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 TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/80/EB   2013/EES/4/55 

frá 13. júlí 2009 

um merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar á vélknúnum ökutækjum sem eru á 
 tveimur eða þremur hjólum (*) 

(Kerfisbundin útgáfa) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

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

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 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 93/29/EBE frá 14. júní 1993 um 
merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar á 
vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur 
hjólum (3) hefur verið breytt í veigamiklum atriðum (4). 
Til glöggvunar og hagræðingar ber því að kerfisbinda 
tilskipunina. 

2) Í tilskipun 93/29/EBE, sem er ein sértilskipananna sem 
fjalla um EB-gerðarviðurkenningarkerfið sem kveðið er 
á um í tilskipun ráðsins 92/61/EBE frá 30. júní 1992 um 
gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum á 
tveimur eða þremur hjólum en henni var skipt út með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/24/EB frá 18. 
mars 2002 um gerðarviðurkenningu á vélknúnum öku-
tækjum á tveimur eða þremur hjólum (5), er mælt fyrir 
um tækniforskriftir varðandi hönnun og smíði vélknú-
inna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum að 
því er varðar merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkja-
búnaðar. Þessar tækniforskriftir varða samræmingu laga 
aðildarríkjanna til að gera kleift að EB-gerðarviður-
kenningaraðferðin, sem kveðið er á um í tilskipun 
2002/24/EB, eigi við um allar gerðir ökutækja. Af því 
leiðir að ákvæðin, sem mælt er fyrir um í tilskipun 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 202, 4.8.2009, bls. 16. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2010 frá 11. júní 
2010 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 7 

(1) Stjtíð. ESB L 325, 30.12.2006, bls. 28. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 19. júní 2007 (Stjtíð. ESB C 146 E, 12.6.2008, bls. 

72) og ákvörðun ráðsins frá 7. júlí 2009. 
(3) Stjtíð. EB L 188, 29.7.1993, bls. 1. 
(4) Sjá A-hluta III. viðauka. 
(5) Stjtíð. EB L 124, 9.5.2002, bls. 1. 

2002/24/EB, sem varða kerfi, íhluti og aðskildar tækni-
einingar í ökutækjum, eiga við um þessa tilskipun. 

3) Í því skyni að auðvelda aðgang að mörkuðum landa sem 
ekki eru innan Bandalagsins skulu kröfur þessarar til-
skipunar og þeirra sem koma fram í reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 60  jafn-
gildar. 

4) 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 III. viðauka í 
landslög og beita þeim. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun þessi gildir um merkingu stjórnrofa, gaumljósa og 
merkjabúnaðar allra ökutækja sem um getur í 1. gr. tilskipunar 
2002/24/EB. 

2. gr. 

Aðferðin við að veita EB-gerðarviðurkenningu íhlutar að því 
er varðar merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar 
fyrir gerð vélknúins ökutækis sem er á tveimur eða þremur 
hjólum og skilyrðin fyrir frjálsum flutningi slíkra ökutækja 
skulu vera eins og mælt er fyrir um í II. og III. kafla til-
skipunar 2002/24/EB. 

3. gr. 

1. Í samræmi við ákvæði 11. gr. tilskipunar 2002/24/EB er 
jafngildi krafna sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun og 
þeirra krafna sem mælt er fyrir um í reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 60 (6) hér með 
viðurkennt. 

2. Yfirvöld í aðildarríkjunum sem veita EB-gerðarviður-
kenningu íhlutar skulu samþykkja viðurkenningar sem veittar 
eru í samræmi við kröfur reglugerðar efnahagsnefndar Sam-
einuðu þjóðanna fyrir Evrópu, sem um getur í 1. mgr., svo og 
gerðarviðurkenningarmerki íhlutar, sem valkost við samsvar-
andi viðurkenningar sem veittar eru í samræmi við kröfur 
þessarar tilskipunar. 

 ________________  

(6) E/ECE/TRANS/505 — 59. viðbót 
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4. gr. 

Heimilt er að breyta þessari tilskipun í samræmi við málsmeð-
ferðina sem um getur í 2. mgr. 18. gr. tilskipunar 2002/24/EB 
í því skyni að: 

a)  taka tillit til breytinga á reglugerð efnahagsnefndar Sam-
einuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem um getur í 3. gr., 

b)  aðlaga I. og II. viðauka að tækniframförum. 

5. gr. 

1. Aðildarríkjum er óheimilt, af ástæðum er varða merkingu 
stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar: 

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

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

ef merking stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar uppfyllir 
kröfurnar í þessari tilskipun. 

2. Aðildarríkin skulu synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir 
nýja gerð vélknúins ökutækis, sem er á tveimur eða þremur 
hjólum, af ástæðum sem varða merkingu stjórnrofa, gaumljósa 
og merkjabúnaðar, ef kröfunum í þessari tilskipun er ekki 
fullnægt. 

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

6. gr. 

Tilskipun 93/29/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipuninni sem er tilgreind í A-hluta III. viðauka, er felld úr 
gildi með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því 
er varðar fresti þeirra til að lögleiða tilskipanirnar, sem eru 
tilgreindar í B-hluta III. 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 sam-
svörunartöflunni í IV. viðauka. 

7. gr. 

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

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

8. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 13. júlí 2009. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

KRÖFUR VARÐANDI EB-GERÐARVIÐURKENNINGU ÍHLUTAR FYRIR ÖKUTÆKI SEM ERU Á TVEIMUR 
EÐA ÞREMUR HJÓLUM MEÐ TILLITI TIL MERKINGAR STJÓRNROFA, GAUMLJÓSA OG 

MERKJABÚNAÐAR 

1.  SKILGREININGAR 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1.1. „stjórnrofi“: sá hluti eða íhluti ökutækis sem ökumaður notar og veldur breytingu á ástandi eða starfsemi ökutækisins 
eða hluta þess, 

1.2. „gaumljós“: merki sem sýnir hvenær búnaður er gangsettur, að hann sé virkur, óeðlilegt ástand eða bilun búnaðar eða 
að búnaður virki ekki, 

1.3. „merkjabúnaður“: búnaður sem gefur upplýsingar um rétta starfsemi eða ástand kerfis eða hluta af kerfi eins og stöðu 
vökva. 

1.4. „tákn“: útlínuteikning sem auðkennir stjórnrofa, gaumljós eða merkjabúnað. 

2.  KRÖFUR 

2.1. Merkingar 

Þegar stjórnrofar, gaumljós og merkjabúnaður sem um getur í lið 2.1.5 eru sett á ökutæki skulu þau merkt í samræmi 
við eftirfarandi kröfur. 

2.1.1.  Táknin skulu vera skýrt aðgreind frá bakgrunninum. 

2.1.2.  Táknin skulu vera staðsett á stjórnrofanum eða stjórnrofa gaumljóssins til auðkenningar eða mjög nálægt honum. Ef 
það er ekki mögulegt skal tengja táknið og stjórnrofann, eða gaumljósið, með samfelldu striki sem er eins stutt og 
mögulegt er. 

2.1.3.  Háljósker skulu sýnd með samsíða láréttum ljósgeislum og lágljósker með samsíða ljósgeislum sem vísa niður. 

2.1.4.  Eftirfarandi litir hafa þessa merkingu þegar þeir eru notaðir sem gaumljós: 

— rauður : hætta, 

— gulur : varúð, 

— grænn : í lagi. 

Blár er eingöngu fyrir gaumljós háljóskera. 
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2.1.5.  Merking og auðkenning tákna 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 

 

Stjórnrofi fyrir aðalljósker — Háljósker 

Litur gaumljóss: blár. 

 

 

 

 

 

Mynd 2 

 

Stjórnrofi fyrir aðalljósker — Lágljósker 

Litur gaumljóss: grænn 

 

 

 

 

 

Mynd 3 

 

Stefnuljós 

Athugasemd: ef gaumljós fyrir vinstra og hægra 
stefnuljós eru aðskilin er einnig heimilt að nota 

örvarnar tvær, hvora í sínu lagi. 

Litur gaumljóss: grænn 
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Mynd 4 

 

Viðvörunarbúnaður 

Tveir möguleikar: 

– auðkennandi tákn staðsett hlið við hlið 

Litur gaumljóss: rauður 

eða 

– Virkni stefnuljósa samtímis (báðar örvar á 
mynd 3). 

 

 

  

 

 

Mynd 5 

 

Handvirkt innsog 

Litur gaumljóss: gulur. 

 

 

 

 

 

Mynd 6 

 

Hljóðmerkjabúnaður 
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Mynd 7 

 

Eldsneytisstaða 

Litur gaumljóss: gulur. 

 

 

 

 

 

Mynd 8 

 

Hitastig á kælivökva hreyfils 

Litur gaumljóss: rauður. 

 

 

 

 

 

Mynd 9 

 

Hleðsla rafgeymis 

Litur gaumljóss: rauður. 
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Mynd 10 

 

Smurolía 

Litur gaumljóss: rauður. 

 

 

 

 

 

Mynd 11 

 

Þokuljós að framan (3) 

Litur gaumljóss: grænn. 

 

 

 

 

 

Mynd 12 

 

Þokuljós að aftan (3) 

Litur gaumljóss: gulur. 
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Mynd 13 

 

Stjórnrofi fyrir ræsingu eða stöðvun hreyfils í 
stöðunni „ekki í notkun“  

 

 

 

 

 

Mynd 14 

 

Stjórnrofi fyrir ræsingu eða stöðvun hreyfils í 
stöðunni „í notkun“  

 

 

 

 

 

 

Mynd 15 

 

Ljósarofi 

Litur gaumljóss: grænn 
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Mynd 16 

 

Stöðu(hliðar)ljósker 

Athugasemd. ef stjórnrofinn er ekki aðskilinn má 
auðkenna hann með tákninu sem er sýnt á mynd 15. 

Litur gaumljóss: grænn 

 

 

 

 

 

Mynd 17 

 

Merkjabúnaður fyrir „gírkassa í hlutlausum“ 

Litur gaumljóss: grænn 

 

 

 

 

 

Mynd 18 

 

Rafræsir 

 

 

 

 

Athugasemdir: 
1)  Heimilt er að svæðið innan rammans sé litað. 
2)  Í stað dökka hluta táknsins má vera skuggamynd af því; hvíti hlutinn á þessari skýringamynd getur því verið alveg dökkur. 
3)  Ef einn stjórnrofi er notaður fyrir þokuljós að framan og aftan skal nota táknið fyrir „þokuljós að framan“. 
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Viðbætir 

Gerð grunnfyrirmynda að táknunum sem um getur í lið 2.1.5 

 

Mynd 1 

Grunnfyrirmynd 

 

Grunnfyrirmyndin samanstendur af: 

1.  grunnferningi með 50 mm hliðar; þessi stærð er jöfn nafnstærðinni „a“ í frumgerðinni, 

2.  grunnhring sem er 56 mm í þvermál og hefur um það bil sama flatarmál og grunnferningurinn (1), 

3.  öðrum hring sem er 50 mm í þvermál og er dreginn innan í grunnferningnum (1), 

4.  öðrum ferningi þar sem hornin snerta grunnhringinn (2) og hliðarnar eru samsíða hliðum grunnferningsins (1), 

5. og 6.  tveimur ferhyrningum með sama flatarmál og grunnferningurinn (1); þeir liggja hornrétt hvor á annan og skera 
andstæðar hliðar grunnferningsins samhverft, 

7.  þriðja ferningnum með hliðar sem ganga í gegnum skurðpunkta grunnferningsins (1) og grunnhringsins (2) og 
mynda 45° horn við lárétt plan og gefur þannig stærstu láréttu og lóðréttu mál í grunnmynstrinu, 

8.  óreglulegum átthyrningi sem myndaður er úr línum sem mynda 30° horn við hliðar ferningsins (7). 

Grunnfyrirmyndin er lögð á hnitakerfi með lægri hliðina 12,5 mm og fellur saman við grunnferninginn (1). 
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II. VIÐAUKI 

1. viðbætir 

Upplýsingaskjal varðandi merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar á gerð vélknúinna ökutækja sem eru á 
tveimur eða þremur hjólum 

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

Raðnúmer (sem umsækjandi tilgreinir): 

Með umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar að því er varðar merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar á gerð 
vélknúins ökutækis sem er á tveimur eða þremur hjólum skulu fylgja upplýsingarnar sem um getur í eftirfarandi liðum A-
þáttar 1. hluta II. viðauka við tilskipun ráðsins 2002/24/EB: 

– 0.1, 

– 0.2, 

– 0.4 til 0.6, 

– 9.2.1. 

 

  

2. viðbætir 

Heiti yfirvalds 

 

EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhlutar varðandi merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar á gerð 
vélknúins ökutækis sem er á tveimur eða þremur hjólum 

FYRIRMYND 

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

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

1.  Tegund ökutækis:  ...............................................................................................................................................................  

2.  Gerð ökutækis og allar útfærslur og afbrigði:  ....................................................................................................................  

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

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

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

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

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

7.  Staður:  .................................................................................................................................................................................  

8.  Dagsetning:  .........................................................................................................................................................................  

9.  Undirskrift:  .........................................................................................................................................................................  

 

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

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með breytingum 

(sem um getur í 6. gr.) 

Tilskipun ráðsins 93/29/EBE (Stjtíð. EB L 188, 29.7.1993, bls. 1) 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/74/EB (Stjtíð. EB L 300, 29.11.2000, bls. 24) 

 

B-HLUTI 

Skrá yfir fresti til lögleiðingar og beitingar í aðildarríkjum 

(sem um getur í 6. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar Gildistökudagur 

93/29/EBE 14. desember 1994 14. júní 1995 (*) 

2000/74/EB 31. desember 2001 1. janúar 2002 (**) 

 

(*) Í samræmi við þriðja undirlið 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 93/29/EBE: 
„Frá þeim degi sem um getur í fyrstu undirgrein mega aðildarríkin ekki, af ástæðum er varða merkingu stjórnrofa, 
gaumljósa og merkjabúnaðar, banna að ökutæki sem eru í samræmi við þessa tilskipun séu tekin í notkun í fyrsta sinn.“ 
Fyrrnefnd dagsetning er 14. desember 1994, sjá fyrsta undirlið 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 93/29/EBE. 

(**) Í samræmi við 2. gr. tilskipunar 2000/74/EB: 
„1. Frá og með 1. janúar 2002 er aðildarríkjum óheimilt, af ástæðum er varða merkingu stjórnrofa, gaumljósa og 
merkjabúnaðar: 
– að synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum, eða 
– að banna að ökutæki, sem eru á tveimur eða þremur hjólum, verði skráð, seld eða tekin í notkun, 
ef merking stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar er í samræmi við kröfur tilskipunar 93/29/EBE eins og henni er 
breytt með þessari tilskipun. 
2. Frá og með 1. júlí 2002 skulu aðildarríkin synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir nýja gerð vélknúins ökutækis, sem 
er á tveimur eða þremur hjólum, af ástæðum er varða merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar ef kröfunum í 
tilskipun 93/29/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun, er ekki fullnægt.“ 
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IV. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

Tilskipun 93/29/EBE Tilskipun 2000/74/EB Þessi tilskipun 

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

Fyrsta málsgrein 3. gr.  1. mgr. 3. gr 

Önnur málsgrein 3. gr.  2. mgr. 3. gr 

Inngangsorð 4. gr.  Inngangsorð 4. gr. 

Fyrsti undirliður 4. gr.  a-liður 4. gr. 

Annar undirliður 4. gr.  b-liður 4. gr. 

1. mgr. 5. gr  — 

 1. mgr. 2. gr 1. mgr. 5. gr 

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

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

—  6. og 7. gr. 

6. gr.  8. gr. 

I. og II. viðauki  I. og II. viðauki 

—  III. viðauki 

—  IV. viðauki 
 

 


