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 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 351/2012 2013/EES/20/44 

frá 23. apríl 2012 

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 að því er varðar 
 gerðarviðurkenningarkröfur vegna uppsetningar á akreinavörum í vélknúnum ökutækjum (*) 

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 a-lið 3. mgr. 14. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 661/2009 er mælt fyrir um 
grunnkröfur fyrir gerðarviðurkenningu vélknúinna 
ökutækja í flokkum M2, M3, N2 og N3 að því er varðar 
uppsetningu á akreinavörum. Nauðsynlegt er að setja 
fram sérstakar verklagsreglur, prófanir og kröfur fyrir 
slíka gerðarviðurkenningu. 

2) Í reglugerð (EB) nr. 661/2009 er kveðið á um að 
framkvæmdastjórnin geti samþykkt ráðstafanir sem 
undanskilja tiltekin ökutæki eða undirflokka ökutækja í 
flokkum M2, M3, N2 og N3 frá skyldunni um 
uppsetningu akreinavara, ef kostnaðar- og ábatagreining 
leiðir í ljós, að teknu tilliti til allra viðeigandi 
öryggisþátta, að notkun þessa búnaðar reynist ekki 
hentug í viðkomandi ökutækjum eða undirflokkum 
ökutækja. 

3) Kostnaðar- og ábatagreining hefur sýnt fram á að 
notkun akreinavara í dráttarbifreiðum fyrir festivagna í 
flokki N2 með hámarksmassa yfir 3,5 tonnum en ekki 
yfir 8 tonnum er ekki hentug þar sem hún myndi leiða 
til meiri kostnaðar en ábata. Að auki er talið að vegna 
dæmigerðrar notkunar þessara ökutækja við tiltekin 
akstursskilyrði hafi uppsetning akreinavara aðeins 
takmarkaðan ávinning fyrir öryggi að því er varðar 
ökutæki í undirflokkum A, I og II í flokkum M2 og M3 
og liðskipta strætisvagna í undirflokkum A, I og II í 
flokki M3 auk tiltekinna ökutækja til sérstakra nota, 
torfærutækja og ökutækja með fleiri en þrjá ása. Þessi 
ökutæki skulu því vera undanþegin skyldunni um 
uppsetningu þessa búnaðar. 

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

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 110, 24.4.2012, bls. 18. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 194/2012 frá 26. 
október 2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnar-
tíðindi Evrópusambandsins nr. 6, 24.1.2013, bls. 7. 

(1) Stjtíð. ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gildissvið 

Þessi reglugerð gildir um ökutæki í flokkum M2, N2, M3 og 
N3, eins og skilgreint er í II. viðauka við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (2), með eftirfarandi 
undantekningum: 

1) dráttarbifreiðar fyrir festivagna í flokki N2 með 
hámarksmassa yfir 3,5 tonnum en ekki yfir 8 tonnum, 

2) ökutæki í undirflokkum A, I og II í flokkum M2 og M3, 

3) liðskiptir strætisvagnar í undirflokkum A, I og II í flokki 
M3, 

4)  torfærutæki í flokkum M2, M3, N2 og N3, eins og um getur 
í liðum 4.2 og 4.3 í A-hluta II. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB, 

5) ökutæki til sérstakra nota í flokkum M2, M3, N2 og N3, 
eins og um getur í lið 5 í A-hluta II. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB, 

6) ökutæki í flokkum M2, M3, N2, og N3 með fleiri en þrjá 
ása. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir, auk þeirra merkinga sem settar eru fram í reglugerð 
(EB) nr. 661/2009: 

1) „gerð ökutækis að því er varðar akreinavara“: flokkur 
ökutækja sem ekki eru frábrugðin hvert öðru hvað 
eftirtalin grundvallaratriði varðar: 

a) viðskiptaheiti eða vörumerki framleiðandans, 

b) eiginleika ökutækis sem hafa veruleg áhrif á nothæfi 
akreinavarans, 

c) gerð og hönnun akreinavarans, 

2) „akrein“: ein af langsum reinum sem akbraut er skipt í 
(eins og sýnt er í viðbætinum við II. viðauka), 

 ________________  

(2) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1. 
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3) „sýnileg akreinamerking“: útlínumerking sem sett er af 
ásetningi á hliðarlínu akreinar sem ökumaðurinn sér með 
beinum hætti við akstur, 

4) „frávikshraði“: hraði ökutækisins hornrétt á sýnilegu 
akreinamerkinguna á þeim punkti þegar viðvörun er gefin, 

5) „sameiginlegt rými“: sameiginlegt svæði þar sem hægt er 
að birta tvær eða fleiri gerðir upplýsinga, en þó ekki 
samtímis. 

3. gr. 

EB-gerðarviðurkenning fyrir gerð ökutækis með tilliti til 
akreinavara 

1. Framleiðandinn eða fulltrúi hans skal leggja fram umsókn 
til gerðarviðurkenningaryfirvalds um EB-gerðarviðurkenningu 
ökutækis með tilliti til akreinavara. 

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. viðauka við 
þessa reglugerð, eru uppfylltar skal viðurkenningaryfirvaldið 
veita EB-gerðarviðurkenningu og gerðarviðurkenningarnúmer 
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 gerðarviðurkenningar-
yfirvaldið gefa út EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem er í 
samræmi við fyrirmyndina sem er að finna í 2. hluta I. 
viðauka. 

4. gr. 

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 23. apríl 2012. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Staðlaðar fyrirmyndir að upplýsingaskjalinu og EB-gerðarviðurkenningarvottorðinu 

1. HLUTI 

Upplýsingaskjal 

FYRIRMYND 

Upplýsingaskjal nr. ... að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til akreinavara. 

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti. 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 þessum viðauka eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja 
upplýsingar um hvernig hún vinnur. 

0. ALMENNT 

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

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

0.2.0.1. Undirvagn:  .............................................................................................................................................................  

0.2.0.2. Yfirbygging/fullbúið ökutæki:  ...............................................................................................................................  

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

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

0.3.0.1. Undirvagn:  .............................................................................................................................................................  

0.3.0.2. Yfirbygging/fullbúið ökutæki:  ...............................................................................................................................  

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

0.3.1.1. Undirvagn:  .............................................................................................................................................................  

0.3.1.2. Yfirbygging/fullbúið ökutæki:  ...............................................................................................................................  

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

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

0.6. Staðsetning og aðferð við áfestingu lögboðinna merkjaplatna og verksmiðjunúmer ökutækis:  ...........................  

0.6.1. Á undirvagni:  .........................................................................................................................................................  

0.6.2. Á yfirbyggingu:  ......................................................................................................................................................  

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

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS 

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

1.2. Málsett teikning af fullbúnu ökutæki:  ....................................................................................................................  

1.3. Fjöldi ása og hjóla:  .................................................................................................................................................  

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

1.3.2. Fjöldi og staðsetning stýriása:  ................................................................................................................................  

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

1.8. Stýri, hægra eða vinstra megin (1) 

2. MASSAR OG MÁL (f)  

(í kg og mm) (Sjá teikningu þar sem við á) 

2.1. Hjólhaf/-höf (með fulla hleðslu) (g1): 

2.1.1. Ökutæki með tvo ása:  .............................................................................................................................................  

2.1.1.1. Ökutæki með þrjá eða fleiri ása 

2.3. Sporvídd áss eða ása og breidd 

2.3.1. Sporvídd hvers stýriáss (g4):  ...................................................................................................................................  

2.3.2. Sporvídd allra annarra ása (g4):  ..............................................................................................................................  
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2.3.3. Breidd breiðasta afturáss:  .......................................................................................................................................  

2.3.4. Breidd fremsta áss (mæld við ysta hluta hjólbarðanna að frátalinni bungu á hjólbörðum nærri jörðu):  ...............  

2.4. Stærðarmörk ökutækis (heildarmál) 

2.4.1. Fyrir undirvagn án yfirbyggingar 

2.4.1.1. Lengd (g5):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.1.1.1. Leyfileg hámarkslengd:  ..........................................................................................................................................  

2.4.1.1.2. Leyfileg lágmarkslengd:  ........................................................................................................................................  

2.4.1.2. Breidd (g7):  .............................................................................................................................................................  

2.4.1.2.1. Leyfileg hámarksbreidd:  ........................................................................................................................................  

2.4.1.2.2. Leyfileg lágmarksbreidd:  .......................................................................................................................................  

2.4.2. Fyrir undirvagn með yfirbyggingu 

2.4.2.1. Lengd (g5):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.2.1.1. Lengd hleðslurýmis:  ...............................................................................................................................................  

2.4.2.2. Breidd (g7):  .............................................................................................................................................................  

2.4.3. Fyrir yfirbyggingu sem er viðurkennd án undirvagns (ökutæki í flokkum M2 og M3) 

2.4.3.1. Lengd (g5):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.3.2. Breidd (g7):  .............................................................................................................................................................  

2.6. Massi ökutækis, tilbúins til aksturs 

Massi ökutækisins með yfirbyggingu og, ef um er að ræða dráttarbifreið í öðrum flokki en M1, með tengibúnaði, 
sé hann festur á af framleiðanda, tilbúins til aksturs, eða massi undirvagns, eða undirvagns með stýrishúsi, án 
yfirbyggingar og/eða tengibúnaðar ef framleiðandi hefur ekki fest á yfirbyggingu og/eða tengibúnað (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 hvert 
afbrigði): … 

4.7. Hámarkshönnunarhraði ökutækis (í km/klst.) (q):  ..................................................................................................  

13. SÉRÁKVÆÐI FYRIR HÓPBIFREIÐAR OG LANGFERÐABIFREIÐAR 

13.1. Undirflokkur ökutækis: undirflokkur III/undirflokkur B (1) 

 

Skýringar 

(1) Strikið yfir það sem á ekki við (í sumum tilvikum þarf ekki að strika yfir neitt þegar fleiri en ein færsla á við). 

(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??). 

(c) Flokkað samkvæmt skilgreiningunum sem settar eru fram í A-hluta II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 

(f) Ef ein útfærsla er með venjulegu stýrishúsi en önnur með stýrishúsi með svefnrými skal tilgreina massa og stærðir fyrir báðar. 

(g) ISO-staðall 612: 1978 – Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions. 

(g1) — Hjólhaf ökutækis skal ákvarðað í samræmi við:  
lið 6.4.1 í ISO-staðli 612:1978 vegna vélknúinna ökutækja og tengivagna,  
lið 6.4.2 í ISO-staðli 612:1978 vegna festivagna og eftirvagna með miðlægum ási. Athugasemd: Ef um er að ræða eftirvagn með 
miðlægum ási skal ás tengisins teljast vera framásinn. 

(g4) — Sporvídd ása skal ákvörðuð í samræmi við lið 6.5 í ISO-staðli 612:1978. 

(g5) — Lengd ökutækis skal ákvörðuð í samræmi við:  
lið 6.1 í ISO-staðli 612:1978 vegna ökutækja í flokki M1,  
lið 2.4.1 í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/27/EB (1) vegna ökutækja annarra en þeirra sem eru í flokki M1.  
Ef um er að ræða eftirvagna skal lengd ákvörðuð í samræmi við lið 6.1.2 í ISO-staðli 612:1978. 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 233, 25.8.1997, bls. 1. 
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(g7) — Breidd ökutækja í flokki M1 skal ákvörðuð í samræmi við lið 6.2 í ISO-staðli 612:1978.  
Að því er varðar ökutæki í öðrum flokkum en M1 skal ákvarða breiddina í samræmi við lið 2.4.2 í I. viðauka við 
tilskipun 97/27/EB. 

(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. 

(q) Að því er varðar eftirvagna, hámarkshraði sem framleiðandi heimilar. 

 

2. HLUTI 

FYRIRMYND 

(hámarksstærð: 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) á gerð ökutækis að því er varðar akreinavara 

með tilliti til reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 351/2012 með áorðnum breytingum. 

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. Fulltrúi framleiðandans: 

 
II. ÞÁTTUR 

1. Viðbótarupplýsingar (ef við á): 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. 

 
 

 

 

 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem þessar upplýsingar ná til 

skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??). 
(3) Í samræmi við skilgreininguna í A-þætti II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 
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Viðbót 

við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu nr. … 

1. Viðbótarupplýsingar 

1.1. Stutt lýsing á akreinavara sem ökutækið er útbúið 

4. Niðurstöður prófana skv. II. viðauka 

4.1. Sýnilegar akreinamerkingar notaðar við prófun 

4.2. Skjöl sem sýna fram á samræmi við allar aðrar akreinamerkingar sem auðkenndar eru í viðbætinum við II. viðauka 
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 351/2012 

4.3. Lýsing á afbrigðum akreinavara með svæðissértækum aðlögunum sem uppfylla kröfurnar 

4.4. Massi og ástand farms á ökutækinu við prófun 

4.5. Stilling viðmiðunarmarka viðvörunar (aðeins í þeim tilvikum þar sem notandinn getur stillt viðmiðunarmörk 
viðvörunar akreinavarans) 

4.6. Niðurstaða sannprófunar á viðvörunarljósmerki 

4.7. Niðurstöður prófunar á viðvörun akreinavarans 

4.8. Niðurstöður prófunar á bilunargreiningu 

4.9. Niðurstöður prófunar á afvirkjun (aðeins ef ökutækið er þannig útbúið að hægt sé að gera akreinavarann óvirkan) 

5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): 
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II. VIÐAUKI 

Kröfur og prófanir að því er varðar gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til akreinavara 

1. Kröfur 

1.1. Almennar kröfur 

1.1.1. Segul- eða rafsvið skulu ekki hafa neikvæð áhrif á skilvirkni akreinavarans. Sýna skal fram á þetta með samræmi 
við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10 (1). 

1.2. Kröfur um nothæfi 

1.2.1. Þegar búnaðurinn er virkur, eins og tilgreint er í lið 1.2.3, skal akreinavarinn vara ökumanninn við ef ökutækið fer 
yfir sýnilega akreinamerkingu akreinarinnar sem ekið er á, án þess að það sé viljandi gert, á vegi sem er breytilegur, 
beinn og sveigður, með innri akreinamerkingu með radíus sem er ekki minni en 250 m. 

Nánar tiltekið: 

1.2.1.1. skal hann gefa ökumanninum viðvörunina sem tilgreind er í lið 1.4.1 þegar búnaðurinn er prófaður í samræmi við 
ákvæði liðar 2.5 (prófun á viðvörun akreinavarans) og með akreinamerkingum eins og tilgreindar eru í lið 2.2.3, 

1.2.1.2. má stöðva viðvörunina sem um getur í lið 1.2.1 ef aðgerðir ökumanns gefa til kynna ásetning við akreinaskipti. 

1.2.2. Búnaðurinn skal einnig gefa ökumanninum viðvörunina sem tilgreind er í lið 1.4.2 þegar hann er prófaður í 
samræmi við ákvæði liðar 2.6 (prófun á bilunargreiningu). Merkið skal vera stöðugt. 

1.2.3. Akreinavarinn skal a.m.k. vera virkur þegar hraði ökutækisins er meiri en 60 km/klst., nema hann hafi verið gerður 
óvirkur handvirkt í samræmi við lið 1.3. 

1.3. Ef ökutæki er útbúið þannig að hægt sé að gera akreinavarann óvirkan skulu eftirfarandi skilyrði gilda, eins og við á: 

1.3.1. Akreinavarinn skal sjálfvirkt gerður virkur aftur í upphafi hverrar nýrrar kveikjulotu (kveikja „á“/í gangi). 

1.3.2. Ökumaðurinn skal varaður við með stöðugu viðvörunarljósmerki þegar akreinavarinn hefur verið gerður óvirkur. 
Nota má gula viðvörunarmerkið sem tilgreint er í lið 1.4.2 í þessum tilgangi. 

1.4. Viðvörunarmerki 

1.4.1. Ökumaðurinn skal geta tekið eftir viðvöruninni sem um getur í lið 1.2.1 og skal hún gefin með öðru hvoru 
eftirfarandi: 

a) viðvörun með a.m.k. tvennum hætti, þar sem valið er um sjónræna viðvörun, hljóðræna viðvörun eða 
snertiskynsviðvörun, 

b) viðvörun með einum hætti, þar sem valið er um snertiskynsviðvörun eða hljóðræna viðvörun, með vísbendingu 
um í hvaða átt ökutækið sveigir af leið. 

1.4.1.1. Ef notast er við ljósmerki fyrir viðvörun akreinavarans má nota bilunarviðvörunarmerkið eins og tilgreint er í 1.2.2, 
en þá skal það vera blikkandi. 

1.4.2. Bilunarviðvörunin sem um getur í lið 1.2.2 skal vera gult viðvörunarljósmerki. 

1.4.3. Viðvörunarljósmerki akreinavarans skal verða virkt annað hvort þegar kveikjurofanum (ræsirofanum) er snúið í 
stöðuna „á“ (í gangi) eða þegar kveikjurofinn (ræsirofinn) er í stöðu á milli „á“ (í gangi) og „ræsa“ sem 
framleiðandinn hefur tilgreint sem prófunarstöðu (upphafskerfi (ræsing)). Þessi krafa gildir ekki um 
viðvörunarmerki sem eru birt í sameiginlegu rými. 

1.4.4. Viðvörunarljósmerkin skulu vera sýnileg í dagsbirtu; ökumaðurinn skal geta séð ástand viðvörunarmerkja úr 
ökumannssætinu með fullnægjandi hætti. 

1.4.5. Þegar viðvörunarljósmerki er gefið ökumanninum til að gefa til kynna að akreinavarinn er tímabundið óvirkur, t.d. 
vegna slæmra veðurskilyrða, skal viðvörunarmerkið vera stöðugt. Nota má bilunarviðvörunarmerkið sem tilgreint er 
í lið 1.4.2 í þessum tilgangi. 

1.5. Ákvæði varðandi reglubundna tækniskoðun 

1.5.1. Við reglubundna tækniskoðun skal vera hægt að staðfesta að akreinavarinn starfi rétt með sjónrænni athugun á stöðu 
bilunarviðvörunarmerkisins eftir ræsingu (slökkt – kerfið í lagi, kveikt – bilun í kerfinu). 

 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 116, 8.5.2010, bls. 1. 
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Ef bilunarviðvörunarmerkið er í sameiginlegu rými skal vera hægt að ganga úr skugga um að sameiginlega rýmið sé 
virkt áður en bilunarviðvörunarmerkið er prófað. 

1.5.2. Við gerðarviðurkenningu skal gefa lýsingu sem bundin er trúnaði, sem skýrir í grófum dráttum þau úrræði sem 
framleiðandinn velur til að verja bilunarviðvörunarmerkið gegn einföldum óheimilum breytingum. 

Að öðrum kosti skal þessi krafa um vörn teljast uppfyllt ef hægt er að kanna að akreinavarinn starfi rétt með öðrum 
hætti. 

2. Prófunaraðferðir 

2.1. Framleiðandinn skal leggja fram stuttorða upplýsingamöppu sem veitir innsýn í grunnhönnun kerfisins og, ef við á, 
hvernig það er tengt við önnur kerfi í ökutækinu. Útskýra skal virkni kerfisins og upplýsingaskjölin skulu lýsa 
hvernig það er kannað hvort búnaðurinn starfi rétt, hvort hann hafi áhrif á önnur kerfi í ökutækinu og aðferðir sem 
notaðar eru til að staðfesta aðstæður sem valda því að gefið sé viðvörunarmerki vegna bilunar. 

2.2. Prófunarskilyrði 

2.2.1. Prófunin skal framkvæmd á sléttu og þurru malbiki eða steyptu yfirborði. 

2.2.2. Umhverfishiti skal vera milli 0 °C og 45 °C. 

2.2.3. Sýn i l e g a r  a k r e i n a m e r k i n g a r  

2.2.3.1. Við prófun á viðvörun akreinavara samkvæmt lið 2.6 skal nota eitt af mynstrunum fyrir sýnilegar akreinamerkingar 
sem tilgreind eru í viðbætinum við þennan viðauka og skulu merkingarnar vera í góðu ástandi og úr efni sem er í 
samræmi við þann staðal um sýnilegar akreinamerkingar sem gildir í hlutaðeigandi aðildarríki. Skrá skal það 
mynstur sýnilegrar akreinamerkingar sem notað er við prófunina. 

2.2.3.2. Framleiðandi ökutækis skal með gögnum sýna fram á samræmi við allar aðrar akreinamerkingar sem auðkenndar 
eru í viðbætinum við viðaukann. Slík gögn skulu fylgja prófunarskýrslunni. 

2.2.3.3. Ef hægt er að útbúa ökutækjagerðina með mismunandi afbrigðum akreinavara með svæðissértækum aðlögunum skal 
framleiðandinn sýna fram á það með gögnum að kröfurnar, sem settar eru fram í þessari reglugerð, séu uppfylltar í 
öllum afbrigðum. 

2.2.4. Gera skal prófunina í skyggni sem gerir kleift að aka af fyllsta öryggi á tilskildum prófunarhraða. 

2.3. Skilyrði að því er varðar ökutækið 

2.3.1. P r ó f u n a rþy n g d  

Ökutækið má prófa við öll hleðsluskilyrði, en skipting massans á milli ása skal vera eins og framleiðandi mælir fyrir 
um, án þess að farið sé yfir leyfilegan hámarksmassa hvers áss. Ekki skal gera neinar breytingar eftir að 
prófunarferlið hefst. Framleiðandinn skal sýna fram á með gögnum að búnaðurinn virkar við öll hleðsluskilyrði. 

2.3.2. Ökutækið skal prófað með þeim hjólbarðaþrýstingi sem framleiðandi ökutækisins mælir með. 

2.3.3. Ef akreinavarinn er útbúinn þannig að notandinn geti stillt viðmiðunarmörk viðvörunar skal gera prófunina eins og 
tilgreint er í lið 2.5 með viðmiðunarmörk viðvörunar akreinavarans á hæstu stillingu. Ekki skal gera neinar 
breytingar eftir að prófunarferlið hefst. 

2.4. Sannprófun á viðvörunarljósmerki 

Með ökutækið kyrrstætt skal athuga hvort viðvörunarljósmerki uppfylli kröfurnar samkvæmt lið 1.4.3. 

2.5. Prófun á viðvörun akreinavara 

2.5.1. Aka skal ökutækinu á hraðanum 65 km/klst. +/- 3 km/klst. mjúklega inn á miðja prófunarakreinina þannig að afstaða 
ökutækisins sé stöðug. 

Halda skal stöðugum hraða og sveigja ökutækinu varlega til hliðar, annað hvort til hægri eða vinstri, með 
frávikshraðann 0,1 til 0,8 m/s þannig að ökutækið fari yfir akreinamerkinguna. Prófunin skal endurtekin með öðrum 
frávikshraða á bilinu 0,1 til 0,8 m/s. 

Ofangreindar prófanir skulu endurteknar í hina áttina. 
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2.5.2. Akreinavarinn skal gefa viðvörunarmerkið um að farið sé af akreininni eins og um getur í lið 1.4.1 í síðasta lagi 
þegar ytri hlið hjólbarðans á því framhjóli ökutækisins sem er næst akreinamerkingunni fer yfir línu sem er 0,3 m 
utan við ytri brún sýnilegu akreinamerkingarinnar sem ökutækinu er sveigt að. 

2.6. Prófun á bilunargreiningu 

2.6.1. Líkja skal eftir bilun akreinavarans, t.d. með því að aftengja aflgjafann frá einhverjum hluta akreinavarans eða 
aftengja rafmagnstengingu á milli hluta í akreinavaranum. Ekki skal aftengja rafmagnstengingu fyrir 
bilunarviðvörunarmerkið samkvæmt lið 1.4.2 né heldur stýringuna sem gerir akreinavarann óvirkan samkvæmt lið 
1.3 þegar verið er að líkja eftir bilun akreinavarans. 

2.6.2. Bilunarviðvörunarmerkið sem um getur í lið 1.4.2 skal verða virkt og vera áfram virkt á meðan ökutækinu er ekið og 
skal það aftur verða virkt í kjölfar þess að slökkt er á kveikju („af“) og aftur kveikt á henni („á“) svo lengi sem líkt 
er eftir biluninni. 

2.7. Prófun á afvirkjun 

2.7.1. Ef ökutækið er útbúið þannig að hægt sé að gera akreinavarann óvirkan skal snúa kveikjurofanum í stöðuna „á“ (í 
gangi) og gera akreinavarann óvirkan. Viðvörunarmerkið sem um getur í lið 1.3.2 skal verða virkt. Kveikjurofanum 
er snúið í stöðuna „af“. Aftur er kveikjurofanum snúið í stöðuna „á“ og skal staðfesta að viðvörunarmerkið, sem 
áður var virkt, verði ekki aftur virkt og með þeim hætti er gefið til kynna að akreinavarinn sé aftur orðinn virkur eins 
og tilgreint er í lið 1.3.1. Ef kveikjukerfið er virkjað með „lykli“ skal ofangreind krafa uppfyllt án þess að lykillinn 
sé fjarlægður. 
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Viðbætir 

Auðkenning sýnilegra akreinamerkinga 

1. Að því er varðar prófunaraðferðirnar sem um getur í liðum 2.2 og 2.5 í II. viðauka skal breidd akreina sem notaðar eru 
við prófun vera meiri en 3,5 m. 

2. Gert er ráð fyrir að sýnilegu akreinamerkingarnar sem auðkenndar eru í töflu 1, séu hvítar, nema annað sé tilgreint í 
þessum viðbæti. 

3. Nota skal töflu 1 fyrir viðurkenningu í samræmi við liði 2.2 og 2.5 í II. viðauka við þessa reglugerð. 

Tafla 1 

Auðkenndar sýnilegar akreinamerkingar 
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