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EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

                        TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/86/EB                    2008/EES/10/08 

frá 5. júlí 2004 

um breytingu, me  tilliti til a lögunar a  tækniframförum, á tilskipun rá sins 93/93/EBE   
       um massa og mál vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur e a remur hjólum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 93/93/EBE frá 29. október 
1993 um massa og mál vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur 
e a remur hjólum (1), einkum 3. gr., 

 

me  hli sjón af tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 
2002/24/EB frá 18. mars 2002 um ger arvi urkenningu á 
vélknúnum ökutækjum á tveimur e a remur hjólum og um 
ni urfellingu á tilskipun rá sins 92/61/EBE (2), einkum 17. gr., 

 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Tilskipun 93/93/EBE er ein sértilskipananna í tengslum 
vi  ger arvi urkenningara fer  Bandalagsins samkvæmt 
tilskipun 2002/24/EB. Ákvæ i tilskipunar 2002/24/EB 
um kerfi, íhluti og a skildar tæknieiningar ökutækja eiga 

ví vi  um tilskipun 93/93/EBE. 

 

2) Til a  tryggja snur ulausa virkni ger arvi urkenningar-
kerfisins í heild er nau synlegt a  sk ra og bæta vi  
tilteknar kröfur í tilskipun 93/93/EBE. 

 

3) Í ví skyni er nau synlegt a  tilgreina a  massi 
yfirbygginga sem hægt er a  skipta um fyrir fjórhjól í 
flokkum L6e og L7e, sem eru ætlu  til vöruflutninga, 
skuli teljast sem hluti farm ungans frekar en massans án 
hle slu. 

 

4) ví ber a  breyta tilskipun 93/93/EBE til samræmis vi  
etta. 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 236, 7.7.2004, bls. 12. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2005 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. 6. 
(1)  Stjtí . EB L 311, 14.12.1993, bls. 76. Tilskipuninni var breytt me  

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/78/EB (Stjtí . EB L 285, 
29.10.2001, bls. 1). 

(2)  Stjtí . EB L 124, 9.5.2002, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/77/EB (Stjtí . EB L 211, 
21.8.2003, bls. 24). 

5) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit nefndar um a lögun a  tækni-
framförum sem komi  var á fót skv. 13. gr. tilskipunar 
rá sins 70/156/EBE (3). 

 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

 

1. gr. 

 

Vi aukanum vi  tilskipun 93/93/EBE er breytt í samræmis vi  
vi auka essarar tilskipunar. 

 

2. gr. 

 

1. Ef massi og mál vélknúinna ökutækja á tveimur e a remur 
hjólum eru í samræmi vi  kröfur tilskipunar 93/93/EBE, eins 
og henni er breytt me  essari tilskipun, skulu a ildarríkin 
ekki, frá og me  1. janúar 2005, af ástæ um er var a massa og 
mál: 

 

a) synja um EB-ger arvi urkenningu e a innlenda ger ar-
vi urkenningu fyrir slík ökutæki e a 

 

b) banna a  slíkt ökutæki ver i skrá , selt e a teki  í notkun. 

 

2. Frá og me  1. júlí 2005 skulu a ildarríkin synja um 
EB-ger arvi urkenningu fyrir n ja ger  ökutækis á tveimur 
e a remur hjólum af ástæ um sem var a massa e a mál ess 
ef kröfunum í tilskipun 93/93/EBE, eins og henni er breytt me  

essari tilskipun, er ekki fullnægt. 

 

3. gr. 

 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórn-
s slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
31. desember 2004. au skulu egar í sta  senda fram-
kvæmdastjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunartöflu 
milli vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. 

 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar au 
eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

________________  

(3) Stjtí . EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2004/3/EB (Stjtí . EB L 49, 
19.2.2004, bls. 36). 
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2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja á ví svi i sem 
tilskipun essi nær til. 

 

4. gr. 

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

5. gr. 

 
Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 5. júlí 2004. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
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VI AUKI 

 
Í sta  li ar 1.5 í vi aukanum vi  tilskipun 93/93/EBE komi eftirfarandi: 
 

„1.5. „massi án hle slu“: massi ökutækis sem tilbúi  er til venjulegrar notkunar og me  eftirfarandi 
búna i: 

 
— vi bótarbúna i sem er nau synlegur vi  venjulega notkun, 

 
— öllum rafbúna i, a  me töldum ljósum og ljósmerkjabúna i frá framlei anda, 

 
— tækjum og búna i sem krafist er í lögunum og skulu reiknu  me  í massa án hle slu, 

 
— vi eigandi magni af vökvum til a  tryggja a  allir hlutar ökutækisins starfi rétt. 

 
1.5.1. egar um er a  ræ a ökutæki í flokkum L6e og L7e, sem eru ætlu  til vöruflutninga og hönnu  

me  yfirbyggingum sem hægt er a  skipta um, skal ekki reikna heildarmassa yfirbygginganna me  
í massa án hle slu heldur skal hann teljast hluti af farm unganum. 

 
Í slíku tilviki skal eftirfarandi vi bótarskilyr um fullnægt: 

 
a) grunnger  ökutækis (st rishús undirvagns), sem framangreind yfirbygging er hönnu  fyrir, skal 

uppfylla forskriftirnar sem hafa veri  settar fyrir fjórhjól í flokkum L6e og L7e til vöruflutninga 
( .m.t. mörkin fyrir massa án hle slu sem eru 350 kg fyrir ökutæki í flokki L6e og 550 kg fyrir 
ökutæki í flokki L7e), 

 
b) hægt er a  skipta um yfirbyggingu ef au velt er a  fjarlægja hana af st rishúsi undirvagnsins án 

ess a  nota verkfæri, 
 
c) a  ví er var ar yfirbyggingar skal framlei andi ökutækisins veita uppl singar í 

uppl singaskjali, samkvæmt fyrirmyndinni sem er sett fram í II. vi auka vi  tilskipun 
2002/24/EB, um leyfileg hámarksmál, massa, mörk fyrir sta setningu yngdarpunkts og 
teikningu me  sta setningu festibúna ar. 

 
Ath:  eldsneyti og blanda eldsneytis og olíu eru ekki talin me  í mælingunni en rafgeymas ra, glussi, 

kælivökvi og smurolía skulu talin me .“  
 

 
 
 
 
 
 


