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REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (ESB) nr. 130/2012

frá 15. febrúar 2012

um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar aðgang að og stýrihæfni vélknúinna 
ökutækja og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og 
eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík 

ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
661/2009 frá 13. júlí 2009 um gerðarviðurkenningarkröfur 
að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og 
kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík 
ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (1), einkum a-lið 1. 
mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reglugerð (EB) nr. 661/2009 er sérreglugerð um 
gerðarviðurkenningaraðferðina sem kveðið er á um í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 
5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á 
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á 
kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem 
ætlaðar eru í slík ökutæki (rammatilskipun) (2).

2) Með reglugerð (EB) nr. 661/2009 er felld úr gildi tilskipun 
ráðsins 70/387/EBE frá 27. júlí 1970 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna varðandi dyr á vélknúnum ökutækjum 
og eftirvögnum þeirra (3) og einnig tilskipun ráðsins 
75/443/EBE frá 26. júní 1975 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna varðandi bakkskiptingu og hraðamæli 
vélknúinna ökutækja (4). Þær kröfur sem settar eru fram í 
þessum tilskipunum að því er varðar stigaþrep, handföng 
og fótpalla ásamt bakkbúnaði skulu færast yfir í þessa 
reglugerð og aðlagaðar, ef nauðsyn krefur, að framförum 
á sviði vísinda og tækni. Tilteknar aðrar kröfur sem mælt 
er fyrir um í þessum tilskipunum og sem falla ekki undir 
þessa reglugerð falla nú þegar undir lögboðna beitingu 
reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 11 (5) og nr. 39 (6) sem skráðar eru í IV. 
viðauka reglugerðar (EB) nr. 661/2009.

3) Gildissvið þessarar reglugerðar skal vera í samræmi 
við gildissvið tilskipunar 70/387/EBE og tilskipunar 
75/443/EBE að svo miklu leyti sem það er viðeigandi. 
Reglugerðin skal því gilda um ökutæki í flokkum M og 
N.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 43, 16.2.2012, bls. 6. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 156/2012 frá 28. september 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 176, 10.8.1970, bls. 5.
(4) Stjtíð. EB L 196, 26.7.1975, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB L 120, 13.5.2010, bls. 1.
(6) Stjtíð. ESB L 120, 13.5.2010, bls. 40.

4) Í reglugerð (EB) nr. 661/2009 er mælt fyrir um grunnkröfur 
fyrir gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja að því er 
varðar aðgang að ökutækjum, þ.e. stigaþrep, handföng og 
fótpalla, ásamt stýrihæfni, þ.e. bakkbúnað. Nauðsynlegt 
er að setja fram sérstakar verklagsreglur, prófanir og 
kröfur fyrir slíka gerðarviðurkenningu.

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið

Þessi reglugerð gildir um ökutæki í flokkum M og N, eins og 
skilgreint er í II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

1) „gerð ökutækis að því er varðar aðgang að og stýrihæfni 
ökutækis“: ökutæki sem ekki eru frábrugðin hvert öðru 
hvað eftirtalin grundvallaratriði varðar:

a)  eiginleika fótpalla, stigaþrepa og handfanga,

b)  eiginleika bakkbúnaðar,

2) „torfærutæki“: ökutæki í samræmi við viðmiðanirnar sem 
settar eru fram í A-hluta II. viðauka við tilskipun 2007/46/
EB,

3) „gólf við inngang“: lægsti punktur dyraops eða annars 
hluta burðarvirkis, hvort heldur er hærra, sem þarf að 
komast yfir til að fara inn í farþegarýmið.

3. gr.

EB-gerðarviðurkenning að því er varðar aðgang að og 
stýrihæfni ökutækis

1.  Framleiðandinn eða fulltrúi framleiðanda skal leggja 
fram umsókn til viðurkenningaryfirvalds um EB-gerðar viður-
kenningu að því er varðar aðgang að og stýrihæfni ökutækis.
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2.  Umsóknin skal samin í samræmi við fyrirmyndina að 
upplýsingaskjalinu sem er að finna í 1. hluta I. viðauka.

3.  Ef viðeigandi kröfur, sem settar eru fram í II. og 
III. viðauka við þessa reglugerð, eru uppfylltar skal viður-
kenn ingaryfirvaldið veita EB-gerðarviðurkenningu og gerðar-
viðurkenningarnúmer í samræmi við númerakerfið sem sett er 
fram í VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

Aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð ökutækis sama 
númeri.

4.  Að því er varðar 3.  mgr. skal gerðarviðurkenningaryfir-
valdið afhenda EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem er í 
samræmi við fyrirmyndina sem er að finna í 2. hluta I. viðauka.

4. gr.

Gildistími og rýmkun viðurkenninga sem veittar eru 
samkvæmt tilskipun 70/387/EBE og tilskipun 75/443/EBE

Landsyfirvöld skulu heimila að ökutæki, sem hlutu 
gerðarviðurkenningu fyrir dagsetninguna sem um getur í 2. 
mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009, séu seld og tekin í 
notkun og skulu halda áfram að veita rýmkun viðurkenningar 
fyrir þau ökutæki samkvæmt skilmálum tilskipunar 70/387/
EBE og tilskipunar 75/443/EBE.

5. gr.

Gildistaka

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

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

Gjört í Brussel 15. febrúar 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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I. VIÐAUKI

Stjórnvaldsákvæði fyrir gerðarviðurkenningu að því er varðar aðgang að og stýrihæfni ökutækis

1. HLUTI

Upplýsingaskjal

FYRIRMYND

Upplýsingaskjal nr. ... varðandi EB-gerðarviðurkenningu að því er varðar aðgang að og stýrihæfni ökutækis.

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í 
hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar 
eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar sem um getur í þessu upplýsingaskjali eru búnar rafeindastýringu skulu 
fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur.

0.  ALMENNT

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

0.2.  Gerð:  ..................................................................................................................................................................

0.2.1.  Verslunarheiti (ef til er):  ....................................................................................................................................

0.3.  Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (b):  ......................................................................................................

0.3.1.  Staðsetning auðkennisins: ..................................................................................................................................

0.4.  Ökutækjaflokkur (c):  ..........................................................................................................................................

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

0.8.  Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  .....................................................................

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

1.  ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS

1.1.  Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki:  .....................................................................................

2.  MASSAR OG MÁL (f) (g)

2.6.  Massi ökutækis, tilbúins til aksturs

 Massi ökutækisins með yfirbyggingu og, ef um dráttarbifreið er að ræða í öðrum flokki en M1, með 
tengibúnaði, sé hann áfestur af framleiðanda, tilbúins til aksturs, eða massi undirvagns, eða undirvagns 
með stýrishúsi, án yfirbyggingar og/eða tengibúnaðar ef framleiðandi hefur ekki fest yfirbyggingu og/
eða tengibúnað á (með vökvum, verkfærum, varahjóli, ef það fylgir, og ökumanni og, ef um er að ræða 
hópbifreiðar og langferðabifreiðar, starfsmanni, sé sæti í ökutækinu fyrir starfsmann) (h) (hámark og lágmark 
fyrir hvort afbrigði):  ..........................................................................................................................................

4.  GÍRSKIPTING (p)

4.6.  Gírhlutföll:

 Bakkgír:  .............................................................................................................................................................

9.  YFIRBYGGING

9.3.  Dyr fyrir farþega, læsingar og lamir:

9.3.1.  Fyrirkomulag og fjöldi dyra:  .............................................................................................................................

9.3.4.  Lýsing (að stærð meðtalinni) á inngöngum, þrepum og, ef við á, á nauðsynlegum handföngum:  ..................



29.11.2012 Nr. 67/147EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Skýringar

(b) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta 
gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).

 (f) Flokkað samkvæmt skilgreiningunum sem settar eru fram í A-hluta II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.
 (g) Ef ein útfærsla er með venjulegu stýrishúsi en önnur með stýrishúsi með svefnrými skal tilgreina massa og mál fyrir báðar.
  ISO-staðall 612: 1978 – Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions.
 (h) Ökumaður og starfsmaður, ef við á, telst vega 75 kg (sem skiptist í líkamsþyngd 68 kg og farangur 7 kg samkvæmt ISO-staðli 

2416 — 1992), eldsneytisgeymir skal fylltur að 90% og aðrir vökvageymar (að frátöldum geymum fyrir notað vatn) að 100% af 
því magni sem framleiðandi hefur tilgreint.

 (p) Tilgreindar upplýsingar skulu veittar um öll afbrigði.

2. HLUTI

EB-gerðarviðurkenningarvottorð

FYRIRMYND

Snið: A4 (210 × 297 mm)

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill 
gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:

EB-gerðarviðurkenningu (1)

rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (1)

synjun EB-gerðarviðurkenningar (1)

afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (1)

} vegna gerðar ökutækis að því er varðar aðgang að og stýrihæfni 
ökutækisins

að því er varðar reglugerð (ESB) nr. 130/2012, eins og henni var síðast breytt með reglugerð (ESB) nr. …/… (1)

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

Ástæða rýmkunar:  ............................................................................................................................................................

I. ÞÁTTUR

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

0.2.  Gerð:  ..................................................................................................................................................................

0.2.1.  Verslunarheiti (ef til er):  ....................................................................................................................................

0.3.  Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (2):  ......................................................................................................

0.3.1.  Staðsetning auðkennisins: ..................................................................................................................................

0.4.  Ökutækjaflokkur (3):  ..........................................................................................................................................

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

0.8.  Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  .....................................................................

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

(1)  Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta 

gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).
(3)  Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka tilskipunar 2007/46/EB.
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(1)  Strikið yfir það sem á ekki við.

II. ÞÁTTUR

1.  Frekari upplýsingar: Sjá viðbót

2.  Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:  .............................................................................................................

3.  Dagsetning prófunarskýrslu: ...............................................................................................................................

4.  Númer prófunarskýrslu:  ......................................................................................................................................

5.  Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót.

6.  Staður:  .................................................................................................................................................................

7.  Dagsetning:  .........................................................................................................................................................

8.  Undirskrift:  .........................................................................................................................................................

Fylgiskjöl: Upplýsingasafn

Prófunarskýrsla

______

Viðbót

við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu nr. …

1.  Frekari upplýsingar:

1.1.  Stutt lýsing á ökutækisgerðinni með tilliti til burðarvirkis hennar, mála, lögunar og smíðaefna:  ..........................

 … ................................................................................................................................................................................

2.  Gerð ökutækis í flokki M1 / N1 / N2 með hámarksmassa ekki yfir 7,5 tonnum (1) sem er / er ekki (1) útbúin með 
fótpöllum eða stigaþrepum.

3.  Torfærutæki já / nei (1)

4.  Bakkbúnaður: gírkassi / annar búnaður (1)

4.1.  Stutt lýsing á búnaði fyrir akstur afturábak ef það er ekki hlutverk gírkassans:  .....................................................

5.  Athugasemdir:  ..........................................................................................................................................................

______
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II. VIÐAUKI

Kröfur að því er varðar aðgang að ökutæki

1.  ALMENNAR KRÖFUR

1.1.  Ökutækjagerðin skal hönnuð þannig að unnt sé að stíga inn í og út úr farþegarými á fullkomlega öruggan hátt 
og inngangar að farþegarými skulu gerðir þannig að unnt sé að nota þá auðveldlega og áhættulaust.

2.  FÓTPALLAR OG STIGAÞREP

2.1.  Að því er þessa reglugerð varðar skal ekki litið svo á að hjólnöf, felgur eða aðrir hlutar hjóls þjóni hlutverki 
fótpalls eða stigaþreps nema útilokað sé að setja upp fótpalla eða stigaþrep annars staðar á ökutækinu af 
ástæðum sem varða smíði og notkun þess.

2.2.  Hæð gólfs við inngang er ákvörðuð annað hvort beint frá jörðu eða frá láréttu plani sem sker miðju, miðað 
við lengdarstefnu, næsta þreps fyrir neðan.

1. HLUTI

 Kröfur varðandi aðgang að dyrum til að stíga inn í og út úr farþegarými ökutækja í flokki N2 með 
hámarksmassa sem er meiri en 7,5 tonn og ökutækja í flokki N3

1.  STIGAÞREP AÐ FARÞEGARÝMI (mynd 1)

1.1.  Hæðin (A) frá jörðu að efra yfirborði lægsta þreps, mæld á jafnsléttu með ökutækið tilbúið til aksturs, skal 
ekki vera meiri en 600 mm.

1.1.1.  Hins vegar má auka hæðina (A) í 700 mm ef um er að ræða torfærutæki.

1.2.  Fjarlægðin (B) milli þrepa miðað við efra yfirborð skal ekki vera meiri en 400 mm. Frávik í lóðréttri fjarlægð 
frá einu þrepi til hins næsta má ekki vera meira en 50 mm. Síðastnefnda krafan á ekki við um fjarlægðina frá 
efsta þrepinu að gólfi við inngang farþegarýmisins.

1.2.1.  Hins vegar má auka framangreint frávik í 100 mm ef um er að ræða torfærutæki.

1.3.  Að auki skal uppfylla eftirfarandi rúmfræðilegar lágmarksforskriftir:

a)  dýpt þreps (D): 80 mm,

b)  rými umhverfis þrep (E) (þ.m.t. dýpt þreps): 150 mm,

c)  breidd þreps (F): 300 mm,

d)  breidd lægsta þreps (G): 200 mm,

e)  hæð þrepa (S): 120 mm,

f)  inndráttur milli þrepa á þverveginn (H): 0 mm,

g)  skörun þrepa á langveginn (J) frá einu þrepi til hins næsta í sama stiga eða frá efsta þrepinu að gólfi við 
inngang stýrishússins: 200 mm.

1.3.1.  Hins vegar má lækka gildið (F) niður í 200 mm ef um er að ræða torfærutæki.

1.4.  Ef um er að ræða torfærutæki má hanna lægsta þrepið sem stigarim, ef það er nauðsynlegt af ástæðum sem 
varða smíði eða notkun ökutækisins. Í slíku tilviki skal dýptin (R) vera minnst 20 mm.
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1.4.1.  Sívalar stigarimar eru ekki leyfðar.

1.5.  Þegar stigið er niður úr farþegarýminu skal efsta þrepið vera auðfundið.

1.6.  Öll stigaþrep skulu gerð þannig að ekki sé hætta á að fólk renni til á þeim. Að auki skulu stigaþrep, sem eru 
óvarin fyrir veðri og óhreinindum í akstri, vera með fullnægjandi afrennsli.

2.  AÐGENGI AÐ HANDFÖNGUM VIÐ FARÞEGARÝMI (sjá mynd 1)

2.1.  Viðeigandi handrið og handföng eða aðrar jafngildar handfestur, ein eða fleiri, skulu vera fyrir hendi til að 
auðvelda aðgang að farþegarými.

2.1.1.  Staðsetja skal handrið og handföng eða aðrar jafngildar handfestur þannig að auðvelt sé að ná taki á þeim og 
þær hindri ekki aðgang að farþegarými.

2.1.2.  Leyfilegt er að hafa í mesta lagi 100 mm bil á þeim hlutum handriðs eða handfanga eða jafngildra handfesta 
sem gripið er um.

2.1.3.  Þegar notuð eru fleiri en tvö þrep fyrir aðgang að farþegarými skal staðsetja handrið, handföng eða aðrar 
jafngildar handfestur þannig að hægt sé að styðja sig við á þremur stöðum samtímis með báðum höndum og 
öðrum fæti eða með báðum fótum og annarri hendi.

2.1.4.  Handrið og handföng eða aðrar jafngildar handfestur skal hanna og staðsetja þannig að það stuðli að því að 
farið sé afturábak niður úr farþegarými, nema ef um er að ræða stiga.

2.1.5.  Líta má á stýrishjólið sem handfestu.

2.2.  Hæðin (N) frá jörðu að neðri brún a.m.k. eins handriðs eða handfangs eða jafngildrar handfestu, mæld á 
jafnsléttu með ökutækið tilbúið til aksturs, skal ekki vera meiri en 1850 mm.

2.2.1.  Hins vegar má auka hæðina (N) í 1950 mm ef um er að ræða torfærutæki.

2.2.2.  Ef hæð gólfs við inngang farþegarýmis mæld frá jörðu er meiri en sem nemur „N“, skal sú hæð talin vera „N“.

2.2.3.  Að auki skal (P), lágmarksfjarlægð efri brúnar handriðs eða handfanga eða jafngildra handfesta frá hæð gólfs 
við inngang farþegarýmis, vera:

a)  fyrir handrið eða handföng eða aðrar jafngildar handfestur (U): 650 mm,

b)  fyrir handrið eða handföng eða aðrar jafngildar handfestur (V): 550 mm.

2.3.  Uppfylla skal eftirfarandi rúmfræðilegar forskriftir:

a)  gripþvermál (K): lágmark 16 mm, hámark 38 mm,

b)  lengd (M): lágmark 150 mm,

c)  fjarlægð frá ökutækjaíhlutum (L): lágmark 40 mm með opnar dyr.
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 Mynd 1

 Stigaþrep og handföng við farþegarýmið

 

2. HLUTI

 Kröfur varðandi aðgang að dyrum til að stíga inn í og út úr farþegarými annarra ökutækja en þeirra 
sem eru í flokki N2 með hámarksmassa sem er umfram 7,5 tonn eða í flokki N3

1.  FÓTPALLAR OG STIGAÞREP

1.1.  Ökutæki í flokkum M1, N1 og N2, með hámarksmassa sem er ekki meiri en 7,5 tonn, skulu hafa a.m.k. einn 
fótpall eða stigaþrep ef gólfið við inngang farþegarýmisins er í meira en 600 mm hæð frá jörðu, mælt á 
jafnsléttu með ökutækið tilbúið til aksturs.

1.1.1.  Hins vegar má auka framangreinda hæð í 700 mm ef um er að ræða torfærutæki.

1.2.  Allir fótpallar og stigaþrep skulu gerð þannig að ekki sé hætta á að fólk renni til á þeim Að auki skulu fótpallar 
og stigaþrep, sem eru óvarin fyrir veðri og óhreinindum í akstri, vera með fullnægjandi afrennsli.

______

miðja þrepsins sem er næst fyrir neðan gólfið 
við inngang farþegarýmis



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 67/152 29.11.2012

III. VIÐAUKI

Kröfur að því er varðar stýrihæfni ökutækis

1.  ALMENNAR KRÖFUR

1.1.  Öll ökutæki skulu hafa búnað fyrir akstur afturábak sem hægt er að stjórna úr ökumannssæti.

____________


