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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/139/EB

frá 25. nóvember 2009

varðandi lögboðnar áletranir 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 
Evrópubandalaganna (1),

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilskipun ráðsins 93/34/EBE frá 14. júní 1993 varðandi 
lögboðnar áletranir á vélknúnum ökutækjum sem 
eru á tveimur eða þremur hjólum (3) hefur nokkrum 
sinnum verið breytt í veigamiklum atriðum (4). Fyrir 
skýrleika sakir og til hagræðingar ber því að kerfisbinda 
tilskipunina.

2) Í tilskipun 93/34/EBE, sem er ein sértilskipananna sem 
fjalla um EB-gerðarviðurkenningarkerfið sem kveðið 
er á um í tilskipun ráðsins 92/61/EBE frá 30. júní 1992 
um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum á 
tveimur eða þremur hjólum en henni var skipt út með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/24/EB frá 
18. mars 2002 um gerðarviðurkenningu á vélknúnum 
ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum (5), er mælt 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 322, 9.12.2009, bls. 3. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 66/2011 frá 1. júlí 
2011 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, bls. 26.

(1) Stjtíð. ESB C 77, 31.3.2009, bls. 41.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 18. nóvember 2008 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 10. nóvember 2009.
(3) Stjtíð. EB L 188, 29.7.1993, bls. 38.
(4) Sjá A-hluta II. viðauka.
(5) Stjtíð. EB L 124, 9.5.2002, bls. 1.

fyrir um tækniforskriftir varðandi hönnun og smíði 
vélknúinna ökutækja á tveimur eða þremur hjólum að því 
er varðar lögboðna áletrun þeirra. Þessar tækniforskriftir 
varða samræmingu laga aðildarríkjanna til að gera kleift 
að EB-gerðarviðurkenningaraðferðin, sem kveðið er 
á um í tilskipun 2002/24/EB, eigi við um allar gerðir 
ökutækja. Af því leiðir að ákvæðin, sem mælt er fyrir um í 
tilskipun 2002/24/EB, sem varða kerfi, íhluti og aðskildar 
tæknieiningar í ökutækjum, eiga við um þessa tilskipun.

3) Að því er varðar lögboðnar áletranir sem eiga við um 
vélknúin ökutæki á tveimur eða þremur hjólum, kemur 
þessi tilskipun ekki í veg fyrir að tiltekin aðildarríki 
viðhaldi, án mismununar, sértækum, lögboðnum 
ákvæðum við beitingu umferðarregla, að því tilskildu að 
slíkar sértækar kröfur varði notkun þessara ökutækja og 
feli ekki í sér breytingar á smíði þeirra sem eru líklegar til 
að hindra gerðarviðurkenningu Bandalagsins á þeirri gerð 
ökutækja.

4) Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna að því er varðar fresti til lögleiðingar og 
beitingar tilskipananna sem eru tilgreindar í B-hluta II. 
viðauka,

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun þessi gildir um lögboðnar áletranir á öllum gerðum 
ökutækja sem um getur í 1. gr. tilskipunar 2002/24/EB.

2. gr.

Aðferðin við að veita EB-gerðarviðurkenningu íhluta varðandi 
lögboðnar áletranir á vélknúnum ökutækjagerðum sem 
eru á tveimur eða þremur hjólum og skilyrði fyrir frjálsum 
flutningum slíkra ökutækja skulu vera eins og mælt er fyrir um 
í II. og III. kafla tilskipunar 2002/24/EB.

2011/EES/55/26
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3. gr.

Þær breytingar sem nauðsynlegar eru til þess að laga kröfur 
I. viðauka að tækniframförum skal samþykkja í samræmi við 
þá málsmeðferð sem um getur í 2. mgr. 18. gr. tilskipunar 
2002/24/EB.

4. gr.

1.  Að því er varðar ökutæki sem eru á tveimur eða þremur 
hjólum og uppfylla ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun, skulu aðildarríkin, af ástæðum er varða lögboðnar 
áletranir, ekki synja um EB-gerðarviðurkenningu eða banna að 
téð ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun.

2.  Að því er varðar nýjar gerðir ökutækja sem eru á tveimur 
eða þremur hjólum og uppfylla ekki ákvæðin sem mælt er 
fyrir um í þessari tilskipun skulu aðildarríkin synja téðum 
ökutækjum um veitingu EB-gerðarviðurkenningar af ástæðum 
sem varða lögboðnar áletranir.

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

5. gr.

Tilskipun 93/34/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipununum sem tilgreindar eru í A-hluta II. viðauka, er felld 
úr gildi og hefur ekki áhrif á skuldbindingar aðildarríkjanna að 

því er varðar fresti til lögleiðingar og beitingar tilskipananna 
sem eru tilgreindar í B-hluta II. viðauka.

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

6. gr.

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

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

7. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 25. nóvember 2009.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti forseti

 J. BUZEK Å. TORSTENSSON

__________
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I. VIÐAUKI

KRÖFUR VARÐANDI LÖGBOÐNAR ÁLETRANIR Á VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM Á TVEIMUR EÐA 
ÞREMUR HJÓLUM

1.  ALMENNT

1.1.  Öll ökutæki skulu hafa merkiplötu og áletranir eins og lýst er hér á eftir. Framleiðandi eða viðurkenndur 
fulltrúi hans skal festa merkiplöturnar og áletranirnar á.

2.  UPPLÝSINGAPLATA FRAMLEIÐANDA

2.1.  Upplýsingaplata framleiðanda, en fyrirmynd af henni er sýnd í 1. viðbæti, skal vera tryggilega fest á 
aðgengilegan stað á hluta sem undir venjulegum kringumstæðum er ekki líklegt að verði skipt út á meðan 
ökutækið endist. Hún skal vera auðlæsileg og innihalda eftirfarandi upplýsingar, sem skulu vera óafmáanlegar, 
í þessari röð:

2.1.1. nafn framleiðanda,

2.1.2. gerðarviðurkenningamerki eins og lýst er í 8. gr. tilskipunar 2002/24/EB,

2.1.3. verksmiðjunúmer ökutækis (VIN),

2.1.4. hljóðstig í kyrrstöðu: … dB(A) á … snún./mín.

2.2.  Gerðarviðurkenningarmerki eins og krafist er í lið 2.1.2, gildi fyrir hljóðstig í kyrrstöðu og fjöldi snúninga á 
mínútu eins og krafist er í lið 2.1.4 teljast ekki með í EB-gerðarviðurkenningu íhluta á lögboðnum áletrunum. 
Þessar upplýsingar skulu þó festar á öll ökutæki sem framleidd eru í samræmi við þá gerð sem hefur verið 
viðurkennd.

2.3.  Framleiðendum er heimilt að festa viðbótarupplýsingar fyrir neðan eða til hliðar við lögboðnar áletranir, utan 
við skýrt afmarkaðan ferning sem inniheldur þær upplýsingar sem krafist er í liðum 2.1.1 til 2.1.4 (sjá 1. 
viðbæti).

3.  VERKSMIÐJUNÚMER ÖKUTÆKIS

 Verksmiðjunúmer ökutækisins er föst samsetning rittákna sem framleiðandi ákveður fyrir hvert ökutæki. 
Tilgangurinn með því er að tryggja að unnt sé með ótvíræðum hætti að bera kennsl á hvert ökutæki í 30 ár 
með milligöngu framleiðandans án þess að þörf sé á öðrum upplýsingum. Verksmiðjunúmerið skal fullnægja 
eftirfarandi kröfum:

3.1. verksmiðjunúmer ökutækisins skal koma fram á upplýsingaplötu framleiðanda. Það skal einnig vera hamrað 
eða meitlað, þannig að ómögulegt sé að afmá það eða breyta því, á undirvagninn eða grindina á aðgengilegum 
stað, og skal vera á hægri hlið ökutækisins,

3.1.1. verksmiðjunúmer ökutækisins skal vera í þremur hlutum eins og fram kemur hér á eftir:

3.1.1.1. fyrsti hluti skal samanstanda af kóða sem framleiðanda ökutækisins er úthlutað og tryggir auðkenningu 
hans. Kóðinn skal samanstanda af þremur rittáknum (bókstöfum eða tölustöfum) og gefinn út af lögbærum 
yfirvöldum í því landi sem framleiðandi er með skráð heimilisfang í samræmi við venju hjá alþjóðastofnuninni 
sem hefur umboð frá Alþjóðlegu staðlastofnuninni (ISO). Fyrsta rittáknið táknar landsvæði, annað táknar land 
innan landsvæðis og þriðja rittáknið táknar tiltekinn framleiðanda. Þegar framleiðandi framleiðir færri en 500 
ökutæki á ári er þriðja rittáknið alltaf 9. Til að auðkenna þann framleiðanda skal yfirvaldið sem um getur hér 
á undan einnig gefa út þriðja, fjórða og fimmta rittákn í þriðja hlutanum,

3.1.1.2. annar hluti skal samanstanda af sex rittáknum (bókstöfum eða tölustöfum) sem lýsa helstu eiginleikum 
ökutækisins (gerð, afbrigði og, þegar um er að ræða létt bifhjól, útfærslu); hvern eiginleika má tákna með 
nokkrum mismunandi rittáknum. Ef framleiðandi notar ekki eitt eða fleiri þessara rittákna skal fylla ónotuð 
stafbil með bókstöfum eða tölustöfum að vali framleiðanda.
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3.1.1.3. þriðji hluti skal samanstanda af átta rittáknum þar sem síðustu fjögur táknin skulu vera tölustafir sem ásamt 
hinum tveimur hlutunum auðkenna tiltekið ökutæki á skýran hátt. Fylla skal ónotuð stafbil með 0 til að fá fram 
þann fjölda rittákna sem krafist er,

3.1.2. verksmiðjunúmer ökutækisins skal standa í einni línu ef unnt er. Í upphafi og enda þessarar línu skal vera tákn 
sem hvorki er arabískur tölustafur né latneskur hástafur og ekki skal vera unnt að rugla því saman við slík 
rittákn.

 Þó er heimilt í undantekningartilvikum, af tæknilegum ástæðum, að það standi í tveimur línum. Í slíku tilviki 
má skiptingin eingöngu vera milli hinna þriggja hluta en ekki innan þeirra og í upphafi og enda hvorrar línu 
skal vera tákn sem hvorki er arabískur tölustafur né latneskur hástafur og ekki má vera unnt að rugla því saman 
við slík rittákn.

 Einnig er heimilt að staðsetja slíkt tákn í línu milli hlutanna þriggja (liður 3.1.1).

 Ekki skal vera bil milli rittákna.

4.  RITTÁKN

4.1.  Nota skal latneska bókstafi og arabískar tölur við allar merkingar sem kveðið er á um í liðum 2 og 3. Latneskir 
bókstafir sem notaðir eru í merkingum sem kveðið er á um í liðum 2.1.1, 2.1.3 og 3 skulu þó vera hástafir.

4.2.  Í verksmiðjunúmeri ökutækis:

4.2.1. er bannað að nota bókstafina I, O og Q, þankastrik, stjörnur eða önnur sérstök tákn,

4.2.2. skal lágmarkshæð bókstafa og tölustafa vera sem hér segir:

4.2.2.1. 4 mm fyrir rittákn sem sett eru beint á undirvagn eða grind eða samsvarandi burðarvirki ökutækis,

4.2.2.2. 3 mm fyrir rittákn sem sett eru á upplýsingaplötu framleiðanda.

__________
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1. viðbætir

Dæmi um upplýsingaplötu framleiðanda

Dæmið hér á eftir hefur engin áhrif á þær upplýsingar sem raunverulega koma fram á upplýsingaplötum framleiðanda 
né stærð sjálfrar plötunnar, bókstafa eða tölustafa. Það er eingöngu gefið sem dæmi.

Heimilt er að veita viðbótarupplýsingar sem um getur í lið 2.3 fyrir neðan eða til hliðar við þær upplýsingar sem krafist 
er í ferningnum hér á eftir.

STELLA FABBRICA MOTOCICLI

e3 5364

3 G S K L M 3 A C 8 B 1 2 0 0 0 0

80 dB(A) — 3750 snún./mín.

Skýringartexti:

Í dæminu hér á undan hefur umrætt ökutæki verið smíðað af „Stella Fabbrica Motocicli“ og gerðarviðurkennt á Ítalíu 
(e3) með númerinu 5364.

Verksmiðjunúmerið (3GSKLM3AC8B12000) gefur eftirfarandi upplýsingar:

— fyrsti hluti (3GS):

— 3: landsvæði (Evrópa),

— G: land innan landsvæðis (Þýskaland),

— S: framleiðandi (Stella Fabbrica Motocicli),

— annar hluti (KLM3AC):

— KL: gerð ökutækis,

— M3: afbrigði (yfirbygging ökutækis),

— AC: útfærsla (hreyfill ökutækis),

— þriðji hluti (8B120000):

— 8B12: auðkenning ökutækis og samsetning hinna tveggja hlutanna í verksmiðjunúmerinu,

— 0000: ónotuð stafbil sem fyllt hafa verið með 0 til að fá fram þann fjölda rittákna sem krafist er.

Hljóðstig í kyrrstöðu er 80 dB(A) á 3750 snún./mín.

__________
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2. viðbætir

Upplýsingaskjal varðandi lögboðnar áletranir á gerð vélknúins ökutækis sem er á tveimur eða þremur hjólum

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

Pöntun nr. (undirrituð af umsækjanda):  ............................................................................................................................

Með umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhluta með tilliti til lögboðinna áletrana á gerð ökutækis sem er á tveimur 
eða þremur hjólum skulu fylgja upplýsingarnar sem um getur í eftirfarandi liðum í A-hluta I. hluta í II. viðauka við 
tilskipun 2002/24/EB:

– 0.1,

– 0.2,

– 0.4 til 0.6,

– 9.3.1 til 9.3.3.

__________



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 55/232 7.10.2011

3. viðbætir

Heiti yfirvalds

EB-gerðarviðurkenningarvottorð íhluta varðandi lögboðnar áletranir á gerð vélknúinna ökutækja sem eru á 
tveimur eða þremur hjólum

FYRIRMYND

Skýrsla nr.  ................  tækniþjónustu   ..........................................  dagsetning  ............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________

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

A-HLUTI

Niðurfelld tilskipun með skrá yfir síðari breytingar hennar

(sem um getur í 5. gr.)

Tilskipun ráðsins 93/34/EBE
(Stjtíð. EB L 188, 29.7.1993, bls. 38)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/25/EB
(Stjtíð. EB L 104, 21.4.1999, bls. 19)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/27/EB
(Stjtíð. ESB L 66, 8.3.2006, bls. 7)

Einungis 2. gr. og II. viðauki

B-HLUTI

Skrá yfir fresti til lögleiðingar og beitingar

(sem um getur í 5. gr.)

Tilskipun Frestur til lögleiðingar Gildistökudagur

93/34/EBE 14. desember 1994 14. júní 1995

1999/25/EB 31. desember 1999 1. janúar 2000 (*)

2006/27/EB 31. desember 2006 (**) —

(*) Í samræmi við 2. gr. tilskipunar 1999/25/EB:

„1.  Frá og með 1. janúar 2000 er aðildarríkjum óheimilt, af ástæðum er varða lögboðnar áletranir:

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

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

 ef lögboðnar áletranir eru í samræmi við kröfur tilskipunar 93/34/EBE, eins og henni er breytt með þessari 
tilskipun.

2.  Frá og með 1. júlí 2000 skulu aðildarríkin synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir allar gerðir ökutækja 
sem eru á tveimur eða þremur hjólum, af ástæðum er varða lögboðnar áletranir, ef kröfur tilskipunar 93/34/EBE, 
eins og henni var breytt með þessari tilskipun, eru ekki uppfylltar.“

(**) Í samræmi við 5. gr. tilskipunar 2006/27/EB:

„1.  Að því er varðar ökutæki sem eru á tveimur eða þremur hjólum og uppfylla kröfurnar sem mælt er 
fyrir um í tilskipunum […], 93/34/EBE, […] eins og þeim er breytt með þessari tilskipun, skulu aðildarríkin, 
frá og með 1. janúar 2007, af ástæðum sem varða efnisatriði hlutaðeigandi tilskipunar, ekki synja um EB-
gerðarviðurkenningu eða banna að téð ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun.

2.  Að því er varðar nýjar gerðir ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum og uppfylla ekki kröfurnar 
sem mælt er fyrir um í tilskipunum […], 93/34/EBE, […] eins og þeim er breytt með þessari tilskipun, skulu 
aðildarríkin, frá og með 1. júlí 2007, synja téðum ökutækjum um veitingu EB-gerðarviðurkenningar af ástæðum 
sem varða efnisatriði hlutaðeigandi tilskipunar.
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III. VIÐAUKI

SAMSVÖRUNARTAFLA

Tilskipun 93/34/EBE Tilskipun 2006/27/EB Þessi tilskipun

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

1. mgr. 4. gr. —

— 1. mgr. 5. gr. 1. mgr. 4. gr.

— 2. mgr. 5. gr. 2. mgr. 4. gr.

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

— 5. gr.

— 6. gr.

5. gr. 7. gr.

Viðauki I. viðauki

— II. viðauki

— III. viðauki


