sem er veitt, synjað er um eða er 
afturkölluð á framangreindu tímabili: 
 
Framleiðandi: ................................................................................................................................................................... 
 
EB-gerðarviðurkenningarnúmer: ..................................................................................................................................... 
 
Tegund: ............................................................................................................................................................................ 
 
Gerð: ................................................................................................................................................................................ 
 
Útgáfudagur: .................................................................................................................................................................... 
 
Dagsetning fyrstu útgáfu (ef um rýmkun er að ræða): ..................................................................................................... 
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VII. VIÐAUKI 
 
 

AÐFERÐ VIÐ FJÖLÞREPA EB-GERÐARVIÐURKENNINGU 
 
 
1. ALMENNT 
 
1.1. Fullnægjandi árangur fjölþrepa EB-gerðarviðurkenningar næst einungis með samstilltum aðgerðum allra 

framleiðenda sem hlut eiga að máli. Í þessu augnamiði skal EB-gerðarviðurkenningaryfirvald ganga úr 
skugga um, áður en þau veita EB-gerðarviðurkenningu á fyrsta þrepi eða síðari þrepum, að viðkomandi 
framleiðendur hafi gert viðeigandi ráðstafanir varðandi framsetningu og skipti á skjölum og upplýsingum 
þannig að ökutækjagerð, sem er fullbúin í áföngum, standist allar tæknilegar kröfur viðkomandi sértilskipana 
í kafla B í II. viðauka. 

 
Í þeim upplýsingum skal lýsa viðkomandi EB-gerðarviðurkenningum á kerfum, íhlutum og aðskildum 
tæknieiningum, svo og á þeim hlutum ökutækisins sem eru hlutar hins ófullbúna ökutækis en hafa ekki enn 
fengið gerðarviðurkenningu. 

 
1.2. EB-gerðarviðurkenningar í samræmi við þennan viðauka eru veittar á grundvelli þess smíðaþreps sem 

ökutækjagerðin er á og skulu innihalda allar EB-gerðarviðurkenningar sem veittar hafa verið á fyrri þrepum. 
 
1.3. Sérhver framleiðandi, sem tekur þátt í ferli fjölþrepa EB-gerðarviðurkenningar, skal vera ábyrgur fyrir EB-

gerðarviðurkenningu og samræmi allra kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem hann framleiðir eða sem 
hann bætir við það smíðaþrep sem fyrir er. Hann skal ekki vera ábyrgur fyrir þáttum sem voru 
gerðarviðurkenndir á fyrra þrepi nema hann breyti hlutum ökutækja að því marki að fyrri EB-
gerðarviðurkenning, sem veitt hefur verið, falli úr gildi. 

 
 
2. AÐFERÐIR 
 

Vegna umsóknar, sem lögð er fram í samræmi við 2. mgr. 4. gr., verða EB-gerðarviðurkenningaryfirvöld að: 
 

a) sannprófa að allar viðkomandi viðurkenningar, sem veittar hafa verið með skírskotun til sértilskipana, 
svari til réttra staðla í sértilskipuninni, 

 
b) ganga úr skugga um að öll gögn, sem máli skipta, séu í upplýsingamöppunni, að teknu tilliti til 

smíðaþreps ökutækisins, 
 

c) ganga úr skugga um, með hliðsjón af upplýsingaskjölum, að ökutækjaforskrift(-ir) og gögn í I. hluta 
upplýsingamöppu séu í gögnunum í upplýsingasöfnum eða EB-gerðarviðurkenningarvottorðum, sem 
gefin eru út með skírskotun til viðkomandi sértilskipana, og, í þeim tilvikum þegar um er að ræða 
ökutæki sem er fullbúið í áföngum og númer liðar í I. hluta upplýsingamöppunnar er ekki innifalið í 
upplýsingasafni einhverrar sértilskipananna, skal staðfesta að viðkomandi hluti eða einkenni sé í 
samræmi við upplýsingar í upplýsingamöppunni, 

 
d) skoða eða láta skoða hluta og kerfi úr ökutækjum úr sýnishorni ökutækja af þeirri gerð sem á að 

viðurkenna til að sannprófa að ökutækið eða ökutækin séu smíðuð í samræmi við viðkomandi gögn í 
upplýsingasafni sem er viðurkennt með tilliti til allra viðkomandi viðurkenninga í sértilskipunum, 

 
e) framkvæma sjálf eða láta framkvæma, eftir því sem við á, athuganir á uppsetningu aðskilinna 

tæknieininga. 
 
 

3. FJÖLDI ÖKUTÆKJA SEM Á AÐ SKOÐA 
 
Fjöldi ökutækja, sem skoðaður er í samræmi við d-lið 2. liðar, skal vera nægilegur til að hægt sé að láta fara 
fram eðlilegt eftirlit á mismunandi samsetningum sem eiga að fá EB-gerðarviðurkenningu á grundvelli þess 
smíðaþreps sem ökutækjagerðin er á og í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir: 
 
— hreyfil 
 
— gírkassa 
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— aflása (fjöldi, staðsetning, samtenging) 
 
— stýriása (fjöldi og staðsetning) 
 
— hemlaða ása (fjöldi) 
 
— veltigrind. 
 
 

4. AUÐKENNING ÖKUTÆKISINS 
 
Við viðurkenningu annars þreps og síðari þrepa skal hver framleiðandi festa á ökutækið merkiplötu, til 
viðbótar við lögbundnu merkiplötuna sem krafist er í tilskipun ráðsins 89/173/EBE frá 21. desember 1988 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi tiltekna íhluta og eiginleika landbúnaðardráttarvéla á hjólum (1). 
 
Platan skal vandlega fest á auðsýnilegum og aðgengilegum stað, á hluta sem ekki er líklegt að skipt verði um 
meðan ökutækið er í notkun. Á plötunni skulu eftirfarandi upplýsingar vera óafmáanlegar og greinilegar í 
þeirri röð sem hér fer á eftir: 
 
— heiti framleiðanda, 
 
— 1., 3. og 4. hluti EB-gerðarviðurkenningarnúmersins, 
 
— þrep EB-gerðarviðurkenningar, 
 
— raðnúmer ökutækis, 
 
— leyfilegur hámarksmassi ökutækisins með hleðslu, 
 
— hámarksdráttarmassi, 
 
— leyfilegur hámarksmassi samsetningar með hleðslu (ef leyfilegt er að ökutækið dragi eftirvagn) (2), 
 
— leyfilegur hámarksmassi á hvern ás, talið upp frá fremsta ási og aftur úr (2), 
 
— leyfilegt, lóðrétt hámarksálag á tengipunktinn (2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 67, 10.3.1989, bls. 1. Tilskipunin eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/1/EB 

(Stjtíð. EB L 21, 26. 1. 2000., bls. 16). 
(2) Einungis ef gildið hefur breyst á núverandi EB-gerðarviðurkenningarþrepi. 
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VIII. VIÐAUKI 
 

SAMSVÖRUNARTAFLA 
 

Tilskipun 74/150/EBE Þessi tilskipun 

1. mgr. 1. gr. 2. gr. 

2. mgr. 1. gr. 1. gr. 

2. gr. — 

3. gr. 3. gr. 

4. gr. 4. gr. 

1. mgr. 5. gr. 4. mgr. 4. gr. 

2. og 3. mgr. 5. gr. 6. gr. 

1., 2. og 3. mgr. 6. gr. 5. gr. 

4. mgr. 6. gr. 10. gr. 

1. mgr. 7. gr. 1. mgr. 7. gr. 

1. undirgrein 2. mgr. 7. gr. 15. gr. 

2. undirgrein 2. mgr. 7. gr. 1. mgr. 16. gr. 

1. mgr. 8. gr. 2. mgr. 16. gr. 

2. mgr. 8. gr. 14. gr. 

3. mgr. 8. gr. — 

9. gr. 15. gr. 

a-liður 9. gr. 1. mgr. 4. gr. 

10. gr. — 

11. gr. 19. gr. 

12. og 13. gr. 20. gr. 

14. gr. 18. gr. 

15. gr. 22. gr. 

16. gr. 26. gr. 

I. viðauki I. viðauki 

II. viðauki II. viðauki 

III. viðauki III. viðauki 

 
 
 
 


