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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/
EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vél-
knúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlut-
um og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki 
(rammatilskipun) (1), einkum 3. mgr. 39. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2007/46/EB er komið á samhæfðum 
ramma sem inniheldur stjórnsýsluákvæði og almennar 
tæknilegar kröfur vegna allra nýrra ökutækja, kerfa, 
íhluta og aðskilinna tæknieininga. Einkum inniheldur 
hún skrá yfir öll stjórnsýslufyrirmæli þar sem mælt 
er fyrir um tæknilegar kröfur sem ökutæki þurfa að 
uppfylla til að fá EB-gerðarviðurkenningu ökutækis. 
Þar er einnig að finna mismunandi fyrirmyndir að 
gerðarviðurkenningarvottorðum.

2) Vegna áhrifa alþjóðavæðingar á sviði vélknúinna 
ökutækja er eftirspurn eftir ökutækjum sem smíðuð eru 
utan Sambandsins í umtalsverðum vexti. Aðildarríkin hafa 
komið á stjórnsýslumeðferðum og tæknilegum kröfum 
með landslögum um viðurkenningu á ökutækjum sem flutt 
eru inn frá þriðju löndum. Þar sem málsmeðferðarreglur 
og kröfur eru mismunandi á milli aðildarríkja skapa 
þessar aðstæður röskun á starfsemi innri markaðarins. Því 
er nauðsynlegt að mæla fyrir um viðeigandi samhæfðar 
ráðstafanir.

3) Mæla skal fyrir um samhæfð stjórnsýsluleg og tæknileg 
ákvæði varðandi einstakar viðurkenningar í fyrsta þrepi 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 26.2.2011, bls. 4. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2012 frá 30. mars 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 43, 2.8.2012, bls. 22.

(1) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.

að því er varðar ökutæki sem framleidd eru í stórum 
framleiðsluröðum í eða fyrir þriðju lönd.

4) Ákvæði 24. gr. tilskipunar 2007/46/EB gera aðildarríkjum 
kleift að fella niður tiltekin ákvæði þeirrar tilskipunar 
ásamt stjórnsýslufyrirmælunum í IV. viðauka þeirrar 
tilskipunar að því er varðar viðurkenningu einstakra 
ökutækja. Eðlileg starfsemi innri markaðarins krefst þess 
hins vegar að sambærilegar tæknilegar og stjórnsýslulegar 
kröfur gildi í öllu Sambandinu. Því er nauðsynlegt að 
mæla fyrir um hvaða ákvæði í lögum Sambandsins megi 
fella niður.

5) Ákvæði 24. gr. gera aðildarríkjunum kleift að leggja 
á aðrar kröfur en í Evrópulögum sem miða að því 
að tryggja, eftir því sem við verður komið, jafngilt 
umferðaröryggi og umhverfisvernd og það sem kveðið 
er á um í ákvæðum IV. og VI. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB. Að því gefnu að ökutæki sem framleidd 
eru í framleiðsluröðum fyrir þriðju lönd í því skyni að 
taka þau í notkun á innanlandsmörkuðum séu smíðuð í 
samræmi við gildandi tæknilega löggjöf í viðkomandi 
uppruna- eða ákvörðunarlandi, er rétt að taka tillit til 
þeirra krafna ásamt yfirstandi vinnu Alþjóðaráðsins um 
samhæfingu reglugerða um ökutæki (WP.29) (World 
Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations), 
undir forsjá efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu í Genf. 
Viðeigandi upplýsingar og nauðsynleg sérþekking eru 
til staðar til að sýna fram á að þessar kröfur gætu tryggt 
umferðaröryggi og umhverfisvernd sem er í það minnsta 
jafngilt umferðaröryggi og umhverfisvernd sem krafist er 
í Sambandinu. Því er rétt að telja ákveðnar gildandi kröfur 
í þriðju löndum jafngildar að því er varðar einstakar 
viðurkenningar.

6) Fyrirmyndirnar að vottorðunum sem viður kenningar-
yfirvöld gefa út eru í VI. viðauka við tilskipun 2007/46/
EB. Hins vegar varða þau viðurkenningar sem veittar 
eru vegna gerðar ökutækis en ekki viðurkenningar vegna 
einstakra ökutækja. Til þess að auðvelda gagnkvæma 
viðurkenningu á einstökum viðurkenningum sem 
veittar eru skv. 24. gr. þeirrar tilskipunar þykir rétt 
að setja fram fyrirmyndina sem nota á fyrir einstök 
viðurkenningarvottorð.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 183/2011

frá 22. febrúar 2011

um breytingu á IV. og VI. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB um ramma 
um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og 

aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (rammatilskipun) (*)
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7) Aðildarríki hafa landsbundin kerfi fyrir einstakar viður
kenn ingar þegar þessi reglugerð er samþykkt fyrir öku-
tæki sem framleidd eru í stórum framleiðsluröðum og 
eru frá upphafi ætluð til skráningar í þriðju löndum. 
Þessi viðurkenningarkerfi geta gilt áfram. Samkvæmt 
ákvæðum 6. mgr. 24. gr. tilskipunar 2007/46/EB er gildi 
þeirra takmarkað við yfirráðasvæði aðildarríkisins sem 
veitti viðurkenninguna og önnur aðildarríki geta hafnað 
slíkum viðurkenningum.

8) Það er viðeigandi með tilliti til þess að tryggja rétta 
beitingu viðurkenningarkerfisins að uppfæra viðaukana 
við tilskipun 2007/46/EB í því skyni að mæla fyrir um 
tæknilegar kröfur fyrir ökutæki sem á að viðurkenna 
samkvæmt aðferðinni við einstaka viðurkenningu.

9) Því ber að breyta IV. og VI. viðauka við tilskipun 2007/46/
EB til samræmis við það.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin 
ökutæki.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum IV. og VI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Kröfurnar í þessari reglugerð eru með fyrirvara um kröfurnar 
sem mælt er fyrir um í 24. gr. tilskipunar 2007/46/EB um 
einstakar viðurkenningar, einkum möguleika aðildarríkja á því 
að veita einstakar viðurkenningar að því tilskildu að þau setji 
fram aðrar kröfur.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 26. febrúar 2012.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel, 22. febrúar 2011.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 forseti.

 José Manuel BARROSO

_____________
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VIÐAUKI

1. Ákvæðum I. hluta IV. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Fyrirsögnin „1. viðbætir“ komi í stað fyrirsagnarinnar „Viðbætir“,

b) Eftirfarandi 2. viðbætir bætist við:

„2. viðbætir

Kröfur um viðurkenningu fullbúinna ökutækja í flokki M1 og N1 skv. 24. gr. sem framleidd eru í stórum 
framleiðsluröðum í eða fyrir þriðju lönd

0. MARKMIÐ

Ökutæki telst vera nýtt ef:

a) það hefur aldrei áður verið skráð eða

b) það hefur verið skráð í minna en 6 mánuði þegar sótt eru um einstaka viðurkenningu.

 Ökutæki skal teljast skráð þegar það hefur hlotið varanlegt, bráðabirgða eða skammtíma opinbert leyfi 
til að taka ökutæki í notkun til aksturs á vegum, en í því koma fram auðkenni þess og skráningarnúmerið 
sem því er úthlutað (1).

1. STJÓRNSÝSLUÁKVÆÐI

1.1. Flokkun ökutækisins

Flokka skal ökutæki samkvæmt viðmiðunum sem sett eru fram í II. viðauka.

Í þeim tilgangi:

a) skal taka tillit til raunverulegs fjölda sæta og

b) skal tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu vera hámarksmassi sem framleiðandi gefur upp í 
upprunalandi og sem er tiltækur í opinberum gögnum hans.

Ef ekki er hægt að ákvarða ökutækjaflokk auðveldlega vegna hönnunar á yfirbyggingu, skulu skilyrðin sem 
sett eru fram í II. viðauka gilda.

1.2. Umsókn um einstaka viðurkenningu

a) Umsækjandi skal leggja fram umsókn hjá viðurkenningaryfirvaldi ásamt öllum viðkomandi gögnum 
sem nauðsynleg eru fyrir vinnslu viðurkenningarferlisins.

 Ef framlögð gögn eru ófullnægjandi, fölsuð eða svikin skal hafna umsókn um viðurkenningu.

b) Aðeins má leggja fram eina umsókn fyrir einstakt ökutæki og aðeins í einu aðildarríki.

 Einstakt ökutæki telst vera raunverulegt ökutæki þar sem verksmiðjunúmer ökutækisins er auðkennt 
með skýrum hætti.

 Fyrir beitingu á þessum lið, getur viðurkenningaryfirvald farið fram á að umsækjandi skuldbindi sig 
skriflega til þess að leggja aðeins fram eina umsókn í einu aðildarríki.

 Hins vegar mega allir umsækjendur sækja um einstaka viðurkenningu í öðru aðildarríki að því er 
varðar ökutæki sem hefur sömu eða sambærilega tæknilega eiginleika og það sem veitt hefur verið 
einstök viðurkenning fyrir.

c) Viðurkenningaryfirvaldið skal mæla fyrir um fyrirmynd að umsóknareyðublaðinu og uppsetningu 
skrárinnar.

 Upplýsingar geta einungis samanstaðið af viðeigandi vali á upplýsingum í I. viðauka.

d) Tæknilegu kröfurnar sem þarf að uppfylla eru þær sem mælt er fyrir um í 4. lið þessa viðbætis.

 Þær skulu vera þær sem gilda um ný ökutæki af þeirri gerð ökutækis sem er í framleiðslu, í tengslum 
við dagsetninguna þegar umsóknin er lögð fram.

e) Að því er varðar tilteknar prófanir sem krafist er í sumum stjórnvaldsfyrirmælum sem skráð eru í 
þessum viðauka, skal umsækjandinn leggja fram yfirlýsingu um samræmi við viðurkennda alþjóðlega 
staðla eða reglugerðir. Eingöngu framleiðandi ökutækis má gefa út viðkomandi yfirlýsingu. 
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 „Yfirlýsing um samræmi“ er yfirlýsing sem gefin er út af skrifstofu eða deild innan fyrirtækis 
framleiðandans sem hefur fullt umboð frá stjórnendum til þess að bera lagalega ábyrgð framleiðanda 
að því er varðar hönnun og smíði ökutækis.

 Stjórnvaldsfyrirmælin sem leggja þarf slíka yfirlýsingu fram fyrir skulu vera þau sem um getur í 4. lið 
þessa viðbætis.

 Ef yfirlýsingin leiðir til óvissu, er hægt að krefja umsækjandann um að hann fái frá framleiðandanum 
ótvíræð sönnunargögn, þ.m.t. prófunarskýrslu, til þess að renna stoðum undir yfirlýsingu 
framleiðandans.

1.3. Tækniþjónusta sem treyst er fyrir einstökum viðurkenningum

a) Tækniþjónusta sem treyst er fyrir einstökum viðurkenningum skal vera í flokki A eins og um getur í 3. 
mgr. 41. gr.

b) Þrátt fyrir annan undirlið 4. mgr. 41. gr., skal tækniþjónusta fara að eftirfarandi stöðlum:

i. EN ISO/IEC 17025:2005 ef hún gerir prófanir sjálf,

ii. EN ISO/IEC 17020:2004 ef hún hefur eftirlit með því að ökutæki uppfylli kröfurnar í þessum 
viðbæti.

c) Ef gera þarf sértækar prófanir sem krefjast sérstakrar færni að beiðni umsækjanda, skulu þær gerðar 
hjá einni af tækniþjónustunum sem tilkynntar eru framkvæmdastjórninni að vali umsækjanda.

 Til dæmis, ef gera þarf framhöggsprófun í samráði við umsækjanda í aðildarríki „A“, má gera 
prófunina hjá tilkynntri tækniþjónustu í aðildarríki „B“.

1.4. Prófunarskýrslur

a) Gera skal prófunarskýrslur í samræmi við lið 5.10.2 í staðli EN ISO/IEC 17025:2005.

b) Þær skulu gerðar á einu af tungumálum Sambandsins sem ákvarðað er af viðurkenningaryfirvaldinu.

 Hafi prófunarskýrsla verið gerð í öðru aðildarríki en því sem treyst er fyrir einstakri viðurkenningu, 
við beitingu á clið liðar 1.3, getur viðurkenningaryfirvald krafist þess að umsækjandi leggi fram 
nákvæma þýðingu á prófunarskýrslunni.

c) Þær skulu innihalda lýsingu á ökutækinu sem er prófað ásamt ótvíræðu auðkenni. Hlutum sem gegna 
mikilvægu hlutverki að því er varðar niðurstöður prófana skal lýst og auðkennisnúmer þeirra gefið 
upp.

 Dæmi um hluta eru hljóðkútar fyrir hávaðamælingar og rafstýrieining hreyfils fyrir mælingu losunar 
gegnum útblástursrör.

d) Að beiðni umsækjanda má leggja prófunarskýrslu sem gefin er út fyrir kerfi í tengslum við tiltekið 
ökutæki fram í fleira en eitt skipti af sama eða öðrum umsækjanda að því er varðar einstaka 
viðurkenningu á öðru ökutæki.

 Í slíku tilviki skal viðurkenningaryfirvald tryggja að tæknilegir eiginleikar ökutækisins séu skoðaðir á 
tilhlýðilegan hátt með tilliti til prófunarskýrslunnar.

 Skoðun ökutækisins og gögn sem fylgja prófunarskýrslunni skulu leiða til þeirrar niðurstöðu að 
ökutækið sem sótt er um einstaka viðurkenningu fyrir hafi sömu eiginleika og ökutækið sem lýst er í 
skýrslunni.

e) Aðeins má leggja fram staðfest eintök af prófunarskýrslu.

f) Prófunarskýrslur sem um getur í d-lið liðar 1.4 taka ekki til skýrslna sem gerðar eru til þess að veita 
einstaka viðurkenningu fyrir ökutækið.

1.5. Það er innbyggt í ferlið við einstaka viðurkenningu að hvert tiltekið ökutæki sé skoðað af tækniþjónustunni.

 Óheimilt er að gefa undanþágur frá þessari meginreglu.

1.6. Ef viðurkenningaryfirvaldið telur fullvíst að ökutækið uppfylli tæknilegu kröfurnar sem tilgreindar eru í 
þessum viðbæti og samræmist lýsingunni í umsókninni skal það veita viðurkenningu í samræmi við 24. gr.

1.7. Viðurkenningarvottorð skal gert samkvæmt fyrirmynd D eins og mælt er fyrir um í VI. viðauka.

1.8. Viðurkenningaryfirvald skal halda skrá yfir allar viðurkenningar sem veittar eru skv. 24. gr.
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2. UNDANÞÁGUR

2.1. Vegna sérstaks eðlis málsmeðferðarinnar fyrir einstaka viðurkenningu skal fella niður eftirfarandi greinar 
þessarar tilskipunar, ásamt tilheyrandi ákvæðum í viðkomandi viðaukum:

a) Ákvæði 12. gr. að því er varðar fyrirkomulag vegna samræmis framleiðslu,

b) Ákvæði 8., 9., 13., 14. og 18. gr. að því er varðar gerðarviðurkenningaraðferð ökutækja.

2.2. Gerðarauðkenni ökutækis

a) Eftir því sem unnt er skal geta um gerð, afbrigði og útfærslu sem gefin er upp í upprunalandi í 
viðurkenningarvottorðinu.

b) Ef ekki er unnt að auðkenna gerð, afbrigði og útfærslu vegna þess að viðkomandi gögn vantar má geta 
um almennt verslunarheiti ökutækisins.

3. ENDURSKOÐUN Á TÆKNILEGUM KRÖFUM

Skrá yfir tæknilegar kröfur í 4. lið verður endurskoðuð reglulega til þess að taka tillit til niðurstaðna 
yfirstandandi samhæfingarvinnu Alþjóðaráðsins um samhæfingu reglugerða um ökutæki (WP.29) (World 
Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations) í Genf og þróun löggjafar í þriðju löndum.

4. TÆKNILEGAR KRÖFUR

I. hluti: Ökutæki í flokki M1

Liður Tilvísun í 
stjórnvaldsfyrirmæli Aðrar kröfur

1 Tilskipun 70/157/EBE
(Leyfilegt hljóðstig)

Prófun á ferð

a) Prófun skal gerð í samræmi við „Aðferð A“ sem um getur í 3. 
viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu Þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 51.

 Mörkin eru þau sem tilgreind eru í lið 2.1 í I. viðauka við 
tilskipun 70/157/EBE. Heimila skal 1 desíbel til viðbótar 
leyfilegum mörkum.

b) Prófunarbrautin skal vera í samræmi við 8. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 51. Nota má prófunarbraut með öðrum forskriftum með því 
skilyrði að tækniþjónustan hafi gert samsvörunarprófanir. Ef 
þörf er á skal beita leiðréttingarstuðli.

c) Ekki þarf að meðhöndla útblásturskerfi sem innihalda 
trefjaefni eins og mælt er fyrir um í 5. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51.

Prófun í kyrrstöðu

Prófun skal gerð í samræmi við lið 3.2 í 3. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu Þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51.

2 Tilskipun 70/220/EBE
(Losun)

Losun gegnum útblástursrör

a) Gera skal prófun I í samræmi við III. viðauka við tilskipun 
70/220/EBE með spillistuðlunum sem um getur í lið 5.3.6.2. 
Nota skal mörkin sem eru tilgreind í lið 5.3.1.4 í I. viðauka við 
þá tilskipun.

b) Ekki skal krefjast þess að sýnt sé fram á 3 000 km akstur 
ökutækis eins og krafist er í lið 3.1.1 í III. viðauka við þá 
tilskipun.

c) Eldsneytið sem nota skal við prófunina skal vera 
viðmiðunareldsneytið sem mælt er fyrir um í IX. viðauka við 
tilskipun 70/220/EBE.

d) Setja skal aflmæli upp í samræmi við tæknilegar kröfur í lið 3.2 
í 2. viðbæti við III. viðauka við þá tilskipun.

e) Ekki skal framkvæma prófunina sem um getur í a-lið ef hægt 
er að sýna fram á að ökutækið sé í samræmi við einhvern hluta 
lagasafns Kaliforníufylkis sem nefndur er í athugasemdinni á 
undan 5. lið I. viðauka þeirrar tilskipunar.
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Liður Tilvísun í 
stjórnvaldsfyrirmæli Aðrar kröfur

Losun við uppgufun

Ökutæki sem búin eru bensínhreyfli skulu hafa mengunarvarnarkerfi 
fyrir losun við uppgufun (t.d. viðarkolahylki).

Losun frá sveifarhúsi

Krefjast skal þess að til staðar sé búnaður til að endurvinna 
lofttegundir frá sveifarhúsi.

Innbyggt greiningarkerfi

Ökutækið skal búið innbyggðu greiningarkerfi.

Skilflötur innbyggða greiningarkerfisins skal geta átt samskipti 
við algeng greiningartæki sem notuð eru við reglubundnar 
tækniskoðanir.

2a Reglugerð (EB) nr. 
715/2007
(Losun léttra ökutækja 
(Euro 5 og 6)/aðgangur að 
upplýsingum)

Losun gegnum útblástursrör

a) Gera skal prófun I í samræmi við III. viðauka við tilskipun 
692/2008 með spillistuðlunum sem um getur í lið 1.4 í VII. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008. Nota skal mörkin 
sem eru tilgreind í töflu I og töflu II í I. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 715/2007.

b) Ekki skal krefjast þess að sýnt sé fram á 3 000 km akstur 
ökutækis eins og um getur í lið 3.1.1 í 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83.

c) Eldsneytið sem nota skal við prófunina skal vera 
viðmiðunareldsneytið sem mælt er fyrir um í IX. viðauka við 
reglugerð 692/2008.

d) Setja skal aflmæli upp í samræmi við tæknilegar kröfur 
sem settar eru fram í lið 3.2 í 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83.

e) Ekki skal framkvæma prófunina sem um getur í a-lið ef hægt 
er að sýna fram á að ökutækið sé í samræmi við lagasafn 
Kaliforníufylkis sem um getur í 2. lið I. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 692/2008.

Losun við uppgufun

Í ökutækjum með bensínhreyfli skal þess krafist að mengunar -
varnar kerfi fyrir losun við uppgufun (t.d. viðarkolahylki) sé fyrir 
hendi.

Losun frá sveifarhúsi

Krefjast skal þess að til staðar sé búnaður til að endurvinna 
lofttegundir frá sveifarhúsi.

Innbyggt greiningarkerfi

a) Ökutækið skal búið innbyggðu greiningarkerfi.

b) Skilflötur innbyggða greiningarkerfisins skal geta átt samskipti 
við algeng greiningartæki sem notuð eru við reglubundnar 
tækniskoðanir.

Reykþéttni

a) Ökutæki sem búin eru dísilhreyfli skulu prófuð í samræmi við 
prófunaraðferðirnar sem um getur í 2. viðbæti við IV. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 692/2008.

b) Leiðrétt gildi gleypnistuðuls skal fest á með áberandi hætti og 
á stað sem auðvelt er að komast að.

Losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun

a) Prófun skal gerð í samræmi við XII. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 692/2008.

b) Ekki skal krefjast þess að sýnt sé fram á 3 000 km akstur 
ökutækis eins og krafist er í lið 3.1.1 í 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83.
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c) Ef ökutækið er í samræmi við lagasafn Kaliforníufylkis sem 
um getur í 2. lið I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 
og því ekki krafist að prófanir séu gerðar á losun gegnum 
útblástursrör skulu aðildarríki reikna losun koltvísýrings 
og eldsneytisnotkun með formúlunum sem settar eru fram í 
skýringum (b) og (c).

Aðgangur að upplýsingum

Ákvæðin varðandi aðgang að upplýsingum gilda ekki.

3 Tilskipun 70/221/EBE
(Eldsneytisgeymar/
undirakstursvörn)

Eldsneytisgeymar

a) Eldsneytisgeymar skulu vera í samræmi við 5. lið I. viðauka við 
tilskipun 70/221/EBE að liðum 5.1, 5.2 og 5.12 undanskildum. 
Einkum skulu þeir vera í samræmi við liði 5.9 og 5.9.1 en ekki 
skal framkvæma lekaprófun.

b) Tankar fyrir fljótandi jarðolíugas eða þjappað jarðgas skulu 
gerðarviðurkenndir í samræmi við annars vegar reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 67 röð 
breytinga 01 eða reglugerð nr. 110 hins vegar (a).

Sértæk ákvæði fyrir eldsneytisgeyma úr plastefni

Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðandanum 
sem sýnir fram á að eldsneytisgeymirinn í tiltekna ökutækinu [en 
tilgreina þarf verksmiðjunúmer ökutækis fyrir það] sé í samræmi 
við minnst eitt af eftirtöldu:

– Lið 6.3 í tilskipun 70/221/EBE,

– FMVSS nr. 301 (heilleiki eldsneytiskerfa),

– Ákvæði 5. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 34.

Undirakstursvörn

a) Afturhluti ökutækis skal smíðaður í samræmi við 5. lið II. 
viðauka við tilskipun 70/221/EBE.

b) Í þeim tilgangi er fullnægjandi að uppfylla kröfurnar sem settar 
eru fram í öðrum undirlið í lið 5.2.

4 Tilskipun 70/222/EBE
(Flötur fyrir 
skráningarmerki að aftan)

Flötur, halli, sýnileikahorn og staðsetning skráningarmerkis skal 
vera í samræmi við tilskipun 70/222/EBE.

5 Tilskipun 70/311/EBE
(Stýriskraftur)

Vélræn kerfi

a) Stýrisbúnaður skal smíðaður þannig að hann miðjustilli sig 
sjálfur. Til að hafa eftirlit með samræmi við þetta ákvæði, 
skal framkvæma prófun í samræmi við liði 5.1.2 og 5.2.1 í I. 
viðauka við tilskipun 70/311/EBE.

b) Bilun í aflstýrisbúnaði skal ekki valda algjörum missi á stjórn 
ökutækisins.

Flókinn rafrænn stjórnbúnaður fyrir ökutæki (rafstýribúnaður 
(drive-by wire búnaður)

Flókinn rafrænn stjórnbúnaður skal aðeins heimilaður ef hann er í 
samræmi við 6. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 79.

6 Tilskipun 70/387/EBE
(Læsingar hurða og lamir)

a) Læsingar hurða og lamir skulu vera í samræmi við liði 3.2.1, 
3.3.2 og 3.4.1 í I. viðauka við tilskipun 70/387/EBE.

b) Kröfurnar sem settar eru fram í lið 3.4.1 gilda ekki ef sýnt er 
fram á samræmi við lið 6.1.5.4 í reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 11, 1. endurskoðun, 2. 
breyting.
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7 Tilskipun 70/388/EBE
(Hljóðmerki)

Íhlutir

Hljóðmerkjabúnaður þarf ekki að vera gerðarviðurkenndur í 
samræmi við tilskipun 70/388/EBE. Hins vegar skal hann gefa frá 
sér samfellt hljóð eins og krafist er í lið 1.1 í I. viðauka þeirrar 
tilskipunar.

Uppsetning í ökutæki

a) Framkvæma skal prófanir í samræmi við 2. lið I. viðauka við 
tilskipun 70/388/EBE.

b) Hámarkshljóðþrýstingur skal vera í samræmi við lið 2.1.4 í 
þeim viðauka.

8 Tilskipun 2003/97/EB
(Búnaður til að auka 
sjónsvið)

Íhlutir

a) Ökutækið skal búið baksýnisspeglum sem kveðið er á um í 2. 
lið III. viðauka við tilskipun 2003/97/EB.

b) Ekki er krafist gerðarviðurkenningar á þeim í samræmi við þá 
tilskipun.

c) Krappageisli speglanna skal ekki valda umtalsverðri bjögun á 
myndinni. Tækniþjónustunni er heimilt að eigin ákvörðun að 
athuga krappageislann í samræmi við aðferðina sem lýst er í 
1. viðbæti, II. viðauka þeirrar tilskipunar. Krappageislinn skal 
ekki vera minni en sá sem krafist er í lið 3.4 í II. viðauka þeirrar 
tilskipunar.

Uppsetning í ökutæki

Framkvæma skal mælingar í því skyni að tryggja að sjónsvið sé í 
samræmi við annað hvort 5. lið III. viðauka við tilskipun 2003/97/
EB eða 5. lið III. viðauka við tilskipun 71/127/EBE.

9 Tilskipun 71/320/EBE
(Hemlun)

Almenn ákvæði

a) Hemlakerfi skal smíðað í samræmi við 2. lið I. viðauka við 
tilskipun 71/320/EBE.

b) Ökutæki skulu búin rafrænu læsivörðu hemlakerfi sem nær til 
allra hjóla.

c) Afköst hemlakerfisins skulu vera í samræmi við 2. lið II. 
viðauka þeirrar tilskipunar.

d) Í þessu skyni skal framkvæma prófanir í akstri á braut með 
yfirborði þar sem veggrip er mikið. Prófun á stöðuhemli skal 
framkvæmd í 18% halla (upp og niður).

 Aðeins skal framkvæma prófanirnar sem nefndar eru hér á 
eftir. Í öllum tilvikum skal ökutækið vera fullhlaðið.

e) Akstursprófunin sem um getur í c-lið hér að framan skal ekki 
framkvæmd ef umsækjandi getur lagt fram yfirlýsingu frá 
framleiðanda sem sýnir fram á að ökutækið sé í samræmi við 
annað hvort reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 13-H að meðtöldum 5. viðbæti eða FMVSS nr. 
135.

Aksturshemill

a) Framkvæma skal prófun 0 sem mælt er fyrir um í liðum 1.2.2 
og 1.2.3 í II. viðauka við tilskipun 71/320/EBE.

b) Að auki skal framkvæma prófun I eins og lýst er í lið 1.3 í II. 
viðauka þeirrar tilskipunar.

Stöðuhemill

Framkvæma skal prófun í samræmi við lið 2.1.3 í II. viðauka 
þeirrar tilskipunar.
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10 Tilskipun 72/245/EBE
(Rafsegultruflanir 
(rafsegulsviðssamhæfi))

Íhlutir

a) Rafmagns- eða rafeindaundireiningar þurfa ekki að vera 
gerðarviðurkenndar í samræmi við tilskipun 72/245/EBE.

b) Hins vegar skal rafmagns-/raftæknilegur búnaður sem settur er 
í sem endurbótarhlutur vera í samræmi við þá tilskipun.

Losun rafsegulgeislunar

Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu framleiðanda sem sýnir 
fram á að ökutækið sé í samræmi við tilskipun 72/245/EBE eða 
eftirfarandi staðla:

– Breiðbandsrafsegulgeislun: CISPR 12 eða SAE J551-2,

– Mjóbandsrafsegulgeislun: CISPR 12 (utan ökutækis) eða 25 
(innbyggt) eða SAE J551-4 og SAE J1113-41.

Ónæmisprófun

Ónæmisprófanir skulu felldar niður.

11 Tilskipun 72/306/EBE
(Dísilreykur)

a) Framkvæma skal prófanir í samræmi við aðferðirnar sem lýst 
er í III. og IV. viðauka við tilskipun 72/306/EBE.

 Viðmiðunarmörkin sem við eiga eru þau sem um getur í V. 
viðauka þeirrar tilskipunar.

b) Leiðrétt gildi gleypnistuðulsins sem um getur í 4. lið I. viðauka 
við tilskipun 72/306/EBE skal fest á með áberandi hætti og á 
stað sem auðvelt er að komast að.

12 Tilskipun 74/60/EBE
(Innréttingar)

Fyrirkomulag innréttinga

a) Að því er varðar kröfur um orkugleypni skal ökutækið teljast 
vera í samræmi við tilskipun 74/60/EBE ef ökutækið er búið 
minnst tveimur öryggispúðum að framan, einum sem felldur er 
í stýrishjólið og öðrum í mælaborði.

b) Ef ökutækið er einungis búið einum öryggispúða sem felldur er 
í stýrishjólið skal mælaborðið gert úr orkugleypnum efnum.

c) Tækniþjónustan skal hafa eftirlit með því að engar skarpar 
brúnir séu á svæðunum sem skilgreind eru í liðum 5.1 til 5.7 í 
I. viðauka við tilskipun 74/60/EBE.

Rafknúin stjórntæki

a) Rafstýrðar rúður, þaklúgur og skilveggir skulu prófuð í 
samræmi við lið 5.8 í I. viðauka þeirrar tilskipunar.

 Næmi sjálfvirks enduropnunarbúnaðar sem um getur í lið 5.8.3 
í þeim viðauka má víkja frá kröfunum sem settar eru fram í lið 
5.8.3.1.1.

b) Rafknúnar rúður sem ekki er hægt að loka þegar slökkt er á 
kveikjunni skulu undanþegnar kröfum varðandi sjálfvirkan 
enduropnunarbúnað.

13 Tilskipun 74/61/EBE
(Þjófavörn og 
ræsivarnarbúnaður)

a) Til að koma í veg fyrir notkun í leyfisleysi skal ökutækið búið:

– læsibúnaði í samræmi við skilgreininguna í lið 2.2 í IV. 
viðauka við tilskipun 74/61/EBE og

– ræsivarnarbúnaði sem uppfyllir tæknilegar kröfur í 3. lið 
V. viðauka þeirrar tilskipunar og grunnkröfur 4. liðar, 
einkum liðar 4.1.1.
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b) Ef, við beitingu a-liðar hér að framan, þörf er á að setja 
ræsivarnarbúnað í sem endurbótarhlut skal hann vera af 
viðurkenndri gerð í samræmi við tilskipun 74/61/EBE eða 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 97 eða nr. 116.

14 Tilskipun 74/297/EBE (d)
(Höggmildandi 
stýrisbúnaður)

a) Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðandanum 
sem sýnir fram á að tiltekið ökutæki [en tilgreina þarf 
verksmiðjunúmer ökutækis fyrir það] sé í samræmi við minnst 
eitt af eftirtöldu:

– tilskipun 74/297/EBE,

– FMVSS nr. 203 (verndun ökumanns fyrir höggi frá stýris -
búnaði) ásamt FMVSS nr. 204 (tilfærsla stýris bún aðar 
aftur á bak),

– Ákvæði 11. gr. JSRRV.

b) Framkvæma má prófun í samræmi við II. viðauka við tilskipun 
74/297/EBE á raðsmíðuðu ökutæki ef umsækjandi fer fram á 
það.

 Prófunin skal framkvæmd af tilkynntri evrópskri tækniþjónustu 
sem er til þess bær. Afhenda skal umsækjanda ítarlega skýrslu.

15 Tilskipun 74/408/EBE
(Styrkleiki sætis — 
höfuðpúðar)

Sæti, sætisfestingar og stillibúnaður

Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðand -
anum sem sýnir fram á að tiltekið ökutæki [en tilgreina þarf 
verksmiðjunúmer ökutækis fyrir það] sé í samræmi við minnst 
eitt af eftirtöldu:

– tilskipun 74/408/EBE,

– FMVSS nr. 207 (sætiskerfi).

Höfuðpúðar

a) Ef yfirlýsingin sem um getur hér að framan er byggð á FMVSS 
nr. 207 skulu höfuðpúðar að auki uppfylla grunnkröfur 3. liðar 
II. viðauka við tilskipun 74/408/EBE og 5. liðar I. viðbætis 
sama viðauka.

b) Aðeins skal framkvæma prófanirnar sem lýst er í lið 3.10 og 5., 
6. og 7. lið II. viðauka þeirrar tilskipunar.

c) Í öðrum tilvikum skal umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu 
frá framleiðandanum sem sýnir fram á að tiltekið ökutæki 
[en tilgreina þarf verksmiðjunúmer ökutækis fyrir það] sé í 
samræmi við FMVSS nr. 202a (höfuðpúðar).

16 Tilskipun 74/483/EBE
(Útstæðir hlutar)

a) Ytra borð yfirbyggingarinnar skal vera í samræmi við almennar 
kröfur í 5. lið I. viðauka við tilskipun 74/483/EBE.

b) Tækniþjónustunni er heimilt að eigin ákvörðun að framkvæmda 
eftirlit með ákvæðunum sem um getur í liðum 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 
6.8 og 6.11 í I. viðauka þeirrar tilskipunar.

17 Tilskipun 75/443/EBE
(Hraðamælir — bakkgír)

Hraðamælibúnaður

a) Skífan skal vera í samræmi við liði 4.1 til 4.2.3 í II. viðauka við 
tilskipun 75/443/EBE.

b) Ef tækniþjónustan hefur rökstudda ástæðu til að ætla að 
hraðamælir sé ekki kvarðaður með fullnægjandi nákvæmni, 
getur hún krafist þess að prófanirnar sem kveðið er á um í lið 
4.3 séu framkvæmdar.
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Bakkgír

Gíragangverkið skal innihalda bakkgír.

18 Tilskipun 76/114/EBE

(Lögboðnar merkiplötur)

Verksmiðjunúmer ökutækis

a) Ökutækið skal búið verksmiðjunúmeri ökutækis sem saman -
stendur af minnst 8 og mest 17 rittáknum. Verksmiðjunúmer 
ökutækis með 17 rittáknum skal uppfylla kröfurnar sem settar 
eru fram í ISO-stöðlum 3779:1983 og 3780:1983.

b) Verksmiðjunúmer ökutækis skal staðsett á auðsýnilegum og 
aðgengilegum stað þannig að ekki sé hægt að afmá það og að 
það eyðist ekki.

c) Ef ekkert verksmiðjunúmer ökutækis er stimplað á undirvagn 
eða yfirbyggingu getur aðildarríki farið fram á að það sé sett á 
eftir á við beitingu landslaga. Í slíkum tilvikum skal lögbært 
yfirvald í aðildarríkinu hafa eftirlit með aðgerðinni.

Lögboðin merkiplata

Ökutækið skal búið auðkenniplötu sem framleiðandi ökutækisins 
festir á.

Ekki skal krefjast viðbótarplatna eftir að viðurkenning hefur verið 
veitt.

19 Tilskipun 76/115/EBE

(Öryggisbeltafestingar)

Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðandanum sem 
sýnir fram á að tiltekið ökutæki [en tilgreina þarf verksmiðjunúmer 
ökutækis fyrir það] sé í samræmi við minnst eitt af eftirtöldu:

– tilskipun 76/115/EBE,

– FMVSS nr. 210 (festingar fyrir sætisbeltasamstæðu)

– grein 22-3 í JSRRV.

20 Tilskipun 76/756/EBE

(Uppsetning ljósa- og 
ljósmerkjabúnaðar)

a) Ljósabúnaður skal uppfylla grunnkröfur reglugerðar efnahags -
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 48, röð breytinga 
03, að undanþegnum kröfunum í 5. og 6. viðauka við reglugerð 
48.

b) Engar undanþágur skulu heimilaðar að því er varðar fjölda, 
helstu hönnunareiginleika, rafmagnstengingar, og lit ljóss sem 
er varpað eða endurvarpað af ljósum og merkjabúnaði sem um 
getur í 21. til 26. færslu og í 28. til 30. færslu.

c) Ljós og merkjabúnaður sem settur er í sem endurbótar hlutur 
við beitingu á ofangreindu skal bera EB-gerðarviður kenningar -
merki.

d) Ljósker sem búin eru gasúrhleðsluljósgjafa eru aðeins heimiluð 
í tengslum við uppsetningu á hreinsunarbúnaði fyrir aðalljósker 
og sjálfvirkum hallastillingarbúnaði fyrir aðalljósker eftir því 
sem við á.

e) Lágljós aðalljóskerja skulu löguð að löglegri akstursstefnu í 
landinu þar sem ökutækið fær viðurkenningu.

21 Tilskipun 76/757/EBE

(Glitaugu)

Ef nauðsyn krefur skal setja tvö viðbótarglitaugu með EB-viður -
kenningarmerki að aftan og skal staðsetning þeirra vera í samræmi 
við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 48.

22 Tilskipun 76/758/EBE
(Breiddarljós, 
stöðuhliðarljósker 
að framan og aftan, 
hemlaljósker, 
hliðarljósker, ljósker fyrir 
dagljósabúnað)

Kröfurnar í þeirri tilskipun gilda ekki. Hins vegar skal tækni -
þjónustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna.
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23 Tilskipun 76/759/EBE
(Stefnuljós)

Kröfurnar í þeirri tilskipun gilda ekki. Hins vegar skal tækni -
þjónustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna.

24 Tilskipun 76/760/EBE
(Ljósker við 
skráningarmerki að aftan)

Kröfurnar í þeirri tilskipun gilda ekki. Hins vegar skal tækni -
þjónustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna.

25 Tilskipun 76/761/EBE
(Aðalljósker (þ.m.t perur))

a) Lýsingin af lágljósum aðalljóskerjanna sem fest eru á ökutækið 
skal könnuð skv. 6. lið reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 112 varðandi aðalljósker sem gefa 
frá sér ósamhverfan lágljósageisla. Vísa má í vikmörkin í 5. 
viðauka þeirrar reglugerðar í því skyni.

b) Sama ákvörðun gildir að breyttu breytanda um lágljós 
aðalljóskerja sem falla undir reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 98 eða nr. 123.

26 Tilskipun 76/762/EBE
(Þokuljósker að framan)

Kröfurnar í þeirri tilskipun gilda ekki. Hins vegar skal tækni -
þjónustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna ef þau eru sett á.

27 Tilskipun 77/389/EBE
(Dráttarkrókar)

Kröfurnar í þeirri tilskipun gilda ekki.

28 Tilskipun 77/538/EBE
(Þokuljósker að aftan)

Kröfurnar í þeirri tilskipun gilda ekki. Hins vegar skal tækni þjón -
ustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna.

29 Tilskipun 77/539/EBE
(Bakkljósker)

Kröfurnar í þeirri tilskipun gilda ekki. Hins vegar skal tækni -
þjónustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna ef þau eru sett á.

30 Tilskipun 77/540/EBE
(Stöðuljósker)

Kröfurnar í þeirri tilskipun gilda ekki. Hins vegar skal tækni -
þjónustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna ef þau eru sett á.

31 Tilskipun 77/541/EBE
(Öryggisbelti og 
aðhaldsbúnaður)

Íhlutir

a) Öryggisbelti þurfa ekki að vera gerðarviðurkennd í samræmi 
við tilskipun 77/541/EBE.

b) Hins vegar skulu öll öryggisbelti bera auðkennismerkimiða.

c) Vísanir á merkimiðanum skulu vera í samræmi við ákvörðun 
varðandi öryggisbeltafestingar (viðvíkjandi 19. færslu).

Kröfur um uppsetningu

a) Ökutækið skal búið öryggisbeltum í samræmi við kröfurnar 
sem settar eru fram í XV. viðauka við tilskipun 77/541/EBE.

b) Ef setja þarf tiltekinn fjölda öryggisbelta í sem endurbótarhlut 
í samræmi við a-lið hér að framan, skulu þau vera af 
viðurkenndri gerð í samræmi við tilskipun 77/541/EBE eða 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 16.

32 Tilskipun 77/649/EBE
(Sjónsvið fram á við)

a) Engar hindranir á 180° sjónsviði ökumanns fram á við eins og 
það er skilgreint í lið 5.1.3 í I. viðauka við tilskipun 77/649/
EBE skulu heimilar.

b) Þrátt fyrir a-lið hér að framan skulu A-stoðir og búnaður sem 
skráður er í lið 5.1.3 í I. viðauka þeirrar tilskipunar ekki teljast 
vera hindranir.

c) Astoðir skulu ekki vera fleiri en tvær.
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33 Tilskipun 78/316/EBE
(Auðkenning stjórntækja, 
gaumbúnaðar og 
merkjabúnaðar)

a) Tákn, þ.m.t. litir samsvarandi gaumljósa sem skyldubundið er 
að séu til staðar með skírskotun til II. viðauka við tilskipun 
78/316/EBE skulu vera í samræmi við þá tilskipun.

b) Ef svo er ekki skal tækniþjónustan sannreyna að tákn, 
gaumljós og álestrartæki sem eru innbyggð í ökutækið veiti 
ökumanni auðskiljanlegar upplýsingar um virkni viðkomandi 
stjórntækja.

34 Tilskipun 78/317/EBE
(Afísing/móðuhreinsun)

Ökutækið skal búið fullnægjandi afísingar- og móðuhreinsunar -
búnaði á framrúðum.

„Fullnægjandi“ telst allur afísingarbúnaður sem er að lágmarki í 
samræmi við lið 5.1.1 í I. viðauka við tilskipun 78/317/EBE.

„Fullnægjandi“ telst allur móðuhreinsunarbúnaður sem er að 
lágmarki í samræmi við lið 5.2.1 í I. viðauka þeirrar tilskipunar.

35 Tilskipun 78/318/EBE
(Sprautur/þurrkur)

Ökutækið skal búið fullnægjandi sprautu- og þurrkubúnaði á 
framrúðum.

„Fullnægjandi“ telst allur sprautu- og þurrkunarbúnaður sem er 
að lágmarki í samræmi við skilyrðin í lið 5.1.3 í I. viðauka við 
tilskipun 78/318/EBE.

36 Tilskipun 2001/56/EB
(Hitakerfi)

a) Farþegarými skal búið hitunarkerfi.

b) Brennsluhitarar og uppsetning þeirra skulu vera í samræmi 
við VII. viðauka við tilskipun 2001/56/EB. Að auki skulu 
brennsluhitarar og hitunarkerfi með fljótandi jarðolíugasi 
uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í VIII. viðauka við þá 
tilskipun.

c) Viðbótarhitunarkerfi sem sett eru í sem endurbótarhlutir skulu 
vera í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í þeirri 
tilskipun.

37 Tilskipun 78/549/EBE
(Hjólhlífar)

a) Ökutækið skal hannað þannig að aðrir vegfarendur séu varðir 
gegn steinum, aur, ís, snjó og vatni sem kastast frá því og til að 
draga úr hættu af snertingu við hjól á hreyfingu.

b) Tækniþjónustunni er heimilt að hafa eftirlit með samræmi við 
helstu tæknilegu kröfur sem settar eru fram í I. viðauka við 
tilskipun 78/549/EBE.

c) Ákvæði 3. liðar I. viðauka þeirrar tilskipunar gilda ekki.

38 Tilskipun 78/932/EBE
(Höfuðpúðar)

Kröfur tilskipunar 78/932/EBE gilda ekki.

39 Tilskipun 80/1268/EBE
(Losun koltvísýrings/
eldsneytisnotkun)

a) Framkvæma skal prófanir í samræmi við 5. lið I. viðauka við 
tilskipun 80/1268/EBE.

b) Kröfurnar sem settar eru fram í lið 5.1.1 í þeim viðauka gilda 
ekki.

c) Ef engar prófanir varðandi losun gegnum útblástursrör eru 
framkvæmdar við beitingu ákvæðanna sem um getur í 2. 
færslu, skal reikna út koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun 
með formúlunni sem mælt er fyrir um í skýringum (b) og (c).

40 Tilskipun 80/1269/EBE
(Hreyfilafl)

a) Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðanda þar 
sem fram koma hámarks hreyfilafköst í kW ásamt samsvarandi 
snúningshraða á mínútu.

b) Einnig má vísa til línurits um hreyfilafköst sem veitir sömu 
upplýsingar.
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41 Tilskipun 2005/55/EB
(Losun (Euro 4 og 5) 
þungra ökutækja — 
innbyggð greiningarkerfi 
— reykþéttni)

Losun gegnum útblástursrör

a) Gera skal prófun í samræmi við lið 6.2 í I. viðauka við tilskipun 
2005/55/EB með spillistuðlunum sem settir eru fram í lið 3.6 í 
II. viðauka við tilskipun 2005/78/EB.

b) Mörkin skulu vera þau sem sett eru fram í töflu 1 eða 2 í I. 
viðauka við tilskipun 2005/55/EB.

Innbyggt greiningarkerfi

a) Ökutækið skal búið innbyggðu greiningarkerfi.

b) Skilflötur innbyggða greiningarkerfisins skal geta átt samskipti 
við algeng greiningartæki sem notuð eru við reglubundnar 
tækniskoðanir.

Reykþéttni

a) Ökutæki sem búin eru dísilhreyfli skulu prófuð í samræmi við 
prófunaraðferðirnar sem um getur í IV. viðauka við tilskipun 
2005/55/EB.

b) Leiðrétt gildi gleypnistuðuls skal fest á með áberandi hætti og 
á stað sem auðvelt er að komast að.

44 Tilskipun 92/21/EBE
(Massar og mál)

a) Kröfurnar í 3. lið II. viðauka við tilskipun 92/21/EBE skulu 
uppfylltar.

b) Við beitingu ákvæðanna sem um getur í a-lið skal taka 
eftirfarandi massa til athugunar:

– massa ökutækis, tilbúins til aksturs sem skilgreindur er í 
lið 2.6 í I. viðauka við tilskipun 2007/46/EB eins og hann 
er mældur af tækniþjónustunni og

– massa með hleðslu sem gefinn er upp af framleiðanda 
ökutækis eða sýndur á merkiplötu framleiðanda ásamt 
sjálflímandi miðum eða upplýsingum sem eru tiltækar 
í handbók eiganda. Þessi massi skal teljast tæknilega 
leyfilegur hámarksmassi með hleðslu.

c) Engar undanþágur skulu heimilaðar að því er varðar leyfileg 
hámarksmál.

45 Tilskipun 92/22/EBE
(Rúður úr öryggisgleri)

Íhlutir

a) Rúður skulu gerðar úr hertu eða lagskiptu öryggisgleri.

b) Aðeins er heimilt að setja rúður úr plasti aftan við B-stoð.

c) Rúður þurfa ekki að vera viðurkenndar samkvæmt tilskipun 
92/22/EBE.

Uppsetning

a) Forskrift um uppsetningu sem sett er fram í 21. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 43 gildir.

b) Engar litaðar filmur sem draga úr gegnumferð ljóss undir 
áskilið lágmark skulu heimilaðar á framrúðu og á rúðum fyrir 
framan B-stoð.

46 Tilskipun 92/23/EBE
(Hjólbarðar)

Íhlutir

Hjólbarðar skulu bera EB-gerðarviðurkenningarmerki sem 
inniheldur s-merki (fyrir hljóð).

Uppsetning

a) Stærðarmál, tala fyrir hleðslugetu og hraðaflokkur hjólbarða 
skulu uppfylla kröfurnar í IV. viðauka við tilskipun 92/23/
EBE.
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b) Tákn fyrir hraðaflokk á hjólbarðanum skal samrýmast 
hámarks hönnunarhraða ökutækisins.

 Þó að hraðatakmarkari sé fyrir hendi skal það ekki veita 
undanþágu frá beitingu þessarar kröfu.

c) Fyrir beitingu á ákvæðum b-liðar hér að framan skal 
framleiðandi ökutækis gefa upp hámarkshraða ökutækis. 
Hins vegar má tækniþjónustan meta hámarkshönnunarhraða 
ökutækisins með því að nota hámarksafköst hreyfilsins, 
hámarksfjölda snúninga á mínútu og gögn varðandi hreyfiafls -
keðjuna.

50 Tilskipun 94/20/EB
(Tengingar)

Aðskildar tæknieiningar

a) Tengi frá framleiðanda upprunalega búnaðarins sem ætluð 
eru til að draga eftirvagn þar sem hámarksmassi er ekki yfir 1 
500 kg skulu ekki þurfa að vera gerðarviðurkennd samkvæmt 
tilskipun 94/20/EB.

 Tengi telst búnaður frá framleiðanda upprunalega búnaðarins 
ef því er lýst í handbók eiganda eða jafngildu fylgiskjali sem 
kaupandi fær frá framleiðanda ökutækisins.

 Ef slíkt tengi er viðurkennt með ökutækinu skal viðeigandi 
texti vera í viðurkenningarvottorðinu þar sem fram kemur að 
eigandi beri ábyrgð á að tryggja samhæfi við tengibúnaðinn 
sem festur er á eftirvagninn.

b) Önnur tengi en þau sem um getur í a-lið hér að framan, 
sem og tengi sem sett eru í sem endurbótarhlutir, skulu 
gerðarviðurkennd í samræmi við tilskipun 94/20/EB.

Uppsetning á ökutækinu

Tækniþjónustan skal hafa eftirlit með því að uppsetning 
tengibúnaðar sé í samræmi við VII. viðauka við tilskipun 94/20/
EB.

53 Tilskipun 96/79/EB
(Högg að framan) (e)

a) Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðandanum 
sem sýnir fram á að tiltekið ökutæki [en tilgreina þarf 
verksmiðjunúmer ökutækis fyrir það] sé í samræmi við minnst 
eitt af eftirtöldu:

– tilskipun 96/79/EB,

– FMVSS nr. 208 (árekstrarvörn farþega),

– Ákvæði 18. gr. JSRRV.

b) Framkvæma má prófun í samræmi við II. viðauka við tilskipun 
96/79/EB á raðsmíðuðu ökutæki ef umsækjandi fer fram á það.

 Prófunin skal framkvæmd af tilkynntri evrópskri tækniþjónustu 
sem er til þess bær. Afhenda skal umsækjanda ítarlega skýrslu.

54 Tilskipun 96/27/EB
(Högg frá hlið)

a) Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðandanum 
sem sýnir fram á að tiltekið ökutæki [en tilgreina þarf 
verksmiðjunúmer ökutækis fyrir það] sé í samræmi við minnst 
eitt af eftirtöldu:

– tilskipun 96/27/EB,

– FMVSS nr. 214 (vörn fyrir höggi frá hlið),

– Ákvæði 18. gr. JSRRV.

b) Framkvæma má prófun í samræmi við 3. lið II. viðauka við 
tilskipun 96/27/EB á raðsmíðuðu ökutæki ef umsækjandi fer 
fram á það.

 Prófunin skal framkvæmd af tilkynntri evrópskri tækniþjónustu 
sem er til þess bær. Afhenda skal umsækjanda ítarlega skýrslu.
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58 Reglugerð (EB) nr. 
78/2009
(Vernd gangandi 
vegfarenda)

Hjálparátak við hemlun

Ökutæki skulu búin rafrænu læsivörðu hemlakerfi sem nær til allra 
hjóla.

Vernd gangandi vegfarenda

Kröfurnar í þeirri reglugerð skulu ekki gilda fyrr en 1. janúar 2013.

Varnarbúnaður að framan

Hins vegar skal varnarbúnaður að framan sem settur er á ökutæki 
vera gerðarviðurkenndur í samræmi við reglugerð (EB) nr. 78/2009 
og skal uppsetning hans vera í samræmi við grunnkröfurnar sem 
settar eru fram í 6. lið I. viðauka þeirrar reglugerðar.

59 Tilskipun 2005/64/EB
(Endurvinnanleiki)

Kröfur þeirrar tilskipunar gilda ekki.

61 Tilskipun 2006/40/EB
(Loftræstikerfi)

Kröfur þeirrar tilskipunar gilda.

II. hluti: Ökutæki í flokki N1

Liður Tilvísun í 
stjórnvaldsfyrirmæli Aðrar kröfur

1 Tilskipun 70/157/EBE
(Leyfilegt hljóðstig)

Prófun á ferð

a) Prófun skal gerð í samræmi við „Aðferð A“ sem um getur í 3. 
viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu Þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 51.

 Mörkin eru þau sem tilgreind eru í lið 2.1 í I. viðauka við 
tilskipun 70/157/EBE. Heimila skal 1 desíbel til viðbótar 
leyfilegum mörkum.

b) Prófunarbrautin skal vera í samræmi við 8. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 51. Nota má prófunarbraut með öðrum forskriftum með því 
skilyrði að tækniþjónustan hafi gert samsvörunarprófanir. Ef 
þörf er á skal beita leiðréttingarstuðli.

c) Ekki þarf að meðhöndla útblásturskerfi sem innihalda trefja -
efni eins og mælt er fyrir um í 5. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51.

Prófun í kyrrstöðu

Prófun skal gerð í samræmi við lið 3.2 í 3. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu Þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51.

2 Tilskipun 70/220/EBE

(Losun)

Losun gegnum útblástursrör

a) Gera skal prófun I í samræmi við III. viðauka við tilskipun 
70/220/EBE með spillistuðlunum sem um getur í lið 5.3.6.2. 
Nota skal mörkin sem eru tilgreind í lið 5.3.1.4 í I. viðauka við 
þá tilskipun.

b) Ekki skal krefjast þess að sýnt sé fram á 3 000 km akstur öku -
tækis eins og krafist er í lið 3.1.1 í III. viðauka við þá tilskipun.

c) Eldsneytið sem nota skal við prófunina skal vera viðmiðunar -
eldsneytið sem mælt er fyrir um í IX. viðauka við tilskipun 
70/220/EBE.

d) Setja skal aflmæli upp í samræmi við tæknilegar kröfur í lið 3.2 
í 2. viðbæti við III. viðauka við þá tilskipun.

e) Ekki skal framkvæma prófunina sem um getur í a-lið ef hægt 
er að sýna fram á að ökutækið sé í samræmi við einhvern hluta 
lagasafns Kaliforníufylkis sem nefndur er í athugasemdinni á 
undan 5. lið I. viðauka þeirrar tilskipunar.
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Losun við uppgufun

Ökutæki sem búin eru bensínhreyfli skulu hafa mengunarvarnarkerfi 
fyrir losun við uppgufun (t.d. viðarkolahylki).

Losun frá sveifarhúsi

Krefjast skal þess að til staðar sé búnaður til að endurvinna 
lofttegundir frá sveifarhúsi.

Innbyggt greiningarkerfi

a) Ökutækið skal búið innbyggðu greiningarkerfi.

b) Skilflötur innbyggða greiningarkerfisins skal geta átt samskipti 
við algeng greiningartæki sem notuð eru við reglubundnar 
tækniskoðanir.

2a Reglugerð (EB) nr. 
715/2007
Losun léttra ökutækja 
(Euro 5 og 6)/aðgangur að 
upplýsingum

Losun gegnum útblástursrör
a) Gera skal prófun I í samræmi við III. viðauka við tilskipun 

692/2008 með spillistuðlunum sem um getur í lið 1.4 í VII. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008. Nota skal mörkin 
sem eru tilgreind í töflu I og töflu II í I. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 715/2007.

b) Ekki skal krefjast þess að sýnt sé fram á 3 000 km akstur 
ökutækis eins og um getur í lið 3.1.1 í 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83.

c) Eldsneytið sem nota skal við prófunina skal vera viðmiðunar -
eldsneytið sem mælt er fyrir um í IX. viðauka við reglugerð 
692/2008.

d) Setja skal aflmæli upp í samræmi við tæknilegar kröfur í lið 
3.2 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83.

e) Ekki skal framkvæma prófunina sem um getur í a-lið ef hægt 
er að sýna fram á að ökutækið sé í samræmi við lagasafn 
Kaliforníufylkis sem um getur í 2. lið I. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 692/2008.

Losun við uppgufun

Í ökutækjum með bensínhreyfli skal þess krafist að mengunar -
varnar kerfi fyrir losun við uppgufun (t.d. viðarkolahylki) sé fyrir 
hendi.

Losun frá sveifarhúsi

Krefjast skal þess að til staðar sé búnaður til að endurvinna loftteg -
undir frá sveifarhúsi.

Innbyggt greiningarkerfi

Ökutækið skal búið innbyggðu greiningarkerfi.

Skilflötur innbyggða greiningarkerfisins skal geta átt samskipti 
við algeng greiningartæki sem notuð eru við reglubundnar tækni -
skoðanir.

Reykþéttni
a) Ökutæki sem búin eru dísilhreyfli skulu prófuð í samræmi við 

prófunaraðferðirnar sem um getur í 2. viðbæti við IV. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 692/2008.

b) Leiðrétt gildi gleypnistuðuls skal fest á með áberandi hætti og 
á stað sem auðvelt er að komast að.

Losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun
a) Prófun skal gerð í samræmi við XII. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 692/2008.
b) Ekki skal krefjast þess að sýnt sé fram á 3 000 km akstur 

ökutækis eins og krafist er í lið 3.1.1 í 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83.

c) Ef ökutækið er í samræmi við lagasafn Kaliforníufylkis sem um 
getur í 2. lið I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
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 (EB) nr. 692/2008 og því ekki krafist að prófanir séu gerðar 
á losun gegnum útblástursrör skulu aðildarríki reikna losun 
koltvísýrings og eldsneytisnotkun með formúlunum sem settar 
eru fram í skýringum (b) og (c)

Aðgangur að upplýsingum

Ákvæðin varðandi aðgang að upplýsingum gilda ekki.

3 Tilskipun 70/221/EBE
(Eldsneytisgeymar/
undirakstursvörn)

Eldsneytisgeymar

a) Eldsneytisgeymar skulu vera í samræmi við 5. lið I. viðauka við 
tilskipun 70/221/EBE að liðum 5.1, 5.2 og 5.12 undanskildum. 
Einkum skulu þeir vera í samræmi við liði 5.9 og 5.9.1 en ekki 
skal framkvæma lekaprófun.

b) Tankar fyrir fljótandi jarðolíugas eða þjappað jarðgas skulu 
gerðarviðurkenndir í samræmi við annars vegar reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 67 röð 
breytinga 01 eða reglugerð nr. 110 hins vegar (a).

Sértæk ákvæði fyrir eldsneytisgeyma úr plastefni

Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðandanum 
sem sýnir fram á að eldsneytisgeymirinn í tiltekna ökutækinu [en 
tilgreina þarf verksmiðjunúmer ökutækis fyrir það] sé í samræmi 
við minnst eitt af eftirtöldu:

– Lið 6.3 í tilskipun 70/221/EBE,
– FMVSS nr. 301 (heilleiki eldsneytiskerfa),
– Ákvæði 5. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 34.

Undirakstursvörn

a) Afturhluti ökutækis skal smíðaður í samræmi við 5. lið II. 
viðauka við tilskipun 70/221/EBE.

b) Í þeim tilgangi er fullnægjandi að uppfylla kröfurnar sem settar 
eru fram í öðrum undirlið í lið 5.2.

c) Ef setja þarf undirakstursvörn á sem endurbótarhlut við 
beitingu ofangreindra ákvæða skal hún vera í samræmi við liði 
5.3 og 5.4 í II. viðauka þeirrar tilskipunar.

4 Tilskipun 70/222/EBE
(Flötur fyrir 
skráningarmerki að aftan)

Flötur, halli, sýnileikahorn og staðsetning skráningarmerkis skal 
vera í samræmi við tilskipun 70/222/EBE.

5 Tilskipun 70/311/EBE
(Stýriskraftur)

Vélræn kerfi

a) Stýrisbúnaður skal smíðaður þannig að hann miðjustilli sig 
sjálfur. Til að hafa eftirlit með samræmi við þetta ákvæði, 
skal framkvæma prófun í samræmi við liði 5.1.2 og 5.2.1 í I. 
viðauka við tilskipun 70/311/EBE.

b) Bilun í aflstýrisbúnaði skal ekki valda algjörum missi á stjórn 
ökutækisins.

Flókinn rafrænn stjórnbúnaður fyrir ökutæki (rafstýribúnaður 
(drive-by wire búnaður)

Flókinn rafrænn stjórnbúnaður skal aðeins heimilaður ef hann er í 
samræmi við 6. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 79.

6 Tilskipun 70/387/EBE
(Læsingar hurða og lamir)

a) Læsingar hurða og lamir skulu vera í samræmi við liði 3.2.1, 
3.3.2 og 3.4.1 í I. viðauka við tilskipun 70/387/EBE.

b) Kröfurnar sem settar eru fram í lið 3.4.1 gilda ekki ef sýnt er 
fram á samræmi við lið 6.1.5.4 í reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 11, 1. endurskoðun,  
2. breyting.



27.9.2012 Nr. 54/867EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Liður Tilvísun í 
stjórnvaldsfyrirmæli Aðrar kröfur

7 Tilskipun 70/388/EBE
(Hljóðmerki)

Íhlutir

Hljóðmerkjabúnaður þarf ekki að vera gerðarviðurkenndur í 
samræmi við tilskipun 70/388/EBE. Hins vegar skal hann gefa frá 
sér samfellt hljóð eins og krafist er í lið 1.1 í I. viðauka við tilskipun 
70/388/EBE.

Uppsetning í ökutæki

a) Framkvæma skal prófanir í samræmi við 2. lið I. viðauka við 
tilskipun 70/388/EBE.

b) Hámarkshljóðþrýstingur skal vera í samræmi við lið 2.1.4 í 
þeim viðauka.

8 Tilskipun 2003/97/EB
(Búnaður til að auka 
sjónsvið)

Íhlutir

a) Ökutækið skal búið baksýnisspeglum sem kveðið er á um í 2. 
lið III. viðauka við tilskipun 2003/97/EB.

b) Ekki er krafist gerðarviðurkenningar á þeim í samræmi við þá 
tilskipun.

c) Krappageisli speglanna skal ekki valda umtalsverðri bjögun á 
myndinni. Tækniþjónustunni er heimilt að eigin ákvörðun að 
athuga krappageislann í samræmi við aðferðina sem lýst er í 1. 
viðbæti, II. viðauka við tilskipun 2003/97/EB. Krappageislinn 
skal ekki vera minni en sá sem krafist er í lið 3.4 í II. viðauka 
þeirrar tilskipunar.

Uppsetning í ökutæki

Framkvæma skal mælingar í því skyni að tryggja að sjónsvið sé í 
samræmi við annað hvort ákvæði í 5. lið III. viðauka við tilskipun 
2003/97/EB eða 5. lið III. viðauka við tilskipun 71/127/EBE.

9 Tilskipun 71/320/EBE
(Hemlun)

Almenn ákvæði

a) Hemlakerfi skal smíðað í samræmi við 2. lið I. viðauka við 
tilskipun 71/320/EBE.

b) Ökutæki skulu búin rafrænu læsivörðu hemlakerfi sem nær til 
allra hjóla.

c) Afköst hemlakerfisins skulu vera í samræmi við 2. lið II. 
viðauka þeirrar tilskipunar.

d) Í þessu skyni skal framkvæma prófanir í akstri á braut með 
yfirborði þar sem veggrip er mikið. Prófun á stöðuhemli skal 
framkvæmd í 18 % halla (upp og niður).

Aðeins skal framkvæma prófanirnar sem nefndar eru hér á eftir. Í 
öllum tilvikum skal ökutækið vera fullhlaðið.

e) Akstursprófunin sem um getur í c-lið hér að framan skal ekki 
framkvæmd ef umsækjandi getur lagt fram yfirlýsingu frá 
framleiðanda sem sýnir fram á að ökutækið sé í samræmi við 
annað hvort reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 13-H að meðtöldum 5. viðbæti eða FMVSS nr. 
135.

Aksturshemill

a) Framkvæma skal prófun 0 sem mælt er fyrir um í liðum 1.2.2 
og 1.2.3 í II. viðauka við tilskipun 71/320/EBE.

b) Að auki skal framkvæma prófun I eins og lýst er í lið 1.3 í II. 
viðauka þeirrar tilskipunar.

Stöðuhemill

Framkvæma skal prófun í samræmi við lið 2.1.3 í II. viðauka 
þeirrar tilskipunar.
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10 Tilskipun 72/245/EBE
(Rafsegultruflanir 
(rafsegulsviðssamhæfi))

Íhlutir

a) Rafmagns- eða rafeindaundireiningar þurfa ekki að vera 
gerðarviðurkenndar í samræmi við tilskipun 72/245/EBE.

b) Hins vegar skal rafmagns-/raftæknilegur búnaður sem settur er 
í sem endurbótarhlutur vera í samræmi við þá tilskipun.

Losun rafsegulgeislunar

Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu framleiðanda sem sýnir 
fram á að ökutækið sé í samræmi við tilskipun 72/245/EBE eða 
eftirfarandi staðla:

– Breiðbandsrafsegulgeislun: CISPR 12 eða SAE J551-2,

– Mjóbandsrafsegulgeislun: CISPR 12 (utan ökutækis) eða 25 
(innbyggt) eða SAE J551-4 og SAE J1113-41.

Ónæmisprófun

Ónæmisprófanir skulu felldar niður.

11 Tilskipun 72/306/EBE
(Dísilreykur)

a) Framkvæma skal prófanir í samræmi við aðferðirnar sem lýst 
er í III. og IV. viðauka við tilskipun 72/306/EBE.

 Viðmiðunarmörkin sem við eiga eru þau sem um getur í V. 
viðauka þeirrar tilskipunar.

b) Leiðrétt gildi gleypnistuðulsins sem um getur í 4. lið I. viðauka 
við tilskipun 72/306/EBE skal fest á með áberandi hætti og á 
stað sem auðvelt er að komast að.

13 Tilskipun 74/61/EBE
(Þjófavörn og 
ræsivarnarbúnaður)

a) Til að koma í veg fyrir notkun í leyfisleysi skal ökutækið 
búið læsibúnaði í samræmi við skilgreininguna í lið 2.2 í IV. 
viðauka við tilskipun 74/61/EBE.

b) Ef ræsivarnarbúnaði er komið fyrir skal hann uppfylla 
tæknilegar kröfur í 3. lið V. viðauka þeirrar tilskipunar og 
grunnkröfur 4. liðar, einkum í lið 4.1.1.

14 Tilskipun 74/297/EBE (f)
(Höggmildandi 
stýrisbúnaður)

a) Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðandanum 
sem sýnir fram á að tiltekið ökutæki [en tilgreina þarf 
verksmiðjunúmer ökutækis fyrir það] sé í samræmi við minnst 
eitt af eftirtöldu:

– tilskipun 74/297/EBE,

– FMVSS nr. 203 (verndun ökumanns fyrir höggi 
frá stýrisbúnaði) ásamt FMVSS nr. 204 (tilfærsla 
stýrisbúnaðar aftur á bak),

– Ákvæði 11. gr. JSRRV.

b) Framkvæma má prófun í samræmi við II. viðauka við tilskipun 
74/297/EBE á raðsmíðuðu ökutæki ef umsækjandi fer fram 
á það. Prófunin skal framkvæmd af tilkynntri evrópskri 
tækniþjónustu sem er til þess bær. Afhenda skal umsækjanda 
ítarlega skýrslu.

15 Tilskipun 74/408/EBE
Styrkleiki sætis — 
höfuðpúðar

Sæti, sætisfestingar og stillibúnaður

Sæti og stillanleg kerfi þeirra skulu vera í samræmi við IV. viðauka 
við tilskipun 74/408/EBE.

Höfuðpúðar

a) Höfuðpúðar skulu uppfylla grunnkröfur 3. liðar II. viðauka við 
tilskipun 74/408/EBE og 5. liðar I. viðbætis þess viðauka.

b) Aðeins skal framkvæma prófanirnar sem lýst er í lið 3.10 og 5., 
6. og 7. lið II. viðauka þeirrar tilskipunar.
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17 Tilskipun 75/443/EBE
(Hraðamælir — bakkgír)

Hraðamælibúnaður

a) Skífan skal vera í samræmi við liði 4.1 til 4.2.3 í II. viðauka við 
tilskipun 75/443/EBE.

b) Ef tækniþjónustan hefur rökstudda ástæðu til að ætla að 
hraðamælir sé ekki kvarðaður með fullnægjandi nákvæmni, 
getur hún krafist þess að prófanirnar sem kveðið er á um í lið 
4.3 séu framkvæmdar.

Bakkgír

Gíragangverkið skal innihalda bakkgír.

18 Tilskipun 76/114/EBE
(Lögboðnar merkiplötur)

Verksmiðjunúmer ökutækis

a) Ökutækið skal búið verksmiðjunúmeri ökutækis sem saman -
stendur af minnst 8 og mest 17 rittáknum. Verksmiðjunúmer 
ökutækis með 17 rittáknum skal uppfylla kröfurnar sem settar 
eru fram í ISO-stöðlum 3779:1983 og 3780:1983.

b) Verksmiðjunúmer ökutækis skal staðsett á auðsýnilegum og 
aðgengilegum stað þannig að ekki sé hægt að afmá það og að 
það eyðist ekki.

c) Ef ekkert verksmiðjunúmer ökutækis er stimplað á undirvagn 
eða yfirbyggingu getur aðildarríki farið fram á að það sé sett á 
eftir á við beitingu landslaga. Í slíkum tilvikum skal lögbært 
yfirvald í aðildarríkinu hafa eftirlit með aðgerðinni.

Lögboðin merkiplata

Ökutækið skal búið auðkenniplötu sem framleiðandi ökutækisins 
festir á.

Ekki skal krefjast viðbótarplatna eftir að viðurkenning hefur verið 
veitt.

19 Tilskipun 76/115/EBE
(Öryggisbeltafestingar)

 Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðandanum 
sem sýnir fram á að tiltekið ökutæki [en tilgreina þarf verk -
smiðju númer ökutækis fyrir það] sé í samræmi við minnst eitt 
af eftirtöldu:

– tilskipun 76/115/EBE,
– FMVSS nr. 210 (festingar fyrir sætisbeltasamstæðu)
– grein 22-3 í JSRRV.

20 Tilskipun 76/756/EBE
(Uppsetning ljósa- og 
ljósmerkjabúnaðar)

a) Ljósabúnaður skal uppfylla grunnkröfur reglugerðar efnahags -
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 48, röð breytinga 
03, að undanþegnum kröfunum í 5. og 6. viðauka við reglugerð 
48.

b) Engar undanþágur skulu heimilaðar að því er varðar fjölda, 
helstu hönnunareiginleika, rafmagnstengingar, og lit ljóss sem 
er varpað eða endurvarpað af ljósum og merkjabúnaði sem um 
getur í 21. til 26. færslu og í 28. til 30. færslu.

c) Ljós og merkjabúnaður sem settur er í sem endurbótar hlutur 
við beitingu á ofangreindu skal bera EB-gerðarviður kenn -
ingar merki.

d) Ljósker sem búin eru gasúrhleðsluljósgjafa eru aðeins heimiluð 
í tengslum við uppsetningu á hreinsunarbúnaði fyrir aðalljósker 
og sjálfvirkum hallastillingarbúnaði fyrir aðalljósker eftir því 
sem við á.

e) Lágljós aðalljóskerja skulu löguð að löglegri akstursstefnu í 
landinu þar sem ökutækið fær viðurkenningu.

21 Tilskipun 76/757/EBE
(Glitaugu)

Ef nauðsyn krefur skal setja tvö viðbótarglitaugu með EB-
viðurkenningarmerki að aftan og skal staðsetning þeirra vera í 
samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 48.
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22 Tilskipun 76/758/EBE
(Breiddarljós, 
stöðuhliðarljósker 
að framan og aftan, 
hemlaljósker, 
hliðarljósker, ljósker fyrir 
dagljósabúnað)

Kröfurnar í þeirri tilskipun gilda ekki. Hins vegar skal tækni þjón -
ustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna.

23 Tilskipun 76/759/EBE
(Stefnuljós)

Kröfurnar í þeirri tilskipun gilda ekki. Hins vegar skal tækniþjón -
ustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna.

24 Tilskipun 76/760/EBE
(Ljósker við 
skráningarmerki að aftan)

Kröfurnar í þeirri tilskipun gilda ekki. Hins vegar skal tækniþjón -
ustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna.

25 Tilskipun 76/761/EBE
(Aðalljósker (þ.m.t perur))

a) Lýsingin af lágljósum aðalljóskerjanna sem fest eru á ökutækið 
skal könnuð samkvæmt ákvæðum 6. liðar reglugerðar efna -
hags nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 112 varð -
andi aðalljósker sem gefa frá sér ósamhverfan lágljósa geisla. 
Vísa má í vikmörkin í 5. viðauka þeirrar reglugerðar í því 
skyni.

b) Sama ákvörðun skal gilda að breyttu breytanda um lágljós 
aðalljóskerja sem falla undir reglugerð efnahagsnefndar Sam -
einuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 98 eða 123.

26 Tilskipun 76/762/EBE
(Þokuljósker að framan)

Ákvæði þeirrar tilskipunar falla niður. Hins vegar skal tækniþjón -
ustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna ef þau eru sett á.

27 Tilskipun 77/389/EBE
(Dráttarkrókar)

Kröfur þeirrar tilskipunar falla niður.

28 Tilskipun 77/538/EBE
(Þokuljósker að aftan)

Ákvæði þeirrar tilskipunar falla niður. Hins vegar skal tækniþjón -
ustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna.

29 Tilskipun 77/539/EBE
(Bakkljósker)

Ákvæði þeirrar tilskipunar falla niður. Hins vegar skal tækniþjón -
ustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna ef þau eru sett á.

30 Tilskipun 77/540/EBE
(Stöðuljósker)

Ákvæði þeirrar tilskipunar falla niður. Hins vegar skal tækniþjón -
ustan hafa eftirlit með réttri virkni ljósanna ef þau eru sett á.

31 Tilskipun 77/541/EBE
(Öryggisbelti og 
aðhaldsbúnaður)

Íhlutir

a) Öryggisbelti þurfa ekki að vera gerðarviðurkennd í samræmi 
við tilskipun 77/541/EBE.

b) Hins vegar skulu öll öryggisbelti bera auðkennismerkimiða.

c) Vísanir á merkimiðanum skulu vera í samræmi við ákvörðun 
varðandi öryggisbeltafestingar (viðvíkjandi 19. færslu).

Kröfur um uppsetningu

a) Ökutækið skal búið öryggisbeltum í samræmi við kröfurnar 
sem settar eru fram í XV. viðauka við tilskipun 77/541/EBE.

b) Ef setja þarf tiltekinn fjölda öryggisbelta í sem endurbótarhlut 
í samræmi við a-lið hér að framan, skulu þau vera af 
viðurkenndri gerð í samræmi við tilskipun 77/541/EBE eða 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 16.

33 Tilskipun 78/316/EBE
(Auðkenning stjórntækja, 
gaumbúnaðar og 
merkjabúnaðar)

a) Tákn, þ.m.t. litir samsvarandi gaumljósa sem skyldubundið er 
að séu til staðar með skírskotun til II. viðauka við tilskipun 
78/316/EBE skulu vera í samræmi við þá tilskipun.

b) Ef svo er ekki skal tækniþjónustan sannreyna að tákn, 
gaumljós og álestrartæki sem eru innbyggð í ökutækið veiti 
ökumanni auðskiljanlegar upplýsingar um virkni viðkomandi 
stjórntækja.
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34 Tilskipun 78/317/EBE
Afísing/móðuhreinsun

Ökutækið skal búið fullnægjandi afísingar- og móðuhreinsunar -
búnaði á framrúðum.

35 Tilskipun 78/318/EBE
Sprautur/þurrkur

Ökutækið skal búið fullnægjandi sprautu- og þurrkubúnaði á fram -
rúðum.

36 Tilskipun 2001/56/EB
(Hitakerfi)

a) Farþegarými skal búið hitunarkerfi.

b) Brennsluhitarar og uppsetning þeirra skulu vera í samræmi 
við VII. viðauka við tilskipun 2001/56/EB. Að auki skulu 
brennsluhitarar og hitunarkerfi með fljótandi jarðolíugasi 
uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í VIII. viðauka við þá 
tilskipun.

c) Viðbótarhitunarkerfi sem sett eru í sem endurbótarhlutir skulu 
vera í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í þeirri 
tilskipun.

39 Tilskipun 80/1268/EBE
(Losun koltvísýrings/
eldsneytisnotkun)

a) Framkvæma skal prófanir í samræmi við 5. lið I. viðauka við 
tilskipun 80/1268/EBE.

b) Kröfurnar sem settar eru fram í lið 5.1.1 í þeim viðauka gilda 
ekki.

c) Ef engar prófanir varðandi losun gegnum útblástursrör eru 
fram kvæmdar við beitingu ákvæðanna sem um getur í 2. 
færslu, skal reikna út koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun 
með formúlunni sem mælt er fyrir um í skýringum (b) og (c).

40 Tilskipun 80/1269/EBE
(Hreyfilafl)

a) Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðanda þar 
sem fram koma hámarks hreyfilafköst í kW ásamt samsvarandi 
snúningshraða á mínútu.

b) Einnig má vísa til línurits um hreyfilafköst sem veitir sömu 
upplýsingar.

41 Tilskipun 2005/55/EB
(Losun (Euro 4 og 5) 
þungra ökutækja — 
innbyggð greiningarkerfi 
— reykþéttni)

Losun gegnum útblástursrör

a) Gera skal prófun í samræmi við lið 6.2 í I. viðauka við tilskipun 
2005/55/EB með spillistuðlunum sem settir eru fram í lið 3.6 í 
II. viðauka við tilskipun 2005/78/EB.

b) Mörkin skulu vera þau sem sett eru fram í töflu 1 eða 2 í I. 
viðauka við tilskipun 2005/55/EB.

Innbyggt greiningarkerfi

a) Ökutækið skal búið innbyggðu greiningarkerfi.

b) Skilflötur innbyggða greiningarkerfisins skal geta átt samskipti 
við algeng greiningartæki sem notuð eru við reglubundnar 
tækniskoðanir.

Reykþéttni

a) Ökutæki sem búin eru dísilhreyfli skulu prófuð í samræmi við 
prófunaraðferðirnar sem um getur í IV. viðauka við tilskipun 
2005/55/EB.

b) Leiðrétt gildi gleypnistuðuls skal fest á með áberandi hætti og 
á stað sem auðvelt er að komast að.

45 Tilskipun 92/22/EBE
(Rúður úr öryggisgleri)

Íhlutir

a) Rúður skulu gerðar úr hertu eða lagskiptu öryggisgleri.

b) Aðeins er heimilt að setja rúður úr plasti aftan við B-stoð.

c) Rúður þurfa ekki að vera viðurkenndar samkvæmt tilskipun 
92/22/EBE.
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Uppsetning

a) Forskrift um uppsetningu sem sett er fram í 21. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 43 gildir.

b) Engar litaðar filmur sem draga úr gegnumferð ljóss undir 
áskilið lágmark skulu heimilaðar á framrúðu og á rúðum fyrir 
framan B-stoð.

46 Tilskipun 92/23/EBE
(Hjólbarðar)

Íhlutir

Hjólbarðar skulu bera EB-gerðarviðurkenningarmerki sem inni -
heldur s-merki (fyrir hljóð).

Uppsetning

a) Stærðarmál, tala fyrir hleðslugetu og hraðaflokkur hjólbarða 
skulu uppfylla kröfurnar í IV. viðauka við tilskipun 92/23/
EBE.

b) Tákn fyrir hraðaflokk á hjólbarðanum skal samrýmast 
hámarks hönnunarhraða ökutækisins.

c) Þó að hraðatakmarkari sé fyrir hendi skal það ekki veita 
undanþágu frá beitingu þessarar kröfu.

d) Fyrir beitingu á ákvæðum b-liðar hér að framan skal fram -
leiðandi ökutækis gefa upp hámarkshraða ökutækis. Hins vegar 
má tækniþjónustan meta hámarkshönnunarhraða ökutækisins 
með því að nota hámarksafköst hreyfilsins, hámarksfjölda 
snúninga á mínútu og gögn varðandi hreyfiaflskeðjuna.

48 Tilskipun 97/27/EB
(Massar og mál)

a) Grunnkröfurnar í I. viðauka við tilskipun 97/27/EB skulu 
uppfylltar.

 Kröfurnar sem settar eru fram í liðum 7.8.3, 7.9 og 7.10 í þeim 
viðauka gilda hins vegar ekki.

b) Við beitingu ákvæðanna í a-lið hér að framan skal taka 
eftirfarandi massa til athugunar:

– massa ökutækis, tilbúins til aksturs sem skilgreindur er í 
lið 2.6 í I. viðauka við tilskipun 2007/46/EB eins og hann 
er mældur af tækniþjónustunni og

– hámarksmassa með hleðslu sem gefinn er upp af framleið -
anda ökutækis eða sýndur á merkiplötu framleiðanda 
ásamt sjálflímandi miðum eða upplýsingum sem eru 
tiltæk ar í handbók eiganda. Þessi massi skal teljast tækni -
lega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu.

c) Tæknilegar breytingar sem umsækjandi gerir — eins og 
að skipta hjólbörðum út fyrir hjólbarða með lægri tölu 
fyrir hleðslugetu — til þess að lækka tæknilega leyfilegan 
hámarksmassa ökutækisins með hleðslu í 3,5 tonn eða minna 
þannig að ökutækið fái einstaka viðurkenningu skulu ekki 
heimilaðar.

d) Engar undanþágur skulu heimilaðar að því er varðar leyfileg 
hámarksmál.

49 Tilskipun 92/114/EBE
(Útstæðir hlutar á 
stýrishúsum)

a) Í samræmi við 6. lið I. viðauka við tilskipun 92/114/EBE, 
skal uppfylla almennu kröfurnar sem settar eru fram í 5. lið I. 
viðauka við tilskipun 74/483/EBE.

b) Tækniþjónustunni er heimilt að eigin ákvörðun að ákveða að 
kröfurnar sem settar eru fram í liðum 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 og 
6.11 í I. viðauka við tilskipun 74/483/EBE skuli uppfylltar.
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50 Tilskipun 94/20/EB
(Tengingar)

Aðskildar tæknieiningar

a) Tengi frá framleiðanda upprunalega búnaðarins sem ætluð 
eru til að draga eftirvagn þar sem hámarksmassi er ekki yfir 1 
500 kg skulu ekki þurfa að vera gerðarviðurkennd samkvæmt 
tilskipun 94/20/EB.

b) Tengi telst búnaður frá framleiðanda upprunalega búnaðarins 
ef því er lýst í handbók eiganda eða jafngildu fylgiskjali sem 
kaupandi fær frá framleiðanda ökutækisins.

c) Ef slíkt tengi er viðurkennt með ökutækinu skal viðeigandi 
texti vera í viðurkenningarvottorðinu þar sem fram kemur að 
eigandi beri ábyrgð á að tryggja samhæfi við tengibúnaðinn 
sem festur er á eftirvagninn.

d) Önnur tengi en þau sem um getur í a-lið hér að framan, 
sem og tengi sem sett eru í sem endurbótarhlutir skulu 
gerðarviðurkennd í samræmi við tilskipun 94/20/EB.

Uppsetning á ökutækinu

Tækniþjónustan skal hafa eftirlit með því að uppsetning tengi -
búnaðar sé í samræmi við VII. viðauka við tilskipun 94/20/EB.

54 Tilskipun 96/27/EB
(Högg frá hlið)

a) Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá framleiðandanum 
sem sýnir fram á að tiltekið ökutæki [en tilgreina þarf 
verksmiðjunúmer ökutækis fyrir það] sé í samræmi við minnst 
eitt af eftirtöldu:

– tilskipun 96/27/EB,

– FMVSS nr. 214 (vörn fyrir höggi frá hlið),

– Ákvæði 18. gr. JSRRV.

b) Framkvæma má prófun í samræmi við 3. lið II. viðauka við 
tilskipun 96/27/EB á raðsmíðuðu ökutæki ef umsækjandi fer 
fram á það.

c) Prófunin skal framkvæmd af tilkynntri evrópskri tækniþjónustu 
sem er til þess bær. Afhenda skal umsækjanda ítarlega skýrslu.

56 Tilskipun 98/91/EB
Ökutæki ætluð til 
flutninga á hættulegum 
farmi

Ökutæki sem ætluð eru til flutninga á hættulegum farmi skulu vera 
í samræmi við tilskipun 94/55/EB.

58 Reglugerð (EB) nr. 
78/2009
(Vernd gangandi 
vegfarenda)

Hjálparátak við hemlun

Ökutæki skulu búin rafrænu læsivörðu hemlakerfi sem nær til allra 
hjóla.

Vernd gangandi vegfarenda

Fram til 24. febrúar 2018 skulu kröfurnar í þeirri reglugerð ekki 
gilda um ökutæki með hámarksmassa sem er ekki yfir 2 500 kg og 
til 24. ágúst 2019 um ökutæki með hámarksmassa yfir 2 500 kg.

Varnarbúnaður að framan

Hins vegar skal varnarbúnaður að framan sem settur er á ökutæki 
vera gerðarviðurkenndur í samræmi við reglugerð (EB) nr. 78/2009 
og skal uppsetning hans vera í samræmi við grunnkröfurnar sem 
settar eru fram í 6. lið I. viðauka þeirrar reglugerðar.

59 Tilskipun 2005/64/EB
(Endurvinnanleiki)

Kröfur þeirrar tilskipunar gilda ekki.
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61 Tilskipun 2006/40/EB
(Loftræstikerfi)

Kröfur þeirrar tilskipunar gilda.

Skýringar við 2. viðbæti 

1. Skammstafanir í þessum viðbæti: 

„OEM“: upprunalegur búnaður frá framleiðanda 

„FMVSS“: Alríkisstaðlar um öryggi ökutækja (Federal Motor Vehicle Safety Standard) frá 
samgönguráðuneyti Bandaríkjanna 

„JSRRV“: Japanskar öryggisreglur fyrir ökutæki (Japan Safety regulations for Road Vehicles) „SAE“: 
Samband ökutækjatæknifræðinga 

„CISPR“: Alþjóðafastanefnd um rafsegultruflanir (Comité international spécial des perturbations 
radioélectriques). 

2. Athugasemdir: 

a) yfirfara skal allan búnað fyrir fljótandi jarðolíugas eða þjappað jarðgas með hliðsjón af ákvæðum 
reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 67 eða 110 eða 115 eftir því 
sem við á, 

b) formúlan sem nota á við mat á losun koltvísýrings skal vera sem hér segir: 

bensínhreyfill og beinskiptur gírkassi: 

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621 

bensínhreyfill og sjálfskiptur gírkassi: 

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481 

bensínhreyfill og fjölknúið rafökutæki: 

CO2 = 0,116 m – 57,147 

dísilhreyfill og beinskiptur gírkassi: 

CO2 = 0,108 m – 11,371 

dísilhreyfill og sjálfskiptur gírkassi: 

CO2 = 0,116 m – 6,432 

Þar sem: CO2 er massi losaðs koltvísýrings í blönduðum akstri í g/km, „m“ er massi ökutækis, 
tilbúins til aksturs í kg og „p“ eru hámarkshreyfilafköst í kW. 

Massi koltvísýrings í blönduðum akstri skal reiknaður með 1 aukastaf og námundaður að næstu 
heilu tölu sem hér segir: 

a) ef talan, sem kemur á eftir kommunni, er lægri en 5 er samtalan námunduð niður, 

b) ef talan, sem kemur á eftir kommunni, er jöfn 5 eða hærri en 5 er samtalan námunduð upp, 

c) formúlan sem nota á við mat á eldsneytisnotkun skal vera sem hér segir: CFC = CO2 x k -1 

Þar sem: CFC er eldsneytisnotkun í blönduðum akstri í l/100 km, CO2 er massi losaðs koltvísýrings 
við blandaðan akstur í g/km eftir að hann hefur verið námundaður í samræmi við regluna sem um 
getur í athugasemd (2 b), „k“ er reiknistuðull sem jafngildir: 

23,81 ef um er að ræða bensínhreyfil, 

26,49 ef um er að ræða dísilhreyfil. 

Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri skal reiknuð með 2 aukastöfum. Síðan skal námunda sem 
hér segir: 

a) ef talan, sem kemur á eftir fyrsta aukastaf, er lægri en 5 er samtalan námunduð niður, 

b) ef talan, sem kemur á eftir fyrsta aukastaf, er jöfn 5 eða hærri en 5 er samtalan námunduð upp, 

d) tilskipun 74/297/EBE gildir um ökutæki sem falla ekki undir gildissvið tilskipunar 96/79/EB, 

e) það að farið er að ákvæðum 96/79/EB leysir ökutæki undan því að vera í samræmi við tilskipun 
74/297/EBE, 

f) tilskipun 74/297/EBE gildir um ökutæki í flokki N1 með tæknilega leyfilegan hámarksmassa með 
hleðslu sem er ekki meiri en 1,5 tonn.

___________

(1) Ef skráningarskjal er ekki fyrir hendi má lögbært yfirvald vísa í tiltæk skrifleg sönnunargögn um 
framleiðsludag eða skrifleg sönnunargögn um fyrstu kaup.“

2. Ákvæðum VI. viðauka er breytt sem hér segir:

a) í stað fyrsta málsliðar í fyrirsögn fyrirmyndar B komi eftirfarandi:

„FYRIRMYND B

(Notist við gerðarviðurkenningu á ökutæki að því er varðar kerfi)“
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b) eftirfarandi fyrirmynd D bætist við:

„FYRIRMYND D

(Notist við samhæfða einstaka viðurkenningu á ökutæki skv. 24. gr.)

Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm)

EB-VIÐURKENNINGARVOTTORÐ FYRIR EINSTAKT ÖKUTÆKI

       Nafn, heimilisfang, símanúmer og tölvupóstfang yfirvalds einstakrar viðurkenningar

 Tilkynning um einstaka viðurkenningu ökutækis að því er varðar 24. gr. tilskipunar 2007/46/EB

1. liður

 Undirritaður [… nafn og staða] vottar hér með að ökutækið:

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  ...........................................................................................................

0.2. Gerð: Afbrigði: Útgáfa:

0.2.1. Verslunarheiti:  ................................................................................................................................................

0.4. Ökutækjaflokkur (2):  ......................................................................................................................................

0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda:  ..............................................................................................................

0.6. Staðsetning og áfestingaraðferð lögboðinna merkiplata:  ..............................................................................

 Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis:  .....................................................................................................

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

0.10. Verksmiðjunúmer ökutækis:

 lagt fram til  
viðurkenningar þann

[…… dagsetning umsóknar]

 af […… nafn og heimilisfang umsækjanda]

 hafi fengið viðurkenningu samkvæmt ákvæðum 24. gr. tilskipunar 2007/46/EB. Þessu til staðfestu hefur eftirfarandi 
viðurkenningarnúmeri verið úthlutað:  .........................................................................................................................

Ökutækið uppfyllir ákvæði 2. viðbætis IV. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. Heimilt er að skrá það til frambúðar 
án frekari viðurkenningar í aðildarríkjum þar sem hægri/vinstri handar umferð (1) er við lýði og metrakerfið/breska 
mælieiningakerfið (1) er notað við kvörðun hraðamæla.

 (Staður) (Dagsetning) (Undirritun(3)) (Stimpill viðurkenningaryfirvalds)

 […] […] […]

Fylgiskjöl

Tvær ljósmyndir (5) af ökutækinu (lágmarks upplausn 640 x 480 myndeindir, ~7 x 10 cm)

____________
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka
(3) Eða myndræna framsetningu á „þróaðri rafrænni undirskrift“ samkvæmt tilskipun 1999/93/EB, þ.m.t. gögn fyrir sannprófun.
(4) Auðkennisnúmer aðildarríkisins sem gefur út einstöku viðurkenninguna: (sjá „1. lið“ í 1. lið VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB)
(5) Ein ¾ að framan, ein ¾ að aftan

e(4)
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2. liður

Almennir smíðaeiginleikar

1. Fjöldi ása: … og hjóla:  ..................................................................................................................................

1.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum:  .........................................................................................

3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging):  ......................................................................................................

Helstu mál

4. Hjólhaf(a): … mm

4.1. Ásabil: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5. Lengd: … mm

6. Breidd: … mm

7. Hæð: … mm

Massar

13. Massi ökutækis tilbúins til aksturs: ....................................................................................................... kg(b)

16. Tæknilega leyfilegir hámarksmassar

16,1. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu:  .................................................................................... kg

16.2. Tæknilega leyfilegur massi á hvern ás: 1. … kg 2. … kg 3. … kg o.s.frv.

16.4. Tæknilega leyfilegur hámarkshleðslumassi vagnalestarinnar:  ................................................................. kg

18. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi þegar um er að ræða:

18.1. Tengivagn:  ................................................................................................................................................ kg

18.2. Festivagn:  .................................................................................................................................................. kg

18.3. Eftirvagn með miðlægum ási:  ................................................................................................................... kg

18,4. Eftirvagn án hemla: ................................................................................................................................... kg

19. Tæknilega leyfilegur, lóðréttur hámarksstöðumassi á tengipunkti:  .......................................................... kg

Fullbúinn hreyfill

20. Framleiðandi hreyfilsins:  ...............................................................................................................................

21. Hreyfilkóði eins og hann er settur á hreyfilinn:  .............................................................................................

22. Vinnsluháttur:  ................................................................................................................................................

23. Eingöngu rafknúinn: já/nei (1)

23,1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1)

24. Fjöldi og fyrirkomulag strokka:  .....................................................................................................................

25. Slagrými hreyfils: ...................................................................................................................................  cm3

26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól/lífdísilolía/vetni(1)

26,1. Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis/knúið fjölblöndueldsneyti (1)

27. Hámarksnettóafl (c): … kW við … min-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils) … kW (1)

Hámarkshraði

29. Hámarkshraði: ......................................................................................................................................  km/h

Ásar og fjöðrun

30. Sporvídd áss eða ása: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35. Hjólbarða-/hjólasamsetning:  ..........................................................................................................................
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Yfirbygging

38. Kóði yfirbyggingar (d):  ..................................................................................................................................

40. Litur ökutækis (e):  ..........................................................................................................................................

41. Fjöldi og fyrirkomulag dyra:  .........................................................................................................................

42. Fjöldi sæta (að meðtöldu sæti ökumanns) (f): ................................................................................................

42.1. Sæti sem einungis eru ætluð til notkunar þegar ökutækið er kyrrstætt:  ........................................................

42.3. Fjöldi stæða sem eru aðgengileg fólki í hjólastólum:  ....................................................................................

Tengibúnaður

44. Viðurkenningarnúmer eða viðurkenningarmerki á tengibúnaði (ef hann er áfestur):  ...................................

Vistvænleiki

46. Hljóðstig

 Í kyrrstöðu: … dB(A) við snúningshraða: … mín-1

 Á ferð: … dB(A)

47. Magn losunar með útblæstri (g): Euro  ...........................................................................................................

 Önnur löggjöf:  ...............................................................................................................................................

49. CO2-losun/eldsneytisnotkun/raforkunotkun (h):

1. öll aflrásin nema í ökutæki sem er alfarið rafknúið

CO2-losun Eldsneytisnotkun

Blandaður akstur: … g/km … l/100 km/m3/100 km (1)

Veginn, blandaður akstur … g/km … l/100 km

2. ökutæki sem eru alfarið rafknúin og fjölknúin rafökutæki sem hægt er að hlaða utan ökutækisins

 Raforkunotkun (veginn, blandaður akstur (1) ............................................................................. Wh/km

52. Athugasemdir

53. Viðbótarupplýsingar (fjöldi ekinna kílómetra(2), ...)

___________
Skýringar að því er varðar fyrirmynd D í VI. viðauka

(1) Strikið út það sem á ekki við.
(2) Ekki skyldubundið
(a) Þessa færslu skal aðeins fylla út þegar ökutækið hefur tvo ása.
(b) Þessi massi er raunmassi ökutækisins við skilyrðin sem um getur í lið 2.6 í I. viðauka.
(c) Fyrir fjölknúin rafökutæki skal tilgreina vélaraflsafköst fyrir báða aflgjafa.
(d) Nota skal kóðana í C-lið II. viðauka.
(e) Tilgreinið einungis grunnlit(i): hvítur, gulur, appelsínugulur, rauður, fjólublár, blár, grænn, grár, brúnn eða 

svartur.
(f) Að undanskildum sætum sem eingöngu eru ætluð til notkunar þegar ökutækið er kyrrstætt og fjölda stæða fyrir 

hjólastóla.
(g) Bætið við númeri Euro-þrepsins og, ef við á, rittákninu sem samsvara ákvæðunum sem notuð eru við 

gerðarviðurkenningu.
(h) Endurtakið fyrir þær tegundir eldsneytis sem hægt er að nota.“

_____________


