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                                                          TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2005/66/EB                          2008/EES/73/06 

frá 26. október 2005 

um notkun varnarbúna ar framan á vélknúnum ökutækjum og um breytingu á tilskipun rá sins 
70/156/EBE (*) 

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 (1), 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Notkun búna ar, sem veitir vi bótarvörn framan á 
vélknúnum ökutækjum, hefur aukist á undanförnum 
árum. Sumar ger ir essa búna ar stofna öryggi 
gangandi vegfarenda og annarra vegfarenda í hættu ef til 
árekstrar kemur. ví er rá stafana krafist til a  vernda 
almenning gegn slíkri hættu. 

2) Varnarbúna ur a  framan getur veri  upprunalegur 
búna ur sem er festur á ökutæki e a settur á marka  sem 
a skilin tæknieining. Tæknilegar kröfur vegna 
ger arvi urkenningar vélknúinna ökutækja, me  tilliti til 
alls varnarbúna ar sem kann a  vera festur framan á 
ökutæki, skulu samræmdar til a  koma í veg fyrir a  
sam ykktar ver i mismunandi kröfur frá einu a ildarríki 
til annars og til a  tryggja e lilega starfsemi innri 
marka arins. Af sömu ástæ u er nau synlegt a  
samræma tæknilegar kröfur vegna ger arvi urkenningar 
varnarbúna ar framan á ökutækjum sem a skilinnar 
tæknieiningar í skilningi tilskipunar 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). 

3) Nau synlegt er a  hafa eftirlit me  notkun varnar-
búna ar framan á ökutækjum og setja kröfur um 
prófanir, smí i og uppsetningu sem allur varnarbúna ur 
framan á ökutækjum, sem anna hvort er festur á a  sem 
upprunalegur búna ur e a settur á marka  sem a skilin 
tæknieining, arf a  uppfylla. Í prófunum skal ess 
krafist a  varnarbúna ur framan á ökutækjum sé 
hanna ur á ann hátt a  öryggi gangandi vegfarenda sé 
bætt og dregi  sé úr fjölda áverka. 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 309, 25.11.2005, bls. 37. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2006 frá 7. júlí 
2006 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. 52, 19.10.2006, bls. 4. 
(1) Stjtí . ESB C 112, 30.4.2004, bls. 18. 
(2) Álit Evrópu ingsins frá 26. maí 2005 (hefur enn ekki veri  birt í 

Stjórnartí indum EB) og ákvör un rá sins frá 11. október 2005. 
(3) Stjtí . EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/49/EB (Stjtí . ESB L 194, 
26.7.2005, bls. 12). 

4) Einnig skal taka tillit til essara krafna í tengslum vi  
vernd gangandi vegfarenda og annarra óvarinna 
vegfarenda og me  tilliti til tilskipunar Evrópu ingsins 
og rá sins 2003/102/EB frá 17. nóvember 2003 um 
vernd fótgangandi og annarra óvarinna vegfarenda í 
undanfara árekstrar og vi  árekstur vi  vélknúi  ökutæki 
og um breytingu á tilskipun rá sins 70/156/EBE (4). 

essi tilskipun skal endursko u  í ljósi frekari rannsókna 
og fenginnar reynslu á fyrstu fjórum árum beitingar 
hennar. 

5) Tilskipun essi er ein sértilskipananna innan ramma 
ger arvi urkenningara fer ar Bandalagsins sem var 
tekin upp me  tilskipun 70/156/EBE. 

6) Framkvæmdastjórnin skal fylgjast me  áhrifum essarar 
tilskipunar og gefa Evrópu inginu og rá inu sk rslu. Ef 

a  telst nau synlegt, til a  ná fram frekari úrbótum í 
vernd gangandi vegfarenda, skal framkvæmdastjórnin 
gera tillögur a  breytingu á essari tilskipun í samræmi 
vi  tækniframfarir. 

7) Samt sem á ur er vi urkennt a  tilskipun 2003/102/EB 
gildir ekki um tiltekin ökutæki sem falla undir gildissvi  

essarar tilskipunar og sem hægt er a  festa varnarbúna  
framan á. Liti  er svo á a  fyrir slík ökutæki kunni 
prófunarkröfurnar fyrir lærlegginn í essari tilskipun a  
vera tæknilega óframkvæmanlegar. Til a  grei a fyrir 
úrbótum á öryggi gangandi vegfarenda, me  tilliti til 
höfu áverka, kann a  vera nau synlegt a  leyfa a rar 
kröfur fyrir prófanir á lærlegg, sem gilda einungis um 

essi ökutæki, en um lei  a  tryggja a  uppsetning á 
hvers kyns varnarbúna i framan á ökutækjum auki ekki 
hættuna á a  gangandi vegfarendur e a a rir óvar ir 
vegfarendur hljóti áverka á fótum. 

8) Sam ykkja skal nau synlegar rá stafanir til 
framkvæmdar essari tilskipun og a lögun hennar a  
framförum á svi i vísinda og tækni í samræmi vi  
ákvör un rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 
reglur um me fer  framkvæmdavalds sem fram-
kvæmdastjórninni er fali  (5).  

________________  

(4) Stjtí . ESB L 321, 6.12.2003, bls. 15. 
(5) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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9) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð til fulls markmiði 
þessarar tilskipunar, þ.e. að stuðla að öryggi gangandi 
vegfarenda og annarra óvarinna vegfarenda með því að 
mæla fyrir um tæknilegar kröfur um gerðar-
viðurkenningu ökutækja að því er varðar varnarbúnað 
framan á þeim, og sökum þess að líklegra er að þau náist 
á vettvangi Bandalagsins, getur Bandalagið samþykkt 
ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna í 5. gr. 
sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og 
hún er sett fram í þeirri grein, ganga ákvæði þessarar 
tilskipunar ekki lengra en nauðsynlegt er til að þessu 
markmiði verði náð. 

10) Þessi tilskipun er hluti af evrópsku aðgerðaáætluninni 
um umferðaröryggi og heimilt er að bæta við hana 
innlendum ráðstöfunum til að banna eða takmarka 
notkun varnarbúnaðar framan á ökutækjum sem þegar er 
á markaðnum áður en hún tekur gildi. 

 

11) Því ber að breyta tilskipun 70/156/EBE til samræmis við 
þetta. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Markmiðið með þessari tilskipun er að bæta öryggi gangandi 
vegfarenda og ökutækja með óbeinum ráðstöfunum. Í henni er 
mælt fyrir um tæknilegar kröfur vegna gerðarviðurkenningar á 
ökutækjum, að því er varðar varnarbúnað framan á þau, sem er 
festur á ökutæki sem upprunalegur búnaður eða afhentur sem 
aðskilin tæknieining. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka og 
hugtakanna í 1. lið I. viðauka sem hér segir: 

1. „ökutæki“: öll vélknúin ökutæki í undirflokki M1, eins og 
þau eru skilgreind í 2. gr. tilskipunar 70/156/EBE og í II. 
viðauka við hana með leyfilegum heildarmassa sem er ekki 
meiri en 3,5 tonn og öll vélknúin ökutæki í undirflokki N1, 
eins og þau eru skilgreind í 2. gr. í tilskipun 70/156/EBE og 
í II. viðauka við hana, 

2. „aðskilin tæknieining“: allar aðskildar tæknieiningar í 
skilningi 2. gr. tilskipunar 70/156/EBE og sem ætlaðar eru 
til áfestingar og notkunar í einni eða fleiri gerðum 
ökutækja. 

3. gr. 

Ákvæði um gerðarviðurkenningu 

1. Að því er varðar nýja gerð ökutækja, sem er búin 
varnarbúnaði að framan, og er í samræmi við kröfurnar sem 
mælt er fyrir um í I. og II. viðauka, skulu aðildarríkin ekki, frá 

og með 25. ágúst 2006 af ástæðum er varða varnarbúnað að 
framan: 

a) synja um EB-gerðarviðurkenningu eða innlenda gerðar-
viðurkenningu, 

b) banna að ökutækin verði skráð, seld eða tekin í notkun. 

2. Að því er varðar nýja gerð varnarbúnaðar framan á 
ökutæki, sem boðin er sem aðskilin tæknieining og er í 
samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í I. og II. viðauka, 
skulu aðildarríkin ekki, frá og með 25. ágúst 2006: 

a) synja um EB-gerðarviðurkenningu eða innlenda gerðar-
viðurkenningu, 

b) banna að íhluturinn verði seldur eða tekinn í notkun. 

3. Að því er varðar nýja gerð ökutækis sem búin er varnar-
búnaði að framan, eða nýja gerð varnarbúnaðar framan á 
ökutæki, sem afhentur er sem aðskilin tæknieining og er ekki í 
samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í I. og II. viðauka, 
skulu aðildarríkin synja um EB-gerðarviðurkenningu eða 
innlenda gerðarviðurkenningu frá og með 25. nóvember 2006. 

4. Að því er varðar ökutæki, sem eru ekki í samræmi við 
kröfurnar sem mælt er fyrir um í I. og II. viðauka, skulu 
aðildarríkin, frá og með 25. maí 2007, af ástæðum er varða 
varnarbúnað framan á ökutæki: 

a) líta svo á að samræmisvottorð, sem fylgja nýjum 
ökutækjum í samræmi við tilskipun 70/156/EBE, gildi ekki 
lengur að því er varðar 1. mgr. 7. gr. þeirrar tilskipunar, 

b) banna að ný ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun ef 
þeim fylgja ekki samræmisvottorð í samræmi við tilskipun 
70/156/EBE. 

5. Frá og með 25. maí 2007 gilda kröfurnar í I. og II. viðauka 
um varnarbúnað framan á ökutæki, sem boðinn er sem 
aðskilinn tæknieining, að því er varðar 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 
70/156/EBE. 

4. gr. 

Framkvæmdarráðstafanir og breytingar 

1. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar, tæknilegar 
kröfur um ákvæði varðandi prófanir sem mælt er fyrir um í 3. 
lið í viðaukanum í samræmi við málsmeðferðina sem um getur 
í 3. mgr. 13. gr. í tilskipun 70/156/EBE. 

2. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja breytingar, sem 
nauðsynlegar eru, vegna aðlögunar á þessari tilskipun í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 13. gr. 
tilskipunar 70/156/EBE. 
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5. gr. 

Endursko un 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi sí ar en 25. ágúst 2010, 
endursko a tæknileg ákvæ i essarar tilskipunar í ljósi 
tækni róunar og fenginnar reynslu, einkum skilyr in fyrir ví 
a  krefjast prófunarinnar lærleggur í varnarbúna  framan á 
ökutæki, a  ger  sé prófunin höfu líkan fullor ins í 
varnarbúna  framan á ökutæki og nota ar forskriftir fyrir 
prófunina höfu líkan barns í varnarbúna  framan á ökutæki. 
Ni urstö ur essarar endursko unar ver a vi fangsefni sk rslu 
sem framkvæmdastjórnin leggur fyrir Evrópu ingi  og rá i . 
Ef í kjölfar essarar endursko unar er tali  vi eigandi a  
sam ykkja tæknileg ákvæ i essarar tilskipunar skulu au 
sam ykkt í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um 
í 3. mgr. 13. gr. tilskipunar 70/156/EBE. 

6. gr. 

Breytingar á tilskipun 70/156/EBE 

Ákvæ um I., III., IV. og IX. vi auka vi  tilskipun 70/156/EBE 
er hér me  breytt í samræmi vi  III. vi auka vi  essa 
tilskipun. 

7. gr. 

Löglei ing 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja og birta nau synleg lög og 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
25. ágúst 2006. au skulu tilkynna a  framkvæmdastjórninni 

egar í sta . 

au skulu beita essum ákvæ um frá 25. ágúst 2006. 

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

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um málefni sem 
tilskipun essi tekur til. 

8. gr. 

A skildar tæknieiningar 

Tilskipun essi skal ekki hindra a  a ildarríkin geti banna  e a 
takmarka  notkun varnarbúna ar framan á ökutæki, sem settur 
er á marka  sem a skilin tæknieining, á ur en essi tilskipun 
tekur gildi. 

9. gr. 

Gildistaka 

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

10. gr. 

Vi takendur 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 26. október 2005. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

J. BORRELL FONTELLES  D. ALEXANDER  

forseti. Forseti. 
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SKRÁ YFIR VI AUKA 

I. VI AUKI Tæknileg ákvæ i 

II. VI AUKI Stjórns sluákvæ i um ger arvi urkenningu: 

1. vi bætir: Uppl singaskjal (ökutæki) 

2. vi bætir: Uppl singaskjal (a skilin tæknieining) 

3. vi bætir: EB-ger arvi urkenningarvottor  (ökutæki) 

4. vi bætir: EB-ger arvi urkenningarvottor  (a skilin tæknieining) 

5. vi bætir: Dæmi um EB-ger arvi urkenningarmerki 

III. VI AUKI Breytingar á tilskipun 70/156/EBE 
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I. VI AUKI 

TÆKNILEG ÁKVÆ I 

1. SKILGREININGAR 

Í essari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1.1. ,,Ger  ökutækis“: flokkur vélknúinna ökutækja sem eru ekki frábrug in, fyrir framan A-sto irnar, me  tilliti til 
eftirfarandi grundvallaratri a: 

a) bur arvirkis, 

b) helstu mála, 

c) smí aefnis ytri flata ökutækisins, 

d) fyrirkomulags íhluta (a  utan e a innan), 

e) a fer ar vi  a  festa varnarbúna  framan á ökutæki , 

a  svo miklu leyti sem au hafa áhrif á gildi eirra höggprófana sem mælt er fyrir um í essari tilskipun. 

A  ví er var ar varnarbúna  framan á ökutækinu sem á a  ger arvi urkenna sem a skilda tæknieiningu má 
túlka allar tilvísanir til ökutækisins sem tilvísanir í grindina sem búna urinn er festur á til prófunar og sem ætla  
er a  svara til ytri mála framhluta tilteknu ökutækjager arinnar sem veri  er a  ger arvi urkenna búna inn 
fyrir, 

1.2. „venjuleg aksturssta a“: sta a ökutækisins, egar a  er tilbúi  til aksturs, sta sett á jör inni me  hjólbar ana 
fyllta af lofti í ann loft r sting sem mælt er me  og framhjólin vísa beint fram, hámarksáfylling allra vökva, 
sem eru nau synlegir til notkunar ökutækisins, me  allan sta albúna  frá framlei anda ökutækisins, me  75 kg 
massa, sem settur hefur veri  á sæti ökumanns, og 75 kg massa, sem settur er í far egasæti a  framan, og 
fjö runin stillt á aksturshra a sem nemur 40 km/klst. e a 35 km/klst. vi  venjuleg akstursskilyr i sem 
framlei andi tilgreinir (einkum fyrir ökutæki me  virka fjö run e a sjálfvirkan hæ arstillingarbúna ), 

1.3. „ytra bor “: ökutæki  a  utan fyrir framan A-sto irnar, .m.t. vélarhlíf, bretti, ljósa- og ljósmerkjabúna ur og 
s nilegir styrktaríhlutir,  

1.4. „krappageisli“: geisli hringboga sem kemst næst ví a  vera hringlaga form íhlutarins sem um ræ ir, 

1.5. „ysta brún“ ökutækis á hli , er plan samsí a lengdarmi juplani ökutækisins sem fellur saman vi  ytri hli arbrún 
ess og til endanna a  framan og aftan, ló rétt verplan ökutækisins sem fellur saman vi  ytri fram- og 

afturbrúnir en ekki er teki  tillit til útskögunar: 

a) hjólbar a nálægt snertipunkti eirra vi  jör u og tenginga fyrir r stimæla hjólbar a, 

b) hvers kyns skri varnarbúna ar sem er hugsanlega settur á hjólbar ana, 

c) baks nisspegla 

d) stefnuljóskera á hli um, breiddarljóskera, stö uhli arljóskera a  framan og aftan og stö uljóskera, 

e) hluta sem festir eru á fram- og afturstu ara, dráttarbúna ar og útblástursröra, 

1.6. „stu ari“: ne ri hluti, ytra bur arvirkis ökutækis a  framan eins og a  er ger arvi urkennt. Til hans teljast allir 
hlutir ökutækisins sem ætla  er a  verja ökutæki egar a  lendir í árekstri a  framan á litlum hra a vi  anna  
ökutæki og einnig allir hlutir, s.s. skráningarplötur, sem eru festir vi  ennan hlut. Til hans telst ekki búna ur 
sem er festur á ökutæki  eftir ger arvi urkenningu og er ætla  a  veita vi bótarvörn a  framan fyrir ökutæki , 

1.7. „varnarbúna ur framan á ökutæki“: sérstakur hluti e a hlutar, s.s. stórgripavörn (bull bar) e a vi bótarstu ari, 
sem ætla  er a  verja ytra bor  ökutækisins fyrir ofan og/e a ne an stu arann sem er upprunalegur búna ur 
gegn skemmdum ef kemur til árekstrar vi  hlut. Hlutar, me  hámarksmassa sem er minni en 0,5 kg, ætla ir 
einungis til a  verja ljóskerin, eru undan egnir essari skilgreiningu, 
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1.8. „vi mi unarlína fremstu brúnar vélarhlífar“: rúmfræ ileg skur lína snertipunktanna sem liggur á milli beinnar 
brúnar, sem er 1 000 mm a  lengd, og yfirbor s vélarhlífarinnar a  framan, egar beina brúnin, sem er höf  
samsí a ló réttu lengdarmi juplani ökutækisins og sem hallar aftur um 50° og lægri endinn er 600 mm fyrir 
ofan jör u, er fær  yfir og í snertingu vi  fremstu brún vélarhlífarinnar. A  ví er var ar ökutæki ar sem 
yfirbor  efri hluta vélarhlífarinnar hallar a  jafna i um 50°, annig a  beina brúnin er í stö ugri snertingu e a 
snertir á mörgum stö um í sta  ess a  snerta í einum punkti, er vi mi unarlínan ákvör u  me  beinu brúninni 
sem hallar aftur um 40°. A  ví er var ar ökutæki sem eru annig lögu  a  ne sti hluti beinu línunnar snertir 
fyrst, á telst sú snerting vera vi mi unarlína fremstu brúnar vélarhlífarinnar í eirri hli arstö u. A  ví er 
var ar ökutæki sem eru annig lögu  a  efsti hluti beinu línunnar snertir fyrst, á er rúmfræ ileg skur lína me  
ummálsfjarlæg , sem nemur 1 000 mm eins og skilgreint er í li  1.13, notu  sem vi mi unarlína fremstu brúnar 
vélarhlífarinnar í eirri hli arstö u. Einnig skal líta á efsta hluta stu arans sem fremstu brún vélarhlífarinnar, a  

ví er essa tilskipun var ar, ef beina brúnin snertir hann egar essi a fer  er notu , 

1.9. „efri vi mi unarlína varnarbúna ar framan á ökutæki“: efri mörk mikilvægra punkta a  ví er var ar snertingu 
gangandi vegfarenda vi  varnarbúna inn framan á ökutækinu e a ökutæki . Hún er rúmfræ ileg skur lína efstu 
snertipunkta milli beinu brúnarinnar, sem er 700 mm a  lengd, og varnarbúna arins framan á ökutækinu e a 
framhluta ökutækisins (hvort heldur sem hún snertir), egar beina brúnin, sem er höf  samsí a ló réttu 
lengdarplani ökutækisins og hallar aftur um 20°, er fær  yfir framhluta ökutækisins en snertir samt áfram 
jör ina og yfirbor  varnarbúna arins e a ökutækisins, 

1.10. „ne ri vi mi unarlína varnarbúna ar framan á ökutæki“: ne ri mörk punkta sem skipta máli a  ví er var ar 
snertingu gangandi vegfarenda vi  varnarbúna inn framan á ökutækinu e a ökutæki  sjálft. Hún er rúmfræ ileg 
skur lína ne stu snertipunkta milli beinu brúnarinnar, sem er 700 mm a  lengd, og varnarbúna arins framan á 
ökutækinu egar beina brúnin, sem er höf  samsí a ló réttu lengdarplani ökutækisins og hallar fram um 25°, er 
fær  yfir framhluta ökutækisins en snertir samt áfram jör ina og yfirbor  varnarbúna arins e a ökutækisins, 

1.11. „efri hæ  varnarbúna ar framan á ökutæki“: ló rétt fjarlæg  frá jör u í efri vi mi unarlínu varnarbúna ar 
framan á ökutæki, sem skilgreind er í li  1.9 me  ökutæki  í venjulegri akstursstö u. 

1.12. „ne ri hæ  varnarbúna ar framan á ökutæki“: ló rétt fjarlæg  frá jör u í ne ri vi mi unarlínu varnarbúna ar 
framan á ökutækinu, sem skilgreind er í li  1.10, me  ökutæki  í venjulegri akstursstö u. 

1.13. „1 000 mm ummálsfjarlæg “: rúmfræ ileg skur lína sem dregin er á fremra, efra yfirbor  me  ö rum enda 
sveigjanlegs bands, sem er 1 000 mm a  lengd, egar ví er haldi  í ló réttu plani fyrir framan og aftan 
ökutæki  og fært fram fyrir stu ara á vélarhlíf og varnarbúna inn framan á ökutækinu. Bandinu er haldi  
strekktu me an á a ger inni stendur og ö rum endanum er haldi  í snertingu vi  jör ina, ló rétt fyrir ne an 
framhli  stu arans og hinum endanum haldi  í snertingu vi  efri flötinn a  framanver u. Ökutæki  er í 
venjulegri akstursstö u, 

1.14. „vi mi unarlína fremstu brúnar varnarbúna ar framan á ökutækinu“: rúmfræ ileg skur lína snertipunktanna 
sem liggur á milli beinnar brúnar, sem er 1 000 mm a  lengd, og varnarbúna arins framan á ökutækinu, egar 
beina brúnin, sem er höf  samsí a ló réttu lengdarmi juplani ökutækisins og sem hallar aftur um 50°, er fær  
yfir og í snertingu vi  fremstu brún varnarbúna arins framan á ökutækinu. A  ví er var ar ökutæki ar sem 
yfirbor  efri hluta varnarbúna arins framan á ökutækinu hallar a  jafna i um 50°, annig a  beina brúnin er í 
stö ugri snertingu e a snertir á mörgum stö um í sta  ess a  snerta í einum punkti, er vi mi unarlínan 
ákvör u  me  beinu brúninni sem hallar aftur um 40°,. 

1.15. „Álagsvi mi un fyrir höfu  (Head Performance Criterion, HPC)“ skal reiknu  me  jöfnunni: 

 

ar sem „a“ er hrö un sem ver ur í ungami ju höfu sins, (m/s ) sem margfeldi af „g“ skrá  sem fall af tíma og 
sía  vi  rásartí niflokk 1 000 Hz ;t1 og t2 eru tveir tímapunktar sem skilgreina upphaf og endi vi komandi 
skráningartímabils ar sem gildi  fyrir álagsvi mi un fyrir höfu  er hámarki  frá ví snerting hefst og ar til 
henni l kur. egar hámarksgildi  er reikna  skal sleppa gildum fyrir HPC ef tímabili  (t1 - t2) er lengra en 15 
m/s.. 
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2. ÁKVÆ I UM SMÍ I OG ÁFESTINGU 

2.1. Varnarbúna ur framan á ökutæki 

Eftirfarandi kröfur gilda jafnt um varnarbúna  framan á ökutæki, sem er afhentur áfastur á n jum ökutækjum, 
og varnarbúna  framan á ökutæki sem er afhentur sem a skilinn tæknieining til áfestingar á tilgreind ökutæki. 

Samt sem á ur er heimilt me  sam ykki lögbærs vi urkenningaryfirvalds a  líta svo á a  kröfurnar í 3. li  hafi 
veri  uppfylltar, a  öllu leyti e a a  hluta til, me  sambærilegri prófun sem fer fram á varnarbúna inum 
samkvæmt annarri tilskipun um ger arvi urkenningu. 

2.1.1. Íhlutir varnarbúna ar framan á ökutæki skulu hanna ir annig a  allir stífir fletir, sem hægt er a  snerta me  
100 mm kúlufleti, hafi krappageisla sem er a  lágmarki 5 mm. 

2.1.2. Heildarmassi varnarbúna ar framan á ökutæki, .m.t. allar festingar, skal ekki vera meiri en 1,2% af massa 
ökutækisins, sem hann er hanna ur fyrir, og a  hámarki 18 kg. 

2.1.3. Hæ  varnarbúna ar framan á ökutæki, egar hann er áfastur ökutækinu, skal ekki vera meiri en 50 mm hærri en 
nokkur punktur vi mi unarlínu fremstu brúnar vélarhlífarinnar eins og skilgreint er í li  1.8 á ló réttu 
lengdarmi juplani í gegnum ökutæki  í eim punkti. 

2.1.4. Varnarbúna ur framan á ökutæki skal ekki auka breidd ökutækisins sem hann er festur á. Ef heildarbreidd 
varnarbúna arins a  framan er meiri en 75% af breidd ökutækisins skulu endar hans sveig ir inn a  ytra bor i 
til a  draga úr hættu á a  eir krækist í hluti. essi krafa telst uppfyllt ef varnarbúna ur framan á ökutæki er 
felldur inn í e a sambygg ur yfirbyggingunni e a endar búna arins eru sveig ir annig a  eir snerti ekki 100 
mm kúluflöt og bili  milli enda búna arins og yfirbyggingarinnar er ekki meira en 20 mm. 

2.1.5. Me  fyrirvara um li  2.1.4 skal bili  milli íhluta varnarbúna arins framan á ökutækinu og ytra bor sins, sem er 
undir honum, ekki vera meira en 80 mm. Líta skal framhjá sta bundnum misfellum í almennum útlínum 
undirliggjandi yfirbyggingar (s.s. opum í grillum, loftinntaki o.s.frv.). 

2.1.6. Lengdarfjarlæg  milli fremsta hluta stu arans og fremsta hluta varnarbúna arins framan á ökutækinu skal ekki 
vera meiri en 50 mm á neinum sta  á hli  ökutækisins til a  stu arinn geri sitt gagn. 

2.1.7. Varnarbúna urinn a  framan skal ekki draga verulega úr virkni stu arans. essi krafa skal teljast uppfyllt ef 
ekki fleiri en tveir ló réttir íhlutir og enginn láréttur íhlutur varnarbúna arins framan á ökutækinu liggja yfir 
stu arann. 

2.1.8. Varnarbúna urinn framan á ökutækinu skal ekki halla fram fyrir ló rétta plani . Efstu hlutar varnarbúna arins 
framan á ökutækinu skulu ekki ná meira en 50 mm upp e a aftur (í átt a  framrú unni) frá vi mi unarlínu 
fremstu brúnar vélarhlífar ökutækisins, eins og skilgreint er í li  1.8, ar sem varnarbúna urinn framan á 
ökutækinu hefur veri  fjarlæg ur. Allir mælipunktar eru á ló réttu lengdarplani í gegnum ökutæki  í eim 
punkti. 

2.1.9. Áfesting varnarbúna ar framan ökutækinu skal ekki spilla fyrir ví a  kröfur annarra tilskipana um 
ger arvi urkenningu ökutækja séu uppfylltar. 

2.2. Ekki má dreifa, bjó a til sölu e a selja varnarbúna  framan á ökutæki, sem er a skilin tæknieining, nema 
honum fylgi skrá yfir ger ir ökutækja sem hann er ger arvi urkenndur fyrir og sk rar lei beiningar um 
samsetningu. Í samsetningarlei beiningunum skulu vera sérstakar lei beiningar um áfestingu, .m.t a fer  vi  
áfestingu á ökutækin, sem einingin hefur veri  vi urkennd fyrir, og til a  hægt sé a  festa íhlutina á a  
ökutæki og me  eim hætti a  a  uppfylli vi komandi ákvæ i li ar 2.1. 

3. ÁKVÆ I UM PRÓFANIR 

3.1. Varnarbúna ur framan á -ökutæki ver ur a  standast eftirfarandi prófanir til a  hægt sé a  vi urkenna hann: 
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3.1.1. Prófunarfótleggur í varnarbúna  framan á ökutæki. Prófunin er framkvæmd me  40 km/klst. hra a vi  höggi . 
Hámarkshorni , sem hné  beygist í, skal ekki vera meira en 21,0°, hámarksskerfærsla hnés skal ekki vera meiri 
en 6,0 mm og hrö unin, sem er mæld vi  efri hluta sköflungsins, skal ekki vera meiri en 200 g. 

3.1.1.1. Samt sem á ur er me  tilliti til varnarbúna ar framan á ökutækinu, sem vi urkenndur er sem a skilin 
tæknieining einungis til notkunar í tilgreind ökutæki me  leyfilegan heildarmassa sem er ekki meiri en 2,5 tonn 
og sem hafa veri  ger arvi urkennd fyrir 1. október 2005 e a ökutæki me  leyfilegan heildarmassa, sem er 
meiri en 2,5 tonn, anna hvort hægt a  skipta út ákvæ um li ar 3.1.1 fyrir ákvæ i li ar 3.1.1.1.1 e a li ar 
3.1.1.1.2. 

3.1.1.1.1. Prófunin er framkvæmd me  40 km/klst. hra a vi  höggi . Hámarkshorni , sem hné  beygist í, skal ekki vera 
meira en 26,0°, hámarksskerfærsla hnés skal ekki vera meiri en 7,5 mm og hrö unin sem er mæld vi  efri hluta 
sköflungsins skal ekki vera meiri en 250 g. 

3.1.1.1.2. Prófanir eru framkvæmdar á ökutækinu me  e a án áfests varnarbúna ar framan á ví me  40 km/klst. hra a 
vi  höggi . essar tvær prófanir skulu framkvæmdar á sambærilegum stö um eins og vi komandi 
prófunaryfirvöld sam ykkja. Gildin fyrir horni , sem hné  beygist í, hámarksskerfærslu hnés og hrö unina, sem 
er mæld vi  efri hluta sköflungsins, skulu skrá . Í öllum tilvikum skal gildi , sem er skrá  fyrir ökutæki  sem 
búi  er varnarbúna i a  framan, ekki vera 90% hærra en gildi  sem er skrá  fyrir ökutæki  án varnarbúna arins 
a  framan. 

3.1.1.2. Ef ne ri hæ  varnarbúna ar framan á ökutækinu er meiri en 500 mm ver ur essi prófun a  koma í sta  
prófunarinnar prófunarlærleggur í varnarbúna  framan á ökutæki eins og tilgreint er í li  3.1.2. 

3.1.2. Prófunarlærleggur í varnarbúna  framan á ökutæki. Prófunin er framkvæmd me  40 km/klst. hra a vi  höggi . 
Augnablikssamtala höggkraftanna, me  tilliti til tíma, skal ekki vera hærri en 7,5 kN og beygjukraftvægi  á 
höggprófunarbúna inum skal ekki vera meira en 510 Nm. Prófunin prófunarlærleggur í varnarbúna  framan á 
ökutæki skal framkvæmd ef ne ri hæ  varnarbúna arins framan á ökutækinu í prófunarstö u er meiri en 500 
mm. 

3.1.2.1. Hins vegar me  tilliti til varnarbúna ar framan á ökutæki, sem vi urkenndur er sem a skilin tæknieining 
einungis til notkunar í tilgreind ökutæki me  leyfilegan heildarmassa sem er ekki meiri en 2,5 tonn og sem hafa 
veri  ger arvi urkennd fyrir 1. október 2005 e a ökutæki me  leyfilegan heildarmassa sem er meiri en 2,5 
tonn, er anna hvort hægt a  skipta út ákvæ um li ar 3.1.2 fyrir ákvæ i li ar 3.1.2.1.1 e a li ar 3.1.2.1.2. 

3.1.2.1.1. Prófunin er framkvæmd me  40 km/klst. hra a vi  höggi . Augnablikssamtala höggkraftanna, me  tilliti til 
tíma, skal ekki vera hærri en 9,4 kN og beygjukraftvægi  á höggprófunarbúna inum skal ekki vera meira en 
640 Nm. 

3.1.2.1.2. Prófanir eru framkvæmdar á ökutækinu me  e a án áfests varnarbúna ar framan á ví me  40 km/klst. hra a 
vi  höggi . essar tvær prófanir skulu framkvæmdar á sambærilegum stö um eins og vi komandi 
prófunaryfirvöld sam ykkja. Skrá skal gildin fyrir augnablikssamtölu höggkraftanna og beygjukraftvægi  á 
höggprófunarbúna inum. Í öllum tilvikum skal gildi  sem er skrá  fyrir ökutæki , sem búi  er varnarbúna i a  
framan, ekki vera 90% hærra en gildi  sem er skrá  fyrir ökutæki  án varnarbúna arins a  framan. 

3.1.2.2. essarar prófunar er ekki krafist ef ne ri hæ  varnarbúna arins framan á ökutækinu er minni en 500 mm. 

3.1.3. Prófunarlærleggur í fremstu brún varnarbúna ar framan á ökutækinu. Prófunin er framkvæmd me  allt a  40 
km/klst. hra a vi  höggi . Augnablikssamtala höggkraftanna, me  tilliti til tíma, efst og ne st á höggbúna inn 
skal ekki vera hærri en hugsanlegt markgildi sem nemur 7,5 kN og beygjukraftvægi  á höggbúna inum skal 
ekki vera hærra en hugsanlegt markgildi sem nemur 300 Nm. Bá ar ni urstö ur skulu einungis skrá ar vegna 
eftirlits. 

3.1.4. Líkan af höf i barns/smávaxinnar fullor innar manneskju í varnarbúna  framan á ökutæki. Prófunin er 
framkvæmd me  35 km/klst. hra a vi  höggi  og nota skal 3,5 kg höggprófunarbúna  sem er líkan af höf i 
barns/smávaxinnar fullor innar manneskju. Álagsvi mi  fyrir höfu  (HPC), sem er reikna  út frá 
hrö unarferlunum, í samræmi vi  li  1.15 skal ekki vera meira en 1 000 í öllum tilvikum. 
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II. VI AUKI 

STJÓRNS SLUÁKVÆ I UM GER ARVI URKENNINGU 

1. UMSÓKN UM EB-GER ARVI URKENNINGU 

1.1. Umsókn um EB-ger arvi urkenningu á ger  ökutækis me  tilliti til ess a  a  sé búi  varnarbúna i a  
framan. 

1.1.1. Fyrirmynd a  uppl singaskjalinu, sem krafist er skv. 1. mgr. 3. gr. í tilskipun 70/156/EBE, er a  finna í 1. 
vi bæti. 

1.1.2. Láta ber tækni jónustunni, sem annast ger arvi urkenningar, í té dæmigert ökutæki fyrir á ger  sem búin er 
varnarbúna i a  framan sem vi urkenna á. A  bei ni tækni jónustunnar skal einnig láta í té sérstaka íhluti e a 
s nishorn af efnum sem eru notu . 

1.2. Umsókn um EB-ger arvi urkenningu á varnarbúna i framan á ökutæki sem telst vera a skilin tæknieining. 

1.2.1. Fyrirmynd a  uppl singaskjalinu, sem krafist er skv. 4. mgr. 3. gr. í tilskipun 70/156/EBE, er a  finna í 2. 
vi bæti. 

1.2.2. Láta ber tækni jónustunni, sem annast ger arvi urkenningar, í té s nishorn af eirri ger  varnarbúna ar framan 
á ökutæki sem vi urkenna á. Tækni jónustunni er heimilt a  óska eftir frekari s nishornum telji hún a  
nau synlegt. Merkja skal s nishornin greinilega og óafmáanlega me  vi skiptaheiti e a vörumerki umsækjanda 
og heiti ger arinnar. Kve a skal á um lögbo na birtingu EB-ger arvi urkenningarmerkisins. 

2. VEITING EB-GER ARVI URKENNINGAR 

2.1. Fyrirmyndir a  EB-ger arvi urkenningarvottor um, skv. 3. mgr. 4. gr. e a, ef vi  á, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 
70/156/EBE, er a  finna í: 

a) 3. vi bæti vegna umsókna sem um getur í li  1.1, 

b) 4. vi bæti vegna umsókna sem um getur í li  1.2. 

3. EB-GER ARVI URKENNINGARMERKI 

3.1. Allur varnarbúna ur framan á ökutæki, sem er í samræmi vi  ger , sem er vi urkennd samkvæmt essari 
tilskipun, skal bera EB-ger arvi urkenningarmerki. 

3.2. Merki  skal vera: 

3.2.1. Rétthyrningur utan um lágstafinn „e“ og skal au kennandi númer e a bókstafir a ildarríkisins, sem veitti 
ger arvi urkenninguna, fylgja: 

1 fyrir skaland 

2 fyrir Frakkland 

3 fyrir Ítalíu 

4 fyrir Holland 

5 fyrir Sví jó  

6 fyrir Belgíu 

9 fyrir Spán 

11 fyrir Breska konungsríki  

12 fyrir Austurríki 

13 fyrir Lúxemborg 

17 fyrir Finnland 

18 fyrir Danmörku 

21 fyrir Portúgal 

23 fyrir Grikkland 

IRL fyrir Írland 

49 fyrir K pur 

8 fyrir Tékkland 

29 fyrir Eistland 

7 fyrir Ungverjaland 

32 fyrir Lettland 

36 fyrir Litháen 
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50 fyrir Möltu 

20 fyrir Pólland 

27 fyrir Slóvakíu 

26 fyrir Slóveníu 

3.2.2. Nálægt rétthyrningnum er sett „grunnvi urkenningarnúmer“, sem er í 4. hluta ger arvi urkenningarnúmersins 
er um getur í VII. vi auka vi  tilskipun 70/156/EBE, og ar fyrir framan tölustafirnir tveir sem gefa til kynna 
ra númer sí ustu meiri háttar tæknibreytingar á essari tilskipun ann dag sem EB-ger arvi urkenning var 
veitt. Í essari tilskipun er ra númeri  01. 

Stjarna, sem bætt er vi  fyrir aftan ra númeri , gefur til kynna a  varnarbúna urinn framan á ökutækinu var 
vi urkenndur me  tilliti til höggbúna ar prófunarfótleggjar sem gert er rá  fyrir í li  3.1.1.1 e a li  3.1.2.1 í I. 
vi auka. Hafi vi urkenningaryfirvaldi  ekki leyft etta er sett bil í sta  stjörnunnar. 

3.3. EB-ger arvi urkenningarmerki  skal fest á varnarbúna inn framan á ökutækinu annig a  a  sé óafmáanlegt 
og au læsilegt, jafnvel egar varnarbúna urinn er festur á ökutæki . 

3.4. S nishorn af EB-ger arvi urkenningarmerkinu er a  finna í 5. vi bæti. 
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1. vi bætir 

UPPL SINGASKJAL nr. […] 

Samkvæmt I. vi auka vi  tilskipun rá sins 70/156/EBE um EB-ger arvi urkenningu ökutækja me  tilliti til a  au 
séu búin varnarbúna i a  framan 

Eftirfarandi uppl singar skal gefa í ríriti og me  efnisyfirliti ef vi  á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum 
hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stær inni A4 e a brotnar saman í á stær . Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig 
vera nægilega nákvæmar. Ef sérstök smí aefni eru í búna i, íhlutum e a a skildum tæknieiningum skulu fylgja uppl singar 
um virkni eirra.. 

0. ALMENNT 

0.1. Tegund (vi skiptaheiti framlei anda): 

0.2. Ger  og almennt/almenn verslunarheiti): 

0.3. Ger arau kenni ef slíkt er á ökutækinu: 

0.3.1. Sta setning au kennisins: 

0.4. Ökutækjaflokkur: 

0.5. Heiti og heimilisfang framlei anda: 

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmi ju e a -verksmi ja: 

1. ALMENNIR SMÍ AEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS 

1.1. Ljósmyndir og/e a teikningar af dæmiger u ökutæki: 

2. MASSAR OG MÁL (í kg og mm) (Sjá teikningar ar sem vi  á) 

2.8. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi me  hle slu eins og framlei andi hefur tilkynnt hann (hámark og lágmark): 

2.8.1. Dreifing massans á ásana (hámark og lágmark): 

9. YFIRBYGGING 

9.1. Ger  yfirbyggingar: 

9.[11]. Varnarbúna ur framan á ökutæki 

9.[11].1. Almennt fyrirkomulag (á teikningum e a ljósmyndum) ar sem fram komi sta setning og festing varnarbúna ar 
framan á ökutæki: 

9.[11].2. Teikningar og/e a ljósmyndir, ar sem vi  á, af loftinntaksristum, vatnskassarist, skrautlistum, merkjum, 
táknmyndum og dældum ásamt öllum ö rum útstæ um hlutum og hlutum ytra bor s sem líta má á sem 
hættulega (t.d. ljósabúna ). Teljist hlutarnir, sem taldir voru upp í sí ustu setningu, ekki vera hættulegir er 
heimilt, me  tilliti til skráningar, a  í sta  eirra komi ljósmyndir ásamt uppl singum um stær ir og/e a lesmál: 

9.[11].3. Tæmandi uppl singar um festingar, sem krafist er, og ítarlegar lei beiningar, .m.t. kröfur um snúningsvægi a  
ví er var ar festingar: 

9.[11].4. Teikningar af stu urum: 

9.[11].5 Teikningar af gólflínu á framhluta ökutækisins: 

Dagsetning: 
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2. vi bætir 

UPPL SINGASKJAL nr. […] 

Var andi EB-ger arvi urkenningu varnarbúna ar framan á ökutæki sem a skilinnar tæknieiningar (2005/66/EB) 

Eftirfarandi uppl singar skal gefa í ríriti og me  efnisyfirliti ef vi  á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum 
hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stær inni A4 e a brotnar saman í á stær . Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig 
vera nægilega nákvæmar. 

Ef sérstök smí aefni eru í búna i, íhlutum e a a skildum tæknieiningum skulu fylgja uppl singar um virkni eirra. 

0. ALMENNT 

0.1. Tegund (vi skiptaheiti framlei anda): 

0.2. Ger  og almennt/almenn verslunarheiti): 

0.5. Heiti og heimilisfang framlei anda: 

0.7. Sta setning og a fer  vi  a  festa EB-ger arvi urkenningarmerki  á: 

1. L SING Á BÚNA INUM 

1.1. Nákvæm tæknil sing (ásamt ljósmyndum e a teikningum): 

1.2. Lei beiningar um samsetningu og uppsetningu, .m.t. nau synlegt snúningsvægi: 

1.3. Upptalning á ökutækjum sem festa má búna inn á. 

1.4 Takmarkanir á notkun og skilyr i fyrir áfestingu: 
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3. vi bætir 

(FYRIRMYND) 

(hámarksstær : A4 (210 x 297 mm)) 
EB-GER ARVI URKENNINGARVOTTOR  

STIMPILL YFIRVALDS 

Tilkynning um: 

— ger arvi urkenningu 

— r mkun ger arvi urkenningar 

— synjun ger arvi urkenningar 

— afturköllun ger arvi urkenningar 

á ger  ökutækis me  varnarbúna  a  framan sem festur er á me  tilliti til tilskipunar 2005/66/EB. 

Ger arvi urkenningarnúmer: 

Ástæ a fyrir r mkun: 

I. HLUTI 

0.1. Tegund (vi skiptaheiti framlei anda): 

0.2. Ger  og almennt/almenn verslunarheiti): 

0.3. Ger arau kenni ef slíkt er á ökutækinu: 

0.3.1. Sta setning au kennisins: 

0.4. Ökutækjaflokkur: 

0.5. Heiti og heimilisfang framlei anda: 

0.7. Sta setning og a fer  vi  a  festa EB-ger arvi urkenningarmerki , ef um er a  ræ a varnarbúna  framan á 
ökutæki: 

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmi ju e a -verksmi ja: 

II. HLUTI 

1. Vi bótaruppl singar ( ar sem vi  á): Sjá vi bót 

2. Tækni jónusta sem annast prófanirnar: 

3. Dagsetning prófunarsk rslu: 

4. Númer prófunarsk rslu: 

5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): Sjá vi bót 

6. Sta ur: 

7. Dagsetning: 

8. Undirskrift: 

9. Me fylgjandi er skrá yfir innihald uppl singasafnsins sem vi urkenningaryfirvöld var veita en a  má fá afhent sé ess 
óska . 
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Vi bót 

vi  vottor  um EB-ger arvi urkenningu nr. […] 

var andi ger arvi urkenningu ökutækis a  ví er var ar áfestingu varnarbúna ar a  framan 

1. Vi bótaruppl singar, ef einhverjar: 

2. Athugasemdir: 

3. Ni urstö ur úr prófun a  ví er var ar 3. li  I. vi auka 

Prófun Skrá  gildi Stenst 
prófun/stenst 
ekki prófun 

Beygjuhorn …… 
…… Grá ur 
…… 

 

Skerfærsla …… 
…… mm 
…… 

 

Prófunarfótleggur í varnarbúna  framan á ökutæki 
— rjár prófunarstö ur 
(ef prófun fer fram) 

Hrö un vi  sköflung …… 
…… g 
…… 

 

Samtala höggkraftanna …… 
…… kN 
…… 

 Prófunarlærleggur í varnarbúna  framan á ökutæki 
— rjár prófunarstö ur 
(ef prófun fer fram) 

Beygjukraftvægi  …… 
…… Nm 
…… 

 

Samtala höggkraftanna …… 
…… kN 
…… 

 Prófunarlærleggur í fremstu brún varnarbúna ar framan 
á ökutæki 
— rjár prófunarstö ur 
(eingöngu eftirlit) 

Beygjukraftvægi  …… 
…… Nm 
…… 

 

Líkan af höf i barns/smávaxinnar fullor innar 
manneskju (3,5 kg) í varnarbúna  framan á ökutæki 

HPC-gildi 
(a.m.k. rjú gildi) 

…… 
…… 
…… 
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4. vi bætir 

(FYRIRMYND) 

(hámarksstær : A4 (210 x 297mm)) 
EB-GER ARVI URKENNINGARVOTTOR  

STIMPILL YFIRVALDS 

Tilkynning um: 

— ger arvi urkenningu 

— r mkun ger arvi urkenningar 

— synjun ger arvi urkenningar 

— afturköllun ger arvi urkenningar 

á ger  varnarbúna ar framan á ökutæki sem er a skilin tæknieining me  tilliti til tilskipunar 2005/66/EB. 

Ger arvi urkenningarnúmer: 

Ástæ a fyrir r mkun: 

I. HLUTI 

0.1. Tegund (vi skiptaheiti framlei anda): 

0.2. Ger  og almennt/almenn verslunarheiti): 

0.3. Ger arau kenni, ef a  er merkt á varnarbúna inn framan á ökutæki: 

0.3.1. Sta setning au kennisins: 

0.5. Heiti og heimilisfang framlei anda: 

0.7. Sta setning og a fer  vi  a  festa EB-ger arvi urkenningarmerki  á: 

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmi ju e a -verksmi ja: 

II. HLUTI 

1. Vi bótaruppl singar: Sjá vi bót 

2. Tækni jónusta sem annast prófanirnar: 

3. Dagsetning prófunarsk rslu: 

4. Númer prófunarsk rslu: 

5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): Sjá vi bót 

6. Sta ur:  

7. Dagsetning: 

8. Undirskrift: 

9. Me fylgjandi er skrá yfir innihald uppl singasafnsins, sem vi urkenningaryfirvöld var veita, en a  má fá afhent sé 
ess óska . 
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Vi bót 

vi  vottor  um EB-ger arvi urkenningu nr. […] 

var andi ger arvi urkenningu varnarbúna ar framan á ökutæki me  tilliti til tilskipunar 2005/66/EB 

1. Vi bótaruppl singar: 

1.1. Áfestingara fer : 

1.2. Lei beiningar um samsetningu og uppsetningu: 

1.3. Skrá yfir ökutæki sem festa má varnarbúna  a  framan á, allar takmarkanir á notkun og skilyr i um ásetningu: 

2. Athugasemdir: 

3. Ni urstö ur úr prófun a  ví er var ar 3. li  I. vi auka 

Prófun Skrá  gildi Stenst 
prófun/stenst 
ekki prófun 

Beygjuhorn …… 
…… Grá ur 
…… 

 

Skerfærsla …… 
…… mm 
…… 

 

Prófunarfótleggur í varnarbúna  framan ökutæki 
— rjár prófunarstö ur 
(ef prófun fer fram) 

Hrö un vi  sköflung …… 
…… g 
…… 

 

Samtala höggkraftanna …… 
…… kN 
…… 

 Prófunarlærleggur í varnarbúna  framan á ökutæki 
— rjár prófunarstö ur 
(ef prófun fer fram) 

Beygjukraftvægi  …… 
…… Nm 
…… 

 

Samtala höggkraftanna …… 
…… kN 
…… 

 Prófunarlærleggur í fremstu brún varnarbúna ar framan 
á ökutæki 
— rjár prófunarstö ur 
(eingöngu eftirlit) 

Beygjukraftvægi  …… 
…… Nm 
…… 

 

Líkan af höf i barns/smávaxinnar fullor innar 
manneskju (3,5 kg) í varnarbúna  framan á ökutæki 

HPC-gildi 
(a.m.k. rjú gildi) 

…… 
…… 
…… 
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5. vi bætir 

Dæmi um EB-ger arvi urkenningarmerki 

 

 

(a  12mm) 

 

 

Búna urinn sem ber EB-ger arvi urkenningarmerki  hér a  ofan er varnarbúna ur framan á ökutæki sem hefur fengi  
ger arvi urkenningu í skalandi (e1) samkvæmt essari tilskipun (01) me  grunnvi urkenningarnúmerinu 1471. 

Stjarnan gefur til kynna a  varnarbúna urinn framan á ökutækinu var vi urkenndur me  tilliti til höggbúna ar 
prófunarfótleggjar sem gert er rá  fyrir í li  3.1.1.1 e a li  3.1.2.1 í I. vi auka. Hafi vi urkenningaryfirvaldi  ekki leyft etta 
er sett bil í sta  stjörnunnar.  
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III. VI AUKI 

BREYTINGAR Á TILSKIPUN 70/156/EBE 

Vi aukunum vi  tilskipun 70/156/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi li ir bætist vi  í I. vi auka: 

„9.[24]. Varnarbúna ur framan á ökutæki 

9.[24].1. Leggja skal fram nákvæma l singu, m.a. ljósmyndir og/e a teikningar, á ökutæki me  tilliti til 
bur arvirkis, mála, vi eigandi vi mi unarlína og smí aefna varnarbúna arins a  framan og framhluta 
ökutækisins. 

9.[24].2. Leggja skal fram nákvæma l singu, m.a. ljósmyndir og/e a teikningar, á a fer  vi  áfestingu 
varnarbúna ar framan á ökutæki . Í l singunni skulu vera allar stær ir bolta og nau synlegt 
snúningsvægi.“ 

2. Eftirfarandi bætist vi  í A- ætti, I. hluta III. vi auka: 

„9.[24]. 

9.[24].1. Leggja skal fram nákvæma l singu, m.a. ljósmyndir og/e a teikningar, á ökutæki me  tilliti til 
bur arvirkis, mála, vi eigandi vi mi unarlína og smí aefna varnarbúna arins a  framan og framhluta 
ökutækisins. 

9.[24].2. Leggja skal fram nákvæma l singu, m.a. ljósmyndir og/e a teikningar, á a fer  vi  áfestingu 
varnarbúna ar framan á ökutæki . Í l singunni skulu vera allar stær ir bolta og nau synlegt 
snúningsvægi.“ 

3. Eftirfarandi bætist vi  í I. hluta IV. vi auka: 

Gildissvi  
Vi fangsefni Númer tilskipunar 

Tilvísun í 
Stjórnartí indi 

ESB M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

„[60]. 
Varnarbúna u
r framan á 
ökutæki 

2005/66/EB L 309, 
25.11.2005, 

bls. 37. 

X (*) — — X — —     

(*) Leyfilegur heildarmassi sem er ekki meiri en 3,5 tonn.“ 

4. Texta XI. vi auka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi li ur bætist vi  í 1. vi bæti: 

Li ur Vi fangsefni Númer tilskipunar M1  2500 (1) kg M1 > 2500 (1) kg M2 M3 

„[60] Varnarbúna ur framan 
á ökutæki 

2005/66/EB X X (*) — —» 

(*) Leyfilegur heildarmassi sem er ekki meiri en 3,5 tonn. 
b) Eftirfarandi li ur bætist vi  í 2. vi bæti: 

Li ur Vi fangsefni Númer tilskipunar M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[60] Varnarbúna ur 
framan á 
ökutæki 

2005/66/EB — — — — — — — — — —“ 

c) Eftirfarandi li ur bætist vi  í 3. vi bæti: 
 

Li ur Vi fangsefni Númer tilskipunar M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

„[60] Varnarbúna ur 
framan á 
ökutæki 

2005/66/EB — — — — — — — — —“ 

 

 


