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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/75/EB

frá 13. júlí 2009

um veltigrindur á dráttarvélum á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt (kyrrstöðuprófun)

(kerfisbundin útgáfa)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

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

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

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

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilskipun ráðsins 79/622/EBE frá 25. júní 1979 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi veltigrindur 
á landbúnaðardráttarvélum á hjólum (kyrrstöðuprófun) 
(3) hefur nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum 
atriðum(4). Til glöggvunar og hagræðingar ber því að 
kerfisbinda tilskipunina.

2) Í tilskipun 79/622/EBE, sem er ein sértilskipana sem 
fjalla um EB-gerðarviðurkenningarkerfið sem kveðið er 
á um í tilskipun ráðsins 74/150/EBE frá 4. mars 1974 
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerðar-
viðurkenningu á landbúnaðardráttarvélum á hjólum, en 
henni var skipt út með tilskipun Evrópu þingsins og ráðsins 
2003/37/EB frá 26. maí 2003 um gerðarviðurkenningu á 
dráttarvélum fyrir landbúnað eða skógrækt, eftirvögnum 
þeirra og útskiptanlegum, dregnum tækjum ásamt kerfum 
þeirra, íhlutum og aðskildum tæknieiningum (5), er mælt 
fyrir um tækniforskriftir varðandi hönnun og smíði 
dráttarvéla fyrir landbúnað eða skógrækt að því er varðar 
veltigrindur þeirra (kyrrstöðuprófun). Þessar tækni-
forskriftir varða samræmingu laga aðildarríkjanna til að 
gera kleift að EB-gerðarviðurkenningaraðferðin, sem 
kveðið er á um í tilskipun 2003/37/EB, eigi við um allar 
gerðir dráttarvéla. Af þessum sökum gilda ákvæðin, sem 
mælt er fyrir um í tilskipun 2003/37/EB að því er varðar 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 261, 3.10.2009, bls. 40. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 126/2011 frá  
2. desember 2011 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 15.3.2012, bls. 8.

(1) Stjtíð. ESB C 211, 19.8.2008, bls. 17.
(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 179, 17.7.1979, bls. 1.
(4) Sjá A-hluta X. viðauka.
(5) Stjtíð. ESB L 171, 9.7.2003, bls. 1.

dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt, eftirvagna 
þeirra og útskiptanleg, dregin tæki ásamt kerfum þeirra, 
íhlutum og aðskildum tæknieiningum, um þessa tilskipun.

3) Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna varðandi fresti til lögleiðingar tilskipan-
anna sem eru settir fram í B-hluta X. viðauka.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Þessi tilskipun gildir um dráttarvélar sem eru skilgreindar í j-lið 
2.gr. tilskipunar 2003/37/EB og hafa eftirtalda eiginleika:

a)  fríhæð undir afturási er ekki meiri en 1 000 mm,

b)  föst eða breytileg lágmarkssporvídd eins drifáss er 1 150 
mm eða meiri,

c)  hægt er að koma fyrir fjöltengibúnaði fyrir tæki sem hægt 
er að losa af og dráttarbeisli,

d)  massi yfir 800 kg sem samsvarar massa dráttarvélarinnar án 
hleðslu eins og um getur í lið 2.1.1 í I. viðauka við tilskipun 
2003/37/EB, ásamt veltigrind sem er fest á í samræmi við 
þessa tilskipun og stærstu hjólbörðum sem framleiðandi 
mælir með.

2. gr.

1.  Aðildarríki skal veita öllum gerðum veltigrinda og 
festingum þeirra við dráttarvélina, sem fullnægja kröfum um 
smíði og prófun í I. - V. viðauka, EB-gerðarviðurkenningu 
íhlutar.

2.  Aðildarríki sem hefur veitt EB-gerðarviðurkenningu 
íhlutar skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að sannprófa, að 
svo miklu leyti sem nauðsyn krefur, í samvinnu við lögbær 
yfirvöld í öðrum aðildarríkjum ef þess gerist þörf, að framleidd 
eintök séu í samræmi við viðurkennda gerð. Slík sannprófun 
skal eingöngu felast í skyndikönnunum.
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3. gr.

Aðildarríkin skulu fyrir hverja gerð veltigrinda og festinga 
þeirra við dráttarvélina, sem þau viðurkenna skv. 2. gr., gefa 
út handa framleiðanda dráttarvélarinnar eða veltigrindarinnar 
eða viðkomandi viðurkennds fulltrúa hans merki EB-
gerðarviðurkenningar íhlutar sem samræmist fyrirmyndinni 
sem sýnd er í VI. viðauka.

Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að 
koma í veg fyrir að notuð séu merki sem geta valdið því að 
veltigrindum sem hlotið hafa gerðarviðurkenningu íhlutar skv. 
1. gr. og öðrum búnaði verði ruglað saman.

4. gr.

Aðildarríkjunum er óheimilt að banna að veltigrindur eða 
festingar þeirra við dráttarvélina séu settar á markað af 
ástæðum sem varða smíði þeirra ef þær hafa EB-gerðar viður-
kenningarmerki íhlutar.

Þó er aðildarríki heimilt að banna að veltigrindur sem hafa EB-
gerðarviðurkenningarmerki íhlutar séu settar á markað ef þær 
eru ítrekað í ósamræmi við viðurkenndu gerðina.

Aðildarríkið skal þegar í stað tilkynna hinum aðildarríkjunum 
og framkvæmdastjórninni um ráðstafanirnar sem það hefur gert 
og tilgreina ástæður fyrir ákvörðun sinni.

5. gr.

Lögbær yfirvöld í hverju aðildarríki skulu innan eins mánaðar 
senda lögbærum yfirvöldum annarra aðildarríkja afrit af EB-
gerðarviðurkenningarvottorði íhlutar, en fyrirmynd að því er 
að finna í VII. viðauka, fyrir hverja gerð veltigrinda sem þau 
viðurkenna eða synja um að viðurkenna.

6. gr.

1.  Ef aðildarríki sem hefur veitt EB-gerðarviðurkenningu 
íhlutar kemst að raun um að veltigrindur og festingar þeirra við 
dráttarvélina með eins EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar 
samrýmist ekki þeirri gerð sem það viðurkenndi, skal það gera 
nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að framleidd eintök séu 
í samræmi við viðurkennda gerð.

Lögbær yfirvöld þess ríkis skulu tilkynna lögbærum yfir-
völdum í öðrum aðildarríkjum um ráðstafanir sem gripið 
hefur verið til og sem geta, ef nauðsyn krefur, þar sem um er 
að ræða alvarlegan og endurtekinn skort á samræmi, leitt til 
afturköllunar á EB-gerðarviðurkenningu íhlutar.

Þessi yfirvöld skulu grípa til sams konar ráðstafana berist þeim 
tilkynning frá lögbærum yfirvöldum annars aðildarríkis um 
slíkan skort á samræmi.

2.  Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum skulu innan eins 
mánaðar tilkynna hvert öðru um sérhverja afturköllun á EB-
gerðarviðurkenningu íhlutar og um ástæður fyrir slíkum 
ráðstöfunum.

7. gr.

Allar ákvarðanir teknar samkvæmt ákvæðum sem samþykkt 
eru til framkvæmdar þessari tilskipun og þar sem synjað er um 
EB-gerðarviðurkenningu íhlutar fyrir veltigrindur og festingar 
þeirra við dráttarvélina, eða hún dregin til baka eða að bannað 
er að setja slíkan búnað á markað eða nota hann, skal rökstyðja 
ítarlega.

Ákvörðun skal tilkynnt hlutaðeigandi aðila og um leið 
skal kynna honum þau lagaúrræði sem hann getur nýtt sér 
samkvæmt gildandi lögum í aðildarríkjunum og þann frest sem 
hann hefur til þess.

8. gr.

1.  Aðildarríkjum er óheimilt að synja um EB-gerðar viður-
kenningu, útgáfu skjalsins sem um getur í u-lið 2. gr. tilskipunar 
2003/37/EB eða landsbundna gerðarviðurkenningu fyrir gerð 
dráttarvélar af ástæðum sem varða veltigrindur, ef þær uppfylla 
kröfurnar sem settar eru fram í I. – IX. viðauka.

2.  Aðildarríkjum er ekki heimilt að gefa út skjalið sem 
kveðið er á um í u-lið 2.gr. tilskipunar 2003/37/EB fyrir gerð 
dráttarvélar sem uppfyllir ekki kröfur þessarar tilskipunar.

Aðildarríkjum er heimilt að synja um landsbundna gerðar-
viðurkenningu að því er varðar gerð dráttarvélar ef hún 
uppfyllir ekki kröfur þessarar tilskipunar.

9. gr.

Aðildarríkjum er óheimilt að synja um að dráttarvél sé skráð 
eða að banna sölu hennar, að hún sé tekin í notkun eða notuð 
af ástæðum sem varða veltigrindur og festingar þeirra við 
dráttarvélina ef þær uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í  
I. til IX. viðauka.

10. gr.

Dráttarvél sem er vísað til í 1. gr. verður að hafa veltigrind sem 
fullnægir kröfunum sem mælt er fyrir um í I. til IV. viðauka 
vegna EB-gerðarviðurkenningar.

Þó er heimilt að setja veltigrindur á dráttarvélarnar, sem 
eru skilgreindar í 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2009/57/EB frá 13. júlí 2009 varðandi veltigrindur 
á dráttarvélum á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt (6), á 
dráttarvélar sem eru skilgreindar í 1. gr. þeirrar reglugerðar, 
sem fullnægja kröfunum sem mælt er fyrir um í I. til  
IV. viðauka þeirrar tilskipunar.

(6) Stjtíð. ESB L 261, 3.10.2009, bls. 1.
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11. gr.

Samþykkja skal nauðsynlegar breytingar til að laga kröfurnar 
í I. til IX. viðauka að tækniframförum í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 20. gr. tilskipunar 
2003/37/EB.

12. gr.

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni texta helstu 
ákvæða í landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

13. gr.

Tilskipun 79/622/EBE, eins og henni var breytt með gerðunum 
sem eru tilgreindar í A-hluta X. viðauka, er felld úr gildi með 
fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna, að því er varðar 
þá fresti til lögleiðingar tilskipananna, sem settir eru fram í 
B-hluta X. viðauka.

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir 
í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af sam-
svörunartöflunni í XI. viðauka.

14. 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.

15. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 13. júlí 2009.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins

 forseti. forseti.

 H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON

______



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 27/532 12.5.2016

SKRÁ YFIR VIÐAUKA

I. VIÐAUKI  Skilyrði fyrir EB-gerðarviðurkenningu íhlutar

II. VIÐAUKI  Skilyrði að því er varðar prófanir á styrkleika veltigrinda og festinga þeirra við dráttarvélar

III. VIÐAUKI  Prófunaraðferð

IV. VIÐAUKI  Myndir

V. VIÐAUKI  Fyrirmynd að prófunarskýrslu um EB-gerðarviðurkenningarprófun íhlutar að því er varðar veltigrind 
(öryggisrammi eða -hús) með tilliti til styrkleika hennar auk styrkleika festinga hennar við dráttarvél 
(kyrrstöðuprófun)

VI.VIÐAUKI  Merki

VII. VIÐAUKI  Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði íhlutar

VIII. VIÐAUKI  Skilyrði fyrir EB-gerðarviðurkenningu

IX. VIÐAUKI  Viðauki við EB-gerðarviðurkenningarvottorð fyrir gerð dráttarvélar með hliðsjón af styrkleika 
veltigrinda (öryggishús eða -rammi) og festinga þeirra við dráttarvélina (kyrrstöðuprófun)

X. VIÐAUKI  A-hluti: Niðurfelld tilskipun með skrá yfir síðari breytingar hennar
 B-hluti: Skrá yfir fresti til lögleiðingar í landslög

XI. VIÐAUKI  Samsvörunartafla

______
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I. VIÐAUKI

Skilyrði fyrir EB-gerðarviðurkenningu íhlutar

1.  SKILGREINING

1.1. „Veltigrind (öryggishús eða rammi)“, hér á eftir nefnd „veltigrind“: grind á dráttarvél, sem er einkum ætluð til 
þess að forðast eða draga úr áhættu ökumanns ef dráttarvél veltur við hefðbundna notkun.

1.2.  Það er einkenni á grindum sem eru tilgreindar í lið 1.1. að innan þeirra er nægjanlega stórt autt svæði til að verja 
ökumanninn eins og fram kemur í prófunum sem kveðið er á um í II. og III. viðauka.

2.  ALMENNAR KRÖFUR

2.1.  Allar veltigrindur og festingar þeirra við dráttarvélina skulu vera hannaðar og smíðaðar þannig að þær fullnægi 
þeim grundvallarkröfum sem mælt er fyrir um í lið 1.

2.2.  Þessu skilyrði telst fullnægt ef kröfur II. og III. viðauka eru uppfylltar.

3.  UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU ÍHLUTAR

3.1.  Framleiðandi dráttarvélar eða veltigrindar eða viðeigandi viðurkenndur fulltrúi hans skal leggja fram umsókn 
um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar fyrir dráttarvél með hliðsjón af styrkleika veltigrindar og festinga hennar 
við dráttarvélina.

3.2.  Eftirtalin skjöl í þríriti og eftirfarandi upplýsingar skulu fylgja umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar:

– almenn yfirlitsteikning sem miðast annað hvort við kvarða eða sýnir mál veltigrindarinnar. Teikningin 
verður einkum að sýna festingarhluta í smáatriðum,

– ljósmyndir frá hlið og aftan frá er sýna festingaratriði í smáatriðum,

– stutt lýsing á veltigrind og gerð yfirbyggingar, lýsing í smáatriðum á festingum á dráttarvélinni og, ef 
nauðsyn krefur, bólstrun, aðgengi og undankomuleið, bólstrun að innanverðu, og búnaði til að koma í veg 
fyrir að dráttarvélin rúlli áfram við veltu og á hitunarbúnaði og loftræstibúnaði,

– lýsing í smáatriðum á því efni sem er notað í hluta sem eru burðarvirki, þar á meðal knegtum og boltum til 
festingar (sjá V. viðauka).

3.3.  Láta skal tækniþjónustunni sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar íhlutar í té dráttarvél sem er 
dæmigerð fyrir þá gerð dráttarvélar sem veltigrindin sem á að viðurkenna er ætluð. Veltigrindin skal vera áföst 
dráttarvélinni.

3.4.  Handhafi EB-gerðarviðurkenningar íhlutar getur farið fram á að hún nái einnig til annarra gerða dráttarvéla. 
Lögbært yfirvald sem upphaflega veitti EB-gerðarviðurkenningu íhlutar skal heimila rýmkunina ef hin 
viðurkennda veltigrind og dráttarvélagerð(-ir) sem sótt er um rýmkun fyrir uppfylla eftirtalin skilyrði:

– massi dráttarvélar án fargs, samkvæmt skilgreiningu liðar 1.3. í II. viðauka, er ekki meiri en 5% af 
viðmiðunarmassa í prófuninni,

– áfestingaraðferð og þeir íhlutir dráttarvélar sem fest er við skulu vera eins,

– íhlutir eins og aurbretti og vélarhlíf sem geta stutt veltigrindina skulu vera eins,

– staðsetning og helstu mál sætisins í veltigrindinni og hlutfallsleg staðsetning veltigrindarinnar og 
dráttarvélarinnar skal vera slík að auða svæðið hefði verið varið í grind með sveigju í öllum prófunum,
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4.  MERKINGAR

4.1.  Eftirtaldar merkingar skulu vera á hverri einingu veltigrinda sem eru eins og viðurkennda gerðin:

4.1.1.  vörumerki eða viðskiptaheiti,

4.1.2.  gerðarviðurkenningarmerki íhlutar sem samræmist fyrirmyndinni í IV. viðauka,

4.1.3.  raðnúmer veltigrindar,

4.1.4.  tegund(-ir) og gerð(-ir) dráttarvélar(-véla) sem veltigrindin er ætluð.

4.2.  Allar þessar upplýsingar skulu settar á litla merkiplötu.

4.3.  Þessar merkingar skulu vera auðsjáanlegar, læsilegar og óafmáanlegar.

______
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II. VIÐAUKI

Skilyrði að því er varðar prófanir á styrkleika veltigrinda og festinga þeirra við dráttarvélar

1.  ALMENNAR KRÖFUR

1.1.  Tilgangur prófana

 Í prófunum sem eru gerðar með sérstökum útbúnaði á að líkja eftir því álagi sem veltigrind verður fyrir þegar 
dráttarvél veltur. Þessar prófanir, sem er lýst í III. viðauka, gera kleift að athuga styrkleika veltigrindarinnar 
og festinga sem festa hana við dráttarvélina og þeirra hluta dráttarvélarinnar sem flytja álag prófunarinnar.

1.2.  Undirbúningur fyrir prófun

1.2.1.  Veltigrindin verður að vera í samræmi við forskriftir raðframleiðslunnar. Hún skal fest á þá dráttarvél sem 
hún er hönnuð fyrir í samræmi við þá aðferð sem framleiðandi ákveður. Ekki er nauðsynlegt að nota fullbúna 
dráttarvél í prófunina, þó skulu veltigrind og hlutar dráttarvélarinnar sem eru festir á fyrir prófunina teljast 
lágmarksbúnaður, hér á eftir nefndur „uppistaða“.

1.2.2.  Uppistaðan skal kyrfilega fest við prófunarpall þannig að festingar uppistöðu við prófunarpall svigni ekki 
umtalsvert til hliðanna jafnhliða veltigrindinni með álagi. Aðferð sem er notuð til að festa uppistöðuna við 
prófunarpallinn má ekki valda því að styrkleiki uppistöðunnar breytist.

1.2.3.  Styrkja verður uppistöðuna eða breyta þannig að veltigrindin og festingar hennar við ósveigjanlega hluta 
dráttarvélarinnar gleypi alla prófunarorkuna.

1.2.3.1.  Til að fullnægja kröfum liðar 1.2.3. skal breytingin fela í sér læsingu á fjöðrunarbúnaði dráttarvélarinnar 
þannig að hann gleypi ekki hluta af prófunarorkunni.

1.2.4.  Dráttarvélin verður, þegar prófun fer fram, að vera með öllum íhlutum raðframleiðslunnar sem eru 
hluti af burðarvirki er haft gætu áhrif á styrkleika veltigrindar eða sem teljast nauðsynlegir vegna 
styrkleikaprófunarinnar.

 Íhlutir sem geta valdið hættu á auða svæðinu verða að vera festir þannig að unnt sé að skoða þá til að sjá 
hvort kröfum liðar 4 hefur verið fullnægt.

 Við prófunina skal fjarlæga alla íhluti sem ökumaðurinn getur sjálfur fjarlægt. Ef hægt er að halda dyrum og 
gluggum opnum eða fjarlægja þau meðan dráttarvélin er í notkun skal halda þeim opnum eða fjarlægja þau 
meðan prófunin fer fram til þess að styrkja ekki veltigrindina frekar. Skapi þau, í þessari stöðu, hættu fyrir 
ökumanninn ef svo færi að dráttarvélin ylti, skal þess getið í prófunarskýrslunni.“

1.3.  Massi dráttarvélar

 Viðmiðunarmassinn mt sem er notaður í formúlum (sjá III. viðauka) til að reikna út orku og álagskraft 
skal vera a.m.k. sá massi sem er skilgreindur í lið 2.1.1. í I. viðauka við tilskipun 2003/37/EB (þ.e. að 
undanskildum valfrjálsum aukabúnaði en að meðtöldum kælivökva, olíum, eldsneyti, verkfærum og 
ökumanni) ásamt veltigrind og vera minni en 75 kg.

 Valfrjáls lóð að framan og aftan, þyngdarklossar á hjólbörðum, áföst áhöld, áfestur búnaður og sérstakir 
íhlutir teljast ekki með.

2.  TÆKI OG BÚNAÐUR

2.1.  Lárétt álagsprófun (frá hlið og eftir endilöngu)

2.1.1.  Efni, búnaður og nægilega góður festibúnaður til að tryggja að uppistaðan sé tryggilega fest við 
prófunarpallinn, óháð því hvort hjólbarðar eru til staðar.

2.1.2.  Ósveigjanleg stoð sem er beitt með láréttum krafti á veltigrindina eins og sýnt er á mynd 1 og 2 í IV. viðauka.

2.1.2.1.  Lóðrétt þvermál ósveigjanlegu stoðarinnar skal vera 150 mm.

2.1.2.2.  Gera verður ráðstafanir til að álagið dreifist jafnt miðað við álagsstefnu og eftir stoð með lengd sem er 
nákvæmlega heilt margfeldi af 50 og er á bilinu 250 og 700 mm.
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2.1.2.3.  Snertibrúnir stoðarinnar við veltigrindina skulu hafa sveigju sem hefur að hámarki 50 mm radíus.

2.1.2.4.  Hjöruliðir—eða annað sem samsvarar þeim—skulu felldir inn í til að tryggja að álagsbúnaðurinn þvingi ekki 
grindina til að snúast eða hreyfast á annan veg en í álagsstefnuna.

2.1.2.5.  Ef lárétt lengd veltigrindar sem álagi er beitt á er ekki bein lína miðað við stefnu álagsins skal svæðið þannig 
nýtt að álagið dreifist á lengdina.

2.1.3.  Búnaður til að mæla, eftir því sem tæknilega er unnt, þá orku sem veltigrindin og ósveigjanlegu hlutar 
dráttarvélarinnar sem hún er fest við gleypa, t.d. með því að mæla kraft í þeirri stefnu sem því er beitt og 
samsvarandi sveigju er tengist punkti á grind dráttarvélarinnar.

2.1.4.  Útbúnaður til að sanna að veltigrindin hafi hvergi farið inn á auða svæðið meðan á prófuninni stóð. Heimilt 
er að nota útbúnað samkvæmt mynd 6a, 6b og 6c í IV. viðauka.

2.2.  Álagsprófun að framan og aftan

2.2.1.  Efni, búnaður og nægilega góður festibúnaður til að tryggja að uppistaðan sé tryggilega fest við prófunarpall, 
óháð því hvort hjólbarðar eru til staðar.

2.2.2.  Útbúnaður til að beita lóðréttum krafti á veltigrind, eins og er sýnt á mynd 3 í IV. viðauka, að meðtalinni 
ósveigjanlegri álagsstoð sem er 250 mm að breidd.

2.2.3.  Búnaður til að mæla lóðréttan kraft.

2.2.4.  Útbúnaður til að sanna að veltigrindin hafi hvergi farið inn á auða svæðið meðan á prófuninni stóð. Heimilt 
er að nota útbúnað samkvæmt mynd 6a, 6b og 6c í IV. viðauka.

2.3.  Vikmörk í mælingum

2.3.1.  Mál: ± 3 mm.

2.3.2.  Sveigja: ± 3mm.

2.3.3.  Massi dráttarvélar ± 20kg.

2.3.4.  Álag og kraftur: ± 2%.

2.3.5.  Álagsstefna: frávik frá láréttum og lóðréttum stefnum eins og tilgreint er í III. viðauka:

– við upphaf prófunar, án álags: ± 2,

–  á meðan á prófun stendur, með álagi: 10° yfir og 20° undir hinu lárétta. Frávikum frá þessu skal halda í 
lágmarki.

3.  PRÓFANIR

3.1.  Almennar kröfur

3.1.1.  Röð prófana

3.1.1.1.  Röð prófana skal vera sem hér segir:

3.1.1.1.1.  Álag eftir endilöngu (liður 1.2. í III. viðauka).

 Í dráttarvélum þar sem a.m.k. 50% massa samkvæmt skilgreiningu liðar 1.3. er á afturhjólunum skal álag 
eftir endilöngu beitt aftan frá (dæmi 1). Á öðrum dráttarvélum skal álag eftir endilöngu beitt framan frá 
(dæmi 2).
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3.1.1.1.2.  Fyrsta álagsprófun

 Fyrsta álagsprófun skal gerð á sama enda veltigrindar og álagi eftir endilöngu er beitt, þ.e.:

– að aftan í dæmi 1 (liður 1.5. í III. viðauka), eða

– að framan í dæmi 2 (liður 1.6. í III. viðauka).

3.1.1.1.3.  Álag frá hlið (liður 1.3. í III. viðauka)

3.1.1.1.4.  Önnur álagsprófun

 Önnur álagsprófun skal gerð á þeim enda veltigrindar þar sem álagi eftir endilöngu er ekki beitt, þ.e.:

– að framan í dæmi 1 (liður 1.6. í III. viðauka), eða

– að aftan í dæmi 2 (liður 1.5. í III. viðauka).

3.1.1.1.5.  Annað álag eftir endilöngu (liður 1.7. í III. viðauka)

 Beita skal öðru álagi eftir endilöngu á dráttarvélar með veltigrind sem hægt er að halla ef álag eftir endilöngu 
(sjá lið 3.1.1.1.1.) veldur ekki halla á veltigrindinni.

3.1.1.2.  Ef festingarbúnaðurinn slitnar eða hreyfist til á meðan á prófun stendur skal hefja prófun að nýju.

3.1.1.3.  Óheimilt er að gera við eða gera breytingar á dráttarvélinni eða veltigrindinni á meðan á prófunum stendur.

3.1.2.  Sporvídd

 Annaðhvort skal fjarlægja hjólin eða stilla sporvídd þannig að tryggt sé að þau hafi engin áhrif á veltigrindina 
á meðan á prófunum stendur.

3.1.3.  Íhlutir sem valda ekki hættu fjarlægðir

 Allir íhlutir dráttarvélarinnar og veltigrindarinnar sem virka, í heild sinni, sem hlíf fyrir ökumann, einnig 
fyrir veðri, skulu vera á dráttarvélinni þegar hún er tekin til skoðunar.

 Óþarfi er að setja á veltigrind, sem á að prófa, rúður að framan, á hliðum eða að aftan úr öryggisgleri eða 
svipuðu efni eða laus borð, festingar og aukabúnað sem styrkja grindina ekki á nokkurn hátt og skapa ekki 
hættu ef dráttarvélin veltur.

3.1.4.  Tækjabúnaður

 Veltigrindin skal búin nauðsynlegum tækjum til þess að unnt sé að fá gögn til að gera kraftsveigjulínurit (sjá 
mynd 4 í IV. viðauka).  Varanleg heildarsveigja veltigrindar skal mæld og skráð á hverju stigi prófunarinnar 
(sjá mynd 5 í IV. viðauka).

3.1.5.  Álagsstefna

 Ef um er að ræða dráttarvél þar sem sætið er ekki á miðjuplani dráttarvélarinnar og/eða styrkleiki grindar er 
ósamhverfur nær hliðarálag að öllum líkindum inn á auða svæðið á meðan á prófunum stendur (sjá einnig lið 
1.3. í III. viðauka).

4.  SKILYRÐI FYRIR SAMÞYKKI

4.1.  Veltigrind sem lögð er fram til EB-gerðarviðurkenningar íhlutar telst hafa fullnægt kröfum um styrk ef hún 
uppfyllir eftirtalin skilyrði:

4.1.1.  Veltigrindin hefur hvergi farið inn á auða svæðið sem lýst er í lið 3.2 í III. viðauka né heldur hefur það fallið 
utan veltigrindarinnar á meðan á prófunum stóð eins og tilgreint er í liðum 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 og eftir því sem 
við á lið 1.7 í III. viðauka.

 Ef yfirálagsprófun er gerð þá skal krafturinn sem beitt er þegar sú orka sem tiltekin er hefur verið tekin upp, 
vera meiri en 0,8 af hámarkskraftinum sem beitt er bæði á meðan á aðalprófun stendur og í viðkomandi 
yfirálagsprófun (sjá myndir 4b og 4c í IV. viðauka).
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4.1.2.  Á meðan á prófunum stendur má veltigrindin ekki þrengja á nokkurn hátt að sætisgrind.

4.1.3.  Þegar nauðsynlegu orkustigi er náð í hverri tiltekinni láréttri álagsprófun skal krafturinn vera meiri en 0,8 af 
hámarksorku.

4.2.  Auk þess mega önnur atriði ekki skapa hættu fyrir ökumann, t.d. ónóg bólstrun í lofti eða annars staðar þar 
sem höfuð ökumanns getur rekist í.

5.  PRÓFUNARSKÝRSLA

5.1.  Prófunarskýrsla skal fylgja EB-gerðarviðurkenningarvottorði íhlutar sem um getur í VII. viðauka. Skýrslan 
skal vera eins og sýnt er í V. viðauka. Í henni skal koma fram:

5.1.1.  Almenn lýsing á byggingarlagi veltigrindar (sjá V. viðauka þar sem fram koma mál sem verður að fara eftir), 
einnig upplýsingar um hvernig komast má greiðlega inn í og út úr dráttarvélinni auk undankomuleiðar, 
upplýsingar um hitunar- og loftræstikerfi og annan aukabúnað ef hann er fyrir hendi og ef þeir gætu haft áhrif 
á auða svæðið eða valdið hættu.

5.1.2.  Nákvæmar skýringar á sérstökum atriðum eins og búnaði til að koma í veg fyrir áframhaldandi veltu 
dráttarvélarinnar.

5.1.3.  Stutt lýsing á bólstrun að innanverðu.

5.1.4.  Greinargerð um gerð framrúða og annarra rúða og um EB-merki eða annars konar merki um viðurkenningu.

5.2.  Ef EB-gerðarviðurkenning íhlutar nær einnig til annarra gerða dráttarvéla verður einnig að koma fram í 
skýrslunni nákvæm tilvísun í skýrslu um upphaflega EB-gerðarviðurkenningu íhlutar svo og nákvæmar 
upplýsingar um kröfur sem mælt er fyrir um í lið 3.4. í I. viðauka.

5.3.  Í skýrslunni verður að koma greinilega fram gerð dráttarvélar (tegund, gerð og verslunarheiti o.s.frv.) sem 
prófuð er og fyrir hvaða gerðir veltigrindin er ætluð.

6.  TÁKN

 mt  = viðmiðunarmassi dráttarvélarinnar (kg), samkvæmt skilgreiningu liðar 1.3.

 D  = sveigja (mm) grindarinnar á þeim stað og í þá stefnu sem álaginu er beitt.

 D’  = sveigja (mm) grindarinnar fyrir útreiknaða, nauðsynlega orku.

 F  = stöðuálagskraftur (N) (njúton).

 Fmax  = hámarksstöðuálagskraftur sem fyrir kemur við álag (N), að undanskildu yfirálagi.

 F’  = kraftur fyrir útreiknaða, nauðsynlega orku.

 F-D  = ferill fyrir kraft/sveigju.

 Eis  = orka sem á að gleypa við álag frá hlið (J) (júl).

 Eil 1  = orka sem á að gleypa við álag eftir endilöngu (J).

 Eil 2  = orka sem á að gleypa við beitingu annars álags eftir endilöngu (J).

 Fr kraftur sem beitt er að aftan í álagsprófun (N).

 Ff kraftur sem beitt er að framan í álagsprófun (N).

______



12.5.2016 Nr. 27/539EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

III. VIÐAUKI

PRÓFUNARAÐFERÐ

1.  LÁRÉTTAR ÁLAGSPRÓFANIR

1.1.  Almenn ákvæði um láréttar álagsprófanir

1.1.1.  Álagi á veltigrind skal dreift með ósveigjanlegri stoð sem er í samræmi við forskriftirnar sem mælt er fyrir um 
í lið 2.1.2 í II. viðauka og staðsett hornrétt á álagsstefnu, stoðin getur verið með búnaði sem kemur í veg fyrir 
að hún renni til hliðar. Sveigja þegar álagi er beitt má ekki vera meira en 5 mm/s. Við prófun skal skrá samtímis 
gildi F og D þegar sveigjan er aukin um 15 mm eða minna, svo tryggja megi nákvæmni. Við álagsprófun má 
ekki minnka álagið fyrr en prófuninni er lokið, þó er leyfilegt að hætta að auka álagið ef óskað er, t.d. til þess 
að skrá mælingar.

1.1.2.  Ef álagi er beitt á bogna burðareiningu skal fara eftir þeim forskriftum sem mælt er fyrir um í lið 2.1.2.5 í  
II. viðauka. Þó skal álaginu beitt samkvæmt kröfum í lið 1.1.1 að ofan og lið 2.1.2 í II. viðauka.

1.1.3.  Ef enginn þverbiti er við álagspunkt er heimilt að nota varaprófunarstoð sem eykur þó ekki styrk grindarinnar.

1.1.4.  Veltigrindin skal skoðuð þegar álagi er létt af eftir lok álagsprófunar. Ef sprungur eða rifur hafa myndast við 
álagsprófun skal gera yfirálagsprófun, sem er tilgreind í lið 1.4 hér að aftan, áður en prófun með næsta álagi í 
röðinni, sem tilgreint er í lið 3.1.1.1 í II. viðauka, fer fram.

1.2.  Álag eftir endilöngu (sjá mynd 2 í IV. viðauka)

 Álag skal vera lárétt og samsíða lóðréttu miðjuplani dráttarvélarinnar.

 Í dráttarvélum þar sem a.m.k. 50% massa samkvæmt skilgreiningu liðar 1.3. í II. viðauka er á afturhjólunum 
skal álagi eftir endilöngu að aftan og álagi frá hlið beitt hvoru á sína hlið við lengdarmiðjuplan veltigrindarinnar. 
Í dráttarvélum þar sem a.m.k. 50% massa er á framhjólunum skal álagi eftir endilöngu að framan og álagi frá 
hlið beitt á sömu hlið miðað við lengdarmiðjuplan veltigrindarinnar.

 Því skal beitt á efsta þverbita veltigrindarinnar (þ.e. þann hluta sem líklegt er að komi fyrst við jörðu við veltu).

 Álagspunktur skal vera einn sjötti af breidd efsta hluta veltigrindarinnar ef mælt er inn á við frá ytra horni. 
Breidd veltigrindar telst vera fjarlægð milli tveggja lína sem eru samsíða lóðréttu miðjuplani dráttarvélarinnar 
og nær hún til ystu brúnar veltigrindarinnar á láréttu plani er nær til efsta hluta efsta þverbita grindarinnar.

 Lengd stoðar má ekki vera minni en einn þriðji af breidd veltigrindar (eins og áður er lýst) og ekki meira en  
49 mm yfir þessu lágmarki.

 Álagi eftir endilöngu sem er beitt að aftan og framan eins og skilgreint er í lið 3.1.1.1. í II. viðauka.

 Hætta skal prófun þegar:

a)  aflögunarorka sem veltigrind gleypir er jöfn eða meiri en nauðsynleg orka vegna Eil 1 (þar sem Eil 1 = 
1,4 mt),

b)  grindin fer inn á auða svæðið eða ver það ekki lengur.

1.3.  Álag frá hlið (sjá mynd 1 í IV. viðauka)

 Álag skal sett lárétt, 90° á lóðrétt miðjuplan dráttarvélarinnar. Það skal sett efst undir veltigrindina á punkti 
sem er 300 mm framan við viðmiðunarpunkt sætis þegar sætið er eins aftarlega og unnt er (sjá lið 2.3.1). 
Ef hliðarútskot er á veltigrindinni sem myndi snerta jörðu fyrst ef dráttarvélin ylti á hliðina skal álaginu 
beitt á þann stað. Þegar um er að ræða dráttarvél með vendisæti ökumanns skal álagið sett á efsta hluta 
veltigrindarinnar mitt á milli tveggja viðmiðunarpunkta sætisins.

 Stoðin skal vera eins löng og nauðsyn krefur en þó ekki lengri en 700 mm að lengd.
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 Hætta skal prófun þegar:

a)  aflögunarorka sem veltigrind gleypir er jöfn eða meiri en nauðsynleg orka vegna Eis (þar sem Eis =  
1,75 mt), eða

b)  grindin fer inn á auða svæðið eða ver það ekki lengur.

1.4.  Yfirálagsprófun (sjá myndir 4a, 4b og 4c í IV. viðauka)

1.4.1.  Framkvæma skal yfirálagsprófun ef krafturinn minnkar um meira en 3% á meðan síðustu 5% sveigjunnar er 
náð þar sem grindin gleypir orkuna sem er nauðsynleg (sjá mynd 4b).

1.4.2.  Yfirálagsprófun felur í sér að lárétt álag er aukið smám saman, um 5% af upphaflegri nauðsynlegri orku upp í 
að hámarki 20% af þeirri orku sem bætt er við (sjá mynd 4c).

1.4.2.1.  Yfirálagsprófun telst fullnægjandi ef í hvert sinn sem aukning verður um 5, 10 eða 15% á þeirri orku sem 
nauðsynleg er minnkar kraftur um minna en 3% miðað við hver 5% í aukningu og helst hærri en 0,8 Fmax.

1.4.2.2.  Yfirálagsprófun telst fullnægjandi ef krafturinn er meiri en 0,8 af hámarksstöðuálagskrafti eftir að grindin 
hefur gleypt 20% af þeirri orku sem bætt er við.

1.4.2.3.  Viðbótarsprungur eða rifur og/eða að farið sé inn á auða svæðið eða það ekki varið sem skyldi vegna sveigju 
eru leyfilegar við yfirálagsprófun. Þó má grindin ekki fara inn á auða svæðið eftir að álagið hefur verið tekið 
af og skal það fullkomlega varið.

1.5.  Álag að aftan

 Stoðin skal vera staðsett yfir efstu burðareiningu að aftan og skulu afleiðingar álagskraftsins koma fram á 
lóðréttu lengdarviðmiðunarplani. Beita skal kraftinum Fr = 20 mt.

 Ef aftari hluti á þaki veltigrindar stenst ekki mesta álagskraft skal beita krafti á þakið þar til það sveigist til 
hliðar þannig að það fari saman við plan er tengir efri hluta veltigrindar við þann hluta aftan á dráttarvélinni sem 
getur borið þyngd dráttarvélarinnar við veltu. Því næst skal aflétta kraftinum og dráttarvélin eða álagskraftur 
færður þannig að stoðin sé yfir þeim punkti veltigrindarinnar sem myndi styðja við dráttarvélina ef hún ylti 
alveg. Beita skal kraftinum Fr.

 Beita skal kraftinum Fr í a.m.k. fimm sekúndur eftir að sjáanleg sveigja sést ekki lengur.

 Stöðva skal prófun ef grindin fer inn á auða svæðið eða ef það er ekki varið sem skyldi.

1.6.  Álag að framan

 Stoðin skal vera staðsett yfir fremstu burðareiningu að framan og skulu afleiðingar álagskraftsins koma fram á 
lóðréttu lengdarviðmiðunarplani. Beita skal kraftinum Fr = 20mt.

 Ef fremri hluti á þaki veltigrindar stenst ekki mesta álagskraft skal beita krafti á þakið þar til það sveigist til 
hliðar þannig að það fari saman við plan er tengir efri hluta veltigrindar við þann hluta framan á dráttarvélinni 
sem getur borið þyngd dráttarvélarinnar við veltu. Því næst skal aflétta kraftinum og dráttarvélin eða 
álagskraftur færður þannig að stoðin sé yfir þeim punkti veltigrindarinnar sem myndi styðja við dráttarvélina 
ef hún ylti alveg. Beita skal kraftinum Ff.

 Beita skal kraftinum Ff í a.m.k. fimm sekúndur eftir að sjáanleg sveigja sést ekki lengur.

 Stöðva skal prófun ef grindin fer inn á auða svæðið eða ef það er ekki varið sem skyldi.

1.7.  Annað álag eftir endilöngu

 Álag skal vera lárétt samsíða lóðréttu miðjuplani dráttarvélarinnar.

 Öðru álagi eftir endilöngu skal beitt að aftan eða framan samkvæmt skilgreiningu liðar 3.1.1.1. í II. viðauka.
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 Því skal beitt í öfugri stefnu við og á fjarlægasta hornið miðað við álag eftir endilöngu í lið 1.2.

 Því skal beitt við efsta þverbita veltigrindarinnar (þ.e. þann hluta sem líklegt er að lendi fyrst í jörðu við veltu).

 Álagspunktur skal vera einn sjötti af breidd efsta hluta veltigrindarinnar ef mælt er inn á við frá ytra horni. 
Breidd veltigrindar telst vera fjarlægð milli tveggja lína sem eru samsíða lóðréttu miðjuplani dráttarvélarinnar 
og nær hún til ystu brúnar veltigrindarinnar á láréttu plani er nær til efsta hluta efsta þverbita grindarinnar.

 Lengd stoðar má ekki vera minni en einn þriðji af breidd veltigrindar (eins og áður er lýst) og ekki meira en 49 
mm yfir þessu lágmarki.

 Hætta skal prófun þegar:

a)  aflögunarorka sem veltigrind gleypir er jöfn eða meiri en nauðsynleg orka vegna Eil 2 (þar sem Eil 2 = 
0,35 mt), eða

b)  grindin fer inn á auða svæðið eða ver það ekki lengur.

2.  AUÐA SVÆÐIÐ

2.1.  Auða svæðið er sýnt á mynd 6 í IV. viðauka og er skilgreint með hliðsjón af lóðréttu viðmiðunarplani sem 
liggur venjulega eftir endilangri dráttarvélinni og gegnum viðmiðunarpunkt sætis sem er lýst í lið 2.3. og 
miðju stýrishjóls. Gera skal ráð fyrir að viðmiðunarplanið færist lárétt með sætinu og stýrishjólinu þegar álagi 
er beitt en haldist hornrétt á gólf dráttarvélarinnar eða veltigrindina ef á þeim er fjöðrunarbúnaður.

 Ef unnt er að stilla stýrishjólið skal það vera stillt miðað við eðlilegan akstur þar sem ökumaður situr í sætinu.

2.2.  Mörk svæðisins eru mæld sem:

2.2.1.  lóðrétt plön 250 mm sitt hvoru megin viðmiðunarplansins sem nær 300 mm upp á við frá viðmiðunarpunkti 
sætis,

2.2.2.  samsíða plön sem ná frá efri brúnum plana sem um getur í lið 2.2.1. 900 mm að hámarki yfir viðmiðunarpunkt 
sætis og hallast þannig að efri brún plans sem er á hlið miðað við högg frá hlið sé a.m.k. 100 mm frá 
viðmiðunarplaninu,

2.2.3.  lárétt plan sem er 900 mm yfir viðmiðunarpunkti sætis,

2.2.4.  hallandi plan sem er hornrétt á viðmiðunarplan og í punkt 900 mm beint yfir viðmiðunarpunkti sætis og aftasti 
punktur á bakstoð sætis,

2.2.5.  yfirborð, sem er bogið ef nauðsyn krefur, gert af röð af beinum línum sem eru hornréttar á viðmiðunarplan sem 
nær niður á við frá aftasta punkti sætis og snertir bakstoð sætis eftir allri endilangri lengd þess.

2.2.6.  bogið yfirborð, hornrétt á viðmiðunarplan, með 120 mm radíus sem snertir plönin sem um getur í liðum 2.2.3. 
og 2.2.4.,

2.2.7.  bogið yfirborð, hornrétt á viðmiðunarplan, með 900 mm radíus sem nær fram um 400 mm og í snertingu við 
planið sem um getur  í lið 2.2.3 í punkti sem er 150 mm framan við viðmiðunarpunkt sætis,

2.2.8.  hallandi plan, hornrétt á viðmiðunarplanið, og tengist yfirborði sem um getur í lið 2.2.7. á fremri brún þess og 
er 40 mm frá stýrishjóli. Ef stýrishjólið er í eðlilegri stillingu kemur snertiplan við yfirborðið sem um getur í 
lið 2.2.7. í stað þessa plans,

2.2.9.  lóðrétt plan, hornrétt á viðmiðunarplan, 40 mm framan við stýrishjól,

2.2.10.  lárétt plan gegnum viðmiðunarpunkt sætis,

2.2.11.  þegar um er að ræða dráttarvél með vendisæti ökumanns skal auða svæðið vera samansett úr þeim tveimur 
svæðum sem ákvarðast af tveimur staðsetningum stýrisins og sætisins,
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2.2.12.  Þegar um er að ræða dráttarvél, þar sem hægt er að koma fyrir mismunandi sætum, skulu prófanirnar miðast 
við sameinaða auða svæðið umhverfis viðmiðunarpunkta allra sæta sem hægt er að velja um. Veltigrindin skal 
ekki fara inn á sameinaða auða svæðið umhverfis hina mismunandi viðmiðunarpunkta sætisins.

2.2.13.  ef fram koma tillögur um ný sæti eftir að prófunum lýkur skal athuga með útreikningum hvort auða svæðið 
umhverfis viðmiðunarpunkt nýja sætisins falli algerlega innan þess svæðis sem áður hefur verið ákvarðað. Að 
öðrum kosti er ný prófun nauðsynleg.

2.3.  Staðsetning sætis og viðmiðunarpunktur sætis

2.3.1.  Til þess að skilgreina auða svæðið í lið 2.1. skal sætið vera í öftustu stillingu miðað við lárétt stillingarsvæði. 
Það skal vera við hæsta punkt lóðrétts stillingarsvæðis ef það er óháð láréttri stillingu.

 Ákvarða skal viðmiðunarpunkt með því að nota það tæki sem lýst er á mynd 7 og 8 í IV. viðauka þannig að 
líkt sé eftir því að ökumaður sitji í sætinu. Tækið skal gert úr sætisplötu og bakplötu. Neðri bakplatan skal vera 
með samskeytum í mjaðmarhæð (A) og í lendarhæð (B) og er hæð samskeyta (B) stillanleg.

2.3.2.  Viðmiðunarpunktur er skilgreindur sem punktur í lengdarmiðjuplani sætis þar sem snertiplan neðri bakplötu 
og lárétt plan skerast. Lárétta planið sker neðra borð sætisplötu 150 mm fyrir framan framangreint snertiplan.

2.3.3.  Ef í sæti er fjöðrunarbúnaður sem hægt er að stilla eftir þyngd ökumanns skal setja sætið í miðstillingu.

 Tækið skal vera á sætinu. Síðan er settur á það 550 N kraftur á stað sem er 50 mm fyrir framan samskeyti (A), 
þar næst er þrýst létt á bakplöturnar tvær í snertistefnu að bakstoðinni,

2.3.4.  Ef ekki reynist mögulegt að ákvarða nákvæma snertilínu við bakstoðina (ofan og neðan við mjóhrygg) á 
eftirfarandi við:

2.3.4.1.  liggi engin snertilína að neðra svæðinu er neðri hluta bakplötu þrýst lóðrétt á bakstoðina,

2.3.4.2.  liggi engin snertilína að efra svæðinu eru samskeytin (B) fest í hæð sem er 230 mm yfir viðmiðunarpunkti 
sætis, ef neðri hluti bakplötu er lóðréttur. Því næst er báðum hlutum bakplötu þrýst létt að sætisbakinu.

3.  EFTIRLIT OG MÆLINGAR

3.1.  Auða svæðið

 Veltigrind skal skoðuð á meðan á hverri prófun stendur til að sjá hvort einhver hluti veltigrindarinnar hafi 
farið inn á auða svæðið í kringum ökumannssætið samkvæmt skilgreiningu liðar 2.1. Að auki skal skoða 
veltigrindina til að ákvarða hvort einhver hluti auða svæðisins sé óvarinn af veltigrindinni. Að því er þetta 
varðar telst það óvarið af veltigrind ef einhver hluti þess hefði snert jörðu ef dráttarvélin hefði oltið á þá hlið 
sem álaginu er beitt á. Að því er þetta varðar skulu hjólbarðar vera eins smáir og sporstilling eins lítil og unnt 
er samkvæmt forskrift framleiðanda.

3.2.  Varanleg sveigja

 Að prófunum loknum skal varanleg sveigja veltigrindar skráð. Að því er þetta varðar skal skrá stöðu helstu 
hluta veltigrindar miðað við viðmiðunarpunkt sætis áður en prófun hefst.

______
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IV. VIÐAUKI

MYNDIR

Mynd 1 Álag frá hlið

Mynd 2 Álag eftir endilöngu beitt að aftan

Mynd 3 Dæmi um fyrirkomulag við álagsprófun

Mynd 4a Ferill fyrir kraft/sveigju — yfirálagsprófun ekki nauðsynleg

Mynd 4b Ferill fyrir kraft/sveigju — yfirálagsprófun nauðsynleg

Mynd 4c Ferill fyrir kraft/sveigju — yfirálagsprófun haldið áfram

Mynd 5 Lýsing á hugtökunum „varanleg sveigja“, „fjaðrandi sveigja“ og „heildarsveigja“

Mynd 6a Auða svæðið séð frá hlið

Mynd 6b Auða svæðið séð aftan og framan frá

Mynd 6c Firðrækin eftirmynd

Mynd 7 Búnaður til að ákvarða viðmiðunarpunkt sætis

Mynd 8 Aðferð við að ákvarða viðmiðunarpunkt sætis
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Mynd 1
(2) Álag frá hlið

(1) Viðmiðunarpunktur sætis

Mynd 2
Álag eftir endilöngu beitt að aftan (þegar a.m.k. 50% af massa 

dráttarvélarinnar er á hjólunum)

Heildarbreidd

Þverskurður X-X

Sjötti hluti breiddar

Sveigja vegna álags 
að aftan

Álag frá hlið
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Hjöruliðir

Hjöruliðir

Stoðir undir fram- og afturása

Vökvahólkar

Mynd 3

Dæmi um fyrirkomulag við álagsprófun
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Kraftur

Sveigja

Kraftur og sveigja þar 
sem grindin hefur gleypt 
útreiknaða nauðsynlega 
orku

F’ –  kraftur fyrir útreiknaða, nauðsynlega 
orku

D’ –  sveigja fyrir útreiknaða nauðsynlega 
orku

Mynd 4a

Ferill fyrir kraft/sveigju — yfirálagsprófun ekki nauðsynleg

1.  Viðmiðunarpunktur aF′ = 0,95 D′

1.1.  Yfirálagsprófun er ekki nauðsynleg þar sem aF′ < 1,03 F′
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Kraftur og sveigja þar sem grindin 
gleypir útreiknaða, nauðsynlega 
orku (1.1)

Kraftur 

Orkan sem er gleypt er jöfn 1,05 af 
nauðsynlegri orku (1.2)

Mynd 4b

Ferill fyrir kraft/sveigju — yfirálagsprófun nauðsynleg

Sveigja

1.  Viðmiðunarpunktur aF′ = 0,95 D′

1.1.  Yfirálagsprófun er nauðsynleg þar sem aF′ > 1,03 F′

1.2.  Ef bF′ er minna en 0,97 F′, þarf yfirálagsprófun að fara fram
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1.  Viðmiðunarpunktur aF′ = 0,95 D′

1.1.  Yfirálagsprófun er nauðsynleg þar sem aF′ > 1,03 F′

1.2.  Yfirálagsprófun en fullnægjandi þar sem bF′ > 0,97 F′ og bF′ > 0,8 Fmax

1.3.  Þar sem cF′ < 0,97 bF′ þarf að halda yfirálagsprófun áfram

1.4.  Þar sem dF′ < 0,97 cF′ þarf að halda yfirálagsprófun áfram

1.5.  Yfirálagsprófun er fullnægjandi þar sem eF′ > 0,8 Fmax

Ath.: Ef F fellur einhvern tíma niður fyrir 0,8 Fmax, skal grindinni hafnað.

Mynd 4c

Ferill fyrir kraft/sveigju — yfirálagsprófun haldið áfram

Kraftur

Orkan sem er gleypt er jöfn 
nauðsynlegri orku (1.1)

Orkan sem er gleypt er jöfn 1,05 af 
nauðsynlegri orku (1.2)

Orkan sem er gleypt er jöfn 1,10 
af nauðsynlegri orku (1.3)

Orkan sem er gleypt er 
jöfn 1,15 af nauðsynlegri 
orku (1.4)

Orkan sem 
er gleypt er 
jöfn 1,20 af 
nauðsynlegri 
orku (1.5)

Sveigja

Yfirálag
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1. Varanleg sveigja
2. Fjaðrandi sveigja
3. Heildarsveigja (varanleg og fjaðrandi)

Grind áður en álagi 
er beitt

Grind eftir að álagi 
er beitt

Grind með 
hámarksálagi

Mynd 5

Lýsing á hugtökunum varanleg sveigja, fjaðrandi sveigja og heildarsveigja
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Mynd 6a

Auða svæðið séð frá hlið

Mál í mm

Stýrishjól í uppréttri 
stillingu

Stýrishjól í eðlilegri 
stillingu

Viðmiðunarpunktur 
sætis
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Mál í mm

Mynd 6b

Auða svæðið séð aftan og framan frá
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Mynd 6c

Firðrækin eftirmynd 
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Mynd 7

Búnaður til að ákvarða viðmiðunarpunkt sætis

Liðamót

Liðamót

Efri bakplata

Neðri bakplata

Sætisplata

Mál í mm
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Mynd 8

Aðferð við að ákvarða viðmiðunarpunkt sætis

______

Mál í mm
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V. VIÐAUKI

FYRIRMYND

Skýrsla um prófun vegna EB-gerðarviðurkenningar íhlutar á styrkleika veltigrindar (öryggisramma eða -húsi) 
og festinga hennar við dráttarvélina

(kyrrstöðuprófun)

Veltigrind

Tegund
Prófunarstöð

Gerð

Tegund dráttarvélar

Gerð dráttarvélar

EB-gerðarviðurkenningarnúmer íhlutar  ...........................................................................................................................

1. Vörumerki eða viðskiptaheiti veltigrindar  .........................................................................................................

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

2. Nafn og heimilisfang framleiðanda veltigrindar og/eða dráttarvélar .................................................................

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

3. Ef við á, nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda veltigrindar og/eða dráttarvélar  .................

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

4. Forskriftir dráttarvéla sem prófaðar eru

4.1. Vörumerki eða viðskiptaheiti  ............................................................................................................................

4.2. Gerð og verslunarheiti  .......................................................................................................................................

4.3. Raðnúmer  ...........................................................................................................................................................

4.4. Massi dráttarvélar án fargs með áfastri veltigrind, án ökumanns  .................................................................  kg

 Hjólbarðastærð

  að framan  ........................................................................................................................................

  að aftan ............................................................................................................................................  

5. Rýmkun EB-gerðarviðurkenningar íhlutar til annarra gerða dráttarvéla (1) .....................................................................................

5.1 Vörumerki eða viðskiptaheiti .............................................................................................................................

(1)  Þessi atriði skulu gefin upp við hverja rýmkun
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5.2. Gerð eða verslunarheiti ... ....................................................................................................................................

5.3. Massi dráttarvélar án fargs með áfastri veltigrind, án ökumanns  .................................................................. kg

 Hjólbarðastærð
  að framan  .......................................................................................................................................

  að aftan  ...........................................................................................................................................

6. Forskriftir veltigrinda

6.1. Almenn yfirlitsteikning af veltigrind og festingum hennar við dráttarvélina

6.2. Ljósmyndir frá hlið og aftan frá er sýna festingaratriði í smáatriðum

6.3. Stutt lýsing á veltigrind og gerð yfirbyggingar, lýsing í smáatriðum á festingum á dráttarvélinni og klæðningu, 
aðgengi og undankomuleið, bólstrun að innanverðu og búnaði til að koma í veg fyrir að dráttarvélin rúlli áfram 
við veltu og á hitunarbúnaði og loftræstibúnaði

6.4. Mál

6.4.1. Hæð þakhluta yfir viðmiðunarpunkti sætis  .................................................................................................  mm

6.4.2. Hæð þakhluta yfir fótabretti dráttarvélar  ....................................................................................................  mm

6.4.3. Breidd veltigrindar að innan 900 mm yfir viðmiðunarpunkti sætis  ............................................................  mm

6.4.4. Breidd veltigrindar að innan miðað við punkt yfir sæti sem er stillt miðað við miðju stýrishjóls  .............  mm

6.4.5. Fjarlægð frá miðju stýrishjóls til þess hluta veltigrindar sem er á hægri hönd  ...........................................  mm

6.4.6. Fjarlægð frá miðju stýrishjóls til þess hluta veltigrindar sem er á vinstri hönd ..........................................  mm

6.4.7. Lágmarksfjarlægð frá hjólhring stýris að veltigrind  ...................................................................................  mm

6.4.8. Breidd dyra

 að ofan,  .......................................................................................................................................................  mm

 um miðju  .....................................................................................................................................................  mm

 að neðan  ......................................................................................................................................................  mm

6.4.9. Hæð dyra:

 yfir fótabretti  ................................................................................................................................................ mm

 yfir efsta stigþrepi  .......................................................................................................................................  mm

 yfir neðsta stigþrepi  .....................................................................................................................................  mm
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6.4.10. Mesta hæð dráttarvélar með áfastri veltigrind  ............................................................................................. mm

6.4.11. Mesta breidd veltigrindar (að frátöldum hlífum)  ......................................................................................... mm

6.4.12. Lárétt fjarlægð til afturhluta veltigrindar frá viðmiðunarpunkti sætis í 900 mm hæð  ................................. mm

6.5 Nákvæmar upplýsingar um og gæði efnis sem er notað, staðlar sem farið er eftir  ............................................

 Grind  .............................................................................................................................................  (efni og mál)

 Festingar  .......................................................................................................................................  (efni og mál)

 Klæðning  .......................................................................................................................................  (efni og mál)

 Þök  ................................................................................................................................................  (efni og mál)

 Bólstrun að innanverðu  .................................................................................................................  (efni og mál)

 Festingar og boltar  ................................................................................................................... (flokkur og mál)

 Gerð framrúða og annarra rúða og nákvæmar upplýsingar um merkingar .........................................................

7. Niðurstaða prófunar

7.1. Álagsprófanir

 Álagsprófanir voru gerðar vinstra/hægra megin(1) að aftan og hægra/vinstra megin (1) að framan og á hægri/
vinstri (1) hlið 

7.2. Viðmiðunarmassi sem var notaður til að reikna álagsorku og álagskraft var  ................................................  kg

7.3. Kröfum vegna sprungna og rifa og um vörn fyrir auða svæðið var fullnægt.

7.4. Álagsorka

  að aftan/framan (1)  ..........................................................................................................  kJ

  á hlið   ...............................................................................................................................  kJ

 Álagskraftur  ..................................................................................................................................................  kN

 Önnur álagsprófun eftir endilöngu var gerð hægra/vinstra megin að framan/aftan (1)  .................................  kJ

7.5. Heildarsveigja sem er varanleg mældist eftir prófun:

 að aftan:  ...................................................................................................................... fram á við/ aftur á við (1)

  til vinstri  ......................................................................................................................................... mm

  til hægri  ........................................................................................................................................... mm

 að framan:  ................................................................................................................... fram á við/ aftur á við (1)

  til vinstri  ......................................................................................................................................... mm

  til hægri  ........................................................................................................................................... mm

(1)  Strikið yfir það sem ekki á við.

  



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 27/558 12.5.2016

  til hliðar

  að framan  ....................................................................................................................................... mm

  að aftan  .......................................................................................................................................... mm

  að ofan niður á við/upp á við(1):

  að framan  ....................................................................................................................................... mm

  að aftan  .......................................................................................................................................... mm

8. Númer skýrslu  ....................................................................................................................................................

9. Dagsetning skýrslu  .............................................................................................................................................

10. Undirskrift  ..........................................................................................................................................................

(1) Strikið yfir það sem ekki á við.

______



12.5.2016 Nr. 27/559EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

VI. VIÐAUKI

MERKI

EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar skal vera rétthyrningur utan um lítið „e“ og skal auðkennisnúmer aðildarríkisins 
sem veitti gerðarviðurkenningu íhlutarins fylgja:

 1. fyrir Þýskaland,

 2. fyrir Frakkland,

 3. fyrir Ítalíu,

 4. fyrir Holland,

 5. fyrir Svíþjóð,

 6. fyrir Belgíu,

 7. fyrir Ungverjaland,

 8. fyrir Tékkland,

 9. fyrir Spán,

11. fyrir Breska Konungsríkið,

12. fyrir Austurríki,

13. fyrir Lúxemborg,

17. fyrir Finnland,

18. fyrir Danmörku,

19. fyrir Rúmeníu,

20. fyrir Pólland,

21. fyrir Portúgal,

23. fyrir Grikkland,

24. fyrir Írland,

26. fyrir Slóveníu,

27. fyrir Slóvakíu,

29. fyrir Eistland,

32. fyrir Lettland,

34. fyrir Búlgaríu,

36. fyrir Litháen,

49. fyrir Kýpur,

50. fyrir Möltu.

Hjá rétthyrningnum skal einnig vera EB-gerðarviðurkenningarnúmer íhlutarins er samsvarar númeri EB-gerðar viður-
kenningarvottorðs íhlutarins sem er gefið út með hliðsjón af styrkleika veltigrindar og festinga hennar við dráttarvélina.
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Dæmi um EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar

Á EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar skal bætt við tákninu „S“

Skýringartexti: Veltigrind, með EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar sem er sýnt að ofan, er grind sem hlaut EB-
gerðarviðurkenningu í Þýskalandi (e 1) samkvæmt númeri 1471.

______
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VII. VIÐAUKI

FYRIRMYND

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ ÍHLUTAR

Nafn 
lögbærs yfirvalds

Tilkynning varðandi veitingu, synjun, afturköllun eða rýmkun EB-gerðarviðurkenningar íhlutar með hliðsjón af 
styrkleika veltigrindar (öryggishúss eða -ramma) og festinga hennar við dráttarvélina

(Kyrrstöðuprófun)

EB-gerðarviðurkenningarnúmer íhlutar:  ..........................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................rýmkun (1)

1. Vörumerki eða viðskiptaheiti veltigrindar  .........................................................................................................

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

2. Nafn og heimilisfang framleiðanda veltigrindar  ................................................................................................

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

3. Ef við á, nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda veltigrindar  ................................................

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

4. Vörumerki eða viðskiptaheiti, gerð eða verslunarheiti á dráttarvél sem veltigrind á að fara á  .........................

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

5. Rýmkun EB-gerðarviðurkenningar íhlutar fyrir eftirtaldar gerðir dráttarvéla ...................................................

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

5.1. Massi dráttarvélar án fargs eins og hann er skilgreindur í lið 1.3. í II. viðauka er 5% eða meira yfir/er ekki 
meira en 5% yfir(2) viðmiðunarmassanum sem er notaður fyrir prófun.

5.2. Áfestingaraðferðir og festingarpunktar eru/eru ekki (2) af sömu gerð.

5.3. Allir íhlutir sem eru líklegir til að styrkja veltigrindina eru/eru ekki (2) af sömu gerð.

5.4. Kröfum fjórða undirliðar í lið 3.4. í I. viðauka hefur/hefur ekki (2) verið fullnægt.

6. Lagt fram til EB-gerðarviðurkenningar íhlutar þann  .........................................................................................

7. Prófunarstöð  .......................................................................................................................................................

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

8. Dagsetning og númer skýrslu prófunarstöðvar  ..................................................................................................

9. Dagsetning veitingar, synjunar, afturköllunar EB-gerðarviðurkenningar íhlutar (2)  .........................................

10. Dagsetning veitingar, synjunar, afturköllunar á rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (2)  ....................................

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

11. Staður  .................................................................................................................................................................

12. Dagsetning  .........................................................................................................................................................

13. Eftirtalin skjöl með númeri gerðarviðurkenningar íhlutar, sem sýnt er að framan, fylgja þessu vottorði (t.d. 
skýrslu prófunarstöðvar)  ....................................................................................................................................

14. Athugasemdir, ef einhverjar  ...............................................................................................................................

15. Undirskrift  ..........................................................................................................................................................

(1)  Greinið frá, eftir atvikum, hvort um er að ræða fyrstu, aðra o.s.frv. rýmkun á upprunalegri EB-gerðarviðurkenningu íhlutar
(2)  Strikið yfir það sem ekki á við.

______
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VIII. VIÐAUKI

Skilyrði fyrir EB-gerðarviðurkenningu

1.  Framleiðandi dráttarvélar eða viðurkenndur fulltrúi hans skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu 
fyrir dráttarvél með hliðsjón af styrkleika veltigrindar og festinga hennar við dráttarvélina.

2.  Tækniþjónustan sem annast gerðarviðurkenningarprófanir skal fá í hendur dráttarvél sem er dæmigerð fyrir þá 
gerð sem viðurkenna á og skal vera búið að setja viðurkennda veltigrind og festingar hennar á.

3.  Tækniþjónustan sem annast gerðarviðurkenningarprófanir skal ganga úr skugga um hvort hin viðurkennda gerð 
veltigrindar verður fest á þá gerð dráttarvélar sem á að gerðarviðurkenna.  Hún skal einkum ganga úr skugga um 
að festingar veltigrindarinnar samsvari þeim sem voru prófaðar þegar EB-gerðarviðurkenning íhlutarins var veitt.

4.  Handhafi EB-gerðarviðurkenningar getur sótt um rýmkun svo hún nái einnig til annarra gerða veltigrinda.

5.  Lögbær yfirvöld skulu heimila slíka rýmkun með eftirtöldum skilyrðum:

5.1.  hin nýja gerð veltigrindar og festingar hennar við dráttarvél verða að hafa öðlast EB-gerðarviðurkenningu íhlutar,

5.2.  hin nýja gerð veltigrindar skal hönnuð þannig að hún passi á þá gerð dráttarvélar sem sótt er um rýmkun EB-
gerðarviðurkenningar fyrir,

5.3.  festingar veltigrindarinnar við dráttarvélina samsvara þeim festingum sem voru prófaðar þegar EB-
gerðarviðurkenning íhlutar var veitt.

6.  Vottorð, en fyrirmynd að því er að finna í IX. viðauka, skal fylgja EB-gerðarviðurkenningarvottorði vegna hverrar 
gerðarviðurkenningar eða rýmkunar gerðarviðurkenningar sem hefur verið veitt eða synjað um.

7.  Ef umsókn um EB-gerðarviðurkenningu vegna gerðar dráttarvélar er lögð fram á sama tíma og beiðni um EB-
gerðarviðurkenningu íhlutar vegna gerðar veltigrindar sem á að festa á gerð dráttarvélar sem sótt er um EB-
gerðarviðurkenningu fyrir á eftirlitið sem mælt er fyrir um í 2. og 3. lið ekki við.

______
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IX. VIÐAUKI

FYRIRMYND

Nafn 
lögbærs yfirvalds

VIÐAUKI VIÐ EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ FYRIR GERÐ DRÁTTARVÉLAR MEÐ 
HLIÐSJÓN AF STYRKLEIKA VELTIGRINDA (ÖRYGGISHÚSS EÐA -RAMMA) OG FESTINGA 

ÞEIRRA VIÐ DRÁTTARVÉLINA

(Kyrrstöðuprófun)

(2. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/37/EB frá 26. maí 2003 um gerðarviðurkenningu á 
dráttarvélum fyrir landbúnað eða skógrækt, eftirvögnum þeirra og útskiptanlegum, dregnum tækjum ásamt kerfum 

þeirra, íhlutum og aðskildum tæknieiningum og um niðurfellingu á tilskipun 74/150/EBE)

EB-gerðarviðurkenningarnúmer íhlutar:  ..........................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................rýmkun (1)

1. Viðskiptaheiti eða vörumerki dráttarvélar  .........................................................................................................

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

2. Gerð dráttarvélar  ................................................................................................................................................

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

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

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

4. Ef við á, nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda  ....................................................................

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

5. Viðskiptaheiti eða vörumerki veltigrindar  .........................................................................................................

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

6. Rýmkun á EB-gerðarviðurkenningu íhlutar fyrir eftirtaldar gerðir veltigrinda  .................................................

7. Dráttarvél lögð fram til EB-gerðarviðurkenningar þann  ...................................................................................

8. Tækniþjónusta sem sér um eftirlit með samræmi EB-gerðarviðurkenninga  .....................................................

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

9. Dagsetning skýrslu sem þjónustan gefur út  .......................................................................................................

10. Númer skýrslu sem þjónustan gefur út  ..............................................................................................................

11. EB-gerðarviðurkenning með hliðsjón af styrkleika veltigrinda og festinga þeirra við dráttarvélina veitt/synjað 
um hana (2)  .........................................................................................................................................................

12. Rýmkun EB-gerðarviðurkenningar með hliðsjón af styrkleika veltigrinda og festinga þeirra við dráttarvélina 
veitt/synjað um hana (2)  .....................................................................................................................................

13. Staður  .................................................................................................................................................................

14. Dagsetning  .........................................................................................................................................................

15. Undirskrift  ..........................................................................................................................................................

(1)  Greinið frá, eftir atvikum, hvort um er að ræða fyrstu, aðra o.s.frv. rýmkun á upprunalegri EB-gerðarviðurkenningu íhlutar
(2)  Strikið yfir það sem ekki á við.

______
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X. VIÐAUKI

A-HLUTI

Niðurfelld tilskipun ásamt skrá yfir síðari breytingar hennar

(sem um getur í 13. gr.)

Tilskipun ráðsins 79/622/EBE
(Stjtíð. EB L 179, 17.7.1979, bls. 1)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 82/953/EBE
(Stjtíð. EB L 386, 31.12.1982, bls. 31)

Ákvæði h-liðar í Lið IX.A.15 í I. viðauka við 
aðildarlögin frá 1985
(Stjtíð. EB L 302, 15.11.1985, bls. 213)

Tilskipun ráðsins 87/354/EBE
(Stjtíð. EB L 192, 11.7.1987, bls. 43)

Einungis að því er varðar tilvísanir í tilskipun 79/662/EBE 
í 1. gr. og h-lið 9. liðar í viðaukanum

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 88/413/EBE
(Stjtíð. EB L 200, 26.7.1988, bls. 32)

Ákvæði liðar XI.C.II.4 í I. viðauka við aðildarlögin 
frá 1994
(Stjtíð. ESB C 241, 29.8.1994, bls. 206)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/40/EB
(Stjtíð. EB L 124, 18.5.1999, bls. 11)

Ákvæði liðar 1.A.29 í II. viðauka við aðildarlögin 
frá 2003
(Stjtíð. ESB L 236, 23.9.2003, bls. 61)

Tilskipun ráðsins 2006/96/EB
(Stjtíð. EB L 363, 20.12. 2006, bls. 81)

Einungis að því er varðar tilvísanir í tilskipun 79/622/EBE 
í 1. gr. og lið A.28 í viðaukanum
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B-HLUTI

Skrá yfir fresti til lögleiðingar í aðildarríkjunum

(sem um getur í 13. gr.)

Tilskipun Frestur til lögleiðingar

79/622/EBE 27. desember 1980

82/953/EBE 30. september 1983 (1)

87/354/EBE 31. desember 1987

88/413/EBE 30. september 1988 (2)

1999/40/EB 30. júní 2000 (3)

2006/96/EB 31. desember 2006

(1) Í samræmi við 2. gr. tilskipunar 82/953/EBE:
„1.   Frá og með 1. október 1983 er aðildarríkjunum:
– óheimilt að neita að veita gerðum dráttarvéla EBE-gerðarviðurkenningu eða neita að gefa út skjal sem um getur í síðasta 

undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/EBE eða að veita innlenda gerðarviðurkenningu, eða
– banna að dráttarvélar séu teknar í notkun,
ef veltigrind þessarar gerðar dráttarvélar eða dráttarvéla er í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar.
2.   Frá og með 1. október 1984 er aðildarríkjunum:
– óheimilt að gefa út skjal sem um getur í síðasta undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/EBE vegna gerðar dráttarvélar ef 

veltigrind hennar er ekki í samræmi við ákvæði þeirrar tilskipunar,
– heimilt að neita að veita innlenda gerðarviðurkenningu fyrir gerð dráttarvélar ef veltigrind er ekki í samræmi við ákvæði 

þessarar tilskipunar.
3.   Frá og með 1. október 1985 mega aðildarríkin banna að dráttarvél sé tekin í notkun ef veltigrind hennar er ekki í samræmi 

við ákvæði þessarar tilskipunar.
4.   Ákvæði 1. til 3. mgr. eru með fyrirvara um ákvæði tilskipunar 77/536/EBE.“

(2) Í samræmi við 2. gr. tilskipunar 88/413/EBE:
„1.   Frá 1. október 1988 er aðildarríkjunum:
– óheimilt að neita að veita  EBE-gerðarviðurkenningu fyrir gerðir dráttarvéla eða neita að gefa út skjal sem um getur í síðasta 

undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/EBE eða að veita innlenda gerðarviðurkenningu, eða
– banna að dráttarvélar séu teknar í notkun,
ef veltigrindur þessarar gerðar dráttarvélar eða dráttarvéla eru í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar.
2.   Frá 1. október 1989 er aðildarríkjunum:
– óheimilt að gefa út skjal sem um getur í síðasta undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/EBE vegna gerðar dráttarvélar ef 

veltigrindur hennar eru ekki í samræmi við ákvæði þeirrar tilskipunar,
– heimilt að neita að veita innlenda gerðarviðurkenningu fyrir gerð dráttarvélar ef veltigrind hennar er ekki í samræmi við ákvæði 

þessarar tilskipunar.“
(3) Í samræmi við 2. gr. tilskipunar 1999/40/EB:

„1.   Frá 1. júlí 2000 er aðildarríkjum óheimilt:
– að synja um EB-gerðarviðurkenningu, útgáfu skjalsins sem kveðið er á um í þriðja undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/

EBE eða innlenda gerðarviðurkenningu fyrir gerð dráttarvélar, eða
– að banna að dráttarvélar séu teknar í notkun,
ef dráttarvélarnar, sem um ræðir, eru í samræmi við kröfurnar í tilskipun 79/622/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun.
2.   Frá 1. janúar 2001:
– skulu aðildarríkin ekki lengur gefa út skjalið, sem kveðið er á um í þriðja undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/EBE, fyrir 

gerð dráttarvélar sem uppfyllir ekki kröfurnar í tilskipun 79/622/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun,
– er aðildarríkjunum heimilt að synja um landsbundna gerðarviðurkenningu fyrir gerð dráttarvélar sem er ekki í samræmi við 

kröfurnar í tilskipun 79/622/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun.“
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XI. VIÐAUKI

SAMSVÖRUNARTAFLA

Tilskipun 79/622/EBE Tilskipun 1999/40/EB Þessi tilskipun

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

1. mgr. 3. gr. 1. mgr. 4. gr.

2. mgr. 3. gr. Önnur og þriðja málsgrein 4. gr.

4. og 5. gr. 5. og 6. gr.

Fyrsti málsliður 6. gr. 1. mgr. 7. gr.

Annar málsliður 6. gr. 2. mgr. 7. gr.

2. gr. 8. gr.

8. gr. 9. gr.

Inngangsorð 9. gr. Inngangsorð 1. gr.

Fyrsti undirliður 9. gr. a-liður 1. gr.

Annar undirliður 9. gr. b-liður 1. gr.

Þriðji undirliður 9. gr. c-liður 1. gr.

Fjórði undirliður 9. gr. d-liður 1. gr.

10. og 11. gr. 10. og 11. gr.

1. mgr. 12. gr. —

2. mgr. 12. gr. 12. gr.

— 13. og 14. gr.

13. gr. 15. gr.

I. til IX. viðauki I. til IX. viðauki

— X. viðauki

— XI. viðauki




