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 TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/62/EB   2013/EES/4/53 

frá 13. júlí 2009 

um flöt til að festa skráningarmerki að aftan á vélknúin ökutæki sem eru á tveimur eða þremur 
 hjólum (*) 

(Kerfisbundin útgáfa) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

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

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun ráðsins 93/94/EBE frá 29. október 1993 um 
flöt fyrir aftara skráningarmerki á vélknúnum öku-
tækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum (3) hefur 
verið breytt í veigamiklum atriðum (4). Til glöggvunar 
og hagræðingar ber því að kerfisbinda tilskipunina. 

2) Í tilskipun 93/94/EBE, sem er ein sértilskipananna sem 
fjalla um EB-gerðarviðurkenningarkerfið sem kveðið er 
á um í tilskipun ráðsins 92/61/EBE frá 30. júní 1992 um 
gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum á 
tveimur eða þremur hjólum en henni var skipt út með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/24/EB frá 18. 
mars 2002 um gerðarviðurkenningu á vélknúnum 
ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum (5), er mælt 
fyrir um tækniforskriftir varðandi hönnun og smíði 
vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur 
hjólum að því er varðar flöt til að festa skráningarmerki 
að aftan. Þessar tækniforskriftir varða samræmingu laga 
aðildarríkjanna til að gera kleift að EB-gerðar-
viðurkenningaraðferðin, sem kveðið er á um í tilskipun 
2002/24/EB, eigi við um allar gerðir ökutækja. Af því 
leiðir að ákvæðin, sem mælt er fyrir um í tilskipun 
2002/24/EB, sem varða kerfi, íhluti og aðskildar 
tæknieiningar í ökutækjum, eiga við um þessa tilskipun. 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 20. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2010 frá 11. júní 
2010 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 7. 

(1) Stjtíð. EB C 324, 30.12.2006, bls. 11. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 25. september 2007 (Stjtíð. EB C 219 E, 

28.8.2008, bls. 66) og ákvörðun ráðsins frá 22. júní 2009. 
(3) Stjtíð. EB L 311, 14.12.1993, bls. 83. 
(4) Sjá A-hluta II. viðauka. 
(5) Stjtíð. EB L 124, 9.5.2002, bls. 1. 

3)       Markmið með þessari tilskipun er ekki að samræma 
mál skráningarmerkja sem notuð eru í aðildarríkjunum. 
Aðildarríkin skulu því tryggja að skráningarmerki sem 
skaga út skapi ekki hættu fyrir notendur, án þess þó að 
þetta krefjist einhverra breytinga með tilliti til smíði 
ökutækisins. 

4)       Þessi tilskipun hefur ekki hafa áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna að því er varðar fresti þeirra til að 
lögleiða tilskipanirnar, sem tilgreindar eru í B-hluta II. 
viðauka, í landslög og beita þeim. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Þessi tilskipun gildir um flöt til að festa skráningarmerki að 
aftan á öllum gerðum vélknúinna ökutækja eins og þau eru 
skilgreind í 1. gr. tilskipunar 2002/24/EB. 

2. gr. 

Aðferðin við að veita EB-gerðarviðurkenningu íhlutar að því 
er varðar flöt til að festa skráningarmerki að aftan fyrir gerð 
vélknúins ökutækis sem er á tveimur eða þremur hjólum og 
skilyrðin fyrir frjálsum flutningi slíkra ökutækja skulu vera 
eins og mælt er fyrir um í II. og III. kafla tilskipunar 
2002/24/EB. 

3. gr. 

Samþykkja skal nauðsynlegar breytingar til að laga kröfurnar í 
I. viðauka að tækniframförum í samræmi við málsmeðferðina 
sem um getur í 2. mgr. 18. gr. tilskipunar 2002/24/EB. 

4. gr. 

1. Aðildarríkjum er óheimilt af ástæðum sem varða flöt til að 
festa skráningarmerki að aftan: 

– að synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð vélknúins 
ökutækis sem er á tveimur eða þremur hjólum, 

– að banna að vélknúin ökutæki sem eru á tveimur eða 
þremur hjólum verði skráð, seld eða tekin í notkun, 

ef flöturinn til að festa skráningarmerki að aftan uppfyllir 
kröfurnar í þessari tilskipun. 
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2. Aðildarríkin skulu synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir 
gerð vélknúins ökutækis, sem er á tveimur eða þremur hjólum, 
af ástæðum sem varða flöt til að festa skráningarmerki að 
aftan, ef kröfunum í þessari tilskipun er ekki fullnægt. 

3. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

5. gr. 

Tilskipun 93/94/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipuninni sem er tilgreind í A-hluta II. viðauka, er felld úr 
gildi með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því 
er varðar fresti þeirra til að lögleiða tilskipanirnar sem eru 
tilgreindar í B-hluta II. viðauka í landslög og beita þeim. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í III. viðauka. 

6. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2010. 

7. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 13. júlí 2009. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

1. MÁL 

Mál flatar til að festa skráningarmerki að aftan á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum eru 
sem hér segir: 

1.1. Létt bifhjól og létt fjórhjól án yfirbyggingar 

1.1.1. Breidd: 100 mm, 

1.1.2. Hæð: 175 mm, 

eða 

1.1.3. Breidd: 145 mm, 

1.1.4. Hæð: 125 mm. 

1.2. Bifhjól, bifhjól með þremur hjólum upp að 15 kW hámarksafli og fjórhjól, önnur en létt fjórhjól án 
yfirbyggingar 

1.2.1. Breidd: 280 mm, 

1.2.2. Hæð: 210 mm. 

1.3. Bifhjól með þremur hjólum með hámarksafl yfir 15 kW, létt fjórhjól með yfirbyggingu og fjórhjól, önnur 
en létt fjórhjól með yfirbyggingu 

1.3.1.  Ákvæðin um fólksbifreiðar sem sett eru fram í tilskipun ráðsins 70/222/EBE gilda. 

2. ALMENN STAÐSETNING 

2.1.  Flötur til að festa skráningarmerki að aftan skal staðsettur aftan á ökutækinu þannig að: 

2.1.1.  skráningarmerkið geti verið innan lengdarplana sem liggja í gegnum ystu punkta ökutækisins. 

3. HALLI 

3.1.  Skráningarmerki að aftan: 

3.1.1.  skal vera hornrétt á lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

3.1.2.  má ekki halla meira frá lóðréttu plani en 30°, þegar ökutækið er án hleðslu og platan með skráningarnúmerinu snýr 
upp, 

3.1.3.  má ekki halla meira frá lóðréttu plani en 15°, þegar ökutækið er án hleðslu og platan með skráningarnúmerinu snýr 
niður. 

4. HÁMARKSHÆÐ 

4.1.  Enginn punktur á fleti til að festa skráningarmerki að aftan má vera meira en 1,5 m fyrir ofan jörðu þegar ökutækið 
er án hleðslu. 

 

 

 

 
(1) Ef um er að ræða létt bifhjól á þetta við um öll skráningarmerki/og eða auðkennisplötur. 
(2) Stjtíð. EB L 76, 6.4.1970, bls. 25. 
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5. LÁGMARKSHÆÐ 

5.1.  Enginn punktur á fleti til að festa skráningarmerki að aftan skal vera minna en 0,20 m fyrir ofan jörðu eða minna 
en sem nemur radíus hjóls fyrir ofan jörðu ef hann er minni en 0,20 m, þegar ökutækið er án hleðslu. 

6. RÚMFRÆÐILEGUR SÝNILEIKI 

6.1.  Flöturinn til að festa merkið skal vera sýnilegur innan rýmis sem afmarkast af tveimur rúmhornum: öðru með 
láréttri brún sem afmarkast af tveimur plönum sem liggja í gegnum efri og neðri láréttar brúnir flatarins til að festa 
skráningarmerkið, en hornin eru sýnd á mynd 1 miðað við lárétt, hinu með merkjanlegri lóðréttri brún sem 
afmarkast af tveimur plönum sem liggja sitt í gegnum hvora hlið skráningarmerkisins, en hornin eru sýnd á mynd 
2 miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. 

 

 

Mynd 1 

Horn rúmfræðilegs sýnileika (rúmhorn með láréttri brún) 

 

 

 

Mynd 2 

Horn rúmfræðilegs sýnileika (rúmhorn með merkjanlegri láréttri brún) 
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1. viðbætir 

Upplýsingaskjal varðandi flöt til að festa skráningarmerki að aftan á gerð vélknúins ökutækis sem er á tveimur eða 
þremur hjólum 

(skal fylgja með umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar ef hún er ekki lögð fram á sama tíma og umsókn um EB-
gerðarviðurkenningu ökutækisins) 

Raðnúmer (sem umsækjandi tilgreinir): 

Með umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar að því er varðar flöt til að festa skráningarmerki að aftan á gerð vélknúins 
ökutækis sem er á tveimur eða þremur hjólum skulu fylgja upplýsingarnar sem um getur í eftirfarandi liðum A-þáttar 1. hluta 
II. viðauka við tilskipun ráðsins 2002/24/EB: 

– 0.1 

– 0.2 

– 0.4 til 0.6 

– 2.2 

– 2.2.1 

– 9.6 

– 9.6.1. 
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2. viðbætir 

Eb-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi flöt til að festa skráningarmerki að aftan á gerð vélknúins 
ökutækis sem er á tveimur eða þremur hjólum 

FYRIRMYND 

Skýrsla nr. .............................................  tækniþjónusta  .............................................  dagsetning ..............................................  

EB-gerðarviðurkenningarnúmer íhlutar ........................................... Rýmkun nr. ..........................................................................  

1. Vörumerki eða viðskiptaheiti ökutækis ..................................................................................................................................  

2. Gerð ökutækis .........................................................................................................................................................................  

3. Nafn og heimilisfang framleiðanda ........................................................................................................................................  

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

4. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) ....................................................................................................  

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

5. Ökutæki lagt fram til prófunar þann .......................................................................................................................................  

6. EB-gerðarviðurkenning íhlutar er veitt/synjað er um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar(1). 

7. Staður ......................................................................................................................................................................................  

8. Dagsetning ..............................................................................................................................................................................  

9. Undirskrift ..............................................................................................................................................................................  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 
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II. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með breytingum 

(sem um getur í 5. gr.) 

Tilskipun ráðsins 93/94/EBE (Stjtíð. EB L 311, 14.12.1993, bls. 83) 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/26/EB (Stjtíð. EB L 118, 6.5.1999, bls. 32) 

 

B-HLUTI 

Skrá yfir fresti til lögleiðingar og beitingar í aðildarríkjunum 

(sem um getur í 5. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar Gildistökudagur 

93/94/EBE 30. apríl 1995 1. nóvember 1995  
1999/26/EB 31. desember 1999 1. janúar 2000  

(1) Í samræmi við 4. gr. tilskipunar 93/94/EBE: 
„Frá [1. maí 1995] mega aðildarríkin ekki, af ástæðum er varða flöt fyrir aftara skráningarmerki, banna að ökutæki sem eru 
í samræmi við þessa tilskipun séu tekin í notkun í fyrsta sinn.“ 

(2) Í samræmi við 2. gr. tilskipunar 1999/26/EB: 
„1. Frá og með 1. janúar 2000 er aðildarríkjum óheimilt, af ástæðum er varða flöt fyrir aftara skráningarmerki: 
– að synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis sem er á tveimur eða þremur hjólum, 
– að banna að ökutæki, sem eru á tveimur eða þremur hjólum, verði skráð, seld eða tekin í notkun, 
ef flöturinn fyrir aftara skráningarmerki er í samræmi við kröfur tilskipunar 93/94/EBE eins og henni er breytt með þessari 

tilskipun. 
2. Frá og með 1. júlí 2000 skulu aðildarríkin synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir allar gerðir ökutækja, sem eru á tveimur 
eða þremur hjólum, af ástæðum er varða flötinn fyrir aftara skráningarmerki ef kröfur tilskipunar 93/94/EBE, eins og henni er 
breytt með þessari tilskipun, eru ekki uppfylltar.“ 
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III. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Tilskipun 93/94/EBE Tilskipun 1999/26/EB Þessi tilskipun 

1., 2. og 3. gr.  1., 2. og 3. gr. 

 1. mgr. 2. gr. 1. mgr. 4. gr. 

 2. mgr. 2. gr. 2. mgr. 4. gr. 

1. mgr. 4. gr.  — 

2. mgr. 4. gr.  3. mgr. 4. gr. 

—  5. gr. 

—  6. gr. 

5. gr.  7. gr. 

Viðauki  I. viðauki 

—  II. viðauki 

—  III. viðauki 

 

 


