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 TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/76/EB   2013/EES/4/58 

frá 13. júlí 2009 

 um hávaðamörk fyrir ökumenn dráttarvéla á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt (*) 

(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 77/311/EBE frá 29. mars 1977 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi hávaðamörk 
fyrir ökumenn landbúnaðardráttarvéla á hjólum (3) 
hefur nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum 
atriðum (4). Til glöggvunar og hagræðingar ber því að 
kerfisbinda tilskipunina. 

2) Í tilskipun 73/311/EBE, sem er ein sértilskipananna 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 Evrópuþingsins og 
ráðsins 2003/37/EB frá 26. maí 2003 um gerðarviður-
kenningu á dráttarvélum fyrir landbúnað eða skógrækt, 
eftirvögnum þeirra og útskiptanlegum, dregnum tækjum 
ásamt kerfum þeirra, íhlutum og aðskildum tækniein-
ingum (5), er mælt fyrir um tækniforskriftir varðandi 
hönnun og smíði dráttarvéla fyrir landbúnað eða skóg-
rækt að því er varðar hávaðamörk. 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

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 18. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2010 frá 11. júní 
2010 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 9. 

(1) OJ C 120, 16.5.2008, p. 15. 
(2) Opinion of the European Parliament of 19 February 2008 (not yet 

published in the Official Journal) and Council Decision of 25 June 2009. 
(3) OJ L 105, 28.4.1977, p. 1. 
(4) See Annex IV, Part A. 
(5) OJ L 171, 9.7.2003, p. 1. 

gerðir dráttarvéla. Af þessum sökum gilda ákvæðin, 
sem mælt er fyrir um í tilskipun 2003/37/EB að því er 
varðar dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt, eftir-
vagna þeirra og útskiptanleg, dregin tæki ásamt kerfum 
þeirra, íhlutum og aðskildum tæknieiningum, um þessa 
tilskipun. 

3) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar aðildar-
ríkjanna að því er varðar fresti þeirra til að lögleiða 
tilskipanirnar, sem tilgreindar eru í B-hluta IV. viðauka, 
í landslög og beita þeim. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Í þessari tilskipun er „dráttarvél“ (fyrir landbúnað eða 
skógrækt) vélknúið ökutæki, á hjólum eða beltum, sem hefur 
a.m.k. tvo ása og er notagildi þess aðallega fólgið í dráttar-
aflinu þar sem það er sérstaklega hannað til þess að draga, ýta, 
flytja eða knýja tiltekin verkfæri, vélar eða eftirvagna til 
notkunar í landbúnaði eða skógrækt. Heimilt er að útbúa það 
fyrir farm- og fólksflutninga. 

2. Tilskipun þessi gildir eingöngu um dráttarvélar sem 
skilgreindar eru í 1. mgr. og hafa loftfyllta hjólbarða, og há-
markshönnunarhraða á bilinu 6 til 40 km/klst. 

2. gr. 

1. Aðildarríkjum er óheimilt að synja um EB-gerðar-
viðurkenningu eða landsbundna gerðarviðurkenningu fyrir 
gerð dráttarvélar af ástæðum sem varða hávaðamörk fyrir öku-
menn ef þau eru innan eftirfarandi marka: 

– 90 dB (A) í samræmi við I. viðauka, 

      eða 

– 86 dB (A) í samræmi við II. viðauka. 

2. Að því er varðar ökutæki sem eru ekki í samræmi við 
kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun, skulu 
aðildarríkin, af ástæðum sem varða efnisatriði þessarar til-
skipunar: 

– hætta að gefa út EB-gerðarviðurkenningu, 

– hafa heimild til að synja um landsbundna gerðar-
viðurkenningu. 
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3. Að því er varðar ný ökutæki sem eru ekki í samræmi við 
kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun, skulu 
aðildarríkin, af ástæðum sem varða efnisatriði þessarar 
tilskipunar: 

– líta svo á að samræmisvottorð, sem fylgja nýjum 
ökutækjum í samræmi við ákvæði tilskipunar 2003/37/EB, 
gildi ekki lengur að því er varðar 1. mgr. 7. gr. þeirrar 
tilskipunar, 

– hafa heimild til að neita að ný ökutæki verði skráð, seld 
eða tekin í notkun. 

4. Aðildarríkjum er óheimilt að synja um að dráttarvél sé 
skráð eða banna sölu hennar, að hún sé tekin í notkun eða 
notuð af ástæðum sem varða hávaðamörk fyrir ökumenn ef 
þau eru innan eftirfarandi marka: 

– 90 dB (A) í samræmi við I. viðauka, 

      eða 

– 86 dB (A) í samræmi við II. viðauka. 

3. gr. 

Í þessari tilskipun er „stýrishús“ yfirbygging úr hörðum 
íhlutum, einnig gagnsæjum, sem umlykja ökumanninn 
algerlega og einangra hann frá umhverfinu og hægt er að hafa 
lokað að staðaldri á meðan tækið er í notkun. 

4. gr. 

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja 
að hvorki í söluumbúnaði né auglýsingum komi nokkuð fram 
sem gefur til kynna að dráttarvélarnar hafi eiginleika varðandi 
hávaðamörk fyrir ökumenn sem eru ekki fyrir hendi. 

5. gr. 

Samþykkja skal nauðsynlegar breytingar til að laga kröfurnar í 
I., II. og III. viðauka að tækniframförum í samræmi við 

málsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 20. gr. tilskipunar 
2003/37/EB. 

6. gr. 

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

7. gr. 

Tilskipun 77/311/EBE, eins og henni var breytt með 
gerðunum sem skráðar eru í A-hluta IV. viðauka, er felld úr 
gildi með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því 
er varðar fresti þeirra til lögleiða tilskipanirnar sem tilgreindar 
eru í B-hluta IV. viðauka í landslög og beita þeim. 

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

8. 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. 

9. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 13. júlí 2009. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

MÆLITÆKI, SKILYRÐI OG MÆLIAÐFERÐ 

1. MÆLIEINING OG MÆLITÆKI 

1.1.  Mælieining 

Mæla skal A-vegin hávaðamörk LA í dB, gefin upp sem dB(A). 

1.2.  Mælitæki 

Mæla skal hávaðamörk fyrir ökumenn með hljóðstigsmæli eins og lýst er í fyrstu prentun af útgáfu nr. 179/1965 
frá alþjóðaraftækninefndinni. 

Ef álestrar eru breytilegir er tekið meðaltal hámarksgilda. 

2. SKILYRÐI VIÐ MÆLINGU 

Mælingar skulu gerðar við eftirfarandi skilyrði: 

2.1.  dráttarvélin á að vera án hleðslu, þ.e. án aukabúnaðar, en með kælivökva, smurolíu, fullum eldsneytisgeymi, 
verkfærum og ökumanni. Ökumaður má ekki vera í óvenjulega þykkum fötum, með trefil eða höfuðfat. Enginn 
hlutur má vera í dráttarvélinni sem hugsanlega gæti breytt hávaðamörkunum, 

2.2.  loft er sett á hjólbarðana þar til þrýstingur er eins og dráttarvélarframleiðandinn mælir fyrir um, hreyfill, gírkassar 
og drifásar verða að hafa náð eðlilegum ganghita og ef kæliþekjur eru til staðar eru þær hafðar opnar meðan 
mælingar fara fram, 

2.3.  aukabúnaður sem gengur fyrir afli hreyfilsins eða er sjálfknúinn, s.s. rúðuþurrkur, hitablásari eða aflúttak, má ekki 
vera í gangi meðan mælingar fara fram ef líkur eru á að hann hafi áhrif á hávaðamörkin. Búnaður sem er yfirleitt í 
gangi á sama tíma og hreyfillinn gengur, s.s. kælivifta hreyfils, er hafður í gangi meðan mælingar fara fram, 

2.4.  prófunarsvæðið verður að vera á stað þar sem nægilega hljótt er og víðáttumikið. Það má t.d. vera opið svæði með 
50 m radíus með tiltölulega sléttu svæði í miðjunni með a.m.k. 20 m radíus eða vegarspotti með harðri braut með 
eins flötu og sléttu yfirborði og kostur er. Brautin verður að vera eins hrein og þurr og hægt er (þ.e. þar má ekki 
vera möl, laufblöð, snjór o.s.frv.). Brekkur og ójöfnur eru því aðeins leyfilegar að breytingar á hávaðamörkum sem 
þær framkalla séu innan leyfilegra vikmarka mælitækis, 

2.5.  yfirborð brautarinnar á að vera þannig að hávaði frá hjólbörðum verði ekki of mikill, 

2.6.  veðrið á að vera gott og þurrt og hægur eða enginn vindur. 

Mörk á umhverfishávaða sem orsakast af vindi eða öðru verða að vera minnst 10 dB(A) fyrir neðan hávaðamörk 
dráttarvélar, 

2.7.  ef ökutæki er notað við mælingarnar verður að draga það eða aka því nægilega langt frá dráttarvélinni til að forðast 
truflanir. Meðan mælingar standa yfir má enginn hlutur sem truflar mælingarnar eða fletir sem endurvarpa hljóði 
vera innan 20 m hvorum megin prófunarbrautar og ekki innan 20 m fyrir framan eða aftan dráttarvélina. Þessu 
skilyrði telst vera fullnægt ef breytt hávaðamörk sem af þessu stafa eru innan leyfilegra vikmarka. Að öðrum kosti 
verður að hætta mælingum meðan truflunin varir, 

2.8.  allar mælingar í tilteknum flokki verða að fara fram á sömu braut. 

3. MÆLIAÐFERÐ 

3.1.  Hljóðneminn er hafður til hliðar við miðjuplan sætisins, í 250 mm fjarlægð frá þeirri hlið þar sem hávaðamörkin 
eru hærri. 

Hljóðhimna hljóðnemans er látin snúa fram og miðja hljóðnemans skal vera 790 mm fyrir ofan og 150 mm fyrir 
framan viðmiðunarpunkt sætis eins og lýst er í III. viðauka. Koma skal í veg fyrir að hljóðnemar titri of mikið. 
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3.2.  Efstu hávaðamörk í dB (A) skulu ákvörðuð með eftirfarandi hætti: 

3.2.1.  öll op (þ.e. dyr, gluggar) á dráttarvélum með raðsmíðaðri yfirbyggingu eru höfð lokuð í fyrstu umferð mælinga. 

3.2.1.1. Í annarri umferð eru þau höfð opin, að því tilskildu að slíkt skapi ekki umferðarhættu, en opnanlegar framrúður eru 
lokaðar, 

3.2.2.  hávaði er mældur með því að stilla hljóðstigsmæli á „hægt“ við álag er framkallar hámarkshávaða og dráttarvélin 
höfð í þeim gír sem gefur hraða áfram sem er næst því að vera 7,5 km/klst. 

Eldsneytisgjöf er höfð fullopin. Byrjað er án álags, síðan er álagið aukið þar til efstu hávaðamörk finnast. Á eftir 
hverri álagsaukningu þarf að líða nægilega langur tími fram að næstu mælingu eða þar til hávaðinn er orðinn jafn 
og stöðugur, 

3.2.3.  hávaði er mældur með því að stilla hljóðstigsmæli á „hægt“ við álag er framkallar hámarkshávaða í hvaða gír sem 
er, nema þeim sem um getur í lið 3.2.2., sem hefur skráð hávaðamörk minnst 1 dB (A) ofar skráðum mörkum í 
gírnum sem vísað er til í lið 3.2.2. 

Eldsneytisgjöf er höfð fullopin. Byrjað er án álags, síðan er álagið aukið þar til efstu hávaðamörk finnast. Á eftir 
hverri álagsaukningu þarf að líða nægilega langur tími fram að næstu mælingu eða þar til hávaðinn er orðinn jafn 
og stöðugur, 

3.2.4.  hávaðinn er mældur á hámarkshönnunarhraða dráttarvélarinnar án hleðslu, 

3.3.  Prófunarskýrslan skal ná til hávaðamælinga sem gerðar eru við eftirtalin skilyrði: 

3.3.1.  í gír sem gefur hraða áfram sem er næst því að vera 7,5 km/klst., 

3.3.2.  í hvaða gír sem er, ef skilyrðunum sem lýst er í lið 3.2.3 er fullnægt, 

3.3.3.  á hámarkshönnunarhraða. 

4. MATSVIÐMIÐANIR 

Mælingarnar  sem lýst er í liðum  3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.4  mega ekki fara yfir þau mörk sem mælt er fyrir um í  
2. gr. 
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II. VIÐAUKI 

MÆLITÆKI, SKILYRÐI OG MÆLIAÐFERÐ 

1. MÆLIEINING OG MÆLITÆKI 

1.1.  Mælieining 

Mæla skal A-vegin hávaðamörk LA í dB, gefin upp sem dB(A). 

1.2.  Mælitæki 

Mæla skal hávaðamörk fyrir ökumenn með hljóðstigsmæli eins og lýst er í fyrstu prentun af útgáfu nr. 179/1965 
frá alþjóðaraftækninefndinni. 

Ef álestrar eru breytilegir er tekið meðaltal hámarksgilda. 

2. SKILYRÐI VIÐ MÆLINGU 

Mælingar skulu gerðar við eftirfarandi skilyrði: 

2.1.  dráttarvélin á að vera án hleðslu, þ.e. án aukabúnaðar, en með kælivökva, smurolíu, fullum eldsneytisgeymi, 
verkfærum og ökumanni. Ökumaður má ekki vera í óvenjulega þykkum fötum, með trefil eða höfuðfat. Enginn 
hlutur má vera í dráttarvélinni sem hugsanlega gæti breytt hávaðamörkunum, 

2.2.  loft er sett á hjólbarðana þar til þrýstingur er eins og dráttarvélarframleiðandinn mælir fyrir um, hreyfill, gírar og 
drifásar verða að vera á eðlilegum ganghita og ef kæligrindur eru á hreyflinum eru þær hafðar opnar meðan 
mælingar fara fram, 

2.3.  aukabúnaður sem gengur fyrir afli hreyfilsins eða er sjálfknúinn, s.s. rúðuþurrkur, hitablásari eða aflúttak, má ekki 
vera í gangi meðan mælingar fara fram ef líkur eru á að hann hafi áhrif á hávaðamörkin. Búnaður sem er yfirleitt í 
gangi á sama tíma og hreyfillinn gengur, s.s. kælivifta hreyfils, er hafður í gangi meðan mælingar fara fram, 

2.4.  prófunarsvæðið verður að vera á stað þar sem nægilega hljótt er og víðáttumikið: Það má t.d. vera opið svæði með 
50 m radíus með tiltölulega sléttu svæði í miðjunni með a.m.k. 20 m radíus eða vegarspotti með harðri braut með 
eins flötu og sléttu yfirborði og kostur er. Brautin verður að vera eins hrein og þurr og hægt er (þ.e. þar má ekki 
vera möl, laufblöð, snjór o.s.frv.). Brekkur og ójöfnur eru því aðeins leyfilegar að breytingar á hávaðamörkum sem 
þær framkalla séu innan leyfilegra vikmarka mælitækis, 

2.5.  yfirborð brautarinnar á að vera þannig að hávaði frá hjólbörðum verði ekki of mikill, 

2.6.  veðrið á að vera gott og þurrt og hægur eða enginn vindur. 

Mörk á umhverfishávaða sem orsakast af vindi eða öðru verða að vera minnst 10 dB(A) fyrir neðan hávaðamörk 
dráttarvélar, 

2.7.  ef ökutæki er notað við mælingarnar verður að draga það eða aka því nægilega langt frá dráttarvélinni til að forðast 
truflanir. Meðan mælingar standa yfir má enginn hlutur sem truflar mælingarnar eða fletir sem endurvarpa hljóði 
vera innan 20 m hvorum megin prófunarbrautar og ekki innan 20 m fyrir framan eða aftan dráttarvélina. Þessu 
skilyrði telst vera fullnægt ef breytt hávaðamörk sem af þessu stafa eru innan leyfilegra vikmarka. Að öðrum kosti 
verður að hætta mælingum meðan truflunin varir, 

2.8.  allar mælingar í tilteknum flokki verða að fara fram á sömu braut. 

3. MÆLIAÐFERÐ 

3.1.  Hljóðneminn er hafður til hliðar við miðjuplan sætisins, í 250 mm fjarlægð frá þeirri hlið þar sem hávaðamörkin 
eru hærri. 

Hljóðhimna hljóðnemans er látin snúa fram og miðja hljóðnemans skal vera 790 mm fyrir ofan og 150 mm fyrir 
framan viðmiðunarpunkt sætis eins og lýst er í III. viðauka. Koma skal í veg fyrir að hljóðnemar titri of mikið. 
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3.2.  Hávaðamörk skulu ákvörðuð með eftirfarandi hætti: 

3.2.1.  dráttarvélin verður að fara eftir brautinni á sama prófunarhraða minnst þrisvar sinnum í minnst tíu 
sekúndur, 

3.2.2.  öll op (þ.e. dyr, gluggar) á dráttarvélum með raðsmíðaðri yfirbyggingu eru höfð lokuð í fyrstu umferð 
mælinga. 

3.2.2.1.  Í annarri umferð eru þau höfð opin, að því tilskildu að slíkt skapi ekki umferðarhættu, en opnanlegar 
framrúður eru hafðar lokaðar, 

3.2.3.  hávaði er mældur á hámarkssnúningshraða með því að stilla hljóðstigsmæli á „hægt“, og dráttarvélin 
höfð í þeim gír sem gefur hraða áfram sem er næst því að vera 7,5 km/klst. Dráttarvélin verður að 
vera án hleðslu meðan mælingar standa yfir. 

4. MATSVIÐMIÐANIR 

Mælingarnar  sem lýst er í liðum  3.2.2 og 3.2.3  mega ekki fara yfir  þau mörk sem mælt er fyrir um í 
2. gr. 
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III. VIÐAUKI 

VIÐMIÐUNARPUNKTUR SÆTIS ÁKVARÐAÐUR 

1. SKILGREINING 

1.1.  Viðmiðunarpunktur sætis (S) skal vera punkturinn í miðju lengdarplani sætisins þar sem snertiflötur neðri hluta 
bakstoðar og lárétt plan skerast. Þetta lárétta plan sker burðarflöt sætisins að neðanverðu 150 mm fyrir framan 
viðmiðunarpunkt þess. 

2. VIÐMIÐUNARPUNKTUR SÆTIS ÁKVARÐAÐUR 

2.1.  Viðmiðunarpunkturinn skal ákvarðaður með búnaði, sbr. myndir 1 og 2 í viðbæti við þennan viðauka, er gerir 
kleift að líkja eftir því að ökumaður sitji í sætinu. 

2.2.  Sætið á að vera í miðstillingu lóðréttu stillingarinnar, sem er óháð láréttu stillingunni. Til að ákvarða staðsetningu 
hljóðnemans sem vísað er til í 3. lið I. og II. viðauka verður sætið að vera við eða eins nálægt miðstillingu lárétta 
stillisviðsins og kostur er. 

3. LÝSING Á BÚNAÐINUM 

3.1.  Búnaðurinn sem um getur í lið 2.1 skal vera sætisplata og tvær bakplötur. 

3.2.  Neðri bakplatan skal vera með samskeytum í mjaðmarhæð (A) og lendarhæð (B), og er hæð samskeyta (B) 
stillanleg (sjá mynd 2). 

4. UPPSETNING BÚNAÐARINS 

Búnaðurinn skal settur upp á eftirfarandi hátt: 

4.1.  búnaðurinn er settur á sætið, 

4.2.  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, 

4.3.  ef ekki er mögulegt að ákvarða ákveðinn snertiflöt við neðri hluta bakstoðar verður að þrýsta neðri bakplötunni 
sem er í lóðréttri stöðu léttilega að bakstoðinni, 

4.4.  þegar fjöðrunarbúnaður í sæti lagar sig eftir þyngd ökumanns skal stilla fjöðrunina þannig að sætið sé mitt á milli 
tveggja ystu punkta. 
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Viðbætir 

 
 

(Mál í mm) 

Mynd 1 

Búnaður til að ákvarða viðmiðunarpunkt sætis 
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(Mál í mm) 

Mynd 2 

Aðferð til að ákvarða viðmiðunarpunkt sætis 
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IV. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með skrá yfir síðari breytingar hennar 

(sem um getur í 7. gr.) 

Tilskipun ráðsins 77/311/EBE  

(Stjtíð. EB L 105, 28.4.1977, bls. 1).  

Tilskipun ráðsins 82/890/EBE Eingöngu tilvísanir í 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 77/311/EBE 

(Stjtíð. EB L 378, 31.12.1982, bls. 45).  

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/54/EB Eingöngu tilvísanir í fyrsta undirlið 1. gr. tilskipunar 77/311/EBE 

(Stjtíð. EB L 277, 10.10.1997, bls. 24).  

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/627/EB  

(Stjtíð. EB L 282, 1.11.1996, bls. 72).  

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/63/EB  

(Stjtíð. EB L 22, 27.1.2000, bls. 66).  

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/26/EB Einungis 2. gr. og II. viðauki 

(Stjtíð. ESB L 65, 7.3.2006, bls. 22).  

 

B-HLUTI 

Skrá yfir fresti til lögleiðingar og beitingar í aðildarríkjunum 

(sem um getur í 7. gr.) 

Gerð Frestur til lögleiðingar Gildistökudagur 

77/311/EBE 1. október 1978 — 

82/890/EBE 22. júní 1984 — 

97/54/EB 22. september 1998 23. september 1998 

96/627/EB 29. september 1999 — 

2006/63/EB 30. september 2001 — 

2006/26/EB 31. desember 2006  — 

(1) Í samræmi við 5. gr. tilskipunar 2006/26/EB: 
„1. Að því er varðar ökutæki sem eru í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipunum 74/151/EBE, 78/933/EBE, 77/311/EBE 
og 89/173/EBE, eins og þeim var breytt með þessari tilskipun, skulu aðildarríkin ekki, frá og með 1. janúar 2007, af ástæðum sem varða 
efnisatriði hlutaðeigandi tilskipunar: 
a)  synja um EB-gerðarviðurkenningu eða veitingu innlendrar gerðarviðurkenningar, 
b)  banna að téð ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun. 
2. Að því er varðar ökutæki sem eru ekki í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipunum 74/151/EBE, 78/933/EBE, 
77/311/EBE og 89/173/EBE, eins og þeim var breytt með þessari tilskipun, skulu aðildarríkin, frá og með 1. júlí 2007, af ástæðum sem 
varða efnisatriði hlutaðeigandi tilskipunar: 
a)  hætta að veita EB-gerðarviðurkenningu, 
b)  hafa heimild til að synja um innlenda gerðarviðurkenningu. 
3. Að því er varðar ökutæki sem eru ekki í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipunum 74/151/EBE, 78/933/EBE, 
77/311/EBE og 89/173/EBE, eins og þeim var breytt með þessari tilskipun, skulu aðildarríkin, frá og með 1. júlí 2009, af ástæðum sem 
varða efnisatriði hlutaðeigandi tilskipunar: 
a)  líta svo á að samræmisvottorð, sem fylgja nýjum ökutækjum í samræmi við ákvæði tilskipunar 2003/37/EB, gildi ekki lengur að því er 

varðar 1. mgr. 7. gr., 
b) hafa heimild til að neita að ný ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun. 
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V. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Tilskipun 77/311/EBE Tilskipun 2006/26/EB Þessi tilskipun 

1. gr.   1. gr.  

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 2. gr.  1. og 4. mgr. 2. gr.  

Önnur undirgrein 1. mgr. 2. gr.   —  

2. mgr. 2. gr.   —  

 2. mgr. 5. gr.  2. mgr. 2. gr.  

 3. mgr. 5. gr.  3. mgr. 2. gr.  

3., 4. og 5. gr.   3., 4. og 5. gr.  

1. mgr. 6. gr.   —  

2. mgr. 6. gr.   6. gr.  

  7. gr.  

  8. gr.  

7. gr.   9. gr.  

I. viðauki   I. viðauki  

II. viðauki   II. viðauki  

III. viðauki   III. viðauki  

—   IV. viðauki  

—   V. viðauki 
 


