
Nr. 12/108 1.3.2012EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 
Evrópusambandsins (1),

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilskipun ráðsins 93/92/EBE frá 29. október 1993 um 
ljósa- og ljósmerkjabúnað vélknúinna ökutækja (3) sem 
eru á tveimur eða þremur hjólum hefur verið breytt í 
veigamiklum atriðum (4). Til glöggvunar og hagræðingar 
ber því að kerfisbinda tilskipunina.

2) Í tilskipun 93/92/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 á tveimur eða þremur hjólum sem 
varða uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar. Þessar 
tækniforskriftir varða samræmingu laga aðildarríkjanna 
til að gera kleift að EB-gerðarviðurkenningaraðferðin, 
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 vélknúnum ökutækjum á 
tveimur eða þremur hjólum eiga við um þessa tilskipun.

3) Í hverju aðildarríki skal ljósa- og ljósmerkjabúnaður 
ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum hafa 
ákveðna tæknilega eiginleika sem mælt er fyrir um í 
lögboðnum ákvæðum. Nauðsynlegt er að gera samræmdar 
kröfur hvað varðar áfestingu þessa búnaðar til að gera 
kleift að EB-gerðarviðurkenningaraðferðin, sem mælt 
er fyrir um í tilskipun 2002/24/EB, eigi við um öll slík 
ökutæki.

4) Taka skal fram að einnig má setja í ökutæki, sem eru 
á tveimur eða þremur hjólum, ljósabúnað sem hefur 
fengið gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki í flokkum 
M1 og M2 í samræmi við viðeigandi tilskipanir. Enn 
fremur ber að setja ákvæði sem heimila valfrjálsa 
uppsetningu þokuljóskera að framan, þokuljóskera að 
aftan, bakkljóskera og viðvörunarbúnaðar á létt bifhjól 
sem eru á þremur hjólum og á létt fjórhjól.

5) Í því skyni að auðvelda aðgang að mörkuðum landa 
sem ekki eru innan Bandalagsins skulu kröfur þessarar 
tilskipunar og þær sem koma fram í reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu (6) 
(UNECE) nr. 53 teljast jafngildar, hvað varðar bifhjól á 
tveimur hjólum.

TILSKIPUN EvRóPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/67/EB

frá 13. júlí 2009

um uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur  
hjólum (*)

(kerfisbundin útgáfa)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 222, 25.8.2009, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2011 frá 21. október 
2011 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 70, 22.12.2011, bls. 7.

(1) Stjtíð. ESB C 151, 17.6.2008, bls. 12.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 17. júní 2008 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 22. júní 2009.
(3) Stjtíð. EB L 311, 14.12.1993, bls. 1.
(4) Sjá A-hluta VII. viðauka.
(5) Stjtíð. EB L 124, 9.5.2002, bls. 1. (6) E/ECE/TRANS/505/52. viðb. /1. breyt.

2012/EES/12/20
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6) Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna að því er varðar fresti til lögleiðingar og 
beitingar tilskipananna sem eru tilgreindar í B-hluta VII. 
viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun þessi gildir um uppsetningu ljósa- og 
ljósmerkjabúnaðar á öllum gerðum ökutækja sem um getur í 1. 
gr. tilskipunar 2002/24/EB. 

2. gr. 

Aðferðin við að veita EB-gerðarviðurkenningu íhlutar varðandi 
uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar í gerð vélknúins 
ökutækis á tveimur eða þremur hjólum og skilyrði fyrir frjáls-
um flutningi slíkra ökutækja skal vera eins og mælt er fyrir um 
í tilskipun 2002/24/EB. 

3. gr. 

1. Í samræmi við 11. gr. tilskipunar 2002/24/EB er jafngildi 
krafna sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun vegna bifhjóla á 
tveimur hjólum og þeirra sem mælt er fyrir um í reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 53 hér 
með viðurkennt. 

2. Yfirvöld í aðildarríkjunum sem veita EB-
gerðarviðurkenningu íhlutar skulu samþykkja viðurkenningar 
sem veittar eru í samræmi við kröfur reglugerðar efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 53, svo og 
gerðarviðurkenningarmerki íhlutar sem valkost við samsvar-
andi viðurkenningar sem veittar eru í samræmi við kröfur 
þessarar tilskipunar. 

4. gr. 

Allar breytingar sem nauðsynlegar eru til þess að laga kröfur I. 
– VI. viðauka að tækniframförum skal samþykkja samkvæmt 
þeirri málsmeðferð sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 18. gr. 
tilskipunar 2002/24/EB. 

5. gr. 

1. Aðildarríkjum er óheimilt, af ástæðum er varða 
uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar: 

– að synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð vélknúinna 
ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum, eða 

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

ef uppsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðar er í samræmi við 
kröfur þessarar tilskipunar. 

2. Aðildarríkin skulu synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir 
nýja gerð vélknúins ökutækis, sem er á tveimur eða þremur 
hjólum, af ástæðum sem varða uppsetningu ljósa- og ljós-
merkjabúnaðar 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. 

6. gr. 

Tilskipun 93/92/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipuninni sem tilgreind er í A-hluta VII. viðauka, er hér með 
felld úr gildi með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna 
að því er varðar fresti til að lögleiða og beita tilskipununum 
sem eru tilgreindar í B-hluta VII. viðauka. 

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

7. 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. 

8. 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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SKRÁ YFIR VIÐAUKA 

I. VIÐAUKI:  Skilgreiningar og almennar kröfur 

1. viðbætir:  Yfirborð ljóskers, viðmiðunarás og viðmiðunarmiðja og dreifing ljóss innan rúmfræðilegra horna 

2. viðbætir:  Skilgreining á litum ljóskeranna 

II. VIÐAUKI:  Kröfur varðandi létt bifhjól á tveimur hjólum 

1. viðbætir:  Dreifing rauða ljóssins að framan og hvíta ljóssins að aftan 

2. viðbætir:  Yfirlitsteikning 

3. viðbætir:  Upplýsingaskjal varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð létts bifhjóls á tveimur hjólum 

4. viðbætir:  EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð létts 
bifhjóls á tveimur hjólum 

III. VIÐAUKI:  Kröfur varðandi létt bifhjól á þremur hjólum og létt fjórhjól 

1. viðbætir:  Dreifing rauða ljóssins að framan og hvíta ljóssins að aftan 

2. viðbætir:  Yfirlitsteikning 

3. viðbætir:  Upplýsingaskjal varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð létts bifhjóls á þremur hjólum 

4. viðbætir:  EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð létts 
bifhjóls á þremur hjólum 

IV. VIÐAUKI:  Kröfur varðandi bifhjól á tveimur hjólum 

1. viðbætir:  Dreifing rauða ljóssins að framan og hvíta ljóssins að aftan 

2. viðbætir:  Yfirlitsteikning 

3. viðbætir:  Upplýsingaskjal varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð bifhjóls á tveimur hjólum 

4. viðbætir:  EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð bifhjóls 
á tveimur hjólum 

V. VIÐAUKI:  Kröfur varðandi bifhjól með hliðarvagni 

1. viðbætir:  Dreifing rauða ljóssins að framan og hvíta ljóssins að aftan 

2. viðbætir:  Yfirlitsteikning 

3. viðbætir:  Upplýsingaskjal varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð bifhjóls með hliðarvagni 

4.viðbætir:  EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð bifhjóls 
með hliðarvagni 

VI. VIÐAUKI:  Kröfur varðandi bifhjól með þremur hjólum 

1. viðbætir:  Dreifing rauða ljóssins að framan og hvíta ljóssins að aftan 

2. viðbætir:  Yfirlitsteikning 

3. viðbætir:  Upplýsingaskjal varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð bifhjóls með þremur hjólum 

4. viðbætir:  EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð bifhjóls 
með þremur hjólum 

VII. VIÐAUKI: A-hluti: Niðurfelld tilskipun með breytingum B-hluti: Skrá yfir fresti til lögleiðingar og beitingar í 
aðildarríkjunum 

VIII. VIÐAUKI:  Samsvörunartafla 
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I. VIÐAUKI 

SKILGREININGAR OG ALMENNAR KRÖFUR 

A. SKILGREININGAR 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1. gerð ökutækis 

með tilliti til uppsetningar ljósa- og ljósmerkjabúnaðar: ökutæki sem eru ekki frábrugðin hvert öðru hvað eftirtalin 
grundvallaratriði varðar: 

1.1. mál og ytri lögun ökutækis, 

1.2. fjölda og staðsetningu búnaðar, 

1.3. eftirtalin ökutæki teljast ekki heldur „ökutæki mismunandi gerðar“: 

1.3.1. ökutæki sem eru ekki eins í skilningi liða 1.1 og 1.2, þó ekki þannig að það kalli á breytingu á gerð, fjölda, 
staðsetningu og dreifingu ljósa sem eru hönnuð fyrir umrædda gerð ökutækis, 

1.3.2. ökutæki með eða án ljóskera sem eru valfrjáls og fengið hafa gerðarviðurkenningu íhlutar í krafti tilskipunar, 

2. þverplan 

lóðrétt plan sem er hornrétt á lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

3. ökutæki án hleðslu 

ökutæki án ökumanns, farþega eða hleðslu, en með fullum eldsneytistanki og þeim verkfærum sem eðlilegt er að 
fylgi, 

4. búnaður 

eining eða einhver samsetning eininga sem ætlað er að sinna einu eða fleiri hlutverkum, 

5. ljósker 

búnaður til að lýsa upp veg eða gefa öðrum vegfarendum ljósmerki. Ljósker við skráningarmerki að aftan og 
glitaugu teljast einnig til ljóskera, 

5.1. eitt ljósker 

búnaður eða hluti búnaðar sem gegnir einu hlutverki og hefur einn ljósflöt og einn eða fleiri ljósgjafa. Að því er 
varðar uppsetningu á ökutæki, merkir „eitt ljósker“ einnig samsetningu tveggja ósamtengdra eða sambyggðra 
ljóskera, sem geta verið eins, er starfa á sama hátt ef uppsetning þeirra er þannig að vörpun lýsandi flata á tiltekið 
þverplan nær yfir 60% eða meira af svæði minnsta rétthyrnings sem getur umlukið vörpunina á téðan ljósflöt. 

Þegar svo háttar til skal hvert þessara ljóskera hljóta viðurkenningu sem „D“-ljós sé viðurkenningar krafist, 
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5.2. sams konar ljósker 

ljósker með sömu virkni er hafa fengið heimild í skráningarlandi ökutækisins; slík ljósker mega hafa aðra eiginleika 
en þau ljósker sem voru sett í ökutækið þegar það var viðurkennt, að því tilskildu að þau fullnægi kröfum þessa 
viðauka, 

5.3. ósamtengd ljósker 

ljósker með aðgreinda ljósfleti, aðgreinda ljósgjafa og aðgreind ljósastæði, 

5.4. sambyggð ljósker 

ljósker með aðgreinda ljósfleti og aðgreinda ljósgjafa en sameiginlegt ljósastæði, 

5.5. samtengd ljósker 

ljósker með aðgreinda ljósfleti en sameiginlegan ljósgjafa og sameiginlegt ljósastæði, 

5.6. sameinuð ljósker 

búnaður sem hefur aðgreinda ljósgjafa eða einn ljósgjafa sem vinnur með mismunandi hætti (t.d. ljósfræðilegur, 
vélrænn eða raffræðilegur mismunur), sameiginlega ljósfleti að öllu leyti eða að hluta til og sameiginlegt ljósastæði, 

5.7. háljósker 

ljósker sem lýsa langt fram á veginn framan við ökutækið, 

5.8. lágljósker 

ljósker sem lýsa upp veginn framan við ökutækið án þess að valda ökumönnum eða öðrum vegfarendum sem koma 
á móti óþarfa glýju eða óþægindum, 

5.9. stefnuljósker 

ljósker sem gefa öðrum vegfarendum merki um að ökumaður hyggist breyta um stefnu til hægri eða vinstri, 

5.10. hemlaljósker 

ljósker sem gefa öðrum vegfarendum fyrir aftan ökutækið merki um að ökumaður þess stígi á aksturshemil, 

5.11. stöðuljósker að framan 

ljósker sem gefa til kynna nærveru ökutækisins þegar horft er á það framan frá, 

5.12. stöðuljósker að aftan 

ljósker sem gefa til kynna nærveru ökutækisins þegar horft er á það aftan frá, 

5.13. þokuljósker að framan 

ljósker sem eru notuð til að bæta lýsingu vegarins í þoku, snjókomu, slagviðri eða rykskýi, 

5.14. þokuljósker að aftan 

ljósker sem eru notuð til að auðveldara sé að greina ökutækið aftan frá í dimmri þoku, 
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5.15. bakkljósker 

ljósker sem lýsa upp veginn fyrir aftan ökutækið og vara aðra vegfarendur við að verið sé að bakka ökutækinu eða 
að ætlunin sé að bakka því, 

5.16. hættuljósker 

búnaður sem veldur því að öll stefnuljósker ökutækisins blikka samtímis til þess að vekja athygli á því að öðrum 
vegfarendum stafi hætta af ökutækinu um stundarsakir, 

5.17. ljósker við skráningarmerki að aftan 

búnaður til að lýsa upp flötinn sem ætlaður er fyrir skráningarmerkið að aftan: heimilt er að nota nokkrar 
ljóseiningar, 

5.18. glitauga 

búnaður sem gefur til kynna nærveru ökutækisins með endurskini ljóss frá ljósgjafa sem er ekki tengdur ökutækinu, 
sá sem horfir verður að vera staðsettur nálægt ljósgjafanum: í þessum viðauka teljast skráningarmerki með endur-
skinsfleti ekki til glitaugna, 

6.  ljósflötur (sjá 1. viðbæti) 

6.1. lýsandi flötur ljósbúnaðar eða glitauga 

allur eða hluti ytri flatar gegnlýsanlegs efnis eins og lýst er á teikningunni í beiðni framleiðanda búnaðarins um 
viðurkenningu (sjá 1. viðbæti), 

6.2. ljósflötur ljósbúnaðar (sjá liði 5.7, 5.8, 5.13 og 5.15) 

hornrétt vörpun frá fullopnum endurkastara, á þverplan ef um er að ræða aðalljósker þar sem glerið er með 
sporbaugslaga endurkastara. Ef ljósabúnaðurinn hefur engan endurkastara skal notuð skilgreiningin í lið 6.3. Ef 
lýsandi flötur ljóskersins nær einungis yfir hluta af heildarendurskinsfletinum telst einungis vörpun þess hluta vera 
ljósflötur. Ef um er að ræða lágljósker takmarkast ljósflöturinn við rammann utan um glerið. Ef hægt er að stilla 
endurskinsflötinn og glerið skal nota miðjustillingu, 

6.3. ljósflötur ljósmerkjabúnaðar annars en glitaugna (sjá liði 5.9—5.12, 5.14, 5.16 og 5.17) 

hornrétt vörpun ljóss á plan sem er hornrétt á viðmiðunarás þess og í snertingu við ytri lýsandi fleti ljóskersins; þessi 
vörpun takmarkast við brúnir hlífa sem liggja í þessu plani þar sem hver brún veldur því að einungis 98% af heildar 
ljósmagni kemst í gegn í stefnu á viðmiðunarásinn; til þess að ákveða takmarkanir ljósflatar að ofan, neðan og til 
hliðanna skal einungis nota hlífar með láréttum og lóðréttum brúnum, 

6.4. ljósflötur glitaugna (sjá lið 5.18) 

hornrétt vörpun endurskinsflatar glitauga í plani sem liggur hornrétt á viðmiðunarás þess og takmarkast af plönum er 
snerta ytri brúnir endurvarpsflatar glitaugans og liggja samsíða þessum ási. Til þess að ákveða takmarkanir ljósflatar 
að ofan, neðan og til hliðanna skal einungis miða við lóðrétt og lárétt plön, 

7. sýnilegt yfirborð 

er, að beiðni framleiðanda eða viðurkennds fulltrúa hans, miðað við ákveðna skoðunarstefnu, hornrétt vörpun sem 
takmarkast annaðhvort: 

– af brúnum ljósflatarins sem varpast á ytri flöt glersins (a-b) eða 

– af lýsandi fleti (c-d),  

á plan sem er hornrétt á skoðunarstefnuna og í snertilínu við ysta punkt glersins (sjá teikningu í 1. viðbæti), 
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8. viðmiðunarás 

er sérstakur ás ljóskers sem framleiðandi ljóskersins ákveður að nota skuli sem viðmiðunarstefnu (H = 0°, V = 0°) 
fyrir sjónarhorn við ljósmælingar og þegar ljóskerið er sett á ökutækið, 

9. viðmiðunarmiðja 

er skurðpunktur viðmiðunaráss og ljósflatarins og tilgreinir framleiðandi ljóskersins þessa viðmiðunarmiðju, 

10. dreifing ljóss innan rúmfræðilegra horna 

horn þau sem ákvarða lágmarksstærð rúmhorns þar sem sýnilegt yfirborð ljóskersins skal vera sýnilegt. Stærðin 
afmarkast af kúlusneiðum sem eru þannig að miðja þeirra fellur saman við viðmiðunarmiðju ljóskersins og 
miðbaugurinn er samsíða akbrautinni. Þessar sneiðar eru ákvarðaðar með hliðsjón af viðmiðunarásnum. Lárétt horn 
β samsvara lengd og lóðrétt horn α breidd. Innan horns rúmfræðilegrar ljósdreifingar má ekki vera neitt sem hindrar 
ljósvarp frá neinum hluta hins sýnilega yfirborðs, séð úr fjarska. 

Séu mælingar gerðar nær ljóskerinu verður að hliðra skoðunarstefnunni svo að sama nákvæmni náist í mælingunni. 
Ekki skal tekið neitt tillit til hindrana innan horns rúmfræðilegrar ljósdreifingar ef þær voru þar þegar ljóskerið hlaut 
gerðarviðurkenningu. 

Ef einhver hluti hins sýnilega yfirborðs ljóskersins er falinn bak við einhvern hluta ökutækisins við uppsetningu skal 
leggja fram sönnun þess að sá hluti ljóskersins sem ekki er falinn bak við hindranir uppfylli ennþá þær ljósfræðilegu 
kröfur sem gerðar eru vegna viðurkenningar á búnaðinum sem ljóseiningu (sjá 1. viðbæti), 

11. ystu brúnir 

á hvorri hlið ökutækisins er plan samsíða lengdarmiðjuplani ökutækisins sem fellur saman við ytri breiddarbrúnir án 
tillits til eftirfarandi útstæðra hluta: 

11.1. baksýnisspegla, 

11.2. stefnuljóskera, 

12. heildarbreidd 

er fjarlægðin milli tveggja lóðréttra plana sem skilgreind eru í 11. lið, 

13. fjarlægð milli tveggja ljóskera sem snúa í sömu átt 

fjarlægð milli hornrétts varps útlína tveggja ljósflata, eins og skilgreint er í því tilviki sem fram kemur í 6. lið, á plan 
hornrétt á viðmiðunarásinn, 

14. virknibundið gaumljós 

gaumljós sem sýnir hvort búnaður sem hefur verið kveikt á starfar rétt, 

15. tengingarbundið gaumljós 

gaumljós sem sýnir að kveikt hefur verið á búnaði en ekki hvort hann starfar rétt. 

 



1.3.2012  Nr. 12/115 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

B. ALMENNAR FORSKRIFTIR 

1. Miða verður uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar við eðlilegar notkunaraðstæður og skal hann, þrátt fyrir titring 
sem hann getur orðið fyrir, halda eiginleikum sínum sem mælt er fyrir um er gera það að verkum að ökutækið 
fullnægir kröfum þessarar tilskipunar. Einkum verður að gæta þess að ekki sé unnt að breyta stillingu ljóskeranna 
fyrir slysni. 

2. Ljóskerin skulu þannig sett upp að auðvelt sé að stilla þau á réttan hátt. 

3. Viðmiðunarás alls ljósmerkjabúnaðar sem er festur á ökutæki skal vera hornrétt á lengdarmiðjuplan ökutækisins 
þegar um er að ræða glitaugu á hliðum en samsíða því plani hvað snertir allan annan merkjabúnað. Vikmörk mega 
vera 3° í hverja átt. 

Að auki verður að fara eftir sérstökum leiðbeiningum framleiðanda varðandi áfestingu. 

4. Ef sérstakar leiðbeiningar eru ekki fyrir hendi skal miða hæð og legu ljóskeranna við ökutæki án hleðslu á jafnsléttu, 
og skal lengdarmiðjuplan þess vera lóðrétt og stýri í beinni stöðu. Hjólbarðar skulu vera með þeim þrýstingi sem 
framleiðandi ökutækis tilgreinir fyrir þau hleðsluskilyrði sem mælt er fyrir um. 

5. Ef engin sérákvæði hafa verið sett skulu ljósker sem mynda ljósapar: 

5.1. fest þannig að þau verði samhverf á ökutækinu miðað við lengdarmiðjuplan, 

5.2. vera samhverf hvert öðru miðað við lengdarmiðjuplan, 

5.3. hafa sömu litamælieiginleika, 

5.4. hafa nánast sömu ljósmælieiginleika. 

6. Ef sérstakar leiðbeiningar eru ekki fyrir hendi eiga ljósker sem starfa á ólíkan hátt að geta verið ósamtengd eða 
sambyggð, samtengd eða sameinuð í einn búnað að því tilskildu að hvert ljósker fullnægi þeim kröfum sem gilda um 
það. 

7. Mesta hæð frá jörðu er mæld frá efsta hluta og minnsta hæð frá lægsta hluta ljósflatarins. Minnsta hæð frá jörðu á 
lágljóskerum er mæld frá neðstu brún glersins eða endurkastaranum ef hann liggur hærra. 

8. Ef engin sérákvæði hafa verið sett mega ekki önnur ljós en stefnuljósker og hættuljósker blikka. 

9. Óheimilt er að láta sjást í rautt ljós að framanverðu og hvítt ljós, annað en bakkljós, að aftanverðu. Þessu skilyrði 
telst fullnægt: (sjá teikningar fyrir ökutæki á tveimur og þremur hjólum í 1. viðbæti við II.—VI. viðauka): 

9.1. að því er varðar dreifingu rauðs ljóss að framanverðu: ef ekki sést beint í rautt ljós þegar skoðunarmaður færir sig 
um svæði 1 í þverplani 25 m framan við fremsta hluta ökutækisins, 

9.2. að því er varðar dreifingu hvíts ljóss að aftanverðu: ef ekki sést beint í hvítt ljós þegar skoðunarmaður færir sig um 
svæði 2 í þverplani 25 m aftan við aftasta hluta ökutækisins, 

9.3. svæði 1 og 2, séð frá sjónarhóli skoðunarmanns, takmarkast af eftirtöldum plönum: 

9.3.1. hvað hæð varðar, af tveimur láréttum plönum sem eru 1 m og 2,2 m frá jörðu, 

9.3.2. hvað breidd varðar, af tveimur lóðréttum plönum sem mynda 15° horn að framan og aftan, eftir því sem við á, og til 
hliðar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækis. Í þessum plönum, hvoru um sig, eru lóðréttir skurðpunktar lóðréttu 
plananna samsíða lengdarmiðjuplani ökutækis sem afmarka heildarbreidd þess og þverplananna sem afmarka 
heildarlengd ökutækisins. 
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10. Raftengingar fyrir stöðuljósker að framan eða lágljósker, ef stöðuljósker að framan eru ekki fyrir hendi, stöðuljósker 
að aftan og ljósker við skráningarmerki að aftan skulu þannig gerðar að einungis sé hægt að kveikja og slökkva á 
þessum ljóskerum samtímis. 

11. Ef engin sérákvæði hafa verið sett skulu raftengingar fyrir háljósker, lágljósker og þokuljósker að framan þannig 
gerðar að einungis sé hægt að kveikja á þessum ljóskerum ef einnig kveikt er á ljóskerunum sem um getur í 10. lið. 
Þessi krafa á þó ekki við um háljóskerin eða lágljóskerin þegar þau eru notuð sem viðvörunarljós með þeim hætti að 
lágljóskerin eða háljóskerin blikka með jöfnu millibili eða lágljóskerin og háljóskerin blikka til skiptis með jöfnu 
millibili. 

12. Gaumljós 

12.1. Ökumaður verður að geta séð öll gaumljós greinilega úr eðlilegri ökumannsstellingu. 

12.2. Heimilt er að setja virknibundið gaumljós í stað tengingarbundins gaumljóss ef ákvæði hefur verið sett um 
tengingarbundið gaumljós. 

13. Litir ljóskeranna 

Litirnir sem ljóskerin gefa frá sér eru: 

Háljósker: hvítur, 

glitauga að framan, ekki þríhyrnt: hvítur, 

Lágljósker: hvítur, 

Stefnuljósker: rauðgulur, 

Hemlaljósker: rauður, 

Stöðuljósker að framan: hvítur, 

Stöðuljósker að aftan: rauður, 

Þokuljósker að framan: hvítur/gulur, 

Þokuljósker að aftan: rauður, 

Bakkljósker: hvítur, 

Hættuljósker: rauðgulur, 

Ljósker við skráningarmerki að aftan: hvítur, 

Glitauga á hliðum, ekki þríhyrnt: rauðgulur, 

Glitauga að aftan, ekki þríhyrnt: rauður, 

Glitauga á fetlum: rauðgulur. 

Skilgreiningar á litum ljóskeranna skulu vera eins og mælt er fyrir um í 2. viðbæti. 

14. Allur ljósa- og ljósmerkjabúnaður verður að hljóta gerðarviðurkenningu íhluta. Þar til sett verða samræmd ákvæði 
um ljósa- og ljósmerkjabúnað á létt bifhjól með minna afl en 0,5 kW sem nær ekki meiri hámarkshraða en 25 
km/klst. er þó heimilt að setja á þau lágljósker og/eða stöðuljósker að aftan sem ekki er búið að gerðarviðurkenna. Í 
slíkum tilvikum verður framleiðandi að lýsa því yfir að viðkomandi búnaður sé í samræmi við ISO-staðal 6742/1. 
Sérstakar viðbótarkröfur verða gerðar í samræmi við málsmeðferðina sem getið er í 2. mgr. 18. gr. tilskipunar 
2002/24/EB. 
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1. viðbætir 

Yfirborð ljóskers, viðmiðunarás og viðmiðunarmiðja og dreifing  
ljóss innan rúmfræðilegra horna 

 

 
 

Ath.: Þrátt fyrir teikninguna telst sýnilegt yfirborð vera í snertilínu við lýsandi flötinn. 
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2. viðbætir 

Skilgreining á litum ljóskeranna 

 

ÞRÍLITAKERFI 

Rauður Takmörk gagnvart gulu y ≤ 0,335 
 Takmörk gagnvart fjólubláu z ≤ 0,008 

Hvítur Takmörk gagnvart bláu x ≥ 0,310 
 Takmörk gagnvart gulu x ≤ 0,500 

 Takmörk gagnvart grænu y ≤ 0,150 + 0,640x 

 Takmörk gagnvart grænu y ≤ 0,440 

 Takmörk gagnvart fjólubláu y ≥ 0,050 + 0,750x 

 Takmörk gagnvart rauðu y ≥ 0,382 

Gulur Takmörk gagnvart rauðu y ≥ 0,138 + 0,580x 
 Takmörk gagnvart grænu y ≤ 1,29x — 0,100 

 Takmörk gagnvart hvítu y ≥ — x + 0,940 

  y ≥ 0,440 

 Takmörk gagnvart litrófsgildi y ≤ — x + 0,992 

Rauðgulur Takmörk gagnvart gulu y ≤ 0,429 
 Takmörk gagnvart rauðu y ≥ 0,398 

 Takmörk gagnvart hvítu z ≤ 0,007 
 

Til þess að athuga þessi mörk skal nota ljósgjafa með litarhitastigi 2856 K (Alþjóðaljósráðið (ICI) staðall A). 
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II. VIÐAUKI 

KRÖFUR VARÐANDI LÉTT BIFHJÓL Á TVEIMUR HJÓLUM 

1. Þrátt fyrir ákvæði 14. liðar í B-þætti í I. viðauka skal eftirtalinn ljósa- og ljósmerkjabúnaðar vera á öllum 
léttum bifhjólum á tveimur hjólum: 

1.1. lágljósker, 

1.2. stöðuljósker að aftan, 

1.3. hemlaljósker. Þessi krafa á ekki við ef léttu bifhjólin falla undir undanþágu sem kveðið er á um í 14. lið í B-
þætti í I. viðauka, 

1.4. glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd, 

1.5. glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd, 

1.6. glitaugu á fetlum, þó aðeins ef létt bifhjól á tveimur hjólum er með fetlum sem ekki er hægt að leggja að. 

2. Auk þess er heimilt að festa á létt bifhjól á tveimur hjólum eftirtalinn ljósa- og ljósmerkjabúnað: 

2.1. háljósker, 

2.2. stefnuljósker, 

2.3. ljósker við skráningarmerki að aftan, 

2.4. stöðuljósker að framan, 

2.5. glitaugu að framan, ekki þríhyrnd. 

3. Ljósa- og ljósmerkjabúnaðurinn sem um getur í 1. og 2. lið skal festur á í samræmi við viðeigandi ákvæði í 6. 
lið. 

4. Ekki er heimilt að festa á annan ljósa- og ljósmerkjabúnað en þann sem um getur í 1. og 2. lið. 

5. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður, sem um getur í 1. og 2. lið og er gerðarviðurkenndur fyrir bifhjól í samræmi við 
tilskipun 97/24/EB eða fyrir ökutæki í flokkum M1 og N1 í samræmi við viðeigandi tilskipanir 76/757/EBE, 
76/758/EBE, 76/759/EBE, 76/760/EBE, 76/761/EBE, 76/762/EBE, 77/538/EBE eða 77/539/EBE, skal einnig 
heimilaður á léttum bifhjólum. 

6. SÉRSTAKAR KRÖFUR UM UPPSETNINGU 

6.1. Háljósker: 

6.1.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.1.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.1.3. Staðsetning 

6.1.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt háljósker ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin 
eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja háljóskersins vera í lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef 
ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins, 
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– festa skal háljósker sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess sé í 
lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef á ökutækinu er einnig ósamtengt lágljósker við hlið háljóskersins skulu 
þó viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal tvö háljósker þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.1.3.2. Lengd: við framenda ökutækisins. Þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.1.3.3. Bilið milli brúna ljósflatar ósamtengds háljóskers og ljósflatar lágljóskers má aldrei vera meira en 200 mm. 

6.1.3.4. Bilið milli ljósflata tveggja háljóskera má ekki vera meira en 200 mm. 

6.1.4. Dreifing ljóss 

Tryggja skal dreifingu ljóss frá ljósfleti, þ.m.t. dreifing ljóss á svæðum sem virðast ekki lýst upp í viðkomandi 
skoðunarstefnu, innan keilulaga svæðis sem markast af línum er byggjast á ummáli ljósflatar og mynda a.m.k. 
5° horn á viðmiðunarás ljóskersins. Byrjunarpunktur fyrir dreifingu ljóss innan rúmfræðilegra horna er 
jaðarinn á vörpun ljósflatarins að þverplani sem snertir fremsta hluta glersins í háljóskerinu. 

6.1.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.1.6. Heimilt er að sambyggja þau með lágljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.1.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.1.8. Heimilt er að sameina þau: 

6.1.8.1. lágljóskerum, 

6.1.8.2. stöðuljóskerum að framan. 

6.1.9. Raftengingar 

Kvikna skal samtímis á háljóskerunum. Kvikna skal á öllum háljóskerum þegar skipt er yfir úr lágljósum yfir í 
háljós. Þegar skipt er frá háljósunum yfir í lágljósin skal slokkna á öllum háljóskerunum samtímis. 
Lágljóskerin mega loga á sama tíma og háljóskerin. 

6.1.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Blátt, stöðugt viðvörunarljós. 

6.2. Lágljósker 

6.2.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.2.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 
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6.2.3. Staðsetning 

6.2.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt lágljósker ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin 
eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja lágljóskersins vera í lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef 
ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins, 

– festa skal lágljósker sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess sé í 
lengdarmiðjuplani ökutækisins. Ef á ökutækinu er einnig ósamtengt háljósker við hlið lágljóskersins skulu 
þó viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal tvö lágljósker þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.2.3.2. Hæð: lágmark 500 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.2.3.3. Lengd: við framenda ökutækisins; þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint, vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.2.3.4. Bilið milli ljósflata tveggja lágljóskera má ekki vera meira en 200 mm. 

6.2.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β samkvæmt skilgreiningu í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 15° upp og 10° niður, 

β = 45° til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt lágljósker, 

45° út á við og 10° inn á við ef um er að ræða tvö lágljósker. 

Plötur eða annar búnaður nálægt ljósinu mega ekki verða til að endurkast myndist sem veldur öðrum 
vegfarendum óþægindum. 

6.2.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.2.6. Heimilt er að sambyggja þau með háljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.2.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljós. 

6.2.8. Heimilt er að sameina þau háljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.2.9. Raftengingar 

Stjórnbúnaður sem skiptir yfir í lágljós skal slökkva á öllum háljóskerum samtímis, en lágljósin mega loga á 
sama tíma og háljósin. 

6.2.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Grænt, stöðugt gaumljós. 

6.2.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.3. Stefnuljósker 

6.3.1. Fjöldi: Tvö á hvorri hlið. 

6.3.2. Yfirlitsteikning: tvö stefnuljósker að framan og tvö að aftan. 
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6.3.3. Staðsetning 

6.3.3.1. Breidd: 

6.3.3.1.1. Eftirfarandi gildir um stefnuljóskerin að framan: 

6.3.3.1.1.1. bilið milli ljósflatanna skal vera a.m.k. 240 mm, 

6.3.3.1.1.2. þau skulu vera utan lóðréttra lengdarplana sem eru í snertilínu við ytri brúnir ljósflata aðalljóskersins 
(ljóskeranna). 

6.3.3.1.1.3. Bilið milli ljósflata stefnuljóskeranna og næsta lágljóskers skal vera: 

– 75 mm miðað við 90 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– 40 mm miðað við 175 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– 20 mm miðað við 250 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– ≤ 20 mm miðað við 400 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins. 

6.3.3.1.2. Bilið milli innri brúna á ljósflötum stefnuljóskera að aftan skal ekki vera minna en 180 mm. 

6.3.3.2. Hæð: lágmark 350 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.3.3.3. Lengd: fjarlægð fram á við milli þverplans er samsvarar aftasta hluta ökutækisins og viðmiðunarmiðju 
stefnuljóskera að aftan má ekki vera meiri en 300 mm. 

6.3.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: sjá 2. viðbæti. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerin eru ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.3.5. Lega 

Heimilt er að láta stefnuljósker að framan snúast með stýrinu. 

6.3.6. Heimilt er að sambyggja þau við eitt eða fleiri ljósker. 

6.3.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.3.8. Óheimilt er að sameina þau öðrum ljóskerum. 

6.3.9. Raftengingar 

Kveikt skal á stefnuljóskerum óháð öðrum ljósum. Kveikt skal og slökkt á öllum stefnuljóskerum á annarri 
hlið ökutækisins með einum stjórnrofa. 

6.3.10. Virknibundinn gaumbúnaður: valfrjáls 

Hann má vera gerður fyrir sjón eða heyrn eða hvort tveggja. Ef hann er gerður fyrir sjón skal hann vera grænt 
blikkljós sem sést vel við eðlilegar aðstæður. Ljósið skal slokkna, eða lýsa stöðugt án þess að blikka eða 
breyta blikktíðni sinni ef um bilun í stefnuljóskeri er að ræða. Ef búnaðurinn er einungis gerður fyrir heyrn 
skal heyrast greinilega í honum og skal hann starfa á sambærilegan hátt og gaumljós. 
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6.3.11. Aðrar kröfur 

Mæla skal þau atriði sem hér verða talin upp með rafal sem gefur aðeins þeim rásum straum sem nauðsynlegar 
eru til vinnslu hreyfils og ljósabúnaðar. 

6.3.11.1. Ljósið verður að byrja að blikka eigi síðar en einni sekúndu eftir að kveikt er á ljósmerkjabúnaðinum og skal 
slokkna á fyrsta ljósinu aftur eigi síðar en einni og hálfri sekúndu eftir að það var fyrst kveikt. 

6.3.11.2. Á öllum ökutækjum með stefnuljóskerum sem fá jafnstraum: 

6.3.11.2.1. skal leifturljós blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu, 

6.3.11.2.2. skulu stefnuljósker á sömu hlið ökutækisins blikka með sömu tíðni og í takt. 

6.3.11.3. Ef á ökutæki eru stefnuljósker sem fá riðstraum þegar snúningshraði hreyfilsins er á milli 50% og 100% af því 
sem samsvarar hámarkshraða ökutækisins: 

6.3.11.3.1. ljósin verða að blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu, 

6.3.11.3.2. stefnuljósker á sömu hlið ökutækis mega blikka annaðhvort samtímis eða til skiptis. Ljóskerin að framan 
mega ekki sjást aftan frá eða afturljóskerin framan frá á þeim svæðum sem skilgreind eru í 1. viðbæti. 

6.3.11.4. Ef á ökutæki eru stefnuljósker sem fá riðstraum þegar snúningshraði hreyfilsins er á bilinu frá því að vera í 
lausagangi, eins og skilgreint er frá framleiðanda, og upp í 50% af hámarkshraða ökutækisins: 

6.3.11.4.1. blikktíðnin verður að vera á milli 90 + 30 og 90 - 45 sinnum á mínútu, 

6.3.11.4.2. stefnuljósker á sömu hlið ökutækis mega blikka annaðhvort samtímis eða til skiptis. Ljóskerin að framan 
mega ekki sjást aftan frá eða afturljóskerin framan frá á þeim svæðum sem skilgreind eru í 1. viðbæti. 

6.3.11.5. Komi til bilun, önnur en skammhlaup, í einu stefnuljósi verða hin ljósin að blikka áfram eða lýsa stöðugt en 
blikktíðni þeirra þegar svo stendur á getur verið önnur en sú sem mælt er fyrir um. 

6.4. Hemlaljósker 

6.4.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.4.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.4.3. Staðsetning 

6.4.3.1. Breidd: ef aðeins eitt hemlaljósker er á ökutækinu skal viðmiðunarmiðja þess vera í lengdarmiðjuplani 
ökutækisins, eða ef hemlaljóskerin eru tvö skulu þau vera samhverf miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. 

6.4.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.4.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.4.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 45° til vinstri og hægri. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 
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6.4.5. Lega: á aftanverðu ökutækinu. 

6.4.6. Heimilt er að sambyggja þau við eitt eða fleiri afturljósker. 

6.4.7. Óheimilt er að samtengja þau við annað ljósker 

6.4.8. Heimilt er að sameina þau stöðuljóskeri að aftan. 

6.4.9. Raftengingar: kvikna skal á þeim þegar a.m.k. einum aksturshemli er beitt. 

6.4.10. Tengingarbundið gaumljós: bannað. 

6.5. Stöðuljósker að framan 

6.5.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.5.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.5.3. Staðsetning 

6.5.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt stöðuljósker að framan ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: 
ef ljóskerin eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja stöðuljóskersins að framan vera í 
lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera 
samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal stöðuljósker að framan sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja 
þess sé í lengdarmiðjuplani ökutækisins, 

– festa skal tvö stöðuljósker að framan þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við 
lengdarmiðjuplan ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.5.3.2. Hæð: lágmark 350 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.5.3.3. Lengd: framan á ökutækinu. 

6.5.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 80°til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt stöðuljósker og 80° út á við og 45° inn á við ef um er 
að ræða tvö stöðuljósker. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.5.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta stefnuljósker snúast með stýrinu. 

6.5.6. Heimilt er að sambyggja þau við önnur ljósker að framan. 

6.5.7. Heimilt er að sameina þau öðrum ljóskerum að framan. 

6.5.8. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.5.9. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Stöðugt, grænt gaumljós. 

6.5.10. Aðrar kröfur: engar. 
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6.6. Stöðuljósker að aftan 

6.6.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.6.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.6.3. Staðsetning 

6.6.3.1. Breidd: ef aðeins eitt stöðuljósker er á ökutækinu skal viðmiðunarmiðja þess vera í lengdarmiðjuplani 
ökutækisins, eða ef stöðuljóskerin eru tvö skulu þau vera samhverf miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. 

6.6.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.6.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.6.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 80°til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt stöðuljósker og 80° út á við og 45° inn á við ef um er 
að ræða tvö stöðuljósker. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.6.5. Lega: að aftanverðu. 

6.6.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur afturljósker. 

6.6.7. Heimilt er að sameina það hemlaljóskeri eða glitauga sem ekki er þríhyrnt að aftan, eða báðum. 

6.6.8. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.6.9. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Fyrir þetta ljós er heimilt að nota búnað fyrir stöðuljósker að framan, eftir því sem við á. 

6.6.10. Aðrar kröfur: engar. 

6.7. Glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd 

6.7.1. Fjöldi á hlið: eitt eða tvö, flokkur IA (1). 

6.7.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.7.3. Staðsetning 

6.7.3.1. Breidd: engar sérstakar forskriftir. 

6.7.3.2. Hæð: lágmark 300 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.7.3.3. Lengd: þannig að við eðlilegar aðstæður hylji ökumaður eða farþegi, eða fatnaður þeirra, ekki búnaðinn. 

6.7.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 30° fram á við og aftur á við. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef um er að ræða glitauga sem er ekki ofar en 750 mm frá 
jörðu. 

 

(1) Í samræmi við flokkun sem sett er fram í tilskipun 76/757/EBE. 
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6.7.5. Lega: viðmiðunarás glitaugnanna verður að vera hornréttur á lengdarmiðjuplan ökutækisins og vísa út á við. 

Glitaugu að framan mega snúast með stýrinu. 

6.7.6. Heimilt er að sambyggja þau við annan merkjabúnað. 

6.8. Glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd 

6.8.1. Fjöldi: eitt, flokkur IA (1). 

6.8.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.8.3. Staðsetning 

6.8.3.1. Breidd: viðmiðunarmiðja verður að vera innan lengdarmiðjuplans ökutækisins. 

6.8.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.8.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.8.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 30° til vinstri og hægri. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef um er að ræða glitauga sem er ekki ofar en 750 mm frá 
jörðu. 

6.8.5. Lega: að aftanverðu. 

6.8.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur ljósker. 

6.8.7. Aðrar kröfur: 

ljósflötur glitaugans má vera að hluta til sameiginlegur með öðru rauðu ljóskeri að aftan. 

6.9. Glitaugu á fetlum 

6.9.1. Hver fetill á léttu bifhjóli á tveimur hjólum skal vera með tveimur glitaugum. 

6.9.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.9.3. Aðrar kröfur 

Ljósflöturinn skal vera innbyggður í glitaugað. Glitaugun skulu fest þannig í fetilinn að þau sjáist vel bæði 
framan og aftan við ökutækið. Viðmiðunarás glitaugnanna, en lögun þeirra skal vera í samræmi við fetilinn, 
skal vera hornréttur á ás fetilsins. Aðeins skal setja fetilglitaugu á fetla ökutækis ef þeir eru með sveifarbúnaði 
til gangsetningar, í stað hreyfils, eða álíka búnaði. Ekki þarf að nota glitaugu á fetla ef þeir eru notaðir sem 
stjórnbúnaður ökutækisins eða sem fóthvílur fyrir ökumann eða farþega. 

6.10. Glitauga að framan, ekki þríhyrnt: 

6.10.1. Fjöldi: eitt, flokkur IA (1). 

6.10.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

 

(1) Í samræmi við flokkun sem sett er fram í tilskipun 76/757/EBE. 
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6.10.3. Staðsetning 

6.10.3.1. Breidd: viðmiðunarmiðja verður að vera innan lengdarmiðjuplans ökutækisins. 

6.10.3.2. Hæð: lágmark 400 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.10.3.3. Lengd: framan á ökutækinu. 

6.10.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 30° til vinstri og hægri 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef um er að ræða glitauga sem er ekki ofar en 750 mm frá 
jörðu. 

6.10.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta þau snúast með stýrinu. 

6.10.6. Heimilt er að sambyggja þau við eitt eða fleiri ljósker. 

6.10.7. Aðrar forskriftir: engar. 

6.11. Ljósker við skráningarmerki að aftan: 

6.11.1. Fjöldi: eitt. 

Í ljóskerinu geta verið nokkrar ljóseiningar sem eiga að lýsa upp svæðið fyrir skráningarmerkið. 

6.11.2. Yfirlitsteikning 
 

6.11.3. Staðsetning 
 

6.11.3.1. Breidd: 
 

6.11.3.2. Hæð: Þannig að ljósið lýsi upp svæðið fyrir skráningarmerkið. 

6.11.3.3. Lengd: 
 

6.11.4. Dreifing ljóss 
 

6.11.5. Lega 
 

 

6.11.6. Heimilt er að sambyggja það við eitt eða fleiri afturljósker. 

6.11.7. Heimilt er að sameina það við stöðuljósker að aftan. 

6.11.8. Óheimilt er að sameina það öðru ljóskeri. 

6.11.9. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.11.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Virkni þess skal tryggð með sama gaumljósi og fyrir stöðuljósker. 

6.11.11. Aðrar kröfur: engar. 
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1. viðbætir 

Dreifing rauða ljóssins að framan og hvíta ljóssins að aftan 

(Sjá 9. lið í B-þætti I. viðauka og lið 6.3.11.4.2 í þessum viðauka) 

 

 
 

Mynd 1 

 
 

Mynd 2 
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2. viðbætir 

Yfirlitsteikning 

Stefnuljósker — dreifing ljóss 
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3. viðbætir 

Upplýsingaskjal varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar 
 á gerð létts bifhjóls á tveimur hjólum 

(Skjalið skal fest við umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar þegar hún er ekki lögð fram með umsókn um 
gerðarviðurkenningu ökutækis) 

 

Tilvísunarnúmer (ákveðið af umsækjanda): ..................................................................................................................................  

Á umsókn um gerðarviðurkenningu íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð létts bifhjóls á tveimur 
hjólum skulu koma fram þær upplýsingar sem mælt er fyrir um í eftirfarandi liðum í A-þætti í II. viðauka við tilskipun 
2002/24/EB: 

0.1, 

0.2, 

0.4 til 0.6, 

8 til 8.4. 
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4. viðbætir 

Heiti yfirvalds 
 

EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar  
á gerð létts bifhjóls á tveimur hjólum 

 

FYRIRMYND 

Skýrsla nr. .............................................  gefin út af tækniþjónustu ......................................... hinn................................. (dags.) 

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

1. Tegund (viðskiptaheiti) ökutækis ....................................................................................................................................  

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

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

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

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

4. Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef við á) ................................................................................  

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

5. Lögboðinn ljósabúnaður sem er festur á ökutæki sem er afhent til athugunar: ..............................................................  

5.1. Lágljósker 

5.2. Stöðuljósker að aftan 

5.3. Glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd 

5.4. Glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd 

5.5. Glitaugu á fetlum (2)  

5.6. Hemlaljósker (3)  

6. Valfrjáls ljósabúnaður á ökutæki sem er afhent til athugunar (1): 

6.1. Háljósker: já/nei (*) 

6.2. Stefnuljósker: já/nei (*)  

6.3. ljósker við skráningarmerki að aftan: já/nei (*)  

6.4. Stöðuljósker að framan: já/nei (*)  

6.5. Glitauga að framan, ekki þríhyrnt: já/nei (*)  

7. Afbrigði ...........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  
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8. Ökutæki lagt fram til EB gerðarviðurkenningar íhlutar þann .............................................................................. (dags.) 

9. EB-gerðarviðurkenning íhlutar er veitt/synjað er um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar (*) 

10. Staður ..............................................................................................................................................................................  

11. Dagsetning .......................................................................................................................................................................  

12. Undirskrift .......................................................................................................................................................................  

 

(*) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(1) Tilgreina skal á sérstöku blaði fyrir hverja tegund búnaðar þær gerðir búnaðar sem uppfylla kröfur þessa viðauka um uppsetningu. 
(2) Aðeins á léttum bifhjólum á tveimur hjólum sem hafa fetla. 
(3) Á ekki við um létt bifhjól sem falla undir undanþágu sem kveðið er á um í 14. lið í B-þætti í I. viðauka. 
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III. VIÐAUKI 

KRÖFUR VARÐANDI LÉTT BIFHJÓL Á ÞREMUR HJÓLUM OG LÉTT FJÓRHJÓL 

1. Eftirtalinn ljósa- og ljósmerkjabúnaður skal vera á öllum léttum bifhjólum á þremur hjólum: 

1.1. lágljósker, 

1.2. stöðuljósker að framan, 

1.3. stöðuljósker að aftan, 

1.4. glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd, 

1.5. glitaugu á fetlum, þó aðeins ef létt bifhjól á þremur hjólum er með fetlum, 

1.6. hemlaljósker, 

1.7. stefnuljósker fyrir létt bifhjól á þremur hjólum með lokaðri yfirbyggingu. 

2. Auk þess er heimilt að setja á létt bifhjól á þremur hjólum eftirtalinn ljósa- og ljósmerkjabúnað: 

2.1. háljósker, 

2.2. stefnuljósker fyrir létt bifhjól á þremur hjólum án lokaðrar yfirbyggingar, 

2.3. ljósker við skráningarmerki að aftan, 

2.4. glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd, 

2.5. þokuljósker að framan, 

2.6. þokuljósker að aftan, 

2.7. bakkljósker, 

2.8. viðvörunarbúnaður. 

3. Ljósa- og ljósmerkjabúnaðurinn sem um getur í 1. og 2. lið skal festur á í samræmi við viðeigandi ákvæði í 6. 
lið hér á eftir. 

4. Ekki er heimilt að festa á annan ljósa- og ljósmerkjabúnað en þann sem um getur í 1. og 2. lið. 

5. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður, sem um getur í 1. og 2. lið og er gerðarviðurkenndur fyrir bifhjól í samræmi við 
tilskipun 97/24/EB eða fyrir ökutæki í flokkum M1 og N1 í samræmi við tilskipanir 76/757/EBE, 76/758/EBE, 
76/759/EBE, 76/760/EBE, 76/761/EBE, 76/762/EBE, 77/538/EBE eða 77/539/EBE, skal einnig heimilaður á 
léttum bifhjólum sem eru á þremur hjólum og á léttum fjórhjólum. 

6. SÉRSTAKAR KRÖFUR UM UPPSETNINGU 

6.1. Háljósker 

6.1.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

Þó er krafist tveggja háljóskera á létt bifhjól á þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 1300 mm. 

6.1.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 
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6.1.3. Staðsetning 

6.1.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt háljósker ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin eru 
staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja háljóskersins vera í lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef 
ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins, 

– festa skal háljósker sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess sé í 
lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef á ökutækinu er einnig ósamtengt lágljósker við hlið háljóskersins skulu 
þó viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal tvö háljósker þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.1.3.2. Lengd: við framenda ökutækisins. Þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.1.3.3. Bilið milli brúna ljósflatar ósamtengds háljóskers og ljósflatar lágljóskers má aldrei vera meira en 200 mm. 

6.1.4. Dreifing ljóss 

Tryggja skal dreifingu ljóss frá ljósfleti, þ.m.t. dreifing ljóss á svæðum sem virðast ekki lýst upp í viðkomandi 
skoðunarstefnu, innan keilulaga svæðis sem markast af línum er byggjast á ummáli ljósflatar og mynda a.m.k. 
5° horn á viðmiðunarás ljóskersins. Byrjunarpunktur fyrir dreifingu ljóss innan rúmfræðilegra horna er jaðarinn 
á vörpun ljósflatarins að þverplani sem snertir fremsta hluta glersins í háljóskerinu. 

6.1.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.1.6. Heimilt er að sambyggja þau með lágljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.1.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.1.8. Heimilt er að sameina þau: 

6.1.8.1. lágljóskerum, 

6.1.8.2. stöðuljóskerum að framan. 

6.1.9. Raftengingar 

Kvikna skal samtímis á háljóskerunum. Kvikna skal á öllum háljóskerum þegar skipt er yfir úr lágljósum yfir í 
háljós. Þegar skipt er frá háljósunum yfir í lágljósin skal slokkna á öllum háljóskerunum samtímis. Lágljóskerin 
mega loga á sama tíma og háljóskerin. 

6.1.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Blátt, stöðugt viðvörunarljós. 

6.2. Lágljósker 

6.2.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

Þó er krafist tveggja lágljóskera á létt bifhjól á þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 1300 mm. 
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6.2.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.2.3. Staðsetning 

6.2.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt lágljósker ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin eru 
staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja lágljóskersins vera í lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef 
ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins, 

– festa skal lágljósker sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess sé í 
lengdarmiðjuplani ökutækisins. Ef á ökutækinu er einnig ósamtengt háljósker við hlið lágljóskersins skulu 
þó viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal tvö lágljósker þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

Ef um er að ræða ökutæki með tvö lágljósker: 

– brún ljósflatar sem er lengst frá lengdarmiðjuplani ökutækisins má ekki vera meira en 400 mm frá ystu brún 
ökutækisins, 

– innri brúnir ljósflata skulu vera a.m.k. 500 mm hvor frá annarri. Bilið má minnka í 400 mm ef full breidd 
ökutækisins er innan við 1300 mm. 

6.2.3.2. Hæð: lágmark 500 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.2.3.3. Lengd: við framenda ökutækisins; þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint, vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.2.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β samkvæmt skilgreiningu í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 15° upp og 10° niður, 

β = 45° til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt lágljósker, 

45° út á við og 10° inn á við ef um er að ræða tvö lágljósker. 

6.2.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.2.6. Heimilt er að sambyggja þau með háljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.2.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.2.8. Heimilt er að sameina þau háljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.2.9. Raftengingar 

Stjórnbúnaður sem skiptir yfir í lágljós skal slökkva á öllum háljóskerum samtímis, en lágljósin mega loga á 
sama tíma og háljósin. 

6.2.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Grænt, stöðugt gaumljós. 

6.2.11. Aðrar kröfur: engar. 
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6.3. Stefnuljósker 

6.3.1. Fjöldi: Tvö á hvorri hlið. 

6.3.2. Yfirlitsteikning: tvö stefnuljósker að framan og tvö að aftan. 

6.3.3. Staðsetning 

6.3.3.1. Breidd: 

– brún ljósflatar sem er lengst frá lengdarmiðjuplani ökutækisins má heldur ekki vera meira en 400 mm frá 
ystu brún ökutækisins, 

– innri brúnir ljósflata skulu vera a.m.k. 500 mm fjarlægð hvor frá annarri, 

– bilið milli ljósflata stefnuljóskers og næsta lágljóskers skal vera að lágmarki: 

– 75 mm miðað við 90 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– 40 mm miðað við 175 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– 20 mm miðað við 250 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– ≤ 20 mm miðað við 400 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins 

6.3.3.2. Hæð: lágmark 350 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.3.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: sjá 2. viðbæti. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerin eru ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.3.5. Lega 

Heimilt er að láta stefnuljósker að framan snúast með stýrinu. 

6.3.6. Heimilt er að sambyggja þau við eitt eða fleiri ljósker. 

6.3.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.3.8. Óheimilt er að sameina þau öðrum ljóskerum. 

6.3.9. Raftengingar 

Kveikt skal á stefnuljóskerum óháð öðrum ljósum. Kveikt skal og slökkt á öllum stefnuljóskerum á annarri hlið 
ökutækisins með einum stjórnrofa. 

6.3.10. Virknibundinn gaumbúnaður: valfrjáls 

Hann má vera gerður fyrir sjón eða heyrn eða hvort tveggja. Ef hann er gerður fyrir sjón skal hann vera grænt 
blikkljós sem sést vel við eðlilegar aðstæður. Ljósið skal slokkna, eða lýsa stöðugt án þess að blikka eða breyta 
blikktíðni sinni ef um bilun í stefnuljósi er að ræða. Ef búnaðurinn er einungis gerður fyrir heyrn skal heyrast 
greinilega í honum og skal hann starfa á sambærilegan hátt og gaumljós. 
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6.3.11. Aðrar kröfur 

Mæla skal þau atriði sem hér verða talin upp með rafal sem gefur aðeins þeim rásum straum sem nauðsynlegar 
eru til vinnslu hreyfils og ljósabúnaðar. 

6.3.11.1. Ljósið verður að byrja að blikka eigi síðar en einni sekúndu eftir að kveikt er á ljósmerkjabúnaðinum og skal 
slokkna á fyrsta ljósinu aftur eigi síðar en einni og hálfri sekúndu eftir að það var fyrst kveikt. 

6.3.11.2. Á öllum ökutækjum með stefnuljóskerum sem fá jafnstraum: 

6.3.11.2.1. skal leifturljós blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu. 

6.3.11.2.2. skulu stefnuljósker á sömu hlið ökutækisins blikka með sömu tíðni og í takt. 

6.3.11.3. Ef á ökutæki eru stefnuljósker sem fá riðstraum þegar snúningshraði hreyfilsins er á milli 50% og 100% af því 
sem samsvarar hámarkshraða ökutækisins: 

6.3.11.3.1. ljósin verða að blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu. 

6.3.11.3.2. stefnuljósker á sömu hlið ökutækis mega blikka annaðhvort samtímis eða til skiptis. Ljóskerin að framan mega 
ekki sjást aftan frá eða afturljóskerin framan frá á þeim svæðum sem skilgreind eru í 1. viðbæti. 

6.3.11.4. Ef á ökutæki eru stefnuljósker sem fá riðstraum þegar snúningshraði hreyfilsins er á bilinu frá því að vera í 
lausagangi, eins og skilgreint er frá framleiðanda, og upp í 50% af hámarkshraða ökutækisins: 

6.3.11.4.1. blikktíðnin verður að vera á milli 90 + 30 og 90 - 45 sinnum á mínútu, 

6.3.11.4.2. stefnuljósker á sömu hlið ökutækis mega blikka annaðhvort samtímis eða til skiptis. Ljóskerin að framan mega 
ekki sjást aftan frá eða afturljóskerin framan frá á þeim svæðum sem skilgreind eru í 1. viðbæti. 

6.3.11.5. Komi til bilun, önnur en skammhlaup, í einu stefnuljósi verða hin ljósin að blikka áfram eða lýsa stöðugt en 
blikktíðni þeirra þegar svo stendur á getur verið önnur en sú sem mælt er fyrir um. 

6.4. Hemlaljósker 

6.4.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

Þó er krafist tveggja hemlaljóskera á létt bifhjól á þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 1300 mm. 

6.4.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.4.3. Staðsetning 

6.4.3.1. Breidd: ef aðeins eitt hemlaljósker er á ökutækinu skal viðmiðunarmiðja þess vera í lengdarmiðjuplani 
ökutækisins, eða ef hemlaljóskerin eru tvö skulu þau vera samhverf miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. 
Ef tvö afturhjól eru á ökutækinu skulu a.m.k. 600 mm vera milli ljóskeranna. Bilið má minnka í 400 mm ef full 
breidd ökutækisins er innan við 1300 mm. 

6.4.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.4.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 
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6.4.4. Dreifing ljóss: 

Lárétt horn: 45° til vinstri og hægri. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.4.5. Lega: á aftanverðu ökutækinu. 

6.4.6. Heimilt er að sambyggja þau við eitt eða fleiri afturljósker. 

6.4.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.4.8. Heimilt er að sameina þau stöðuljóskeri að aftan. 

6.4.9. Raftengingar: kvikna skal á þeim þegar a.m.k. einum aksturshemli er beitt. 

6.4.10. Tengingarbundið gaumljós: bannað. 

6.5. Stöðuljósker að framan 

6.5.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

Þó er krafist tveggja stöðuljóskera að framan á létt bifhjól á þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 1300 mm. 

6.5.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.5.3. Staðsetning 

6.5.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt stöðuljósker að framan ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef 
ljóskerin eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja stöðuljóskersins að framan vera í lengda-
rmiðjuplani ökutækisins; ef ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar 
miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal stöðuljósker að framan sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess 
sé í lengdarmiðjuplani ökutækisins, 

– festa skal stöðuljósker að framan sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess 
sé í lengdarmiðjuplani ökutækisins. 

Ef um er að ræða ökutæki með tvö stöðuljósker að framan: 

– brún ljósflatar sem er lengst frá lengdarmiðjuplani ökutækisins má ekki vera meira en 400 mm frá ystu brún 
ökutækisins, 

– innri brúnir ljósflata skulu vera a.m.k. 500 mm hvor frá annarri. Bilið má minnka í 400 mm ef full breidd 
ökutækisins er innan við 1300 mm. 

6.5.3.2. Hæð: lágmark 350 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.5.3.3. Lengd: framan á ökutækinu 

6.5.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 80° til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt stöðuljósker og 80° út á við og 45° inn á við ef um er 
að ræða tvö stöðuljósker. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 
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6.5.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.5.6. Heimilt er að sambyggja þau við önnur ljósker að framan. 

6.5.7. Heimilt er að sameina þau öðrum ljóskerum að framan. 

6.5.8. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.5.9. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Stöðugt, grænt gaumljós. 

6.5.10. Aðrar kröfur: engar. 

6.6. Stöðuljósker að aftan 

6.6.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

Þó er krafist tveggja stöðuljóskera að aftan á létt bifhjól á þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 1300 mm. 

6.6.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.6.3. Staðsetning 

6.6.3.1. Breidd: ef aðeins eitt stöðuljósker að aftan er á ökutækinu skal viðmiðunarmiðja þess vera í lengdarmiðjuplani 
ökutækisins, eða ef stöðuljóskerin eru tvö skulu þau vera samhverf miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. Ef 
tvö afturhjól eru á ökutækinu skulu a.m.k. 600 mm vera milli ljóskeranna. Bilið má minnka í 400 mm ef full 
breidd ökutækisins er innan við 1300 mm. 

6.6.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.6.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.6.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 80° til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt stöðuljósker og 80° út á við og 45° inn á við ef um er 
að ræða tvö stöðuljósker að aftan. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.6.5. Lega: að aftanverðu. 

6.6.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur afturljósker. 

6.6.7. Heimilt er að sameina það hemlaljóskeri eða glitauga sem ekki er þríhyrnt að aftan, eða báðum. 

6.6.8. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.6.9. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Fyrir þetta ljós er heimilt að nota búnað fyrir stöðuljósker að framan, eftir því sem við á. 
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6.6.10. Aðrar kröfur: engar. 

6.7. Glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd 

6.7.1. Fjöldi: eitt eða tvö, flokkur IA (1). 

Þó er krafist tveggja glitaugna að aftan, ekki þríhyrndra, á létt bifhjól á þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 
1000 mm. 

6.7.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.7.3. Staðsetning 

6.7.3.1. Breidd: viðmiðunarmiðja verður að vera innan lengdarmiðjuplans ökutækisins ef um er að ræða eitt glitauga eða 
ef þau eru tvö skulu þau vera samhverf miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. 

Ef um er að ræða ökutæki með tvö glitaugu að aftan: 

– brún ljósflatar sem er lengst frá lengdarmiðjuplani ökutækisins má ekki vera meira en 400 mm frá ystu brún 
ökutækisins. 

– innri brúnir glitaugnanna skulu vera a.m.k. 500 mm hvor frá annarri. Bilið má minnka í 400 mm ef full 
breidd ökutækisins er innan við 1300 mm. 

6.7.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.7.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.7.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 30° til vinstri og hægri. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef um er að ræða glitauga sem er ekki ofar en 750 mm frá 
jörðu. 

6.7.5. Lega: að aftanverðu. 

6.7.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur ljósker. 

6.7.7. Aðrar kröfur: 

ljósflötur glitaugans má vera að hluta til sameiginlegur með öðru rauðu ljóskeri að aftan. 

6.8. Glitaugu á fetlum 

Hver fetill á léttu bifhjóli á þremur hjólum skal vera með tveimur glitaugum. Þau skulu fest þannig að virkni-
flötur þeirra liggi utan fetilsins og hornrétt á burðarflöt fetilsins og skal ljósás þeirra vera samsíða lengda-
rmiðjuplani ökutækisins. 

6.8.1. Fjöldi: fjögur glitaugu eða samstæður glitaugna. 

6.8.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir 

 

(1) Í samræmi við flokkun sem sett er fram í tilskipun 76/757/EBE. 
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6.8.3. Aðrar kröfur 

Ljósflöturinn skal vera innbyggður í glitaugað. Glitaugun skulu fest þannig í fetilinn að þau sjáist vel bæði 
framan og aftan við ökutækið. Viðmiðunarás glitaugnanna, en lögun þeirra skal vera í samræmi við fetilinn, 
skal vera hornréttur á ás fetilsins. Aðeins skal setja fetilglitaugu á fetla ökutækis ef þeir eru með sveifarbúnaði 
til gangsetningar, í stað hreyfils, eða álíka búnaði. Ekki skal nota glitaugu á fetla ef þeir eru notaðir sem stjórn-
búnaður ökutækisins eða sem fóthvílur fyrir ökumann eða farþega. 

6.9. Glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd 

6.9.1. Fjöldi á hlið: eitt eða tvö, flokkur IA (1). 

6.9.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.9.3. Staðsetning 

6.9.3.1. Breidd: engar sérstakar forskriftir. 

6.9.3.2. Hæð: lágmark 300 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.9.3.3. Lengd: þannig að við eðlilegar aðstæður hylji ökumaður eða farþegi, eða fatnaður þeirra, ekki búnaðinn. 

6.9.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 30° fram á við og aftur á við. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef um er að ræða glitauga sem er ekki ofar en 750 mm frá 
jörðu. 

6.9.5. Lega: viðmiðunarás glitaugnanna verður að vera hornréttur á lengdarmiðjuplan ökutækisins og vísa út á við. 
Glitaugu að framan mega snúast með stýrinu. 

6.9.6. Heimilt er að sambyggja þau við annan merkjabúnað. 

6.10. Ljósker við skráningarmerki að aftan: 

6.10.1. Fjöldi: eitt. 

Í ljóskerinu geta verið nokkrar ljóseiningar sem eiga að lýsa upp svæðið fyrir skráningarmerkið. 

6.10.2. Yfirlitsteikning 
 

6.10.3. Staðsetning 
 

6.10.3.1. Breidd: 
 

6.10.3.2. Hæð: Þannig að ljósið lýsi upp svæðið fyrir skráningarmerkið. 

6.10.3.3. Lengd: 
 

6.10.4. Dreifing ljóss 
 

6.10.5. Lega 
 

 

6.10.6. Heimilt er að sambyggja það við eitt eða fleiri afturljósker. 

 

(1) Í samræmi við flokkun sem sett er fram í tilskipun 76/757/EBE. 
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6.10.7. Heimilt er að sameina það við stöðuljósker að aftan. 

6.10.8. Óheimilt er að sameina það öðru ljóskeri. 

6.10.9. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.10.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Virkni þess skal tryggð með sama gaumljósi og fyrir stöðuljósker. 

6.10.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.11. Þokuljósker að framan 

6.11.1. Sömu ákvæði og sett eru fram í liðum 6.7.1 til 6.7.11 í VI. viðauka. 

6.12. Þokuljósker að aftan 

6.12.1. Sömu ákvæði og sett eru fram í liðum 6.8.1 til 6.8.11 í VI. viðauka. 

6.13. Bakkljósker 

6.13.1. Sömu ákvæði og sett eru fram í liðum 6.9.1 til 6.9.10 í VI. viðauka. 

6.14. Viðvörunarbúnaður 

6.14.1. Sömu ákvæði og sett eru fram í liðum 6.10.1 til 6.10.4 í VI. viðauka. 
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1. viðbætir 

Dreifing rauða ljóssins að framan og hvíta ljóssins að aftan 

(Sjá 9. lið í B-þætti I. viðauka og lið 6.3.11.4.2 í þessum viðauka) 

  

 
 

Mynd 1 

 

 

 

 
 

Mynd 2 
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2. viðbætir 

Yfirlitsteikning 

Stefnuljósker — dreifing ljóssins 
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3.viðbætir 

Upplýsingaskjal varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar 
 á gerð létts bifhjóls á þremur hjólum 

(Skjalið skal fest við umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar þegar hún er ekki lögð fram með umsókn um 
gerðarviðurkenningu ökutækis) 

 

Tilvísunarnúmer (ákveðið af umsækjanda): ..................................................................................................................................  

Á umsókn um gerðarviðurkenningu íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð létts bifhjóls á þremur 
hjólum skulu koma fram þær upplýsingar sem mælt er fyrir um í eftirfarandi liðum í A-þætti í II. viðauka við tilskipun 
2002/24/EB: 

0.1, 

0.2, 

0.4 til 0.6, 

8 til 8.4. 
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4. viðbætir 

Heiti yfirvalds 
 

EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar  
á gerð létts bifhjóls á þremur hjólum 

FYRIRMYND 

Skýrsla nr. .............................................. gefin út af tækniþjónustu ........................................  hinn ................................ (dags.) 

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

1. Tegund (viðskiptaheiti) ökutækis ....................................................................................................................................  

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

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

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

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

4. Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef við á) ...............................................................................  

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

5. Lögboðinn ljósabúnaður sem er festur á ökutæki sem er afhent til athugunar (1): 

5.1. Lágljósker 

5.2. Stöðuljósker að framan 

5.3. Stöðuljósker að aftan 

5.4. Glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd 

5.5. Glitaugu á fetlum (2)  

5.6. Stefnuljósker fyrir létt bifhjól á þremur hjólum með lokaðri yfirbyggingu 

5.7. Hemlaljósker 

6. Valfrjáls ljósabúnaður á ökutæki sem er afhent til athugunar (1): 

6.1. Háljósker: já/nei (*)  

6.2. Stefnuljósker: fyrir létt bifhjól á þremur hjólum án lokaðrar yfirbyggingar: já/nei (*)  

6.3. Glitaugu að framan, ekki þríhyrnd: já/nei (*)  

6.4. Ljósker við skráningarmerki að aftan: já/nei (*)  

7. Afbrigði ...........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  
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8. Ökutæki lagt fram til EB gerðarviðurkenningar íhlutar þann .............................................................................  (dags.) 

9. EB-gerðarviðurkenning íhlutar er veitt/synjað er um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar  

10. Staður ..............................................................................................................................................................................  

11. Dagsetning ......................................................................................................................................................................  

12. Undirskrift .......................................................................................................................................................................  

 

(*) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(1) Tilgreina skal á sérstöku blaði fyrir hverja tegund búnaðar þær gerðir búnaðar sem uppfylla kröfur þessa viðauka um uppsetningu. 
(2) Aðeins á léttum bifhjólum á tveimur hjólum sem hafa fetla.   
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IV. VIÐAUKI 

KRÖFUR VARÐANDI BIFHJÓL Á TVEIMUR HJÓLUM 

1. Eftirtalinn ljósa- og ljósmerkjabúnaður skal vera á öllum bifhjólum á tveimur hjólum: 

1.1. háljósker, 

1.2. lágljósker, 

1.3. stefnuljósker, 

1.4. hemlaljósker, 

1.5. stöðuljósker að framan, 

1.6. stöðuljósker að aftan, 

1.7. ljósker við skráningarmerki að aftan, 

1.8. glitauga að aftan, ekki þríhyrnt. 

2. Auk þess er heimilt að festa á bifhjól á tveimur hjólum eftirtalinn ljósa- og ljósmerkjabúnað: 

2.1. þokuljósker að framan, 

2.2. þokuljósker að aftan, 

2.3. hættuljósker, 

2.4. glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd. 

3. Ljósa- og ljósmerkjabúnaðurinn sem um getur í 1. og 2. lið skal festur á í samræmi við viðeigandi ákvæði í 6. 
lið hér á eftir. 

4. Ekki er heimilt að festa á annan ljósa- og ljósmerkjabúnað en þann sem um getur í 1. og 2. lið. 

5. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður, sem um getur í 1. og 2. lið og er gerðarviðurkenndur fyrir ökutæki í flokkum 
M1 og N1 í samræmi við tilskipanir 76/757/EBE, 76/758/EBE, 76/759/EBE, 76/760/EBE, 76/761/EBE, 
76/762/EBE, 77/538/EBE eða 77/539/EBE, skal einnig heimilaður á bifhjólum. 

6. SÉRSTAKAR KRÖFUR UM UPPSETNINGU 

6.1. Háljósker: 

6.1.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.1.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.1.3. Staðsetning 

6.1.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt háljósker ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin 
eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja háljóskersins vera í lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef 
ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins, 
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– festa skal háljósker sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess sé í 
lengdarmiðjuplani ökutækisins. Ef á ökutækinu er einnig ósamtengt lágljósker við hlið háljóskersins skulu 
þó viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal tvö háljósker þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.1.3.2. Lengd: við framenda ökutækisins. Þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.1.3.3. Bilið milli brúna ljósflatar ósamtengds háljóskers og ljósflatar lágljóskers má aldrei vera meira en 200 mm. 

6.1.3.4. Bilið milli ljósflata tveggja háljóskera má ekki vera meira en 200 mm. 

6.1.4. Dreifing ljóss 

Tryggja skal dreifingu ljóss frá ljósfleti, þ.m.t. dreifing ljóss á svæðum sem virðast ekki lýst upp í viðkomandi 
skoðunarstefnu, innan keilulaga svæðis sem markast af línum er byggjast á ummáli ljósflatar og mynda a.m.k. 
5° horn á viðmiðunarás ljóskersins. Byrjunarpunktur fyrir dreifingu ljóss innan rúmfræðilegra horna er 
jaðarinn á vörpun ljósflatarins að þverplani sem snertir fremsta hluta glersins í háljóskerinu. 

6.1.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.1.6. Heimilt er að sambyggja þau með lágljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.1.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.1.8. Heimilt er að sameina þau: 

6.1.8.1. lágljóskerum, 

6.1.8.2. stöðuljóskerum að framan, 

6.1.8.3. þokuljóskerum að framan. 

6.1.9. Raftengingar 

Kvikna skal samtímis á háljóskerunum. Kvikna skal á öllum háljóskerum þegar skipt er yfir úr lágljósum yfir í 
háljós. Þegar skipt er frá háljósunum yfir í lágljósin skal slokkna á öllum háljóskerunum samtímis. Lág-
ljóskerin mega loga á sama tíma og háljóskerin. 

6.1.10. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Blátt, stöðugt viðvörunarljós. 

6.1.11. Aðrar kröfur: hámarksstyrkleiki háljóskera sem hægt er að kveikja á samtímis má ekki vera meiri en 225 000 
cd (gildi sem er notað við EB-gerðarviðurkenningu íhluta). 

6.2. Lágljósker 

6.2.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 
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6.2.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.2.3. Staðsetning 

6.2.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt lágljósker ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin 
eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja lágljóskersins vera í lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef 
ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins, 

– festa skal lágljósker sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess sé í 
lengdarmiðjuplani ökutækisins. Ef á ökutækinu er einnig ósamtengt háljósker við hlið lágljóskersins 
skulu þó viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal tvö lágljósker þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.2.3.2. Hæð: lágmark 500 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.2.3.3. Lengd: við framenda ökutækisins. Þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.2.3.4. Bilið milli ljósflata tveggja lágljóskera má ekki vera meira en 200 mm. 

6.2.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β samkvæmt skilgreiningu í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 15° upp og 10° niður, 

β = 45° til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt lágljósker, 

45° út á við og 10° inn á við ef um er að ræða tvö lágljósker. 

Plötur eða annar búnaður nálægt ljósinu mega ekki verða til að endurkast myndist sem veldur öðrum 
vegfarendum óþægindum. 

6.2.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

Lóðréttur halli lágljósageislans verður að vera á milli –0,5 og –2,5%, nema fyrir hendi sé ytri 
stillingarbúnaður. 

6.2.6. Heimilt er að sambyggja þau með háljóskerum og öðrum ljóskerum að framan. 

6.2.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.2.8. Heimilt er að sameina þau háljóskerum og öðrum ljóskerum að framan. 

6.2.9. Raftengingar 

Stjórnbúnaður sem skiptir yfir í lágljós skal slökkva á öllum háljóskerum samtímis, en lágljósin mega loga á 
sama tíma og háljósin. 

6.2.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Grænt, stöðugt gaumljós. 
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6.2.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.3. Stefnuljósker 

6.3.1. Fjöldi: Tvö á hvorri hlið. 

6.3.2. Yfirlitsteikning: tvö stefnuljósker að framan og tvö að aftan. 

6.3.3. Staðsetning 

6.3.3.1. Breidd: 

6.3.3.1.1. eftirfarandi gildir um stefnuljóskerin að framan: 

6.3.3.1.1.1. bilið milli ljósflatanna skal vera a.m.k. 240 mm, 

6.3.3.1.1.2. þau skulu vera utan lóðréttra lengdarplana sem eru í snertilínu við ytri brúnir ljósflata aðalljóskersins 
(ljóskeranna), 

6.3.3.1.1.3. bilið milli ljósflata stefnuljóskeranna og næsta lágljóskers skal vera að lágmarki: 

– 75 mm miðað við 90 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– 40 mm miðað við 175 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– 20 mm miðað við 250 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– ≤ 20 mm miðað við 400 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins 

6.3.3.1.2. Bilið milli innri brúna á ljósflötum stefnuljóskera að aftan skal ekki vera minna en 180 mm jafnvel þegar 
skráningarmerkið er áfest, með fyrirvara um að kröfur 10. liðar í A-þætti í I. viðauka séu uppfylltar. 

6.3.3.2. Hæð: lágmark 350 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.3.3.3. Lengd: fjarlægð fram á við milli þverplans er samsvarar aftasta hluta ökutækisins og viðmiðunarmiðju 
stefnuljóskera að aftan má ekki vera meiri en 300 mm. 

6.3.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: sjá 2. viðbæti. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerin eru ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.3.5. Lega 

Heimilt er að láta stefnuljósker að framan snúast með stýrinu. 

6.3.6. Heimilt er að sambyggja þau við eitt eða fleiri ljósker. 

6.3.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.3.8. Óheimilt er að sameina það öðru ljóskeri. 

6.3.9. Raftengingar: 

Kveikt skal á stefnuljóskerum óháð öðrum ljósum. Kveikt skal og slökkt á öllum stefnuljóskerum á annarri 
hlið ökutækisins með einum stjórnrofa. 
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6.3.10. Virknibundinn gaumbúnaður: lögboðinn. 

Hann má vera gerður fyrir sjón eða heyrn eða hvort tveggja. Ef hann er gerður fyrir sjón skal hann vera grænt 
blikkljós sem sést vel við eðlilegar aðstæður. Ljósið skal slokkna, eða lýsa stöðugt án þess að blikka eða 
breyta blikktíðni sinni ef um bilun í stefnuljósi er að ræða. Ef búnaðurinn er einungis gerður fyrir heyrn skal 
heyrast greinilega í honum og skal hann starfa á sambærilegan hátt og gaumljós. 

6.3.11. Aðrar kröfur 

Mæla skal þau atriði sem hér verða talin upp með rafal sem gefur aðeins þeim rásum straum sem nauðsynlegar 
eru til vinnslu hreyfils og ljósabúnaðar. 

6.3.11.1. Ljósið verður að byrja að blikka eigi síðar en einni sekúndu eftir að kveikt er á ljósmerkjabúnaðinum og skal 
slokkna á fyrsta ljósinu aftur eigi síðar en einni og hálfri sekúndu eftir að það var fyrst kveikt. 

6.3.11.2. Á öllum ökutækjum með stefnuljóskerum sem fá jafnstraum: 

6.3.11.2.1. skal leifturljós blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu, 

6.3.11.2.2. skulu stefnuljósker á sömu hlið ökutækisins blikka með sömu tíðni og í takt. 

6.3.11.3. Ef á ökutæki eru stefnuljósker sem fá riðstraum þegar snúningshraði hreyfilsins er á milli 50% og 100% af því 
sem samsvarar hámarkshraða ökutækisins: 

6.3.11.3.1. verða ljósin að blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu, 

6.3.11.3.2. mega stefnuljósker á sömu hlið ökutækis blikka annaðhvort samtímis eða til skiptis. Ljóskerin að framan 
mega ekki sjást aftan frá eða afturljóskerin framan frá á þeim svæðum sem skilgreind eru í 1. viðbæti. 

6.3.11.4. Ef á ökutæki eru stefnuljósker sem fá riðstraum þegar snúningshraði hreyfilsins er á bilinu frá því að vera í 
lausagangi, eins og skilgreint er frá framleiðanda, og upp í 50% af hámarkshraða ökutækisins: 

6.3.11.4.1. verður blikktíðnin að vera á milli 90 + 30 og 90 - 45 sinnum á mínútu, 

6.3.11.4.2. mega stefnuljósker á sömu hlið ökutækis blikka annaðhvort samtímis eða til skiptis. Ljóskerin að framan 
mega ekki sjást aftan frá eða afturljóskerin framan frá á þeim svæðum sem skilgreind eru í 1. viðbæti. 

6.3.11.5. Komi til bilun, önnur en skammhlaup, í einu stefnuljósi verða hin ljósin að blikka áfram eða lýsa stöðugt en 
blikktíðni þeirra þegar svo stendur á getur verið önnur en sú sem mælt er fyrir um. 

6.4. Hemlaljósker 

6.4.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.4.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.4.3. Staðsetning 

6.4.3.1. Breidd: ef aðeins eitt hemlaljósker er á ökutækinu skal viðmiðunarmiðja þess vera í lengdarmiðjuplani 
ökutækisins, eða ef hemlaljóskerin eru tvö skulu þau vera samhverf miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. 

6.4.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.4.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 
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6.4.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 45° til vinstri og hægri. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.4.5. Lega: á aftanverðu ökutækinu. 

6.4.6. Heimilt er að sambyggja þau við eitt eða fleiri afturljósker. 

6.4.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.4.8. Heimilt er að sameina þau stöðuljóskeri að aftan. 

6.4.9. Raftengingar: kvikna skal á þeim þegar a.m.k. einum aksturshemli er beitt. 

6.4.10. Tengingarbundið gaumljós: bannað. 

6.5. Stöðuljósker að framan 

6.5.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.5.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.5.3. Staðsetning 

6.5.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt stöðuljósker að framan ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: 
ef ljóskerin eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja stöðuljóskersins að framan vera í 
lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera 
samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal stöðuljósker að framan sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja 
þess sé í lengdarmiðjuplani ökutækisins, 

– festa skal tvö stöðuljósker að framan þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við 
lengdarmiðjuplan ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.5.3.2. Hæð: lágmark 350 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.5.3.3. Lengd: framan á ökutækinu 

6.5.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 80° til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt stöðuljósker og 80° út á við og 45° inn á við ef um er 
að ræða tvö stöðuljósker. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.5.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.5.6. Heimilt er að sambyggja þau við önnur ljósker að framan. 

6.5.7. Heimilt er að sameina þau öðrum ljóskerum að framan. 

6.5.8. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 
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6.5.9. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Stöðugt, grænt gaumljós; þessa gaumljóss er ekki krafist ef aðeins er hægt að kveikja og slökkva á ljósum í 
mælaborðinu með stöðuljóskerum. 

6.5.10. Aðrar kröfur: engar. 

6.6. Stöðuljósker að aftan 

6.6.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.6.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.6.3. Staðsetning 

6.6.3.1. Breidd: ef aðeins eitt stöðuljósker er á ökutækinu skal viðmiðunarmiðja þess vera í lengdarmiðjuplani 
ökutækisins, eða ef stöðuljóskerin eru tvö skulu þau vera samhverf miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. 

6.6.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.6.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.6.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 80° til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt stöðuljósker og 80° út á við og 45° inn á við ef um er 
að ræða tvö stöðuljósker. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.6.5. Lega: að aftanverðu. 

6.6.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur afturljósker. 

6.6.7. Heimilt er að samtengja það ljóskeri við skráningarmerki að aftan. 

6.6.8. Heimilt er að sameina það hemlaljóskeri eða glitauga sem ekki er þríhyrnt að aftan, eða báðum, eða 
þokuljóskeri að aftan. 

6.6.9. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.6.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Fyrir þetta ljós er heimilt að nota búnað fyrir stöðuljósker að framan, eftir því sem við á. 

6.6.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.7. Þokuljósker að framan 

6.7.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.7.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.7.3. Staðsetning 

6.7.3.1. Breidd: 

– festa má þokuljósker að framan ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin 
eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja þokuljóskers að framan vera innan lengdarmiðjuplans 
ökutækisins; ef ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við 
lengdarmiðjuplan ökutækisins, 
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– festa skal þokuljósker að framan sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja 
þess sé í lengdarmiðjuplani ökutækisins, 

– festa skal tvö þokuljósker að framan þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við 
lengdarmiðjuplan ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.7.3.2. Hæð: lágmark 250 mm frá jörðu. Enginn punktur ljósflatar má vera hærri en hæsti punktur ljósflatar 
lágljóskeranna. 

6.7.3.3. Lengd: við framenda ökutækisins. Þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.7.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β samkvæmt skilgreiningu í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 5° upp og niður, 

β = 45° til vinstri og hægri ef ljóskerið er ekki fyrir miðju, í því tilviki skal innra hornið vera β = 10°. 

6.7.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.7.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur ljósker að framan. 

6.7.7. Óheimilt er að samtengja við önnur ljósker að framan. 

6.7.8. Heimilt er að sameina þau háljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.7.9. Raftengingar 

Það skal vera mögulegt að kveikja og slökkva á þokuljóskerum að framan óháð háljóskerunum og 
lágljóskerunum. 

6.7.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Grænt, stöðugt gaumljós. 

6.7.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.8. Þokuljósker að aftan 

6.8.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.8.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.8.3. Staðsetning 

6.8.3.1. Breidd: festa má eitt þokuljósker að aftan ofan eða neðan við eða til hliðar við annað afturljósker: ef ljóskerin 
eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja þokuljóskers vera innan lengdarmiðjuplans ökutækisins; ef 
ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins. Þokuljósker að aftan sem er sameinað öðru afturljóskeri skal fest þannig að viðmiðunarmiðja 
þess sé í lengdarmiðjuplani ökutækisins. 

6.8.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.8.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.8.3.4. Í öllum tilvikum skal bilið milli þokuljóskers að aftan og hemlaljóskers vera a.m.k. 100 mm. 
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6.8.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β samkvæmt skilgreiningu í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 5° upp og 5° niður, 

β = 25° til vinstri og hægri. 

6.8.5. Lega: að aftanverðu. 

6.8.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur afturljósker. 

6.8.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.8.8. Heimilt er að sameina þau stöðuljóskerum að aftan. 

6.8.9. Raftengingar 

Ekki skal loga á ljóskerinu nema kveikt sé á einu af eftirtöldum ljóskerum: háljóskerum, lágljóskerum eða 
þokuljóskerum að framan. 

Ef fyrir hendi er þokuljósker að framan skal vera mögulegt að kveikja og slökkva á þokuljóskerum að aftan 
óháð þokuljóskerunum að framan. 

6.8.10. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Stöðugt, rauðgult gaumljós. 

6.8.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.9. Hættuljósker: 

6.9.1. Sömu kröfur og settar eru fram í liðum 6.3.1 til 6.3.8. 

6.9.2. Raftengingar 

Merkjaljósið skal kveikt með sérstökum stjórnbúnaði sem gerir það að verkum að öll stefnuljósin blikka í takt. 

6.9.3. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Rautt, blikkandi ljós eða, ef ekki er um sérstakt gaumljós að ræða, sem getur unnið með gaumljósunum sem 
tilgreind eru í lið 6.3.10. 

6.9.4. Aðrar kröfur 

Ljósið skal blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu. Ljósið verður að byrja að blikka eigi síðar en einni sekúndu eftir 
að kveikt er á ljósmerkjabúnaðinum og skal slokkna á fyrsta ljósinu aftur eigi síðar en einni og hálfri sekúndu 
eftir að það var fyrst kveikt. 

Stjórnbúnaður skal virka fyrir hættuljóskerin þótt búnaður sem ræsir og stöðvar hreyfilinn sé þannig stilltur að 
hreyfillinn getur ekki verið í gangi. 
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6.10. Ljósker við skráningarmerki að aftan: 

6.10.1. Fjöldi: eitt. 

Í ljóskerinu geta verið nokkrar ljóseiningar sem eiga að lýsa upp svæðið fyrir skráningarmerkið. 

6.10.2. Yfirlitsteikning  

6.10.3. Staðsetning  

6.10.3.1. Breidd:  

6.10.3.2. Hæð: Þannig að ljósið lýsi upp svæðið fyrir skráningarmerkið. 

6.10.3.3. Lengd:  

6.10.4. Dreifing ljóss  

6.10.5. Lega 
 

 

6.10.6. Heimilt er að sambyggja það við eitt eða fleiri afturljósker. 

6.10.7. Heimilt er að sameina það við stöðuljósker að aftan. 

6.10.8. Óheimilt er að sameina það öðru ljóskeri. 

6.10.9. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.10.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Virkni þess skal tryggð með sama gaumljósi og fyrir stöðuljósker. 

6.10.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.11. Glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd 

6.11.1. Fjöldi á hlið: eitt eða tvö, flokkur IA (1). 

6.11.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.11.3. Staðsetning 

6.11.3.1. Breidd: engar sérstakar forskriftir. 

6.11.3.2. Hæð: lágmark 300 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.11.3.3. Lengd: þannig að við eðlilegar aðstæður hylji ökumaður eða farþegi, eða fatnaður þeirra, ekki búnaðinn. 

6.11.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 30° fram á við og aftur á við. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef um er að ræða glitauga sem er ekki ofar en 750 mm frá 
jörðu. 

6.11.5. Lega: viðmiðunarás glitaugnanna verður að vera hornréttur á lengdarmiðjuplan ökutækisins og vísa út á við. 
Glitaugu að framan mega snúast með stýrinu. 

 

(1) Í samræmi við flokkun sem sett er fram í tilskipun 76/757/EBE. 
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6.11.6. Heimilt er að sambyggja þau við annan merkjabúnað. 

6.12. Glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd 

6.12.1. Fjöldi: eitt, flokkur IA (1). 

6.12.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.12.3. Staðsetning 

6.12.3.1. Breidd: viðmiðunarmiðja verður að vera innan lengdarmiðjuplans ökutækisins. 

6.12.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.12.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.12.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 30° til vinstri og hægri. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef um er að ræða glitauga sem er ekki ofar en 750 mm frá 
jörðu. 

6.12.5. Lega: að aftanverðu. 

6.12.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur ljósker. 

6.12.7. Ljósflötur glitaugans má vera að hluta til sameiginlegur með öðru rauðu afturljóskeri. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Í samræmi við flokkun sem sett er fram í tilskipun 76/757/EBE. 
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1. viðbætir 

Dreifing rauða ljóssins að framan og hvíta ljóssins að aftan 

(Sjá 9. lið í B-þætti I. viðauka og lið 6.3.11.4.2 í þessum viðauka) 

 

 
 

Mynd 1 

 

 
 

Mynd 2 
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2. viðbætir 

Yfirlitsteikning 
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3. viðbætir 

Upplýsingaskjal varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar  
á gerð bifhjóls á tveimur hjólum 

(Skjalið skal fest við umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar þegar hún er ekki lögð fram með umsókn um 
gerðarviðurkenningu ökutækis) 

 

Tilvísunarnúmer (ákveðið af umsækjanda): ..................................................................................................................................  

Á umsókn um gerðarviðurkenningu íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð bifhjóls á tveimur 
hjólum skulu koma fram þær upplýsingar sem mælt er fyrir um í eftirfarandi liðum í A-þætti í II. viðauka við tilskipun 
2002/24/EB: 

0.1, 

0.2, 

0.4 til 0.6, 

8 til 8.4. 
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4. viðbætir 

Heiti yfirvalds 
 

EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar  
á gerð bifhjóls á tveimur hjólum 

FYRIRMYND 

Skýrsla nr . .............................................  gefin út af tækniþjónustu ......................................... hinn................................. (dags.) 

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

1. Tegund (viðskiptaheiti) ökutækis ....................................................................................................................................  

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

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

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

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

4. Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef við á) ................................................................................  

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

5. Lögboðinn ljósabúnaður sem er festur á ökutæki sem er afhent til athugunar (1): .........................................................  

5.1. Háljósker: 

5.2. Lágljósker 

5.3. Stefnuljósker 

5.4. Hemlaljósker 

5.5. Stöðuljósker að framan 

5.6. Stöðuljósker að aftan 

5.7. Ljósker við skráningarmerki að aftan 

5.8. Glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd 

6. Valfrjáls ljósabúnaður á ökutæki sem er afhent til athugunar (1): 

6.1. Þokuljósker að framan: já/nei (*) 

6.2. Þokuljósker að aftan: já/nei (*) 

6.3. Hættuljósker: já/nei (*) 

6.4. Glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd: já/nei (*) 

7. Afbrigði ...........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  
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8. Ökutæki lagt fram til EB gerðarviðurkenningar íhlutar þann .............................................................................. (dags.) 

9. EB-gerðarviðurkenning íhlutar er veitt/synjað er um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar (*) 

10. Staður ..............................................................................................................................................................................  

11. Dagsetning .......................................................................................................................................................................  

12. Undirskrift .......................................................................................................................................................................  

 
(*) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(1) Tilgreina skal á sérstöku blaði fyrir hverja tegund búnaðar þær gerðir búnaðar sem uppfylla kröfur þessa viðauka um uppsetningu. 
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V. VIÐAUKI 

KRÖFUR VARÐANDI BIFHJÓL MEÐ HLIÐARVAGNI 

1. Eftirtalinn ljósa- og ljósmerkjabúnaður skal vera á öllum bifhjólum með hliðarvagni: 

1.1. háljósker, 

1.2. lágljósker, 

1.3. stefnuljósker, 

1.4. hemlaljósker, 

1.5. stöðuljósker að framan, 

1.6. stöðuljósker að aftan, 

1.7. ljósker við skráningarmerki að aftan, 

1.8. glitauga að aftan, ekki þríhyrnt. 

2. Auk þess er heimilt að festa á bifhjól með hliðarvagni eftirtalinn ljósa- og ljósmerkjabúnað: 

2.1. þokuljósker að framan, 

2.2. þokuljósker að aftan, 

2.3. hættuljósker, 

2.4. glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd. 

3. Ljósa- og ljósmerkjabúnaðurinn sem getið er í 1. og 2. lið skal festur á í samræmi við viðeigandi ákvæði í 6. 
lið hér á eftir. 

4. Ekki er heimilt að festa á annan ljósa- og ljósmerkjabúnað en þann sem um getur í 1. og 2. lið. 

5. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður, sem um getur í 1. og 2. lið og er gerðarviðurkenndur fyrir ökutæki í flokkum 
M1 og N1 í samræmi við tilskipanir 76/757/EBE, 76/758/EBE, 76/759/EBE, 76/760/EBE, 76/761/EBE, 
76/762/EBE, 77/538/EBE eða 77/539/EBE, skal einnig heimilaður á bifhjólum með hliðarvagni. 

6. SÉRSTAKAR KRÖFUR UM UPPSETNINGU 

6.1. Háljósker: 

6.1.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.1.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.1.3. Staðsetning 

6.1.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt háljósker ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin 
eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja háljóskersins vera í lengdarmiðjuplani bifhjólsins; ef 
ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
bifhjólsins, 
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– festa skal háljósker sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess sé í 
lengdarmiðjuplani bifhjólsins. Ef á bifhjólinu er einnig ósamtengt lágljósker við hlið háljóskersins skulu 
þó viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan bifhjólsins, 

– festa skal tvö háljósker þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
bifhjólsins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.1.3.2. Lengd: við framenda ökutækisins. Þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.1.3.3. Bilið milli brúna ljósflatar ósamtengds háljóskers og ljósflatar lágljóskers má aldrei vera meira en 200 mm. 

6.1.3.4. Bilið milli ljósflata tveggja háljóskera má ekki vera meira en 200 mm. 

6.1.4. Dreifing ljóss 

Tryggja skal dreifingu ljóss frá ljósfleti, þ.m.t. dreifing ljóss á svæðum sem virðast ekki lýst upp í viðkomandi 
skoðunarstefnu, innan keilulaga svæðis sem markast af línum er byggjast á ummáli ljósflatar og mynda a.m.k. 
5° horn á viðmiðunarás ljóskersins. Byrjunarpunktur fyrir dreifingu ljóss innan rúmfræðilegra horna er 
jaðarinn á vörpun ljósflatarins að þverplani sem snertir fremsta hluta glersins í háljóskerinu. 

6.1.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.1.6. Heimilt er að sambyggja þau með lágljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.1.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.1.8. Heimilt er að sameina þau: 

6.1.8.1. lágljóskerum, 

6.1.8.2. stöðuljóskerum að framan, 

6.1.8.3. þokuljóskerum að framan. 

6.1.9. Raftengingar 

Kvikna skal samtímis á háljóskerunum. Kvikna skal á öllum háljóskerunum þegar skipt er yfir úr lágljósum 
yfir í háljós. Þegar skipt er frá háljósunum yfir í lágljósin skal slokkna á öllum háljóskerunum samtímis. Lág-
ljóskerin mega loga á sama tíma og háljóskerin. 

6.1.10. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Blátt, stöðugt viðvörunarljós. 

6.1.11. Aðrar kröfur: hámarksstyrkleiki háljóskera sem hægt er að kveikja á samtímis má ekki vera meiri en 225 000 
cd (gildi sem er notað við EB-gerðarviðurkenningu íhluta). 

6.2. Lágljósker 

6.2.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.2.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 
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6.2.3. Staðsetning 

6.2.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt lágljósker ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin 
eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja lágljóskersins vera í lengdarmiðjuplani bifhjólsins; ef 
ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
bifhjólsins, 

– festa skal lágljósker sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess sé í 
lengdarmiðjuplani bifhjólsins. Ef á bifhjólinu er einnig ósamtengt háljósker við hlið lágljóskersins skulu 
þó viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan bifhjólsins, 

– festa skal tvö lágljósker þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
bifhjólsins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.2.3.2. Hæð: lágmark 500 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.2.3.3. Lengd: við framenda ökutækisins. Þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.2.3.4. Bilið milli ljósflata tveggja lágljóskera má ekki vera meira en 200 mm. 

6.2.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β samkvæmt skilgreiningu í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 15° upp og 10° niður, 

β = 45° til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt lágljósker, 

45° út á við og 10° inn á við ef um er að ræða tvö lágljósker. 

Plötur eða annar búnaður nálægt ljósinu mega ekki verða til að endurkast myndist sem veldur öðrum 
vegfarendum óþægindum. 

6.2.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

Lóðréttur halli lágljósageislans verður að vera á milli –0,5 og –2,5%, nema fyrir hendi sé ytri 
stillingarbúnaður. 

6.2.6. Heimilt er að sambyggja þau með háljóskerum og öðrum ljóskerum að framan. 

6.2.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.2.8. Heimilt er að sameina þau háljóskerum og öðrum ljóskerum að framan. 

6.2.9. Raftengingar 

Stjórnbúnaður sem skiptir yfir í lágljós skal slökkva á öllum háljóskerum samtímis, en lágljósin mega loga á 
sama tíma og háljósin. 

6.2.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Grænt, stöðugt gaumljós. 
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6.2.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.3. Stefnuljósker 

6.3.1. Fjöldi: Tvö á hvorri hlið. 

6.3.2. Yfirlitsteikning: tvö stefnuljósker að framan og tvö að aftan. 

6.3.3. Staðsetning 

6.3.3.1. Breidd: 

– brúnir ljósflata sem eru lengst frá lengdarmiðjuplani ökutækisins mega ekki vera meira en 400 mm frá 
ystu brún ökutækisins, 

– innri brúnir ljósflata skulu vera a.m.k. 600 mm hvor frá annarri, 

– bilið milli ljósflata stefnuljóskeranna og næsta lágljóskers skal vera að lágmarki: 

– 75 mm miðað við 90 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– 40 mm miðað við 175 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– 20 mm miðað við 250 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– ≤ 20 mm miðað við 400 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins 

6.3.3.2. Lengd: fjarlægð fram á við milli þverplans er samsvarar aftasta hluta ökutækisins og viðmiðunarmiðju 
stefnuljóskera að aftan má ekki vera meiri en 300 mm. Stefnuljósker að framan á hliðarvagni verður að vera 
framan við miðjuás hliðarvagnsins og stefnuljósker að aftan aftan við miðjuás hliðarvagnsins. 

6.3.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: sjá 2. viðbæti. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerin eru ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.3.5. Lega 

Heimilt er að láta stefnuljósker að framan snúast með stýrinu. 

6.3.6. Heimilt er að sambyggja þau við eitt eða fleiri ljósker. 

6.3.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.3.8. Óheimilt er að sameina það öðru ljóskeri. 

6.3.9. Raftengingar 

Kveikt skal á stefnuljóskerum óháð öðrum ljósum. Kveikt skal og slökkt á öllum stefnuljóskerum á annarri 
hlið ökutækisins með einum stjórnrofa. 

6.3.10. Virknibundinn gaumbúnaður: lögboðinn. 

Hann má vera gerður fyrir sjón eða heyrn eða hvort tveggja. Ef hann er gerður fyrir sjón skal hann vera grænt 
blikkljós sem sést vel við eðlilegar aðstæður. Ljósið skal slokkna, eða lýsa stöðugt án þess að blikka eða 
breyta blikktíðni sinni ef um bilun í stefnuljósi er að ræða. Ef búnaðurinn er einungis gerður fyrir heyrn skal 
heyrast greinilega í honum og skal hann starfa á sambærilegan hátt og gaumljós. 
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6.3.11. Aðrar kröfur 

Mæla skal þau atriði sem hér verða talin upp með rafal sem gefur aðeins þeim rásum straum sem nauðsynlegar 
eru til vinnslu hreyfils og ljósabúnaðar. 

6.3.11.1. Ljósið verður að byrja að blikka eigi síðar en einni sekúndu eftir að kveikt er á ljósmerkjabúnaðinum og skal 
slokkna á fyrsta ljósinu aftur eigi síðar en einni og hálfri sekúndu eftir að það var fyrst kveikt. 

6.3.11.2. Á öllum ökutækjum með stefnuljóskerum sem fá jafnstraum: 

6.3.11.2.1. skal leifturljós blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu, 

6.3.11.2.2. skulu stefnuljósker á sömu hlið ökutækisins blikka með sömu tíðni og í takt. 

6.3.11.3. Ef á ökutæki eru stefnuljósker sem fá riðstraum þegar snúningshraði hreyfilsins er á milli 50% og 100% af því 
sem samsvarar hámarkshraða ökutækisins: 

6.3.11.3.1. ljósin verða að blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu. 

6.3.11.3.2. stefnuljósker á sömu hlið ökutækis mega blikka annaðhvort samtímis eða til skiptis. Ljóskerin að framan 
mega ekki sjást aftan frá eða afturljóskerin framan frá á þeim svæðum sem skilgreind eru í 1. viðbæti. 

6.3.11.4. Ef á ökutæki eru stefnuljósker sem fá riðstraum þegar snúningshraði hreyfilsins er á bilinu frá því að vera í 
lausagangi, eins og skilgreint er frá framleiðanda, og upp í 50% af hámarkshraða ökutækisins: 

6.3.11.4.1. verður blikktíðnin að vera á milli 90 + 30 og 90 - 45 sinnum á mínútu, 

6.3.11.4.2. mega stefnuljósker á sömu hlið ökutækis blikka annaðhvort samtímis eða til skiptis. Ljóskerin að framan 
mega ekki sjást aftan frá eða afturljóskerin framan frá á þeim svæðum sem skilgreind eru í 1. viðbæti. 

6.3.11.5. Komi til bilun, önnur en skammhlaup, í einu stefnuljósi verða hin ljósin að blikka áfram eða lýsa stöðugt en 
blikktíðni þeirra þegar svo stendur á getur verið önnur en sú sem mælt er fyrir um. 

6.4. Hemlaljósker 

6.4.1. Fjöldi: tvö eða þrjú (þar af aðeins eitt á hliðarvagni). 

6.4.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.4.3. Staðsetning 

6.4.3.1. Breidd: bilið milli ystu brúna ljósflata ystu hemlaljóskera og heildarbreiddar má ekki vera meira en 400 mm. 
Ef þriðja hemlaljóskerið er fest á ökutækið skal það vera samhverft hemlaljóskerinu, sem er ekki á hliðarvagni 
bifhjólsins, og miðað við lengdarmiðjuplan bifhjólsins. 

6.4.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.4.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.4.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 45° til vinstri og hægri. Ef hemlaljósker er fest á hliðarvagn: 45° út á við og 10° inn á við. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 
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6.4.5. Lega: á aftanverðu ökutækinu. 

6.4.6. Heimilt er að sambyggja þau við eitt eða fleiri afturljósker. 

6.4.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.4.8. Heimilt er að sameina þau stöðuljóskeri að aftan. 

6.4.9. Raftengingar: kvikna skal á þeim þegar a.m.k. einum aksturshemli er beitt. 

6.4.10. Tengingarbundið gaumljós: bannað. 

6.5. Stöðuljósker að framan 

6.5.1. Fjöldi: tvö eða þrjú (þar af aðeins eitt á hliðarvagni). 

6.5.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.5.3. Staðsetning 

6.5.3.1. Breidd: bilið milli ystu brúna ljósflata ystu stöðuljóskera að framan og ystu brúna ökutækisins má ekki vera 
meira en 400 mm. Ef þriðja stöðuljóskerið að framan er fest á ökutækið skal það vera samhverft stöðu-
ljóskerinu að framan, sem er ekki á hliðarvagni, og miðað við lengdarmiðjuplan bifhjólsins. 

6.5.3.2. Hæð: lágmark 350 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.5.3.3. Lengd: framan á ökutækinu. 

6.5.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 80° út á við og 45° inn á við. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.5.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.5.6. Heimilt er að sambyggja þau við önnur ljósker að framan. 

6.5.7. Heimilt er að sameina þau öðrum ljóskerum að framan. 

6.5.8. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.5.9. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Stöðugt, grænt gaumljós; þessa gaumljóss er ekki krafist ef aðeins er hægt að kveikja og slökkva á ljósum í 
mælaborðinu með stöðuljóskerum. 

6.5.10. Aðrar kröfur: engar. 

6.6. Stöðuljósker að aftan 

6.6.1. Fjöldi: tvö eða þrjú (þar af aðeins eitt á hliðarvagni). 

6.6.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 
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6.6.3. Staðsetning 

6.6.3.1. Breidd: bilið milli ystu brúna ljósflata ystu stöðuljóskera að aftan og ystu brúna ökutækisins má ekki vera 
meira en 400 mm. Ef þriðja stöðuljóskerið að aftan er fest á ökutækið skal það vera samhverft stöðuljóskerinu 
að framan, sem er ekki á hliðarvagni, og miðað við lengdarmiðjuplan bifhjólsins. 

6.6.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.6.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.6.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 80° út á við og 45° inn á við. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.6.5. Lega: að aftanverðu. 

6.6.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur afturljósker. 

6.6.7. Heimilt er að samtengja það ljóskeri við skráningarmerki að aftan. 

6.6.8. Heimilt er að sameina það hemlaljóskeri eða glitauga sem ekki er þríhyrnt að aftan, eða báðum, eða 
þokuljóskeri að aftan. 

6.6.9. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.6.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Fyrir þetta ljós er heimilt að nota búnað fyrir stöðuljósker að framan, eftir því sem við á. 

6.6.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.7. Þokuljósker að framan 

6.7.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.7.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.7.3. Staðsetning 

6.7.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt þokuljósker að framan ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: 
ef ljóskerin eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja þokuljóskers að framan vera innan 
lengdarmiðjuplans ökutækisins; ef ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera 
samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal þokuljósker að framan sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja 
þess sé í lengdarmiðjuplani ökutækisins, 

– festa skal tvö þokuljósker að framan þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við 
lengdarmiðjuplan ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.7.3.2. Hæð: lágmark 250 mm frá jörðu. Enginn punktur ljósflatar má vera hærri en hæsti punktur ljósflatar 
lágljóskeranna. 

6.7.3.3. Lengd: við framenda ökutækisins. Þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 
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6.7.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β samkvæmt skilgreiningu í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 5° upp og niður, 

β = 45° út á við og 10° inn á við. 

6.7.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.7.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur ljósker að framan. 

6.7.7. Óheimilt er að samtengja við önnur ljósker að framan. 

6.7.8. Heimilt er að sameina þau háljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.7.9. Raftengingar 

Það skal vera mögulegt að kveikja og slökkva á þokuljóskerum að framan óháð háljóskerunum og 
lágljóskerunum. 

6.7.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Grænt, stöðugt gaumljós. 

6.7.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.8. Þokuljósker að aftan 

6.8.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.8.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.8.3. Staðsetning 

6.8.3.1. Breidd: ef stakt þokuljósker er fest á skal staðsetning þess miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins vera á 
þeirri hlið sem er fjær gagnstæðri umferðarstefnu í skráningarríkinu. 

6.8.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.8.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.8.3.4. Í öllum tilvikum skal bilið milli þokuljóskers að aftan og hemlaljóskers vera a.m.k. 100 mm. 

6.8.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β samkvæmt skilgreiningu í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 5° upp og 5° niður, 

β = 25° til vinstri og hægri. 

6.8.5. Lega: að aftanverðu. 

6.8.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur afturljósker. 

6.8.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.8.8. Heimilt er að sameina þau stöðuljóskerum að aftan. 
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6.8.9. Raftengingar 

Ekki skal kveikja á ljóskerinu nema kveikt sé á einu af eftirtöldum ljósum: háljóskerum, lágljóskerum eða 
þokuljóskerum að framan. 

Ef fyrir hendi er þokuljósker að framan skal vera mögulegt að kveikja og slökkva á þokuljóskerum að aftan 
óháð þokuljóskerunum að framan. 

6.8.10. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Stöðugt, rauðgult gaumljós. 

6.8.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.9. Hættuljósker: 

6.9.1. Sömu kröfur og settar eru fram í liðum 6.3.1 til 6.3.8. 

6.9.2. Raftengingar 

Merkjaljósið skal kveikt með sérstökum stjórnbúnaði sem gerir það að verkum að öll stefnuljósin blikka í takt. 

6.9.3. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Rautt, blikkandi ljós eða, ef ekki er um sérstakt gaumljós að ræða, sem getur unnið með gaumljósunum sem 
tilgreind eru í lið 6.3.10. 

6.9.4. Aðrar kröfur 

Ljósið skal blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu. Ljósið verður að byrja að blikka eigi síðar en einni sekúndu eftir 
að kveikt er á ljósmerkjabúnaðinum og skal slokkna á fyrsta ljósinu aftur eigi síðar en einni og hálfri sekúndu 
eftir að það var fyrst kveikt. 

Stjórnbúnaður skal virka fyrir hættuljóskerin þótt búnaður sem ræsir og stöðvar hreyfilinn sé þannig stilltur að 
hreyfillinn getur ekki verið í gangi. 

6.10. Ljósker við skráningarmerki að aftan: 

6.10.1. Fjöldi: eitt. 

Í ljóskerinu geta verið nokkrar ljóseiningar sem eiga að lýsa upp svæðið fyrir skráningarmerkið. 

6.10.2. Yfirlitsteikning  

6.10.3. Staðsetning  

6.10.3.1. Breidd:  

6.10.3.2. Hæð: Þannig að ljósið lýsi upp svæðið fyrir skráningarmerkið. 

6.10.3.3. Lengd:  

6.10.4. Dreifing ljóss  

6.10.5. Lega 
 

 

6.10.6. Heimilt er að sambyggja það við eitt eða fleiri afturljósker. 

6.10.7. Heimilt er að sameina það við stöðuljósker að aftan. 

6.10.8. Óheimilt er að sameina það öðru ljóskeri. 

6.10.9. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 
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6.10.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Virkni þess skal tryggð með sama gaumljósi og fyrir stöðuljósker. 

6.10.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.11. Glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd 

6.11.1. Fjöldi á hlið: eitt eða tvö, flokkur IA . 

6.11.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.11.3. Staðsetning 

6.11.3.1. Breidd: engar sérstakar forskriftir. 

6.11.3.2. Hæð: lágmark 300 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.11.3.3. Lengd: þannig að við eðlilegar aðstæður hylji ökumaður eða farþegi, eða fatnaður þeirra, ekki búnaðinn. 

6.11.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 30° fram á við og aftur á við. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef um er að ræða glitauga sem er ekki ofar en 750 mm frá 
jörðu. 

6.11.5. Lega: viðmiðunarás glitaugnanna verður að vera hornréttur á lengdarmiðjuplan ökutækisins og vísa út á við. 
Glitaugu að framan mega snúast með stýrinu. 

6.11.6. Heimilt er að sambyggja þau við annan merkjabúnað. 

6.12. Glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd 

6.12.1. Fjöldi: eitt, flokkur IA (1). 

6.12.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.12.3. Staðsetning 

6.12.3.1. Breidd: 

– brúnir ljósflata sem eru lengst frá lengdarmiðjuplani ökutækisins mega ekki vera meira en 400 mm frá ystu 
brún ökutækisins, 

– innri brúnir ljósflata skulu vera a.m.k. 500 mm hvor frá annarri. Bilið má minnka í 400 mm ef full breidd 
ökutækisins er innan við 1300 mm. 

6.12.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.12.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

 

(1) Í samræmi við flokkun sem sett er fram í tilskipun 76/757/EBE. 
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6.12.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 30° út á við og 10° inn á við. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef um er að ræða glitauga sem er ekki ofar en 750 mm frá 
jörðu. 

6.12.5. Lega: að aftanverðu. 

6.12.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur ljósker. 

6.12.7. Ljósflötur glitaugans má vera að hluta til sameiginlegur með öðru rauðu afturljóskeri. 
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1. viðbætir 

Dreifing rauða ljóssins að framan og hvíta ljóssins að aftan 

(Sjá 9. lið í B-þætti I. viðauka og lið 6.3.11.4.2 í þessum viðauka) 

 
 

Mynd 1 

 
 

Mynd 2 
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2. viðbætir 

Yfirlitsteikning 

Tvö stefnuljósker að framan og aftan 
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3. viðbætir 

Upplýsingaskjal varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar  
á gerð bifhjóls með hliðarvagni 

(Skjalið skal fest við umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar þegar hún er ekki lögð fram með umsókn um 
gerðarviðurkenningu ökutækis) 

 

Tilvísunarnúmer (ákveðið af umsækjanda):...................................................................................................................................  

Á umsókn um gerðarviðurkenningu íhlutar varðandi ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð bifhjóls með hliðarvagni skulu koma 
fram þær upplýsingar sem mælt er fyrir um í eftirfarandi liðum í A-þætti í II. viðauka við tilskipun 2002/24/EB: 

0.1, 

0.2, 

0.4 til 0.6 

8 til 8.4. 

  



Nr. 12/178      1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

4.viðbætir 

Heiti yfirvalds 
 

EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar  
á gerð bifhjóls með hliðarvagni 

FYRIRMYND 

Skýrsla nr. ............................................... gefin út af tækniþjónustu ........................................ hinn................................. (dags.) 

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

1. Tegund (viðskiptaheiti) ökutækis ....................................................................................................................................  

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

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

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

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

4. Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef við á) ...............................................................................  

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

5. Lögboðinn ljósabúnaður sem er festur á ökutæki sem er afhent til athugunar (1): ..........................................................  

5.1. Háljósker: 

5.2. Lágljósker 

5.3. Stefnuljósker 

5.4. Hemlaljósker 

5.5. Stöðuljósker að framan 

5.6. Stöðuljósker að aftan 

5.7. Ljósker við skráningarmerki að aftan 

5.8. Glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd 

6. Valfrjáls ljósabúnaður á ökutæki sem er afhent til athugunar (1): 

6.1. Þokuljósker að framan: já/nei (*) 

6.2. Þokuljósker að aftan: já/nei (*) 

6.3. Hættuljósker: já/nei (*) 

6.4. Glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd: já/nei (*) 

7. Afbrigði ............................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  
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8. Ökutæki lagt fram til EB gerðarviðurkenningar íhlutar þann ............................................................................... (dags.) 

9. EB-gerðarviðurkenning íhlutar er veitt/synjað er um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar (*) 

10. Staður ...............................................................................................................................................................................  

11. Dagsetning ......................................................................................................................................................................  

12. Undirskrift .......................................................................................................................................................................  

 

 
(*) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(1) Tilgreina skal á sérstöku blaði fyrir hverja tegund búnaðar þær gerðir búnaðar sem uppfylla kröfur þessa viðauka um uppsetningu. 
 

 
 



Nr. 12/180      1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VI. VIÐAUKI 

KRÖFUR VARÐANDI BIFHJÓL MEÐ ÞREMUR HJÓLUM 

1. Eftirtalinn ljósa- og ljósmerkjabúnaður skal vera á öllum bifhjólum með þremur hjólum: 

1.1. háljósker, 

1.2. lágljósker, 

1.3. stefnuljósker, 

1.4. hemlaljósker, 

1.5. stöðuljósker að framan, 

1.6. stöðuljósker að aftan, 

1.7. ljósker við skráningarmerki að aftan, 

1.8. glitauga að aftan, ekki þríhyrnt, 

1.9. hættuljósker. 

2. Auk þess er heimilt að festa á bifhjól með þremur hjólum eftirtalinn ljósa- og ljósmerkjabúnað: 

2.1. þokuljósker að framan, 

2.2. þokuljósker að aftan, 

2.3. bakkljósker, 

2.4. glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd. 

3. Ljósa- og ljósmerkjabúnaðurinn sem um getur í 1. og 2. lið skal festur á í samræmi við viðeigandi ákvæði í 6. 
lið hér á eftir. 

4. Ekki er heimilt að festa á annan ljósa- og ljósmerkjabúnað en þann sem um getur í 1. og 2. lið. 

5. Ljósa- og ljósmerkjabúnaður, sem um getur í 1. og 2. lið og er gerðarviðurkenndur fyrir ökutæki í flokkum 
M1 og N1 í samræmi við tilskipanir 76/757/EBE, 76/758/EBE, 76/759/EBE, 76/760/EBE, 76/761/EBE, 
76/762/EBE, 77/538/EBE eða 77/539/EBE, skal einnig heimilaður á bifhjólum með þremur hjólum. 

6. SÉRSTAKAR KRÖFUR UM UPPSETNINGU 

6.1. Háljósker: 

6.1.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

Þó er krafist tveggja háljóskera á bifhjól með þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 1300 mm. 

6.1.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir 
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6.1.3. Staðsetning 

6.1.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt háljósker ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin 
eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja háljóskersins vera í lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef 
ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins, 

– festa skal háljósker sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess sé í 
lengdarmiðjuplani ökutækisins. Ef á ökutækinu er einnig ósamtengt lágljósker við hlið háljóskersins skulu 
þó viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal tvö háljósker þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

6.1.3.2. Lengd: við framenda ökutækisins. Þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.1.3.3. Bilið milli brúna ljósflatar ósamtengds háljóskers og ljósflatar lágljóskers má aldrei vera meira en 200 mm. 

6.1.4. Dreifing ljóss 

Tryggja skal dreifingu ljóss frá ljósfleti, þ.m.t. dreifing ljóss á svæðum sem virðast ekki lýst upp í viðkomandi 
skoðunarstefnu, innan keilulaga svæðis sem markast af línum er byggjast á ummáli ljósflatar og mynda a.m.k. 
5° horn á viðmiðunarás ljóskersins. Byrjunarpunktur fyrir dreifingu ljóss innan rúmfræðilegra horna er 
jaðarinn á vörpun ljósflatarins að þverplani sem snertir fremsta hluta glersins í háljóskerinu. 

6.1.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.1.6. Heimilt er að sambyggja þau með lágljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.1.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.1.8. Heimilt er að sameina þau: 

6.1.8.1. lágljóskerum, 

6.1.8.2. stöðuljóskerum að framan, 

6.1.8.3. þokuljóskerum að framan. 

6.1.9. Raftengingar 

Kvikna skal samtímis á háljóskerunum. Kvikna skal á öllum háljóskerunum þegar skipt er yfir úr lágljósum 
yfir í háljós. Þegar skipt er frá háljósunum yfir í lágljósin skal slokkna á öllum háljóskerunum samtímis. 
Lágljóskerin mega loga á sama tíma og háljóskerin. 

6.1.10. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Blátt, stöðugt viðvörunarljós. 

6.1.11. Aðrar kröfur: hámarksstyrkleiki háljóskera sem hægt er að kveikja á samtímis má ekki vera meiri en 225 000 
cd (gildi sem er notað við EB-gerðarviðurkenningu íhluta). 



Nr. 12/182      1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

6.2. Lágljósker 

6.2.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

Þó er krafist tveggja háljóskera á bifhjól með þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 1300 mm. 

6.2.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.2.3. Staðsetning 

6.2.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt lágljósker ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin 
eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja lágljóskersins vera í lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef 
ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins, 

– festa skal lágljósker sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja þess sé í 
lengdarmiðjuplani bifhjólsins; ef á bifhjólinu er einnig ósamtengt háljósker við hlið lágljóskersins skulu 
þó viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan bifhjólsins, 

– festa skal tvö lágljósker þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan 
bifhjólsins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

Ef um er að ræða ökutæki með tvö lágljósker: 

– brún ljósflatar sem er lengst frá lengdarmiðjuplani ökutækisins má ekki vera meira en 400 mm frá ystu 
brún ökutækisins, 

– innri brúnir ljósflata skulu vera a.m.k. 500 mm hvor frá annarri. Bilið má minnka í 400 mm ef full breidd 
ökutækisins er innan við 1300 mm. 

6.2.3.2. Hæð: lágmark 500 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.2.3.3. Lengd: við framenda ökutækisins. Þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.2.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β samkvæmt skilgreiningu í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 15° upp og 10° niður, 

β = 45° til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt lágljósker, 

45° út á við og 10° inn á við ef um er að ræða tvö lágljósker. 

Plötur eða annar búnaður nálægt ljósinu mega ekki verða til að endurkast myndist sem veldur öðrum 
vegfarendum óþægindum. 

6.2.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

Lóðréttur halli lágljósageislans verður að vera á milli –0,5 og –2.5%, nema fyrir hendi sé ytri 
stillingarbúnaður. 

6.2.6. Heimilt er að sambyggja þau með háljóskerum og öðrum ljóskerum að framan. 
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6.2.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.2.8. Heimilt er að sameina þau háljóskerum og öðrum ljóskerum að framan. 

6.2.9. Raftengingar 

Stjórnbúnaður sem skiptir yfir í lágljós skal slökkva á öllum háljóskerum samtímis, en lágljósin mega loga á 
sama tíma og háljósin. 

6.2.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Grænt, stöðugt gaumljós. 

6.2.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.3. Stefnuljósker 

6.3.1. Fjöldi: Tvö á hvorri hlið. 

Eitt stefnuljós er einnig heimilað á hvorri hlið. 

6.3.2. Yfirlitsteikning: tvö stefnuljósker að framan og tvö að aftan. 

6.3.3. Staðsetning 

6.3.3.1. Breidd: 

– brúnir ljósflata sem eru lengst frá lengdarmiðjuplani ökutækisins mega ekki vera meira en 400 mm frá 
ystu brún ökutækisins, 

– innri brúnir ljósflata skulu vera a.m.k. 500 mm hvor frá annarri. 

– bilið milli ljósflata stefnuljóskeranna og næsta lágljóskers skal vera að lágmarki: 

– 75 mm miðað við 90 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– 40 mm miðað við 175 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– 20 mm miðað við 250 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins, 

– ≤ 20 mm miðað við 400 cd lágmarksljósstyrkleika stefnuljóssins 

6.3.3.2. Hæð: lágmark 350 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.3.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: sjá 2. viðbæti. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerin eru ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.3.5. Lega 

Heimilt er að láta stefnuljósker að framan snúast með stýrinu. 

6.3.6. Heimilt er að sambyggja þau við eitt eða fleiri ljósker. 

6.3.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.3.8. Óheimilt er að sameina það öðru ljóskeri. 
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6.3.9. Raftengingar 

Kveikt skal á stefnuljóskerum óháð öðrum ljósum. Kveikt skal og slökkt á öllum stefnuljóskerum á annarri 
hlið ökutækisins með einum stjórnrofa. 

6.3.10. Virknibundinn gaumbúnaður: lögboðinn. 

Hann má vera gerður fyrir sjón eða heyrn eða hvort tveggja. Ef hann er gerður fyrir sjón skal hann vera grænt 
blikkljós sem sést vel við eðlilegar aðstæður. Ljósið skal slokkna, eða lýsa stöðugt án þess að blikka eða 
breyta blikktíðni sinni ef um bilun í stefnuljósi er að ræða. Ef búnaðurinn er einungis gerður fyrir heyrn skal 
heyrast greinilega í honum og skal hann greinilega breyta tíðni sinni ef bilun kemur upp. 

6.3.11. Aðrar kröfur 

Mæla skal þau atriði sem hér verða talin upp með rafal sem gefur aðeins þeim rásum straum sem nauðsynlegar 
eru til vinnslu hreyfils og ljósabúnaðar. 

6.3.11.1. Ljósið verður að byrja að blikka eigi síðar en einni sekúndu eftir að kveikt er á ljósmerkjabúnaðinum og skal 
slokkna á fyrsta ljósinu aftur eigi síðar en einni og hálfri sekúndu eftir að það var fyrst kveikt. 

6.3.11.2. Á öllum ökutækjum með stefnuljóskerum sem fá jafnstraum: 

6.3.11.2.1. skal leifturljós blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu, 

6.3.11.2.2. skulu stefnuljósker á sömu hlið ökutækisins blikka með sömu tíðni og í takt. 

6.3.11.3. Ef á ökutæki eru stefnuljósker sem fá riðstraum þegar snúningshraði hreyfilsins er á milli 50% og 100% af því 
sem samsvarar hámarkshraða ökutækisins: 

6.3.11.3.1. verða ljósin að blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu, 

6.3.11.3.2. mega stefnuljósker á sömu hlið ökutækis blikka annaðhvort samtímis eða til skiptis. Ljóskerin að framan 
mega ekki sjást aftan frá eða afturljóskerin framan frá á þeim svæðum sem skilgreind eru í 1. viðbæti. 

6.3.11.4. Ef á ökutæki eru stefnuljósker sem fá riðstraum þegar snúningshraði hreyfilsins er á bilinu frá því að vera í 
lausagangi, eins og skilgreint er frá framleiðanda, og upp í 50% af hámarkshraða ökutækisins: 

6.3.11.4.1. blikktíðnin verður að vera á milli 90 + 30 og 90 - 45 sinnum á mínútu, 

6.3.11.4.2. stefnuljósker á sömu hlið ökutækis mega blikka annaðhvort samtímis eða til skiptis. Ljóskerin að framan 
mega ekki sjást aftan frá eða afturljóskerin framan frá á þeim svæðum sem skilgreind eru í 1. viðbæti. 

6.3.11.5. Komi til bilun, önnur en skammhlaup, í einu stefnuljóskeri verða hin ljóskerin að blikka áfram eða lýsa 
stöðugt en blikktíðni þeirra þegar svo stendur á getur verið önnur en sú sem mælt er fyrir um, nema ökutækið 
sé búið gaumljósi. 

6.4. Hemlaljósker 

6.4.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

Þó er krafist tveggja hemlaljóskera á bifhjól með þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 1300 mm. 

6.4.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 
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6.4.3. Staðsetning 

6.4.3.1. Breidd: ef aðeins eitt hemlaljósker er á ökutækinu skal viðmiðunarmiðja þess vera í lengdarmiðjuplani 
ökutækisins, eða ef hemlaljóskerin eru tvö skulu þau vera samhverf miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. 

Ef tvö afturhjól eru á ökutækinu skulu a.m.k. 600 mm vera milli ljóskeranna. Bilið má minnka í 400 mm ef 
full breidd ökutækisins er innan við 1300 mm. 

6.4.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.4.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.4.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 45° til vinstri og hægri. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.4.5. Lega: á aftanverðu ökutækinu. 

6.4.6. Heimilt er að sambyggja þau við eitt eða fleiri afturljósker. 

6.4.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.4.8. Heimilt er að sameina þau stöðuljóskeri að aftan. 

6.4.9. Raftengingar: kvikna skal á þeim þegar a.m.k. einum aksturshemli er beitt. 

6.4.10. Tengingarbundið gaumljós: bannað. 

6.5. Stöðuljósker að framan 

6.5.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

Þó er krafist tveggja stöðuljóskera að framan á bifhjól með þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 1300 mm. 

6.5.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.5.3. Staðsetning 

6.5.3.1. Breidd: 

– festa má ósamtengt stöðuljósker að framan ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: 
ef ljóskerin eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja stöðuljóskersins að framan vera í 
lengdarmiðjuplani ökutækisins; ef ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera 
samhverfar miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal stöðuljósker að framan sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja 
þess sé í lengdarmiðjuplani ökutækisins, 

– festa skal tvö stöðuljósker að framan þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við 
lengdarmiðjuplan ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

Ef um er að ræða ökutæki með tvö stöðuljósker að framan: 

– brúnir ljósflata sem eru lengst frá lengdarmiðjuplani ökutækisins mega ekki vera meira en 400 mm frá 
ystu brún ökutækisins. 

– innri brúnir ljósflata skulu vera a.m.k. 500 mm hvor frá annarri. Bilið má minnka í 400 mm ef full breidd 
ökutækisins er innan við 1300 mm. 



Nr. 12/186      1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

6.5.3.2. Hæð: lágmark 350 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.5.3.3. Lengd: framan á ökutækinu. 

6.5.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 80° til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt stöðuljósker og 80° út á við og 45° inn á við ef um er 
að ræða tvö stöðuljósker. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.5.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.5.6. Heimilt er að sambyggja þau við önnur ljósker að framan. 

6.5.7. Heimilt er að sameina þau öðrum ljóskerum að framan. 

6.5.8. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.5.9. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Stöðugt, grænt gaumljós; þessa gaumljóss er ekki krafist ef aðeins er hægt að kveikja og slökkva á ljósum í 
mælaborðinu með stöðuljóskerum. 

6.5.10. Aðrar kröfur: engar. 

6.6. Stöðuljósker að aftan 

6.6.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

Þó er krafist tveggja stöðuljóskera að aftan á bifhjól með þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 1300 mm. 

6.6.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.6.3. Staðsetning 

6.6.3.1. Breidd: ef aðeins eitt stöðuljósker er á ökutækinu skal viðmiðunarmiðja þess vera í lengdarmiðjuplani 
ökutækisins, eða ef stöðuljóskerin eru tvö skulu þau vera samhverf miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. 
Ef tvö afturhjól eru á ökutækinu skulu a.m.k. 600 mm vera milli ljóskeranna. Bilið skal minnkað í 400 mm ef 
full breidd ökutækisins er innan við 1300 mm. 

6.6.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1500 mm frá jörðu. 

6.6.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.6.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 80° til vinstri og hægri ef um er að ræða eitt stöðuljósker og 80° út á við og 45° inn á við ef um er 
að ræða tvö stöðuljósker. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef ljóskerið er ekki ofar en 750 mm frá jörðu. 

6.6.5. Lega: að aftanverðu. 

6.6.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur afturljósker. 

6.6.7. Heimilt er að samtengja það ljóskeri við skráningarmerki að aftan. 
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6.6.8. Heimilt er að sameina það hemlaljóskeri eða glitauga sem ekki er þríhyrnt að aftan, eða báðum, eða 
þokuljóskeri að aftan. 

6.6.9. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.6.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Fyrir þetta ljós er heimilt að nota búnað fyrir stöðuljósker að framan, eftir því sem við á. 

6.6.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.7. Þokuljósker að framan 

6.7.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.7.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.7.3. Staðsetning 

6.7.3.1. Breidd: 

– festa má þokuljósker að framan ofan eða neðan við eða til hliðar við annað ljósker að framan: ef ljóskerin 
eru staðsett hvort yfir öðru skal viðmiðunarmiðja þokuljóskers að framan vera innan lengdarmiðjuplans 
ökutækisins; ef ljóskerin eru hlið við hlið skulu viðmiðunarmiðjur þeirra vera samhverfar miðað við 
lengdarmiðjuplan ökutækisins, 

– festa skal þokuljósker að framan sem er sameinað öðru ljóskeri að framan þannig að viðmiðunarmiðja 
þess sé í lengdarmiðjuplani ökutækisins, 

– festa skal tvö þokuljósker að framan þannig að viðmiðunarmiðjur þeirra séu samhverfar miðað við 
lengdarmiðjuplan ökutækisins ef annað eða bæði eru sameinuð öðru ljóskeri að framan. 

– brúnir ljósflatar sem er lengst frá lengdarmiðjuplani ökutækisins mega ekki vera meira en 400 mm frá 
ystu brún ökutækisins. 

6.7.3.2. Hæð: lágmark 250 mm frá jörðu. Enginn punktur ljósflatar má vera hærri en hæsti punktur ljósflatar 
lágljóskeranna. 

6.7.3.3. Lengd: við framenda ökutækisins. Þessi krafa telst uppfyllt ef ljósið veldur ökumanni ekki óþægindum, hvorki 
beint né óbeint vegna baksýnisspegla og/eða annarra flata á ökutækinu sem endurkast er af. 

6.7.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β samkvæmt skilgreiningu í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 5° upp og niður, 

β = 45° til vinstri og hægri ef ljóskerið er ekki fyrir miðju, í því tilviki skal innra hornið vera β = 10°. 

6.7.5. Lega: að framanverðu. 

Heimilt er að láta ljóskerin snúast með stýrinu. 

6.7.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur ljósker að framan. 

6.7.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker að framan. 

6.7.8. Heimilt er að sameina þau háljóskerum og stöðuljóskerum að framan. 

6.7.9. Raftengingar 

Það skal vera mögulegt að kveikja og slökkva á þokuljóskerum að framan óháð háljóskerunum og lágljósker-
unum. 
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6.7.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Grænt, stöðugt gaumljós. 

6.7.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.8. Þokuljósker að aftan 

6.8.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.8.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.8.3. Staðsetning 

6.8.3.1. Breidd: ef aðeins eitt þokuljósker er á ökutækinu skal viðmiðunarmiðja þess vera í lengdarmiðjuplani 
ökutækisins, eða ef þokuljóskerin eru tvö skulu þau vera samhverf miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. 
Ef tvö afturhjól eru á ökutækinu skulu a.m.k. 600 mm vera milli ljóskeranna. Bilið má minnka í 400 mm ef 
full breidd ökutækisins er innan við 1300 mm. 

6.8.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1000 mm frá jörðu. 

6.8.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. Ef um er að ræða stakt þokuljósker skal það vera þeim megin við lengdarmiðjuplan 
ökutækisins sem er fjær gagnstæðri umferðarstefnu og má viðmiðunarmiðja einnig vera á 
samhverfulengdarplani ökutækisins. 

6.8.3.4. Í öllum tilvikum skal bilið milli þokuljóskers að aftan og hemlaljóskers vera a.m.k. 100 mm. 

6.8.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β samkvæmt skilgreiningu í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 5° upp og 5° niður, 

β = 25° til vinstri og hægri. 

6.8.5. Lega: að aftanverðu. 

6.8.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur afturljósker. 

6.8.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.8.8. Heimilt er að sameina þau stöðuljóskerum að aftan. 

6.8.9. Raftengingar 

Ekki skal kveikja á ljóskerinu nema kveikt sé á einu af eftirtöldum ljósum: háljóskerum, lágljóskerum eða 
þokuljóskerum að framan. 

6.8.10. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Stöðugt, rauðgult gaumljós. 

6.8.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.9. Bakkljósker 

6.9.1. Fjöldi: eitt eða tvö. 

6.9.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 
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6.9.3. Staðsetning 

6.9.3.1. Breidd: engar sérstakar forskriftir. 

6.9.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 1200 mm frá jörðu. 

6.9.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

6.9.4. Dreifing ljóss 

Markast af hornum α og β eins og tilgreint er í 10. lið í A-þætti í I. viðauka: 

α = 15° upp og 5° niður, 

β = 45° til hægri og vinstri ef um er að ræða eitt bakkljósker, 

β = 45° út á við og 30° inn á við ef um er að ræða tvö bakkljósker. 

6.9.5. Lega: að aftanverðu. 

6.9.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur afturljósker. 

6.9.7. Óheimilt er að samtengja þau við önnur ljósker. 

6.9.8. Óheimilt er að sameina þau öðrum ljóskerum. 

6.9.9. Raftengingar 

Einungis kviknar á bakkljóskeri ef ökutækið er í bakkgír og ef búnaður sem notaður er til að ræsa eða stöðva 
hreyfilinn er þannig stilltur að hann getur verið í gangi. Ekki má kvikna eða loga á því ef einhverjum af 
þessum skilyrðum hefur ekki verið fullnægt. 

6.9.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

6.10. Hættuljósker: 

6.10.1. Sömu kröfur og settar eru fram í liðum 6.3.1 til 6.3.8. 

6.10.2. Raftengingar 

Merkjaljósið skal kveikt með sérstökum stjórnbúnaði sem gerir það að verkum að öll stefnuljósin blikka í takt. 

6.10.3. Tengingarbundið gaumljós: lögboðið. 

Rautt, blikkandi ljós eða, ef ekki er um sérstakt gaumljós að ræða, sem getur unnið með gaumljósunum sem 
tilgreind eru í lið 6.3.10. 

6.10.4. Aðrar kröfur 

Ljósið skal blikka 90 ± 30 sinnum á mínútu. Ljósið verður að byrja að blikka eigi síðar en einni sekúndu eftir 
að kveikt er á ljósmerkjabúnaðinum og skal slokkna á fyrsta ljósinu aftur eigi síðar en einni og hálfri sekúndu 
eftir að það var fyrst kveikt. 

Stjórnbúnaður skal virka fyrir hættuljóskerin þótt búnaður sem ræsir og stöðvar hreyfilinn sé þannig stilltur að 
hreyfillinn getur ekki verið í gangi. 
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6.11. Ljósker við skráningarmerki að aftan 

6.11.1. Fjöldi: eitt. 

Í ljóskerinu geta verið nokkrar ljóseiningar sem eiga að lýsa upp svæðið fyrir skráningarmerkið. 

6.11.2. Yfirlitsteikning 
 

6.11.3. Staðsetning 
 

6.11.3.1. Breidd: 
 

6.11.3.2. Hæð: Þannig að ljósið lýsi upp svæðið fyrir skráningarmerkið. 

6.11.3.3. Lengd: 
 

6.11.4. Dreifing ljóss 
 

6.11.5. Lega 
 

 

6.11.2. Yfirlitsteikning Þannig að ljósið lýsi upp svæðið fyrir skráningarmerkið. 

6.11.3. Staðsetning  

6.11.3.1. Breidd  

6.11.3.2. Hæð  

6.11.3.3. Lengd  

6.11.4. Dreifing ljóss  

6.11.5. Lega  

6.11.6. Heimilt er að sambyggja það við eitt eða fleiri afturljósker. 

6.11.7. Heimilt er að sameina það við stöðuljósker að aftan. 

6.11.8. Óheimilt er að sameina það öðru ljóskeri. 

6.11.9. Raftengingar: engar sérstakar forskriftir. 

6.11.10. Tengingarbundið gaumljós: valfrjálst. 

Virkni þess skal tryggð með sama gaumljósi og fyrir stöðuljósker. 

6.11.11. Aðrar kröfur: engar. 

6.12. Glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd 

6.12.1. Fjöldi: eitt eða tvö, flokkur IA (1). 

Þó er krafist tveggja glitaugna að aftan, ekki þríhyrndra, á bifhjól með þremur hjólum með hámarksbreidd yfir 
1000 mm. 

6.12.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.12.3. Staðsetning 

6.12.3.1. Breidd: ef aðeins eitt glitauga er á ökutækinu skal viðmiðunarmiðja þess vera í lengdarmiðjuplani 
ökutækisins, eða ef glitaugun eru tvö skulu þau vera samhverf miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins. Ef 
um er að ræða ökutæki með tvö glitaugu skulu brúnir ljósflatarins sem er lengst frá lengdarmiðjuplani 
ökutækisins ekki vera meira en 400 mm frá ystu brún ökutækisins. Innri brúnir glitaugnanna skulu vera a.m.k. 
500 mm hvor frá annarri. Bilið má minnka í 400 mm ef full breidd ökutækisins er innan við 1300 mm. 

6.12.3.2. Hæð: lágmark 250 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.12.3.3. Lengd: aftan á ökutækinu. 

 

(1) Í samræmi við flokkun sem sett er fram í tilskipun 76/757/EBE. 
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6.12.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 30° til vinstri og hægri. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef um er að ræða glitauga sem er ekki ofar en 750 mm frá 
jörðu. 

6.12.5. Lega: að aftanverðu. 

6.12.6. Heimilt er að sambyggja það við önnur ljósker. 

6.12.7. Aðrar kröfur: 

Ljósflötur glitaugans má vera að hluta til sameiginlegur með öðru rauðu afturljóskeri. 

6.13. Glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd 

6.13.1. Fjöldi á hlið: eitt eða tvö, flokkur IA (1). 

6.13.2. Yfirlitsteikning: engar sérstakar forskriftir. 

6.13.3. Staðsetning 

6.13.3.1. Breidd: engar sérstakar forskriftir. 

6.13.3.2. Hæð: lágmark 300 mm og hámark 900 mm frá jörðu. 

6.13.3.3. Lengd: þannig að við eðlilegar aðstæður geti ökumaður eða farþegi eða fatnaður þeirra ekki falið búnaðinn 
eða ökumaður eða farþegi, eða fatnaður þeirra hylji ekki búnaðinn. 

6.13.4. Dreifing ljóss 

Lárétt horn: 30° fram á við og aftur á við. 

Lóðrétt horn: 15° yfir og undir láréttu plani. 

Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef um er að ræða glitauga sem er ekki ofar en 750 mm frá 
jörðu. 

6.13.5. Lega: viðmiðunarás glitaugnanna verður að vera hornréttur á lengdarmiðjuplan ökutækisins og vísa út á við. 
Glitaugu að framan mega snúast með stýrinu. 

6.13.6. Heimilt er að sambyggja þau við annan merkjabúnað. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Í samræmi við flokkun sem sett er fram í tilskipun 76/757/EBE. 
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1. viðbætir 

Dreifing rauða ljóssins að framan og hvíta ljóssins að aftan 

(Sjá 9. lið í B-þætti í I. viðauka og liði 6.3.11.3.2 og 6.3.11.4.2 í þessum viðauka) 

 
 

Mynd 1 

 

 
 

Mynd 2 

 
 

 

 

 

 

 



1.3.2012  Nr. 12/193 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

2. viðbætir 

Yfirlitsteikning 

Stefnuljósker — dreifing ljóssins 
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3. viðbætir 

Upplýsingaskjal varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð bifhjóls með þremur hjólum 

(Skjalið skal fest við umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar þegar hún er ekki lögð fram með umsókn um 
gerðarviðurkenningu ökutækis) 

 

Tilvísunarnúmer (ákveðið af umsækjanda):...................................................................................................................................  

Á umsókn um gerðarviðurkenningu íhlutar varðandi ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á gerð bifhjóls með þremur hjólum skulu 
koma fram þær upplýsingar sem mælt er fyrir um í eftirfarandi liðum í A-þætti í II. viðauka við tilskipun 2002/24/EB: 

0.1, 

0.2, 

0.4 til 0.6, 

8 til 8.4. 

 

  



1.3.2012  Nr. 12/195 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

4. viðbætir 

Heiti yfirvalds 
 

EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar  
á gerð bifhjóls með þremur hjólum 

FYRIRMYND 

Skýrsla nr. ............................................... gefin út af tækniþjónustu .......................................  hinn................................  (dags.) 

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

1. Tegund (viðskiptaheiti) ökutækis ....................................................................................................................................  

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

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

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

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

4. Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef við á) ...............................................................................  

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

5. Lögboðinn ljósabúnaður sem er festur á ökutæki sem er afhent til athugunar (1): ..........................................................  

5.1. Háljósker: 

5.2. Lágljósker 

5.3. Stefnuljósker 

5.4. Hemlaljósker 

5.5. Stöðuljósker að framan 

5.6. Stöðuljósker að aftan 

5.7. Ljósker við skráningarmerki að aftan 

5.8. Glitaugu að aftan, ekki þríhyrnd 

6. Valfrjáls ljósabúnaður á ökutæki sem er afhent til athugunar (1): 

6.1. Þokuljósker að framan: já/nei (*) 

6.2. Þokuljósker að aftan: já/nei (*) 

6.3. Bakkljósker: já/nei (*) 

6.4. Hættuljósker: já/nei (*) 

6.5. Glitaugu á hliðum, ekki þríhyrnd: já/nei (*) 

7. Afbrigði ...........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................
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8. Ökutæki lagt fram til EB gerðarviðurkenningar íhlutar þann ............................................................................... (dags.) 

9. EB-gerðarviðurkenning íhlutar er veitt/synjað er um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar (*) 

10. Staður ...............................................................................................................................................................................  

11. Dagsetning ......................................................................................................................................................................  

12. Undirskrift .......................................................................................................................................................................  

 

 

(*) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(1) Tilgreina skal á sérstöku blaði fyrir hverja tegund búnaðar þær gerðir búnaðar sem uppfylla kröfur þessa viðauka um uppsetningu. 
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VII. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með breytingum 
(sem um getur í 6. gr.) 

Tilskipun ráðsins 93/92/EBE (Stjtíð. EB L 311, 14.12.1993, bls. 1) 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/73/EB (Stjtíð. EB L 300, 29.11.2000, bls. 20) 

 

 

 

B-HLUTI 

Skrá yfir fresti til lögleiðingar og beitingar í aðildarríkjunum 

(sem um getur í 6. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar Gildistökudagur 
93/92/EBE 1. maí 1995 1. nóvember 1995  
2000/73/EB 31. desember 2001 1. janúar 2002  

(1) Í samræmi við þriðja undirlið 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 93/92/EBE: 
„Frá þeim degi sem um getur í fyrstu undirgrein mega aðildarríkin ekki, af ástæðum er varða uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar, 
banna að ökutæki sem eru í samræmi við þessa tilskipun séu tekin í notkun í fyrsta sinn.“  

(2) Í samræmi við 2. gr. tilskipunar 2000/73/EB:  
‘1. Frá og með 1. janúar 2002 er aðildarríkjum óheimilt, af ástæðum er varða uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar: 
— að synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum, eða 
— að banna að vélknúin ökutæki sem eru á tveimur eða þremur hjólum verði skráð, seld eða tekin í notkun, 
ef uppsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðarins er í samræmi við kröfur samkvæmt tilskipun 93/92/EBE eins og henni er breytt með þessari 
tilskipun. 
2. Frá og með 1. júlí 2002 skulu aðildarríkin synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir nýja gerð vélknúins ökutækis, sem er á tveimur 
eða þremur hjólum, af ástæðum er varða uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar ef kröfunum í tilskipun 93/92/EBE, eins og henni er 
breytt með þessari tilskipun, er ekki fullnægt.“ 

 

 

  



Nr. 12/198      1.3.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VIII. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

 

Tilskipun 93/92/EBE Tilskipun 2000/73/EB Þessi tilskipun 

1. og 2. gr.  1. og 2. gr. 

Fyrsta málsgrein 3. gr.  1. mgr. 3. gr. 

Önnur málsgrein 3. gr.  2. mgr. 3. gr. 

4. gr.  4. gr. 

5. gr.  — 

1. mgr. 6. gr.  — 

 1. mgr. 2. gr. 1. mgr. 5. gr. 

 2. mgr. 2. gr. 2. mgr. 5. gr. 

2. mgr. 6. gr.  3. mgr. 5. Gr. 

—  6. og 7. gr. 

7. gr.  8. gr. 

Viðaukar I-VI  Viðaukar I-VI 

—  VII. viðauki 

—  VIII. viðauki 

 


