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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 523/2012

frá 20. júní 2012

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 að því er varðar að 
fella inn í hana tilteknar reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um 
gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og 

aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (*)

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 ker , 
íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, 
með tilliti til almenns öryggis (1), einkum 1. mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með ákvörðun ráðsins 97/836/EB (2) gerðist Sambandið 
aðili að samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu um samþykkt samræmdra tækniforskrifta fyrir 
ökutæki á hjólum, búnað og hluti sem heimilt er að festa 
og/eða nota í ökutæki á hjólum og gekk að skilyrðunum 
fyrir gagnkvæmri viðurkenningu viðurkenninga sem eru 
veittar á grundvelli þessara forskrifta (endurskoðaður 
samningur frá 1958).

2) Með ákvörðun ráðsins 97/836/EB gekkst Sambandið 
einnig undir reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóð-
anna fyrir Evrópu nr. 30 um loftfyllta hjólbarða fyrir 
vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, og reglugerð nr. 64 
varðandi varaeiningu til tímabundinna nota, öryggis-
hjól barða, öryggishjólbarðaker  og vöktunarker  fyrir 
þrýsting í hjólbörðum.

3) Með sérstakri ákvörðun ráðsins (3) gekkst Sambandið 
undir reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 117 varðandi hávaðamengun frá 
hjólbörðum í snúningi og veggrip á blautu y rborði.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 160, 21.6.2012, bls. 8. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 209/2012 frá 7. desember 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 346, 17.12.1997, bls. 78.
(3) COM(2003) 635 lokaútgáfa — samþykkt með skjali sem ekki hefur verið 

birt.

4) Í samræmi við 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) (4) geta 
framleiðendur ökutækja sem sækja um viðurkenningu 
fyrir ker , íhluti eða aðskildar tæknieiningar valið 
hvort þeir uppfylli kröfur viðkomandi tilskipana eða 
samsvarandi reglugerða efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu. Flestar kröfurnar í tilskipunum um 
hluta ökutækja eru teknar upp úr samsvarandi reglugerðum 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu. 
Sökum framþróunar í tækni er stöðugt verið að breyta 
reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu og þarf að uppfæra viðeigandi tilskipanir 
reglulega til að þær séu í samræmi við viðkomandi 
reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu. Til að koma í veg fyrir þennan tvíverknað mælti 
nefnd háttsettra embættismanna, CARS 21, með því að 
í stað nokkurra tilskipana komi samsvarandi reglugerðir 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

5) Í tilskipun 2007/46/EB er kveðið á um þann möguleika 
að gera beitingu reglugerða efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu, í þeim tilgangi að veita EB-
gerðarviðurkenningu ökutækja, skyldubundna og einnig 
að í stað löggjafar Sambandsins komi þær reglugerðir 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
sem kveðið er á um í tilskipun 2007/46/EB. Samkvæmt 
reglugerð (EB) nr. 661/2009 skal gerðarviðurkenning í 
samræmi við reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu sem skylt er að beita teljast EB-
gerðarviðurkenning í samræmi við þá reglugerð og 
framkvæmdarráðstafanir hennar.

6) Með því að skipta löggjöf Sambandsins út fyrir reglu-
gerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu er stuðlað að því að draga úr tvíverknaði, ekki 
aðeins hvað varðar tæknilegar kröfur heldur einnig vottun 
og stjórnsýslumeðferð. Að auki ætti gerðarviðurkenning, 
sem með beinum hætti byggist á stöðlum sem hafa verið 
samþykktir á alþjóðavettvangi, að bæta markaðsaðgang 
í þriðju löndum, einkum þeim sem eru aðilar að endur-
skoðaða samningnum frá 1958, og auka þannig sam-
keppnis hæfni iðnaðar í Sambandinu.

(4) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.
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7) Þess vegna er kveðið á um í reglugerð (EB) nr. 
661/2009 að fella skuli úr gildi nokkrar tilskipanir 
um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og 
eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum 
tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki og í stað 
þeirra skuli, að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu í 
samræmi við þá reglugerð, koma samsvarandi reglugerðir 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu til 
að tryggja að ákvæðum um gerðarviðurkenningu sé 
viðhaldið og auðvelda vísindalega og tæknilega þróun.

8) Af þessum ástæðum þykir rétt að fella reglugerðir efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 30, 54, 64 
og 117 inn í IV. viðauka reglugerðar (EB) nr. 661/2009, 
þar sem skráðar eru þær reglugerðir efnahags nefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem skylt er að beita.

9) Einnig þykir rétt að skýra IV. viðauka reglugerðar (EB) 
nr. 661/2009, eins og henni var breytt með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 407/2011 (5), að því 
er varðar beitingu reglugerðar efnahagsnefndar Sam-
einuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13 um hemlun öku tækja 
og eftirvagna, reglugerðar nr. 13-H um hemlun fólks-
bifreiða, reglugerðar nr. 34 um varnir gegn eldhættu (elds-
neytis geymar fyrir jótandi eldsneyti) og reglugerðar 
nr. 55 um véltengiíhluti fyrir samtengd ökutæki.

10) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 661/2009 til sam-
ræmis við það.

11) Þær reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu sem skráðar eru í viðaukanum við þessa 
reglugerð skulu því gilda eftir þær dagsetningar fyrir 
framkvæmd þeirra sem settar eru fram í 13. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 661/2009.

12) 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. viðauka við reglugerð (EB) nr. 661/2009 er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

1.  Frá og með 1. nóvember 2012 gildir reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 30, 16. viðbót 
við röð breytinga nr. 02 (6) og reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117, röð breytinga 
nr. 02 (7), þ.m.t. kröfur 2. áfanga um snúningshljóð sem settar 
eru fram í lið 6.1.1, kröfur um veggrip í bleytu sem settar eru 
fram í lið 6.2 og kröfur 1. áfanga um snúningsmótstöðu sem 
settar eru fram í lið 6.3.1 í þeirri reglugerð, að því er varðar 
gerðarviðurkenningu á nýjum gerðum hjólbarða í okki C1.

2.  Frá og með 1. nóvember 2014 gildir reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 30, 16. viðbót við 

(5) Stjtíð. ESB L 108, 28.4.2011, bls. 13.
(6) Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2008, bls. 70.
(7) Stjtíð. ESB L 231, 29.8.2008, bls. 19.

röð breytinga nr. 02 og reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117, röð breytinga nr. 02, þ.m.t. 
kröfur um veggrip í bleytu, sem settar eru fram í lið 6.2 í þeirri 
reglugerð, að því er varðar sölu og að teknir séu í notkun nýir 
hjólbarðar í okki C1.

3.  Frá og með 1. nóvember 2012 gildir reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 54, 17. viðbót 
við upprunalega útgáfu reglugerðarinnar (8) og reglugerð efna-
hags nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117, röð 
breytinga nr. 02, þ.m.t. kröfur 2. áfanga um snúningshljóð 
sem settar eru fram í lið 6.1.2 til 6.1.3 og kröfur 1. áfanga 
um snúningsmótstöðu sem settar eru fram í lið 6.3.1 í þeirri 
reglugerð, að því er varðar gerðarviðurkenningu á nýjum 
gerðum hjólbarða í okkum C2 og C3.

4.  Frá og með 1. nóvember 2014 er skylt að beita reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 54, 
17. viðbót við upprunalega útgáfu reglugerðarinnar, að því er 
varðar sölu og að teknir séu í notkun nýir hjólbarðar í okkum 
C2 og C3.

5.  Frá og með 1. nóvember 2016 gildir reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117, röð 
breytinga nr. 02, þ.m.t. kröfur 2. áfanga um snúningshljóð sem 
settar eru fram í lið 6.1.1 til 6.1.3 í þeirri reglugerð, að því er 
varðar sölu og að teknir séu í notkun nýir hjólbarðar í okkum 
C1, C2 og C3.

6.  Frá og með 1. nóvember 2014 gildir reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117, röð 
breytinga nr. 02, þ.m.t. kröfur 1. áfanga um snúningsmótstöðu 
sem settar eru fram í lið 6.3.1 í þeirri reglugerð, að því er varðar 
sölu og að teknir séu í notkun nýir hjólbarðar í okkum C1 og 
C2.

7.  Frá og með 1. nóvember 2016 gildir reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117, röð breyt-
inga nr. 02, þ.m.t. kröfur 1. áfanga um snúningsmótstöðu sem 
settar eru fram í lið 6.3.1 í þeirri reglugerð, að því er varðar sölu 
og að teknir séu í notkun nýir hjólbarðar í okki C3.

8.  Frá og með 1. nóvember 2016 gildir reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117, röð breyt-
inga nr. 02, þ.m.t. kröfur 2. áfanga um snúningsmótstöðu sem 
settar eru fram í lið 6.3.2 í þeirri reglugerð, að því er varðar 
gerðarviðurkenningu á nýjum gerðum hjólbarða í okkum C1, 
C2 og C3.

9.  Frá og með 1. nóvember 2018 er skylt að beita reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117, röð 
breytinga nr. 02, þ.m.t. kröfum 2. áfanga um snúningsmótstöðu 
sem settar eru fram í lið 6.3.2 í þeirri reglugerð, að því er varðar 
sölu og að teknir séu í notkun nýir hjólbarðar í okkum C1 og 
C2.

10.  Frá og með 1. nóvember 2020 gildir reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117, röð breyt-
inga nr. 02, þ.m.t. kröfur 2. áfanga um snúningsmótstöðu sem 
settar eru fram í lið 6.3.2 í þeirri reglugerð, að því er varðar sölu 
og að teknir séu í notkun nýir hjólbarðar í okki C3.

(8) Stjtíð. ESB L 183, 11.7.2008, bls. 41.
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11.  Nýir hjólbarðar í okkum C1, C2 og C3 sem framleiddir 
voru fyrir dagsetningarnar sem settar eru fram í 2. mgr. 
varðandi almennar kröfur og veggrip í bleytu, í 4. mgr. 
varðandi almennar kröfur, í 5. mgr. varðandi kröfur 2. áfanga 
um snúningshljóð, í 6. og 7. mgr. varðandi kröfur 1. áfanga um 
snúningsmótstöðu og í 9. og 10. mgr. varðandi kröfur 2. áfanga 
um snúningsmótstöðu og sem ekki eru í samræmi við þessar 
kröfur má áfram selja og taka í notkun á tímabili sem er ekki 
lengra en 30 mánuðir frá þessum dagsetningum.

3. gr.

1.  Frá og með 1. nóvember 2012 skulu landsy rvöld synja 
um veitingu EB-gerðarviðurkenningar að því er varðar ökutæki 
í okki M1 sem ekki eru með vöktunarker  fyrir þrýsting í 
hjólbörðum sem er í samræmi við viðeigandi kröfur, sem mælt 
er fyrir um í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 64, röð breytinga 02, leiðrétting 1 (9).

2.  Frá og með 1. nóvember 2014 skulu landsy rvöld banna 
að ökutæki í okki M1, sem ekki eru með vöktunarker  fyrir 
þrýsting í hjólbörðum sem er í samræmi við viðeigandi kröfur 

(9) Stjtíð. ESB L 310, 26.11.2010, bls. 18.

sem mælt er fyrir um í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr.  64, röð breytinga 02, leiðrétting 1, 
séu skráð, seld eða tekin í notkun.  

4. gr.

1.  Frá og með 1. nóvember 2012 gildir reglugerð efnahags-
nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 64, röð breytinga 
02, leiðrétting 1, að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu á 
nýjum gerðum ökutækja í okkum M1 og N1 ef slík ökutæki eru 
með búnað sem fellur undir þá reglugerð.

2.  Frá og með 1. nóvember 2014 er skylt að beita reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.  64, 
röð breytinga 02, leiðrétting 1, að því er varðar að ný ökutæki 
í okkum M1 og N1 séu skráð, seld og tekin í notkun ef slík 
ökutæki eru með búnað sem fellur undir þá reglugerð.

5. 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 20. júní 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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VIÐAUKI

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 661/2009 er breytt sem hér segir:

1)  skránni y r reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem skylt er að beita er breytt sem hér 
segir:

a)  í stað færslunnar fyrir reglugerð nr. 13 komi eftirfarandi:

„13 Hemlun ökutækja og eftirvagna 5. viðbót við röð breytinga 
nr. 10
1. og 2. leiðrétting á  
6. endurskoðun
3. viðbót við röð breytinga 
nr. 11

Stjtíð. ESB L 257, 
30.9.2010, bls. 1.

M, N, O 
(b)“

Stjtíð. ESB L 297, 
13.11.2010, bls. 
183.

b)  eftirfarandi reglugerð nr. 30 er bætt við á milli reglugerðar nr. 28 og reglugerðar nr. 31:

„30 Loftfylltir hjólbarðar fyrir 
vélknúin ökutæki og eftirvagna 
þeirra ( okkur C1)

16. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 201, 
30.7.2008, bls. 70.
Stjtíð. ESB L 307, 
23.11.2011, bls. 1.

M, N, O“

c)  í stað færslunnar fyrir reglugerð nr. 34 komi eftirfarandi:

„34 Varnir gegn eldhættu (eldsneytis-
geymar fyrir jótandi eldsneyti)

2. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 194, 
23.7.2008, bls. 14.

M, N, O (d)“

d)  eftirfarandi reglugerð nr. 54 er bætt við á milli reglugerðar nr. 48 og reglugerðar nr. 55:

„54 Loftfylltir hjólbarðar fyrir 
atvinnuökutæki og eftirvagna 
þeirra ( okkar C2 og C3)

17. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 183, 
11.7.2008, bls. 41.
Stjtíð. ESB L 307, 
23.11.2011, bls. 2.

M, N, O“

e)  í stað færslunnar fyrir reglugerð nr. 55 komi eftirfarandi:

„55 Véltengiíhlutir fyrir samtengd 
ökutæki

1. viðbót við röð breytinga 
nr. 01

Stjtíð. ESB L 227, 
28.8.2010, bls. 1.

M, N, O 
(e)“

f)  eftirfarandi reglugerð nr. 64 er bætt við á milli reglugerðar nr. 61 og reglugerðar nr. 66:

„64 Varaeining til tímabundinna 
nota, öryggishjólbarðar/
öryggishjólbarðaker  og 
vöktunarker  fyrir þrýsting í 
hjólbörðum

Röð breytinga nr. 02, 
leiðrétting 1

Stjtíð. ESB L 310, 
26.11.2010, bls. 
18.

M1, N1“

g)  eftirfarandi reglugerð nr. 117 er bætt við á milli reglugerðar nr. 116 og reglugerðar nr. 118:

„117 Hjólbarðar með tilliti til 
hávaðamengunar frá hjólbörðum 
í snúningi, veggrips á blautu 
y rborði og snúningsmótstöðu 
( okkar C1, C2 og C3)

Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 307, 
23.11.2011, bls. 3.

M, N, O“
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2)  athugasemdunum við tö una er breytt sem hér segir:

a)  eftirfarandi komi í stað athugasemdar b og c:

„b)  Gerð er krafa um uppsetningu rafræns stöðugleikabúnaðar í samræmi við 12. gr. þessarar reglugerðar. 
Af þeim sökum er skylt að beita 21. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 13 að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu á nýjum gerðum ökutækja og að ný ökutæki séu 
skráð, seld eða tekin í notkun. Hins vegar gilda þær dagsetningar sem getið er um í þessari reglugerð fyrir 
gildistöku að því er varðar rafrænan stöðugleikabúnað frekar en þær dagsetningar sem tilgreindar eru í 
reglugerð efnahagsnefndarinnar.

c)  Gerð er krafa um uppsetningu rafræns stöðugleikabúnaðar í samræmi við 12. gr. þessarar reglugerðar. Af 
þeim sökum er skylt að beita A-hluta 9. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 13-H að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu á nýjum gerðum ökutækja og að ný ökutæki 
séu skráð, seld eða tekin í notkun. Hins vegar gilda þær dagsetningar sem getið er um í þessari reglugerð 
fyrir gildistöku að því er varðar rafrænan stöðugleikabúnað frekar en þær dagsetningar sem tilgreindar eru 
í reglugerð efnahagsnefndarinnar.“,

b)  eftirfarandi athugasemdir d og e bætast við:

„d)  Ekki er skylt að fara að II. hluta reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 34.

e)  Þegar framleiðandi lýsir því y r að ökutæki sé útbúið til að draga hleðslu (liður 2.11.5 í I. viðauka við 
tilskipun 2007/46/EB) skal enginn véltengibúnaður sem það er útbúið skyggja á neinn hluta ljósabúnaðar 
(t.d. þokuljósker að aftan) eða öt fyrir uppsetningu og festingu á skráningarmerki að aftan, nema hægt sé 
að losa eða færa véltengibúnaðinn án þess að nota til þess verkfæri, þ.m.t. lykla.“
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