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EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

                           TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2004/11/EB                     2008/EES/10/07 

frá 11. febrúar 2004 

um breytingu á tilskipun rá sins 92/24/EBE um hra atakmörkunarbúna  e a svipu  
 innbygg  hra atakmörkunarkerfi í ákve num flokkum vélknúinna ökutækja (*) 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna, 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (1), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Sam ykkja ber rá stafanir í eim tilgangi a  stu la a  
snur ulausri starfsemi innri marka arins. 

2) Tilskipun rá sins 92/24/EBE (2) er ein sértilskipananna í 
tengslum vi  ger arvi urkenningara fer  Bandalagsins 
sem var tekin upp me  tilskipun rá sins 70/156/EBE frá 
6. febrúar 1970 um samræmingu laga a ildarríkjanna um 
ger arvi urkenningu á vélknúnum ökutækjum og 
eftirvögnum eirra (3). Ákvæ i og skilgreiningar, sem 
mælt er fyrir um í tilskipun 70/156/EBE um ökutæki, 
kerfi í ökutækjum, íhluti og a skildar tæknieiningar, eiga 

ví vi  um essa tilskipun. 

3) Notkun hra atakmörkunarbúna ar í ökutæki, sem eru 
notu  til far egaflutninga og vöruflutninga me  
hámarksmassa yfir 10 tonnum, hefur leitt í ljós jákvæ  
áhrif á umfer aröryggi og dregi  úr alvarleika áverka af 
völdum slysa, svo og loftmengun og eldsneytisey slu. 

4) Gildissvi  tilskipunar rá sins 92/6/EBE frá 10. febrúar 
1992 um uppsetningu og notkun búna ar sem takmarkar 
hra a í tilteknum flokkum vélknúinna ökutækja innan 
Bandalagsins (4) hefur veri  r mka  annig a  a  nái 
yfir léttari vélknúin ökutæki í flokkum M2 og N2. ví er 
nau synlegt a  breyta gildissvi i tilskipunar 92/24/EBE 
a  ví er var ar kröfur um smí i á hra atakmörkurum til 
samræmis vi  etta annig a  a  nái yfir sömu flokka 
vélknúinna ökutækja. 

5) ví ber a  breyta tilskipun 92/24/EBE til samræmis vi  
etta. 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 44, 14.2.2004, bls. 19. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2005 frá  
4. febrúar 2005 um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, 
sta lar, prófanir og vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  

Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 32, 23.6.2005, bls. 5. 
(1)  Álit Evrópu ingsins frá 9. október 2003 (hefur enn ekki veri  birt í 

Stjórnartí indum EB) og ákvör un rá sins frá 20. janúar 2004. 
(2)  Stjtí . EB L 129, 14.5.1992, bls. 154. 
(3)  Stjtí . EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

regluger  (EB) nr. 807/2003 (Stjtí . EB L 122, 16.5.2003, bls. 36). 
(4)  Stjtí . EB L 57, 2.3.1992, bls. 27. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2002/85/EB (Stjtí . EB L 327, 
4.12.2002, bls. 8). 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 92/24/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Í sta  1. gr. komi eftirfarandi: 

„1. gr. 

Í essari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

— „ökutæki“: öll vélknúin ökutæki í flokki M2, M3, N2 
e a N3, eins og au eru skilgreind í II. vi auka vi  
tilskipun 70/156/EBE, sem eru ætlu  til aksturs á 
vegum, eru á a.m.k. fjórum hjólum og hönnu  fyrir 
hámarkshra a yfir 25 km/klst. 

— „hra atakmörkunarbúna ur“: tæki til hra atakmörk-
unar sem er ætla  til notkunar í ökutæki, sem falla 
undir gildissvi  essarar tilskipunar, og veita má 
ger arvi urkenningu sem a skilin tæknieining í 
skilningi tilskipunar 70/156/EBE. Innbygg  kerfi til a  
takmarka hámarkshra a, sem eru hluti af hönnun 
ökutækja frá upphafi, skulu uppfylla sömu kröfur og 
hra atakmörkunarbúna ur.“ 

2. Eftirfarandi komi í sta  fyrsta málsli ar ri ja undirli ar 
1.1. li ar I. vi auka: 

„Tilgangur essarar tilskipunar er a  takmarka aksturshra a 
flutningabifrei a í flokkum N2 og N3 og ökutækja til 
far egaflutninga í flokkum M2 og M3 vi  ákve i  gildi.“ 

2. gr. 

1. Frá og me  17. nóvember 2004 er a ildarríkjunum 
óheimilt, af ástæ um er var a hra atakmörkunarbúna  e a 
á ekk kerfi: 

— a  synja um EB-ger arvi urkenningu e a innlenda 
ger arvi urkenningu á ökutæki, hra atakmörkunarbúna i 
e a innbygg u hra atakmörkunarkerfi, 

— a  banna a  ökutæki ver i skrá , selt e a teki  í notkun e a 
a  hra atakmörkunarbúna ur e a innbyggt hra a-
takmörkunarkerfi ver i selt e a teki  í notkun 

ef ökutækin, hra atakmörkunarbúna urinn e a innbygg u 
hra atakmörkunarkerfin eru í samræmi vi  ákvæ i tilskipunar 
92/24/EBE. 

2. Frá og me  1. janúar 2005 skulu a ildarríkin, af ástæ um 
er var a hra atakmörkunarbúna  e a innbygg  hra atak-
mörkunarkerfi, banna a  ökutæki, hra atakmörkunarbúna ur 
e a innbygg  hra atakmörkunarkerfi sem eru ekki í samræmi 
vi  ákvæ i tilskipunar 92/24/EBE ver i seld, skrá  e a tekin í 
notkun. 
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3. gr. 

 
1. A ildarríkin skulu sam ykkja og birta nau synleg lög og 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
17. nóvember 2004. au skulu tilkynna a  framkvæmda-
stjórninni egar í sta . au skulu beita essum rá stöfunum frá 
og me  18. nóvember 2004. 
 
2. egar a ildarríkin sam ykkja essar rá stafanir skal vera í 

eim tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun 
egar ær eru birtar opinberlega. A ildarríkin skulu setja 

nánari reglur um slíka tilvísun. 
 
3. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um málefni sem 
tilskipun essi tekur til. 

4. gr. 

 
Tilskipun essi ö last gildi á ri ja degi eftir a  hún birtist í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 
 

5. gr. 

 
Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 
 
Gjört í Strassborg 11. febrúar 2004. 
 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

P. COX M. McDOWELL 

forseti. forseti. 

 

 
 
 
 
 


