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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2007/34/EB 

frá 14. júní 2007 

um breytingu á tilskipun ráðsins 70/157/EBE um leyfilegt hljóðstig og útblásturskerfi vélknúinna 

ökutækja í því skyni að laga hana að tækniframförum 

(Texti sem varðar EES) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá  

6. febrúar 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um 

gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum 

þeirra (1), einkum öðrum undirlið 2. mgr. 13. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/157/EBE um leyfilegt 

hljóðstig og útblásturskerfi vélknúinna ökutækja (2), einkum  

3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun 70/157/EBE er ein sértilskipananna sem 

fjallar um gerðarviðurkenningaraðferð Bandalagsins 

sem mælt er fyrir um í tilskipun 70/156/EBE. Ákvæði 

tilskipunar 70/156/EBE um kerfi, íhluti og aðskildar 

tæknieiningar ökutækja gilda því um tilskipun 

70/157/EBE. 

2) Frá gildistökudegi tilskipunar 70/157/EBE  

6. febrúar 1970 hafa viðmiðunarmörk fyrir hávaða frá 

vélknúnum ökutækjum verið lækkuð nokkrum sinnum, 

síðast árið 1995. Síðasta lækkun hafði ekki þau áhrif, 

sem vænst var, og síðari rannsóknir hafa leitt í ljós að 

mæliaðferðin endurspeglar ekki lengur raunverulegt 

aksturslag. Því er nauðsynlegt að taka upp nýja 

prófunarlotu og færa akstursskilyrðin í hávaða-

prófuninni nær því sem gerist við raunverulegan akstur. 

Nýja prófunarlotan er í reglugerð efnahagsnefndar 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 155, 15.6.2007, bls. 49. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 3/2008 frá 1. Febrúar 2008 um breytingu á II. viðauka 

(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-

samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins nr. 33, 12.6.2008, bls. 4. 

(1) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt 

með tilskipun 2006/96/EB (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 81). 

(2) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 16. Tilskipuninni var síðast breytt 

með tilskipun 2006/96/EB. 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51, röð breytinga 

nr. 02 (3). 

3) Á aðlögunartímabili skal framkvæma núverandi prófun 

ásamt hinni nýju með tilliti til gerðarviðurkenningar og 

gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um niðurstöður 

beggja prófananna. Þannig getur framkvæmdastjórnin 

aflað sér nauðsynlegra gagna til að koma á viðeigandi 

viðmiðunarmörkum fyrir nýju mæliaðferðina sem 

kemur í stað gildandi aðferðarlýsingar prófunar. Notkun 

núverandi aðferðar skal áfram vera skilyrði fyrir því að 

gerðarviðurkenning fáist og beita skal nýju aðferðinni 

við vöktun. Að loknu aðlögunartímabilinu skal 

aðferðarlýsing prófunar, miðuð við nýju prófunina, 

verða eina mælingin sem er krafist til að gerðar-

viðurkenning fáist. 

4) Með tilliti til nýjustu breytinga á reglugerðum 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu  

nr. 51 og 59, sem Bandalagið hefur þegar gerst aðili að, 

ber að laga tilskipun 70/157/EBE að tækniframförum 

með því að samræma hana tæknilegu kröfunum í 

þessum reglugerðum. Þetta er einkum mikilvægt fyrir 

yfirtöku lögboðins vöktunarferlis vegna hávaða frá 

vélknúnum ökutækjum, sem mælt er fyrir um í 

reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 51 með tilliti til gerðarviðurkenningar 

Evrópubandalagsins. Að öðrum kosti heldur tilskipunin 

ekki í við reglugerðina að því er varðar tækniþróun. 

5) Samkvæmt 3. gr. tilskipunar 70/157/EBE breyta 

ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 

ekki kröfunum sem settar eru fram í liðum 5.2.2.1 og 

5.2.2.5 í I. viðauka við tilskipun 70/157/EBE. Að teknu 

tilliti til nýrrar uppbyggingar viðaukanna er nauðsynlegt 

að breyta númeraröðinni og tilvísununum sem 

tilgreindar eru í þessum liðum. Til þess að tryggja að 

tengsl haldist við önnur ákvæði í löggjöf Bandalagsins 

er einnig rétt að kveða á um samsvörun á milli 

núverandi númeraraðar og hinnar nýju. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 

eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun að 

tækniframförum. 

  

(3) Stjtíð. ESB L 137, 30.5.2007, bls. 68.  

2021/EES/49/01 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Tilskipun 70/157/EBE er breytt sem hér segir: 

a) Í stað I. viðauka komi texti I. viðauka við þessa tilskipun. 

b) Í stað II. viðauka komi texti II. viðauka við þessa tilskipun. 

c) Í stað III. viðauka komi texti III. viðauka við þessa 

tilskipun. 

d) IV. viðauki falli brott. 

2. Líta ber á tilvísanir í liði 5.2.2.1 og 5.2.2.5 í I. viðauka við 

tilskipun 70/157/EBE sem tilvísanir í liði 2.1 og 2.2 í I. viðauka 

eins og honum var breytt með þessari tilskipun. 

2. gr. 

Frá og með 6. júlí 2008 til 6. júlí 2010 skal ökutækið, sem á að 

veita gerðarviðurkenningu, fara í prófunina, sem kveðið er á um 

í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51, í vöktunarskyni eingöngu. 

Niðurstöðum þeirrar prófunar skal bætt við skjölin sem um 

getur í 1. og 2. viðbæti I. viðauka við tilskipun 70/157/EBE eins 

og henni er breytt með þessari tilskipun, í samræmi við  

9. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 51. Viðkomandi aðildarríki skal senda 

framkvæmdastjórninni slík upplýsingaskjöl. Kvaðir þessar hafa 

ekki áhrif á mál sem varða rýmkun gildandi viðurkenninga 

samkvæmt þessari tilskipun. Í vöktunarferlinu telst ökutæki 

ekki nýrrar gerðar ef það er einungis frábrugðið að því er varðar 

liði 2.2.1 og 2.2.2 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51. 

3. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 

stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

5. júlí 2008. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda-

stjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli 

viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 6. júlí 2008. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 

tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 

eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 

slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 

ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi tekur til. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 14. júní 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 

 ______  
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I. VIÐAUKI 

„I. VIÐAUKI 

ÁKVÆÐI UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU VEGNA HLJÓÐSTIGS FYRIR GERÐ VÉLKNÚINS 

ÖKUTÆKIS 

1. UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU FYRIR GERÐ ÖKUTÆKIS 

1.1. Framleiðandi ökutækis skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð vélknúins ökutækis 

vegna hljóðstigs í samræmi við 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE. 

1.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti. 

1.3. Framleiðandi ökutækis skal láta tækniþjónustunni, sem annast prófanirnar, í té ökutæki sem er dæmigert fyrir 

gerðina sem sótt er um gerðarviðurkenningu fyrir. 

1.4. Að beiðni tækniþjónustunnar skal einnig láta í té sýnishorn af útblásturskerfinu og hreyfil sem hefur a.m.k. 

sama sprengirými og hámarksnafnafl og hreyfillinn sem ökutækið, sem sótt er um gerðarviðurkenningu fyrir, er 

búið. 

2. HLJÓÐSTIG ÖKUTÆKJA Á FERÐ 

2.1. Viðmiðunarmörk 

Hljóðstigið, sem mælt er í samræmi við ákvæði III. viðauka, má ekki fara upp fyrir eftirtalin mörk: 

Ökutækjaflokkar 
Gildi í dB(A) 

(desíbel (A)) 

2.1.1. Ökutæki sem eru ætluð til farþegaflutninga og búin níu sætum eða færri, að 

ökumannssætinu meðtöldu 

74 

2.1.2. Ökutæki sem eru ætluð til farþegaflutninga, eru búin fleiri en níu sætum, að 

ökumannssætinu meðtöldu, og hafa leyfilegan hámarksmassa sem er meiri en 

3,5 tonn og 

 

2.1.2.1. hreyfilafl sem er minna en 150 kW 78 

2.1.2.2. hreyfilafl sem er a.m.k. 150 kW 80 

2.1.3. Ökutæki sem eru ætluð til farþegaflutninga og búin fleiri en níu sætum, að 

ökumannssætinu meðtöldu; ökutæki sem eru ætluð til vöruflutninga: 

 

2.1.3.1. með leyfilegan hámarksmassa ekki yfir 2 tonnum 76 

2.1.3.2. með leyfilegan hámarksmassa yfir 2 tonnum en ekki yfir 3,5 tonnum 77 

2.1.4.  Ökutæki sem eru ætluð til vöruflutninga og með leyfilegan hámarksmassa 

yfir 3,5 tonnum: 

 

2.1.4.1. með hreyfilafl sem er minna en 75 kW 77 

2.1.4.2. með hreyfilafl sem er a.m.k. 75 kW en minna en 150 kW 78 

2.1.4.3. með hreyfilafl sem er a.m.k. 150 kW 80 

Þó: 

— eru viðmiðunarmörkin hækkuð um 1 dB(A), að því er varðar ökutæki í flokki 2.1.1 og 2.1.3, séu þau búin 

dísilhreyfli með beinni innsprautun, 

— eru viðmiðunarmörkin hækkuð um 1 dB(A), að því er varðar ökutæki sem eru með leyfilegan 

hámarksmassa yfir tveimur tonnum og hönnuð til aksturs utan vega, sé hreyfilafl þeirra minna en 150 kW 

og um 2 dB(A) ef hreyfilafl þeirra er a.m.k. 150 kW,  
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— eru viðmiðunarmörkin hækkuð um 1 dB(A) að því er varðar ökutæki í flokki 2.1.1, sem búin eru 

handvirkum gírkassa með fleiri en fjórum gírum áfram og hreyfli sem nær hámarksafli yfir 140 kW/t og er 

með hlutfall hámarksafls/hámarksmassa yfir 75 kW/t, ef afturhluti ökutækisins fer yfir línuna BB’ í þriðja 

gír á meiri hraða en 61 km/klst. 

2.2. Túlkun niðurstaðna 

2.2.1. Með hliðsjón af ónákvæmni í mælitækjum skulu niðurstöður hverrar mælingar fengnar með því að draga  

1 dB(A) frá því sem mælirinn sýnir. 

2.2.2. Mælingarnar eru taldar gildar ef mismunurinn á milli tveggja mælinga í röð, sem fram fara á sömu hlið 

ökutækisins, er ekki meiri en 2 dB(A). 

2.2.3. Hæsta hljóðstig sem mælist skal teljast niðurstaða prófunarinnar. Sé niðurstaðan 1 dB(A) hærri en leyfilegt 

hámarkshljóðstig fyrir ökutækjaflokkinn sem verið er að prófa skulu fara fram tvær mælingar til viðbótar í 

tilsvarandi hljóðnemastöðu. Þrjár af fjórum mæliniðurstöðum, sem fengnar eru á þennan hátt á punktinum með 

uppsetta hljóðnemanum, verða að falla innan tilskilinna marka. 

3. MERKINGAR 

3.1. Íhlutir útblásturs- og inntakskerfis, að undanskildum tengibúnaði og rörum, skulu bera: 

3.1.1. vörumerki eða heiti framleiðanda kerfanna og íhluta þeirra, 

3.1.2. verslunarheiti framleiðanda. 

3.2. Merkingarnar skulu vera óafmáanlegar og vel læsilegar jafnvel þó að kerfið sé áfast ökutækinu. 

4. VEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR FYRIR GERÐ ÖKUTÆKIS 

4.1. EB-gerðarviðurkenning skal veitt skv. 3. og, ef við á, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE ef viðeigandi 

kröfum er fullnægt. 

4.2. Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í viðbæti. 

4.3. Allar viðurkenndar gerðir vélknúins ökutækis skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við ákvæði VII. 

viðauka við tilskipun 70/156/EBE. Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð vélknúins ökutækis 

sama númeri. 

5. BREYTINGAR Á GERÐ OG Á VIÐURKENNINGU 

5.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð sem er viðurkennd samkvæmt 

þessari tilskipun. 

6. SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU 

6.1. Gera ber ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu í samræmi við ákvæði 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE. 

6.2. Sérákvæði: 

6.2.1. Prófanir, sem vísað er til í lið 2.3.5. í X. viðauka við tilskipun 70/156/EBE, eru hinar sömu og mælt er fyrir um í 

7. viðauka reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51, sem um getur í III. viðauka 

við þessa tilskipun. 

6.2.2. Eðlilegt er talið að eftirlit sem vísað er til í lið 3. í X. viðauka við tilskipun 70/156/EBE fari fram annað hvert ár.  

 _____   
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1. viðbætir 

Upplýsingaskjal nr. ... samkvæmt I. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE (*) sem fjallar um  

EBE-gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til leyfilegs hljóðstigs og útblásturskerfis (tilskipun 70/157/EBE, 

eins og henni var síðast breytt með tilskipun .../.../EB) 

Eftirfarandi upplýsingar skal afhenda í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í 

hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar 

eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar. 

Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur. 

0. Almenn ákvæði 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): 

0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: 

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (b): 

0.3.1. Staðsetning auðkennisins. 

0.4. Flokkur ökutækis (c): 

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: 

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: 

1. Almennir smíðaeiginleikar ökutækisins 

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki: 

1.3.3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): 

1.6. Staðsetning og fyrirkomulag hreyfils: 

2. Massar og mál (e) (í kg og mm) (vísið til teikningar eftir atvikum) 

2.4. Stærðir ökutækisins (heildarmál) 

2.4.1. Fyrir undirvagn án yfirbyggingar 

2.4.1.1. Lengd (j): 

2.4.1.2. Breidd (k): 

2.4.2. Fyrir undirvagn með yfirbyggingu 

2.4.2.1. Lengd (j): 

2.4.2.2. Breidd (k): 

2.6. Massi ökutækisins með yfirbyggingu tilbúið til aksturs eða massi undirvagns með stýrishúsi ef 

framleiðandi festir ekki yfirbyggingu á (með staðalbúnaði, þ.m.t. kælivökvi, olía, eldsneyti, áhöld, 

varahjól og ökumaður) (o) (hámark og lágmark): 

  

(*) Númer liða og neðanmálsgreina í þessu upplýsingaskjali svara til númera liða og neðanmálsgreina í I. viðauka við tilskipun 

70/156/EBE. Liðum, sem varða ekki þessa tilskipun, er sleppt.  
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3. Hreyfill (q) 

3.1. Framleiðandi: 

3.1.1. Hreyfilkóði framleiðanda: (Eins og það sem sett er á hreyfilinn eða annars konar auðkenni) 

3.2. Brunahreyfill 

3.2.1.1. Vinnsluháttur: rafkveikja/þjöppukveikja, fjórgengishreyfill/tvígengishreyfill (1) 

3.2.1.2. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: 

3.2.1.2.3. Kveikiröð: 

3.2.1.3. Slagrými (s): ..... cm³ 

3.2.1.8. Hámarksnettóafl (t): ...... kW við ...... mín-1 (uppgefið gildi framleiðanda) 

3.2.4. Eldsneytisgjöf 

3.2.4.1. Með blöndungi eða blöndungum: já/nei (1) 

3.2.4.1.2. Gerð(-ir): 

3.2.4.1.3. Fjöldi: 

3.2.4.2. Með eldsneytisgjöf (einungis fyrir ökutæki með þjöppukveikju): já/nei (1) 

3.2.4.2.2. Vinnsluháttur: bein innsprautun/forhitun/iðuhólf (1) 

3.2.4.2.4. Gangráður 

3.2.4.2.4.1. Gerð: 

3.2.4.2.4.2.1. Lokunarpunktur undir álagi: ..... mín-1 

3.2.4.3. Með eldsneytisgjöf (einungis fyrir ökutæki með rafkveikju): já/nei (1) 

3.2.4.3.1. Vinnsluháttur: inntaksgrein (eins-/margpunkta (1)) /bein innsprautun/annað (tilgreinið) (1) 

3.2.8. Inntakskerfi 

3.2.8.4.2. Loftsía, teikningar; eða 

3.2.8.4.2.1. Tegund(-ir): 

3.2.8.4.2.2. Gerð(-ir): 

3.2.8.4.3. Inntakshljóðdeyfir, teikningar; eða 

3.2.8.4.3.1. Tegund(-ir): 

3.2.8.4.3.2. Gerð(-ir): 

3.2.9. Útblásturskerfi 

3.2.9.2. Lýsing og/eða teikning af útblásturskerfi: 

  

(1) Strikið yfir þar sem við á.  
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3.2.9.4. Útblásturshljóðdeyfir eða -deyfar: 

Fyrir hljóðdeyfi að framan, fyrir miðju og að aftan: smíði, gerð, áletranir; ef máli skiptir fyrir hávaða frá ökutækinu: 

ráðstafanir í vélarrými og hreyfli til að draga úr hávaða: 

3.2.9.5. Staðsetning úttaks útblástursrörs: 

3.2.9.6. Útblásturshljóðdeyfir með trefjaefnum: 

3.2.12.2.1. Hvarfakútur: já/nei (1) 

3.2.12.2.1.1. Fjöldi hvarfakúta og hvarfakútaeininga: 

3.3. Rafmagnshreyfill 

3.3.1. Gerð (vindingar, mögnun): 

3.3.1.1. Hámarksafköst á klukkustund ... kW 

3.3.1.2. Vinnsluspenna: V 

3.4. Aðrir hreyflar eða vélar eða samsetning þessa (nánar um slíka hreyfla eða vélar): 

4. Gírskipting (v) 

4.2. Gerð (beinskipting, vökvaskipting, rafskipting o.s.frv): 

4.6. Gírhlutföll 

Gír 

Gírhlutföll 

(hlutföll hreyfils, miðað 

við snúning úttaksskafts 

gírkassans) 

Endanlegt drifhlutfall 

eða –föll 

(hlutföll úttaksskafts 

gírkassans miðað við 

snúning hjóls í akstri) 

Heildargírhlutföll 

Hámark fyrir CVT (*) 

1 

2 

3 

… 

Lágmark fyrir CVT (*) 

Aftur á bak 

   

(*) Stiglaus skipting 

4.7. Hámarkshraði ökutækis (og sá gír sem honum var náð í) (í km/klst) (w): 

6. Fjöðrun 

6.6. Hjólbarðar og hjól 

6.6.2. Efri og neðri mörk snúningsradíusa 

6.6.2.1. Ás 1: 

6.6.2.2. Ás 2: 

6.6.2.3. Ás 3: 

6.6.2.4. Ás 4: 

o.s.frv. 

  

(1) Strikið yfir þar sem við á.  
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9. Yfirbygging (á ekki við fyrir ökutæki í flokki M1) 

9.1. Gerð yfirbyggingar: 

9.2. Efni, sem notuð eru, og smíðaaðferðir 

12. Ýmislegt 

12.5. Upplýsingar um búnað, óháðan hreyfli, sem hannaður er til að draga úr hávaða (falli hann ekki undir 

aðra liði): 

Viðbótarupplýsingar ef um er að ræða torfærutæki: 

1.3. Fjöldi ása og hjóla: 

2.4.1. Fyrir undirvagn án yfirbyggingar 

2.4.1.4.1. Flái að framan (na): .............................. gráður 

2.4.1.5.1. Flái að aftan (nb): ............................ gráður 

2.4.1.6. Bil frá jörðu (eins og það er skilgreint í lið 4.5. í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE) 

2.4.1.6.1. Milli ása: 

2.4.1.6.2. Undir framási(-ásum): 

2.4.1.6.3. Undir afturási(-ásum): 

2.4.1.7. Rampahorn (nc): ............................... gráður 

2.4.2. Fyrir undirvagn með yfirbyggingu 

2.4.2.4.1. Flái að framan (na): .............................. gráður 

2.4.2.5.1. Flái að aftan (nb): ............................ gráður 

2.4.2.6. Bil frá jörðu (eins og það er skilgreint í lið 4.5. í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE) 

2.4.2.6.1. Milli ása: 

2.4.2.6.2. Undir framási(-ásum): 

2.4.2.6.3. Undir afturási(-ásum): 

2.4.2.7. Rampahorn (nc): ............................... gráður 

2.15. Hámarkshalli þegar tekið er af stað í brekku (ökutækið eitt): ................................. af hundraði 

4.9. Lás á mismunadrifi: já/nei/valkvætt (1) 

Dagsetning, mappa 

 ______  

  

(1) Strikið yfir þar sem við á.  
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2. viðbætir 

FYRIRMYND  

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ 

(Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm)) 

Stimpill yfirvalds 

Tilkynning um: 

— gerðarviðurkenningu (1) 

— rýmkun gerðarviðurkenningar (1) 

— synjun gerðarviðurkenningar (1)á 

— afturköllun gerðarviðurkenningar (1) 

á gerð ökutækis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (1) með hliðsjón af tilskipun .../.../EBE, eins og henni var síðast breytt 

með tilskipun .../.../EB. 

Gerðarviðurkenningarnúmer: 

Ástæða fyrir rýmkun: 

I. HLUTI 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): 

0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: 

0.3. Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1) (2) 

0.3.1. Staðsetning auðkennisins. 

0.4. Ökutækjaflokkur (3): 

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: 

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á þegar um er að ræða íhluti og aðskildar 

tæknieiningar: 

0.8. Heimilisfang eða -föng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: 

II. HLUTI 

1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á): Sjá viðbót 

2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: 

3. Dagsetning prófunarskýrslu: 

4. Númer prófunarskýrslu: 

5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): Sjá viðbót 

6. Staður:  

7. Dags.: 

8. Undirskrift: 

9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins, sem viðurkenningaryfirvöld varðveita, en það má fá 

afhent sé þess óskað. 

 ______  

  

(1) Strikið yfir þar sem við á. 

(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem gerðarviður-

kenningarskjalið nær til skal setja spurningamerki („?“) í stað rittáknanna í skjalinu (t.d. ABC??123??). 

(3) Eins og hann er skilgreindur í II. viðauka A við tilskipun 70/156/EBE.   
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Viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ... 

um gerðarviðurkenningu ökutækis með hliðsjón af tilskipun 70/157/EBE, eins og henni var síðast breytt með 

tilskipun .../.../EB  

1. Viðbótarupplýsingar: 

1.1. Ef nauðsynlegt er, skrá yfir ökutæki sem falla undir lið 3.1.2.3.2.3. í III. viðauka við reglugerð efnahags-

nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51. 

1.2. Hreyfill 

1.2.1. Framleiðandi: 

1.2.2. Gerð: 

1.2.3. Tegund: 

1.2.4. Hámarksnafnafl .................................... kW við ................................. mín.-1 

1.3. Gírskipting: ekki sjálfskiptur gírkassi/sjálfskiptur gírkassi (1) 

1.3.1 Gírafjöldi: 

1.4. Búnaður 

1.4.1. Útblásturshljóðdeyfir 

1.4.1.1. Framleiðandi: 

1.4.1.2. Útlitsgerð: 

1.4.1.3. Gerð: .................................. í samræmi við teikningu nr.: 

1.4.2. Inntakshljóðdeyfir: 

1.4.2.1. Framleiðandi: 

1.4.2.2. Útlitsgerð: 

1.4.2.3. Gerð: .................................. í samræmi við teikningu nr.: 

1.5. Stærð hjólbarða: 

1.5.1. Lýsing á gerð hjólbarða sem er notuð við gerðarviðurkenningarprófun: 

1.6. Mælingar 

1.6.1. Hljóðstig ökutækis á ferð: 

Niðurstöður mælinga 

 
Vinstra megin 

dB(A) (1) 

Hægra megin 

dB(A) (1) 
Staða gírstangar 

fyrsta mæling    

önnur mæling    

þriðja mæling    

fjórða mæling    

Niðurstaða prófunar: ...................... dB(A)/E (2) 

(1) Frá mæligildunum er dregið 1 dB(A) í samræmi við ákvæði liðar 2.2.1 í I. viðauka. 

(2) „E“ merkir að viðkomandi mælingar fóru fram í samræmi við þessa tilskipun. 

1.6.2. Hljóðstig kyrrstæðs ökutækis: 

Niðurstöður mælinga 

 dB(A)  Hreyfill 

fyrsta mæling   

önnur mæling   

þriðja mæling   

Niðurstaða prófunar: ................................ dB(A)/E (1) 

(1) „E“ merkir að viðkomandi mælingar fóru fram í samræmi við þessa tilskipun. 

  

(1) Strikið yfir þar sem við á.  
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1.6.3. Hljóðstig þrýstilofts: 

Niðurstöður mælinga 

 
Vinstra megin 

dB(A) (1) 

Hægra megin 

dB(A) (1) 

fyrsta mæling   

önnur mæling   

þriðja mæling   

fjórða mæling   

Niðurstaða prófunar: .................................. dB(A)  

(1) Frá mæligildunum er dregið 1 dB(A) í samræmi við ákvæði liðar 2.2.1 í I. viðauka. 

5. Athugasemdir:“ 

 ______   
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II. VIÐAUKI 

„II. VIÐAUKI 

STJÓRNSÝSLUÁKVÆÐI UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU FYRIR ÚTBLÁSTURSKERFI SEM 

AÐSKILDA TÆKNIEININGU (ÚTBLÁSTURSKERFI TIL ENDURNÝJUNAR) 

1. UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU 

1.1. Framleiðandi ökutækisins eða þeirrar aðskildu tæknieiningar, sem um ræðir, leggur fram umsókn um EB-

gerðarviðurkenningu skv. 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EB að því er varðar útblásturskerfi til endurnýj-

unar, eða íhlut þess, sem aðskilda tæknieiningu. 

1.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti. 

1.3. Að beiðni viðkomandi tækniþjónustu skal umsækjandi leggja fram: 

1.3.1. tvö sýnishorn af kerfinu sem sótt hefur verið um EB-gerðarviðurkenningu fyrir, 

1.3.2. útblásturskerfi af þeirri gerð sem upphaflega var í ökutækinu þegar EB-gerðarviðurkenning var veitt, 

1.3.3.  ökutæki sem er dæmigert fyrir þá gerð sem útblásturskerfið er ætlað í og uppfyllir kröfur liðar 4.1 í  

7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51 eins og um getur í  

III. viðauka við þessa tilskipun, 

1.3.4. stakan hreyfil sem samsvarar þeirri gerð ökutækis sem lýst er hér að framan. 

2. MERKINGAR 

2.4.1. Útblásturskerfi til endurnýjunar eða íhlutir þess, að undanskildum tengibúnaði og rörum, skulu merkt með: 

2.4.1.1. vörumerki eða viðskiptaheiti framleiðanda kerfisins til endurnýjunar og íhluta þess, 

2.4.1.2. verslunarheiti framleiðandans. 

2.4.2. Þessar merkingar skulu vera auðlæsilegar og óafmáanlegar, jafnvel þegar kerfið er fest á ökutækið. 

3. VEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR 

3.1. EB-gerðarviðurkenning skal veitt skv. 3. mgr. 4. gr. og, ef við á, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, ef 

viðeigandi kröfum er fullnægt. 

3.2. Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í 2. viðbæti. 

3.3. Allar gerðir útblásturskerfa til endurnýjunar eða íhlutir þeirra, sem eru viðurkennd sem aðskildar 

tæknieiningar, skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE; 3. hluti 

gerðarviðurkenningarnúmersins skal sýna númer breytingatilskipunarinnar sem gilti þegar ökutækið fékk 

gerðarviðurkenningu. Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð útblásturskerfis til endurnýjunar eða 

íhlut þess sama númeri. 

4. EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI 

4.1. Öll útblásturskerfi til endurnýjunar eða íhlutir, að undanskildum tengibúnaði og rörum, sem samrýmast gerð 

sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun skulu hafa EB-gerðarviðurkenningarmerki. 

4.2. EB-gerðarviðurkenningarmerkið skal vera rétthyrningur utan um lágstafinn ,,e“ og skal auðkennisstafur/-stafir 

eða -númer aðildarríkisins, sem veitti gerðarviðurkenninguna, fylgja: 

„1“ fyrir Þýskaland 

„2“ fyrir Frakkland 

„3“ fyrir Ítalíu 

„4“ fyrir Holland  
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„5“ fyrir Svíþjóð 

„6“ fyrir Belgíu 

„7“ fyrir Ungverjaland 

„8“ fyrir Tékkland 

„9“ fyrir Spán 

„11“ fyrir Breska konungsríkið 

„12“ fyrir Austurríki 

„13“ fyrir Lúxemborg 

„17“ fyrir Finnland 

„18“ fyrir Danmörku 

„19“ fyrir Rúmeníu 

„20“ fyrir Pólland 

„21“ fyrir Portúgal 

„23“ fyrir Grikkland 

„24“ fyrir Írland 

„26“ fyrir Slóveníu 

„27“ fyrir Slóvakíu 

„29“ fyrir Eistland 

„32“ fyrir Lettland 

„34“ fyrir Búlgaríu 

„36“ fyrir Litháen 

„49“ fyrir Kýpur 

„50“ fyrir Möltu 

,,Grunnviðurkenningarnúmerið” sem er í 4. hluta gerðarviðurkenningarnúmersins sem um getur í VII. viðauka 

við tilskipun 70/156/EBE er sett nálægt rétthyrningnum og þar fyrir framan tölustafirnir tveir sem gefa til 

kynna raðnúmer síðustu meiriháttar tæknibreytingar á tilskipun 70/157/EBE þann dag sem gerðar-

viðurkenning var veitt. Raðnúmer fyrir tilskipun 70/157/EBE er 00, raðnúmer fyrir tilskipun 77/212/EBE er 

01, raðnúmer fyrir tilskipun 84/424/EBE er 02 og raðnúmer fyrir tilskipun 92/97/EBE og þessa tilskipun er 

03. Raðnúmerið 03 endurspeglar einnig tæknilegu kröfurnar í röð breytinga nr. 00 í reglugerð efnahags-

nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 59. 

4.3. Merkið skal vera óafmáanlegt og vel læsilegt jafnvel þó útblásturskerfi til endurnýjunar eða íhlutur í því sé 

fest á ökutækið. 

4.4. Sýnishorn af EB-gerðarviðurkenningarmerkinu er að finna í 3. viðbæti. 

5. BREYTINGAR Á GERÐ OG Á VIÐURKENNINGU 

5.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð sem er viðurkennd samkvæmt 

þessari tilskipun. 

6. SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU 

6.1. Gera ber ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu í samræmi við ákvæði 10. gr. tilskipunar 

70/156/EBE. 

6.2. Sérákvæði: 

6.2.1. Prófanir, sem vísað er til í lið 2.3.5. í X. viðauka við tilskipun 70/156/EBE, eru hinar sömu og mælt er fyrir 

um í 5. viðauka reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 59, sem um getur í  

III. viðauka við þessa tilskipun. 

6.2.2. Eftirlit, sem vísað er til í lið 3. í X. viðauka við tilskipun 70/156/EBE, fer venjulega fram annað hvert ár. 

 ______   
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1. viðbætir 

,,Upplýsingaskjal nr. ... sem fjallar um EB-gerðarviðurkenningar aðskilinna tæknieininga útblásturskerfa í 

vélknúnum ökutækjum (tilskipun 70/157/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun .../.../EB) 

Eftirfarandi upplýsingar skal afhenda í þríriti og með efnisyfirliti ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í 

hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar 

eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar. 

Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur. 

0. Almennar upplýsingar 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): 

0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: 

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: 

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á þegar um er að ræða íhluti og aðskildar 

tæknieiningar: 

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: 

1. Lýsing á ökutækinu sem búnaðurinn á að fara á (ef setja á búnaðinn á fleiri en eina gerð ökutækis skal veita 

upplýsingar samkvæmt þessum lið fyrir hverja þá gerð sem um ræðir) 

1.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): 

1.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: 

1.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu: 

1.4. Ökutækjaflokkur: 

1.5. EB-gerðarviðurkenningarnúmer með hliðsjón af hljóðstigi: 

1.6. Allar upplýsingar í liðum 1.1 til 1.5 á gerðarviðurkenningarvottorðinu er varða ökutæki (2. viðbætir I. viðauka við 

þessa tilskipun): 

2. Lýsing á búnaðinum 

2.1. Lýsing á útblásturskerfi til endurnýjunar þar sem fram kemur afstaða hvers íhlutar kerfisins auk leiðbeininga um 

áfestingu: 

2.2. Nákvæm teikning af hverjum íhlut þannig að auðvelt sé að finna og þekkja hann og upplýsingar um efni sem eru 

notuð. Í þessum teikningum skal koma fram hvar hina lögboðnu merkingu EB-gerðarviðurkenningarinnar er að 

finna: 

Dagsetning, mappa 

 ______   
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2. viðbætir 

FYRIRMYND 

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ 

(Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm)) 

Stimpill yfirvalds 

Tilkynning um: 

— gerðarviðurkenningu (1) 

— rýmkun gerðarviðurkenningar (1) 

— synjun gerðarviðurkenningar (1) 

— afturköllun gerðarviðurkenningar (1) 

á gerð ökutækis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (1) með hliðsjón af tilskipun .../.../EBE, eins og henni var síðast breytt 

með tilskipun .../.../EB. 

Gerðarviðurkenningarnúmer: 

Ástæða fyrir rýmkun: 

I. HLUTI 

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): 

0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: 

0.3. Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1) (2): 

0.3.1. Staðsetning auðkennisins: 

0.4. Ökutækjaflokkur (3): 

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: 

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á þegar um er að ræða íhluti og aðskildar 

tæknieiningar: 

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: 

II. HLUTI 

1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á): Sjá viðbót 

2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: 

3. Dagsetning prófunarskýrslu: 

4. Númer prófunarskýrslu: 

  

(1) Strikið yfir þar sem við á. 

(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem gerðarviður-

kenningarskjalið nær til skal setja spurningamerki („?“) í stað rittáknanna í skjalinu (t.d. ABC??123??). 

(3) Eins og hann er skilgreindur í II. viðauka A við tilskipun 70/156/EBE.  
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5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): Sjá viðbót 

6. Staður:  

7. Dags.: 

8. Undirskrift: 

9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins, sem viðurkenningaryfirvöld varðveita, en það má fá afhent 

sé þess óskað. 

 ______   
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Viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ... 

varðandi gerðarviðurkenningu útblásturskerfa fyrir ökutæki sem aðskilinna tæknieininga með hliðsjón af 

tilskipun 70/157/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun .../.../EB 

1. Frekari upplýsingar 

1.1. Samsetning aðskildu tæknieiningarinnar: 

1.2. Vörumerki eða viðskiptaheiti gerðar (gerða) ökutækis sem í skal setja hljóðdeyfinn(1): 

1.3. Gerð(-ir) ökutækis og gerðarviðurkenningarnúmer þess (þeirra): 

1.4. Hreyfill 

1.4.1. Gerð (rafkveikja, dísil): 

1.4.2. Gengi: tvígengi eða fjórgengi: 

1.4.3. Heildarsprengirými: 

1.4.4. Hámarksnafnafl hreyfils .................................... kW við ................................. mín.-1 

1.5. Fjöldi gírhlutfalla: 

1.6. Gírhlutföll sem notuð eru: 

1.7. Drifhlutföll: 

1.8. Hljóðstigsmælingar: 

ökutæki á ferð ................................................... dB(A), jafn hraði fyrir hröðun ....................................... km/klst.; 

kyrrstætt ökutæki dB(A), við ................................. mín.-1 

1.9. Gildi bakþrýstingsins: 

1.10. Takmarkanir er varða notkun og ísetningu: 

2. Athugasemdir: 

 ______  

  

(1) Ef nokkrar gerðir eru tilgreindar, skal fylla út liði 1.3 til 1.10 að báðum meðtöldum, fyrir hverja gerð.  
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3. viðbætir 

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarmerki 

 

Útblásturkerfi eða íhlutir í því með EB-gerðarviðurkenningarmerkinu hér að ofan er búnaður sem hefur verið 

viðurkenndur á Spáni (e 9) undir grunnviðurkenningarnúmerinu 0148 samkvæmt tilskipun 92/97/EBE (03). 

Tölustafirnir eru aðeins til leiðbeiningar.“ 

 ______   
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III. VIÐAUKI 

„III. VIÐAUKI 

1. Tæknilegu kröfurnar eru settar fram í: 

a) liðum 2, 6.1, 6.2.1 og 6.3 reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51 (*) og 3. til  

10. viðauka við hana, 

b) liðum 2 og 6 reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 59 (**) og 3. til 5. viðauka við 

hana. 

2. Að því er varðar framkvæmd ákvæðanna, sem um getur í 1. lið, gildir eftirfarandi: 

a) „óhlaðið ökutæki“: ökutæki tilbúið til aksturs, með massa sem er lýst í lið 2.6 í 1. viðbæti við I. viðauka 

þessarar tilskipunar, án ökumanns, 

b) „eyðublað fyrir tilkynningar“ ber að skilja þannig að um sé að ræða gerðarviðurkenningarvottorð sem sett er 

fram í 2. viðbæti við I. og II. viðauka, 

c) „samningsaðilar að viðkomandi reglugerðum“ ber að skilja sem aðildarríki, 

d) líta ber á tilvísanir í reglugerð nr. 51 og reglugerð nr. 59 sem tilvísanir í tilskipun 70/157/EBE, 

e) skilja ber 1. nmgr. í lið 2.2.6 þannig: „Að því er varðar skilgreiningar flokkanna vísast til A-hluta II. viðauka við 

tilskipun 70/156/EBE“. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 137, 30.5.2007, bls. 68. 

(**) Stjtíð. ESB L 326, 24.11.2006, bls. 43.“ 

 ____________  


