
Nr. 12/32 27.2.2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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.,

með hliðsjón af 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), einkum 2., 3. og 5. mgr. 39. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Reglugerð (EB) nr. 661/2009 er sérreglugerð að því 
er varðar gerðarviðurkenningu sem kveðið er á um í 
tilskipun 2007/46/EB.

2)  Reglugerð (EB) nr. 661/2009 fellir úr gildi tilskipun 
ráðsins 92/21/EBE frá 31. mars 1992 um massa og 
mál vélknúinna ökutækja í flokki M1(3) og tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 97/27/EB frá 22. júlí 1997 
um massa og mál tiltekinna flokka vélknúinna ökutækja 
og eftirvagna þeirra og breytingu á tilskipun 70/156/
EBE(4).   Kröfurnar, sem varða massa og mál vélknúinna 
ökutækja og eftirvagna þeirra, sem settar eru fram í 
þessum tilskipunum, ættu að færast yfir í þessa reglugerð 
og breytast, ef nauðsyn krefur, í því skyni að laga þær að 
framförum á sviði vísinda og tækni.

3)  Í reglugerð (EB) nr. 661/2009 er mælt fyrir um 
grundvallarákvæði um kröfur um gerðarviðurkenningu 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 353, 21.12.2012, bls. 31. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2014 frá 14. febrúar 
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, bíður 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 129, 14.5.1992, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 233, 25.8.1997, bls. 1.

vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra að því er varðar 
massa þeirra og mál. Því er nauðsynlegt að setja einnig 
fram sérstakar verklagsreglur, prófanir og kröfur fyrir 
slíka gerðarviðurkenningu.

4)  Í tilskipun ráðsins 96/53/EB frá 25. júlí 1996 um að 
ákveða leyfileg hámarksmál vegna umferðar innan 
aðildarríkja og milli landa og leyfilega hámarksþyngd 
vegna umferðar milli landa fyrir tiltekin ökutæki sem 
eru í notkun í Bandalaginu (5) er mælt fyrir um tiltekin 
leyfileg hámarksmál innan aðildarríkjanna, bæði að því 
er varðar umferð innan aðildarríkja og milli landa. Því er 
mikilvægt, að því er varðar smíði ökutækja, að taka tillit 
til mála, sem þegar hafa verið samhæfð í Sambandinu, til 
þess að stuðla að og tryggja frjálsa dreifingu vara.

5)  Með tilskipun 97/27/EB var aðildarríkjum gert kleift að 
veita EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki þar sem ystu 
mál þeirra samrýmdust ekki leyfilegum hámarksmálum 
sem kveðið er á um í þeirri tilskipun.   Hún heimilaði 
einnig aðildarríkjum að synja ökutækjum, sem hafði 
verið veitt EB-gerðarviðurkenning, um skráningu, þegar 
ystu mál þeirra uppfylltu ekki kröfur laga viðkomandi 
aðildarríkis. Mikilvægt er að halda þeim möguleika opnum 
að heimila, við tilteknar aðstæður,  gerðarviðurkenningu 
ökutækis, sem er yfir leyfilegum mörkum, ef það reynist 
vera til bóta fyrir umferð á vegum og fyrir umhverfið í 
aðildarríkjunum þar sem vegagrunnvirki er aðlagað að 
þeirri stöðu. Því ætti að tryggja möguleikann á því að 
samþykkja slík ökutæki með gerðarviðurkenningu lítilla 
framleiðsluraða eða með einstakri viðurkenningu, að 
því tilskildu að fjöldi ökutækja, sem nýtur ávinnings af 
undanþágu skv. 23. gr. tilskipunar 2007/46/EB að því er 
varðar leyfileg hámarksmál, sé takmarkaður við það sem 
er nauðsynlegt að því er varðar þessa reglugerð. Því ber 
að breyta XII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB til þess 
að hann taki til slíka  fjöldatakmarkana.

6)  Í tilskipun 96/53/EB er mælt fyrir um leyfilegan 
hámarksmassa sem gildir einungis um umferð milli 
landa. Þó heimilar sú tilskipun aðildarríkjunum að beita 
áfram löggjöf sinni að því er varðar umferð innanlands. 
Af þessum sökum virðist ógerlegt, þegar til skamms tíma 
er litið, að samræma tæknilega leyfilegan hámarksmassa 
með hleðslu og tæknilega leyfilegan hámarksmassa á ása 
eða ásahóp að því er varðar notkun í aðildarríkjunum. 
Þar sem ekki eru fyrir hendi samræmdar reglur um 
smíði vegagrunnvirkis þykir þó rétt að krefjast þess 

(5) Stjtíð. EB L 235, 17.9.1996, bls. 59.
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að aðildarríki ákvarði leyfilegan hámarksmassa við 
skráningu/upphaf notkunar á ökutæki, sem er heimilt að 
nota í umferð innanlands eða á milli landa samkvæmt 
tilskipun 96/53/EB, og innleiði málsmeðferð fyrir slíkar 
ákvörðun.

7)  Í ljósi fenginnar reynslu við beitingu löggjafar 
Sambandsins um massa og mál ökutækja er nauðsynlegt 
að kveða á um skýrt skilgreind hugtök. Sum þessara 
hugtaka hafa nú þegar verið skilgreind í tilskipunum 
97/27/EB og 92/21/EBE. Með skírskotun til samræmis 
þykir rétt að taka upp þessar skilgreiningar og, ef nauðsyn 
krefur, að breyta þeim í ljósi tækni- og vísindalegrar 
þekkingar.

8)  Í ljósi þess að bætt hefur verið við skilgreiningu á 
raunmassa einstakra ökutækja í þessa reglugerð er 
nauðsynlegt að breyta IX. viðauka við tilskipun 2007/46/
EB til samræmis við það, til að komast hjá ruglingi við 
útfyllingu samræmisvottorðs.

9)  Þar sem í hvítbókinni „Áætlun um samevrópskt 
flutningasvæði – í átt að samkeppnishæfu og skilvirku 
flutningakerfi“ (e. Roadmap to a Single European 
Transport Area – Towards a competitive and resource 
efficient transport system) (6) er lögð áhersla á nauðsyn 
þess að draga úr loftnúningsviðnámi ökutækja og 
rannsóknir hafa sýnt að mögulegt er að draga umtalsvert úr 
eldsneytiseyðslu vélknúinna ökutækja og þar af leiðandi 
úr losun koltvísýrings, með því að setja búnað, sem dregur 
úr loftnúningsviðnámi, í ökutæki, er mikilvægt að heimila 
uppsetningu slíks búnaðar í ökutæki.   Þar sem búnaður, 
sem dregur úr loftnúningsviðnámi, samanstendur af 
viðbótum sem, vegna hönnunar þeirra, skaga lengra út 
en ysti hluti ökutækja að aftan eða til hliðar, ætti að bæta 
búnaðinum á skrá yfir tæki eða búnað sem ekki er tekið 
tillit til við ákvörðun á ystu málum. Þó er nauðsynlegt 
að takmarka hversu langt búnaðurinn skagar út að aftan 
og til hliðar, þannig að umferðaröryggi sé ekki ógnað 
og samþættir flutningar séu áfram mögulegir. Því ætti 
að setja fram nauðsynlegar tæknilegar kröfur í þessari 
reglugerð.

10)  Sá hugbúnaður sem fáanlegur er gerir það mögulegt að 
nota sýndarprófunaraðferðir sem byggjast á tölvustuddri 
tækni. Í ljósi þess að þessi tækni gerir ráð fyrir 
kostnaðarhagkvæmari og minna íþyngjandi prófununum, 
þykir rétt að kveða á um möguleikann á að nota hana til 
að ganga úr skugga um hvort unnt sé að stýra ökutækinu 
í heilan 360° hringferil og mæla hámarksútsláttarradíus 
afturhorns þegar ökutækinu er stýrt innan ferlisins. Því 
er einnig nauðsynlegt að bæta þessari reglugerð í skrána 
yfir stjórnvaldsfyrirmæli í XVI. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB.

(6) (COM(2011) 144)

11)  Með það fyrir augum að tryggja rétta starfsemi 
gerðarviðurkenningarkerfisins þykir rétt að uppfæra 
viðaukana við tilskipun 2007/46/EB.

12)  Því ber að breyta I., III., IX., XII. og XVI. viðauka 
við tilskipun 2007/46/EB til samræmis við það. Þar 
sem ákvæði XII. viðauka eru nægilega nákvæm og 
þarfnast ekki frekari lögleiðingarráðstafana af hálfu 
aðildarríkjanna er því viðeigandi að skipta þeim út 
með reglugerð í samræmi við 8. mgr. 39. gr. tilskipunar 
2007/46/EB.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.

Efni og gildissvið

1.  Í þessari reglugerð er mælt fyrir um kröfur fyrir 
EB-gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja og eftirvagna 
þeirra að því er varðar massa þeirra og mál.

2.  Reglugerð þessi gildir um ófullbúin, fullbúin og fullbúin 
ökutæki í áföngum í flokkum M, N og O.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir, auk þeirra skilgreininga sem settar eru fram í tilskipun 
2007/46/EB og reglugerð (EB) nr. 661/2009:

1) „gerð ökutækis“: hópur ökutækja eins og skilgreint er í 
B-hluta II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB,

2) „staðalbúnaður“: grunnsamskipan ökutækis, sem 
býr yfir öllum þeim þáttum sem krafist er samkvæmt 
stjórnvaldsfyrirmælunum, sem um getur í IV. og XI. 
viðauka við tilskipun 2007/46/EB, þ.m.t. allir þættir sem 
ökutæki býr yfir án þess að ástæða sé til frekari forskrifta 
um samskipan eða búnað, 

3) „valfrjáls búnaður“: allir þættir, sem ekki eru hluti af 
staðalbúnaði, sem ökutæki er búið á ábyrgð framleiðanda 
og sem viðskiptavinurinn getur pantað,



Nr. 12/34 27.2.2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4) „massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs“:

a)  ef um er að ræða vélknúið ökutæki:

 massi ökutækis með eldsneytisgeymi, sem er 
fylltur að a.m.k. 90% af rúmtaki sínu, þ.m.t. massi 
ökumanns, eldsneytis og vökva, sem útbúið hefur verið 
staðalbúnaði, í samræmi við forskriftir framleiðanda, 
og massi yfirbyggingar, stýrishúss, tengibúnaðar og 
varahjóls eða varahjóla og áhalda, þegar ökutækið er 
búið þeim búnaði,

b)  þegar um er að ræða eftirvagn:

 massi ökutækis, þ.m.t. eldsneyti og vökvar, sem er búið 
staðalbúnaði, í samræmi við forskriftir framleiðanda, 
og massi yfirbyggingar, viðbótartengibúnaðar, 
varahjóls eða varahjóla og áhalda, þegar ökutækið er 
búið þeim búnaði,

5) „massi valfrjáls búnaðar“: massi búnaðar, sem heimilt er 
að koma fyrir í ökutæki til viðbótar við staðalbúnað, í 
samræmi við forskriftir framleiðanda,

6) „raunmassi ökutækis“: massi ökutækis, sem er tilbúið til 
aksturs, til viðbótar við massa valfrjálsa búnaðarins sem 
settur er í einstök ökutæki,

7) „tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu 
(M)“: leyfilegur hámarksmassi ökutækis, með tilliti til 
byggingareiginleika þess og hönnunarnothæfis, tæknilega 
leyfilegur massi eftirvagns með hleðslu eða festivagns sem 
felur í sér stöðumassa sem er yfirfærður á dráttarbifreiðina 
við tengingu,

8) „tæknilega leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar (MC) 
með hleðslu“: samanlagður hámarksmassi samtengdra 
vélknúinna ökutækja og eins eða fleiri eftirvagna, með 
tilliti til byggingarþátta og hönnunarnothæfis þeirra eða 
hámarksmassi samsetningar af dráttareiningu og festivagni,

9) „tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi (TM)“: 
hámarksmassi eins eða fleiri eftirvagna, sem heimilt er 
að draga með dráttarbifreið, sem samsvarar heildarhleðslu 
sem yfirfærist á jörð af hjólum á ás eða ásahópa á 
sérhverjum eftirvagni sem tengdur er við dráttarbifreiðina, 

10) „ás“: sameiginlegur snúningsás tveggja eða fleiri hjóla, 
hvort sem þau eru aflknúin eða snúast hindrunarlaust og 
hvort sem þau eru í einum eða fleiri hlutum, sem staðsettir 
eru á sama fleti, hornrétt á miðlínu langsniðs ökutækisins,

11) „ásahópur“: fjöldi ása með ásabil, sem takmarkast við 
eitt af ásabilunum, sem tilgreint er sem fjarlægðin „d“ í 
I. viðauka við tilskipun 96/53/EB og sem verka gagnvirk 
vegna sérstakrar hönnunar fjöðrunarbúnaðar,

12) „stakur ás“: ás sem getur ekki talist vera hluti af ásahópi,

13) ,,tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ás (m)“: massi, sem 
svarar til hámarks leyfilegs stöðuálags, sem er yfirfært 
á jörð af hjólum á ás, með tilliti til byggingarþátta og 
hönnunarnothæfis ökutækisins og ássins,

14)	,,tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	ásahóp	(μ)“:	massi,	
sem svarar til leyfilegs hámarks lóðrétts stöðuálags, sem 
er yfirfært á jörð af hjólum á ásahóp, með tilliti til bygg-
ingarþátta og hönnunarnothæfis ökutækisins og ásahópsins,

15) „tengibúnaður“: vélbúnaður, þ.m.t. íhlutir eins og þeir 
eru skilgreindir í lið 2.1–2.6 í reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu (UNECE) nr. 55 — 
samræmd ákvæði varðandi viðurkenningu á véltengiíhlutum 
fyrir samtengd ökutæki (7) og stutttengibúnaður, eins og 
hann er skilgreindur í lið 2.1.1 í reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 102 — samræmd 
ákvæði varðandi viðurkenningu á I. tengibúnaði og II. 
ökutæki að því er varðar uppsetningu á viðurkenndri gerð 
tengibúnaðar (8), 

16) „tengipunktur“: sá punktur tengibúnaðar þar sem uppsettur 
tengibúnaður eftirvagns tengist uppsettum tengibúnaði 
dráttarbifreiðar,

17) „massi tengibúnaðar“: massi tengibúnaðarins sjálfs og 
þeirra hluta sem nauðsynlegir eru til að festa tengibúnaðinn 
við ökutækið,

18) „tæknilega leyfilegur, hámarksmassi á tengipunkti“: 

a)  ef um er að ræða dráttarbifreið, massi sem samsvarar 
leyfilegu lóðréttu hámarksstöðuálagi á tengipunktinum 
(gildi „S“ eða „U“) á dráttarbifreið, með tilliti til 
smíða eiginleika tengibúnaðarins og dráttar bifreið-
arinnar,

(7) Stjtíð. ESB L 227, 28.8.2010, bls. 1.
(8) Stjtíð. ESB L 351, 20.12.2008, bls. 44.
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b)  ef um er að ræða festivagn, eftirvagn með miðlægum 
ási eða tengivagn með ósveigjanlegt dráttarbeisli, massi 
sem samsvarar leyfilegu lóðréttu hámarksstöðuálagi 
(gildi „S“ eða „U“) sem yfirfærist frá eftirvagninum 
á dráttarbifreiðina við tengipunktinn, með tilliti til 
smíðaeiginleika tengibúnaðarins og eftirvagnsins,

19) „massi farþega“: nafnmassi, með hliðsjón af ökutækjaflokki, 
margfaldaður með sætafjölda, þ.m.t. sætafjölda fyrir 
starfsmenn og fjölda standandi farþega, ef einhverjir eru, 
en að undanskildum ökumanninum,

20) „massi ökumanns“: nafnmassi, sem nemur 75 kg, staðsettur 
á viðmiðunarpunkti ökumannssætis,

21) „farmmassi“: munurinn á tæknilega leyfilegum hámarks-
massa með hleðslu og massa ökutækis, sem er tilbúið til 
aksturs, að viðbættum massa farþega og massa valfrjáls 
búnaðar,

22) „lengd“: mál, sem er skilgreint í liðum 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.3 
í ISO-staðli 612:1978;  þessi skilgreining gildir einnig 
um liðskipt ökutæki sem eru samsett úr tveimur eða fleiri 
einingum,

23) „breidd“: málin sem eru skilgreind í lið 6.2 í ISO-staðli 
612:1978, 

24) „hæð“: málin sem eru skilgreind í lið 6.3 í ISO-staðli 612,

25) „hjólhaf“:

a)  málin sem um getur í lið 6.4.1 í ISO-staðli 612:1978,

b)  lárétt fjarlægð milli lóðréttrar áslínu tengibúnaðar og 
miðju ássins, að því er varðar eftirvagn með miðlægum 
ási með stakan ás,

c)  lárétt fjarlægð milli lóðréttrar áslínu tengibúnaðar og 
miðju fyrsta ássins, að því er varðar eftirvagn með 
miðlægum ási með fleiri en einn ás,

26) „ásabil“: fjarlægðin á milli tveggja samliggjandi ása, sem 
um getur í lið 6.4 í ISO-staðli 612:1978, ef um er að ræða 
ökutæki með fleiri en tvo ása, en þegar ökutæki hefur 
aðeins tvo ása eða ef um er að ræða festivagn, tengivagn 
eða tengivagn með ósveigjanlegt dráttarbeisli er ásabilið, 
sem um getur í lið 6.4.2 í ISO-staðli 612:1978, hið sama 
og í skilningi „hjólhafs“ eins og skilgreint er í 25. lið,

27) „sporvídd“: fjarlægðin sem um getur í lið 6.5 í ISO-staðli 
612:1978, 

28) „bil milli dráttarstóls og aftari áss“: fjarlægðin, sem um 
getur í lið 6.19.2 í ISO-staðli 612:1978, með tilliti til 
athugasemdarinnar sem um getur í lið 6.19 í sama staðli,

29) „tengiradíus festivagns að framan“: lárétt fjarlægð frá ási 
tengipinna að hvaða punkti sem er framan á festivagninum,

30) „útskögun að framan“: lárétt fjarlægð á milli lóðrétta 
plansins, sem fer í gegnum fyrsta ásinn eða ás tengipinna, 
ef um er að ræða festivagn og fremsta punkt ökutækis,

31) „útskögun að aftan“: lárétt fjarlægð á milli lóðrétta plansins 
sem fer í gegnum síðasta afturásinn og aftasta punkt 
ökutækisins;  ef tengi, sem ekki er hægt að fjarlægja, er á 
ökutækinu, er aftasti punktur ökutækisins tengipunkturinn,

32) „lengd hleðslurýmis“: fjarlægðin frá fremsta innri punkti 
til aftasta innri punkts farmrýmisins, sem er mælt lárétt á 
lengdarplani ökutækisins, 

33) „útsláttarradíus afturhorns“: fjarlægðin á milli 
raunverulegra ystu punkta afturhluta ökutækis þegar það 
hreyfist við aðstæðurnar sem tilgreindar eru í 7. lið B-hluta 
eða 6. lið C-hluta I. viðauka við þessa reglugerð, 

34) „áslyftibúnaður“: búnaður, sem er komið fyrir á ökutæki, 
í þeim tilgangi að lyfta ás frá jörðu og láta hann síga aftur 
niður til jarðar,

35) „lyftiás“: ás sem hægt er að lyfta úr hefðbundinni stöðu 
sinni og lækka aftur niður með áslyftibúnaði,

36) „ás með hleðslufærslu“: ás sem hefur þann eiginleika að 
hægt er að breyta hleðslunni án þess að lyfta ásnum með 
áslyftibúnaði,

37) „loftfjöðrun“: fjöðrunarkerfi þar sem a.m.k. 75% af 
fjöðruninni er loftfjöðrun,

38) „undirflokkur hópbifreiða eða langferðabifreiða“: flokkur 
ökutækja, eins og þau eru skilgreind í liðum 2.1.1 og 2.1.2 
í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 107 – samræmd ákvæði varðandi viðurkenningu 
ökutækja í flokkum M2 eða M3, með tilliti til almennra 
smíðaeiginleika þeirra (9),

(9) Stjtíð. ESB L 255, 29.9.2010, bls. 1.
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39) „liðskipt ökutæki“: ökutæki í flokki M2 eða M3, eins 
og skilgreint er í lið 2.1.3 í reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 107,

40) „óskiptanlegur farmur“: farmur sem vegna flutninga á 
vegum er ekki hægt að skipta upp í tvo eða fleiri farma 
án óhóflegs kostnaðar eða hættu á skemmdum og sem 
vegna massa eða máls er ekki hægt að flytja með ökutæki 
sem hefur massa og mál sem samrýmist leyfilegum 
hámarksmassa og málum í aðildarríki.

3. gr.

Skyldur framleiðenda

1.  Framleiðandi skal ákvarða eftirfarandi massa fyrir hverja 
útgáfu af gerð ökutækis, án tillits til smíðaþreps ökutækisins: 

a)  tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu,

b)  tæknilega leyfilegan hámarksmassa vagnalestarinnar með 
hleðslu,

c)  tæknilega leyfilegan hámarksdráttarmassa,

d)  tæknilega leyfilegan hámarksmassa á ás eða tæknilega 
leyfilegan hámarksmassa á ásahóp,

e)  tæknilega leyfilegan hámarksmassa á tengipunkti eða 
tengipunktum, með tilliti til tæknilegra eiginleika tengjanna 
sem eru sett í ökutæki eða hægt er að setja í ökutæki, eftir 
því sem við á.

2.  Þegar massi, sem um getur í 1. mgr., er ákvarðaður, skal 
framleiðandi taka mið af bestu starfsvenjum í verkfræði og 
bestu tækniþekkingu, sem völ er á, til þess að lágmarka hættu 
á vélrænum bilunum, einkum þeim sem stafa af málmþreytu og 
til að koma í veg fyrir skemmdir á vegagrunnvirki.

3.  Þegar framleiðandi ákvarðar massann, sem um getur 
í 1. mgr., skal hann taka tillit til hámarkshraða miðað við 
smíðaeiginleika ökutækisins.

Hafi framleiðandi útbúið ökutæki með hraðatakmörkunarbúnaði 
skal hámarkshraði, samkvæmt smíðaeiginleikum, vera réttur, 
leyfður hraði samkvæmt hraðatakmörkunarbúnaðinum.

4.  Þegar framleiðandi ákvarðar massann, sem um getur í  
1. mgr., skal hann ekki setja takmarkanir á notkun ökutækisins 

nema að því er varðar afkastagetu hjólbarða, sem hægt er 
að aðlaga að hraða miðað við  smíðaeiginleika, eins og 
heimilt er samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 54 — samræmd ákvæði varðandi 
viðurkenningu á loftfylltum hjólbörðum fyrir atvinnuökutæki 
og eftirvagna þeirra (10) og í 5. lið II. viðauka við reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 458/2011 (11).

5.  Þegar um er að ræða ófullbúin ökutæki, þ.m.t. ökutæki 
með undirvagni og stýrishúsi, þar sem krafist er fleiri þrepa til 
að teljast fullbúin, skal framleiðandinn veita framleiðendunum 
á næsta þrepi allar viðeigandi upplýsingar svo kröfur þessarar 
reglugerðar séu áfram uppfylltar.

Að því er varðar fyrstu undirgrein skal framleiðandi tilgreina 
staðsetningu þungamiðju massans sem samsvarar samanlögðu 
álagi.

6.  Ófullbúin ökutæki í flokkum M2, M3, N2 og N3, sem 
eru ekki útbúin með yfirbyggingu, skulu hönnuð þannig að 
hægt sé að gera framleiðendum á næstu þrepum kleift að 
uppfylla kröfur 7. og 8. liðs í B-hluta og 6. og 7. liðs í C-hluta  
I. viðauka. 

4. gr.

Ákvæði um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð ökutækis 
með tilliti til massa þess og máls

1.  Framleiðandi eða fulltrúi hans skal leggja umsókn fyrir 
gerðarviðurkenningaryfirvaldið um EB-gerðarviðurkenningu 
fyrir gerð ökutækis að því er varðar massa þess og mál.

2.  Umsóknin skal samin í samræmi við fyrirmyndina að 
upplýsingaskjalinu sem er að finna í A-hluta V. viðauka.

3.  Að því er varðar útreikninga á massajöfnun skal fram-
leiðandi gefa gerðarviðurkenningaryfirvaldinu nauðsyn legar 
upplýsingar til að auðkenna eftirfarandi massa, að því er varðar 
hverja tæknilega samskipan af gerð ökutækis, eins og ákvarðað 
er með gildum viðkomandi liða í V. viðauka:

a)  tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu,

b)  tæknilega leyfilegan hámarksmassi á ás eða ásahóp,

c)  tæknilega leyfilegan hámarksdráttarmassa,

d)  tæknilega leyfilegan hámarksmassa á tengipunkti eða 
tengipunktum,

(10) Stjtíð. ESB L 183, 11.7.2008, bls. 41.
(11) Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2011, bls. 11.
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e)  tæknilega leyfilegan hámarksmassa vagnalestarinnar með 
hleðslu.

Upplýsingarnar skulu gefnar í töfluformi eða einhverju öðru 
formi í samráði við gerðarviðurkenningaryfirvaldið.

4.  Þegar valfrjáls búnaður hefur veruleg áhrif á massa og mál 
ökutækis skal framleiðandinn veita tækniþjónustu upplýsingar 
um staðsetningu, massa og staðsetningu þyngdarpunkts að 
því er varðar ása valfrjálsa búnaðarins sem unnt er að setja í 
ökutækið.

5.  Þrátt fyrir 4. mgr. er framleiðanda einungis heimilt 
að veita tækniþjónustunni upplýsingar um dreifingu massa 
valfrjálsa búnaðarins á ásunum þegar valfrjálsi búnaðurinn er 
gerður úr mörgum hlutum á mismunandi stöðum í ökutækinu. 

6.  Þegar um er að ræða ásahóp skal framleiðandi tilgreina 
dreifingu hleðslu á ásana miðað við heildarmassa hópsins.

Ef nauðsyn krefur skal framleiðandi tilgreina dreifingarformúlu 
eða leggja fram viðeigandi dreifingarlínurit.

7.  Þegar viðurkenningaryfirvaldið eða tækniþjónustan 
telur það nauðsynlegt, er þeim heimilt að óska eftir að 
framleiðandinn leggi fram dæmigert ökutæki fyrir gerðina sem 
á að viðurkenna, í eftirlitsskyni. 

8.  Framleiðandi ökutækisins getur lagt umsókn fyrir 
gerðarviðurkenningaryfirvaldið um viðurkenningu á fjöðrun 
sem er jafngild loftfjöðrun. 

Viðurkenningaryfirvaldið skal viðurkenna að fjöðrun sé 
jafngild loftfjöðrun þegar kröfur III. viðauka hafa verið 
uppfylltar.

Þegar tækniþjónusta hefur viðurkennt að fjöðrunarkerfin 
séu jafngild skal hún gefa út prófunarskýrslu. Viður-
kenningaryfirvaldið skal láta prófunarskýrsluna og tæknilýsingu 
á fjöðruninni fylgja með EB-gerðarviðurkenningarvottorðinu.

9.  Þegar kröfurnar, sem settar eru fram í I. og IV. viðauka 
við þessa reglugerð, hafa verið uppfylltar skal viður-
kenningar yfirvaldið veita gerðarviðurkenningu í samræmi 
við númerakerfið sem sett er fram í VII. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB. 

Aðildarríki skal ekki úthluta annarri gerð ökutækis sama 
númeri.

10.  Að því er varðar 9. mgr. skal gerðarviðurkenningaryfir-
valdið afhenda EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem er í sam-
ræmi við fyrirmyndina sem er að finna í B-hluta V. viðauka.

11.  Leyfileg frávik, sem um getur í 2. viðbæti við I. viðauka, 
gilda að því er varðar 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 2007/46/EB.

5. gr.

Leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar

1.  Að því er varðar skráningu og upphaf notkunar ökutækja, 
sem hafa gerðarviðurkenningu samkvæmt þessari reglugerð, 
skulu landsyfirvöld ákvarða alla eftirfarandi massa sem eru 
leyfi legir fyrir hvert afbrigði og útfærslu gerðar ökutækis 
í um ferð innanlands og á milli landa samkvæmt tilskipun  
96/53/EB:

a)  leyfilegan hámarksmassa með hleðslu við skráningu/
upphaf notkunar,

b)  leyfilegan hámarksmassa við skráningu/upphaf notkunar á 
ási eða ásum,

c)  leyfilegan hámarksmassa við skráningu/upphaf notkunar á 
ásahópi,

d)  leyfilegan hámarksdráttarmassa við skráningu/upphaf 
notkunar,

e)  leyfilegan hámarksmassa vagnalestarinnar með hleðslu við 
skráningu/upphaf notkunar;

landsyfirvöld skulu ákvarða verklag fyrir ákvörðun leyfilegra 
hámarksmassa við skráningu/upphaf notkunar sem um getur í 
fyrstu undirgrein; þau skulu tilnefna lögbæra yfirvaldið, sem er 
falið að ákvarða þessa massa, og tilgreina upplýsingarnar sem 
veita verður þessu lögbæra yfirvaldi.

2.  Leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar, 
sem eru ákvarðaðir í samræmi við verklagið sem um getur í  
1. mgr., mega ekki vera meiri en hámarksmassarnir sem um 
getur í 1. mgr. 3. gr.

3.  Lögbæra yfirvaldið skal hafa samráð við framleiðandann, 
að því er varðar dreifingu massa á ása eða ásahóp, til þess að 
tryggja að búnaður ökutækisins virki með réttum hætti, einkum 
að því er varðar bremsu- og stýrisbúnað.

4.  Þegar leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf 
notkunar eru ákvarðaðir skulu landsyfirvöld tryggja að kröfur 
stjórnvaldsfyrirmælanna í IV. og XI. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB séu áfram uppfylltar.
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5.  Þegar landsyfirvöld komast að þeirri niðurstöðu að kröfur 
eins af stjórnvaldsfyrirmælunum í IV. og XI. viðauka við 
tilskipun 2007/46/EB, að undanskilinni þessari reglugerð, séu 
ekki uppfylltar skulu þau krefjast þess að nýjar prófanir séu 
framkvæmdar og að ný gerðarviðurkenning eða rýmkun, eftir 
því sem við á, sé veitt af hálfu gerðarviðurkenningaryfirvalds
ins sem veitti upphaflegu gerðarviðurkenninguna samkvæmt 
stjórnvaldsfyrirmælunum sem um er að ræða.

6. gr.

Undanþágur

1.  Án þess að hafa áhrif á 3. mgr. 4. gr. tilskipunar 96/53/
EB er heimilt að veita ökutækjum EB-gerðarviðurkenningu, 
ef mál þeirra fara yfir það sem kveðið er á um í kröfum 
þessarar reglugerðar og ef þau eru ætluð til flutninga á 
óskiptanlegum farmi. Í slíkum tilvikum skal greina skýrt frá 
því á gerðarviðurkenningarvottorðinu og samræmisvottorðinu 
að ökutækið sé einungis ætlað til flutninga á óskiptanlegum 
farmi.

2.  Aðildarríki getur veitt viðurkenningar, skv. 23. og 24. gr. 
tilskipunar 2007/46/EB, fyrir ökutæki sem hafa mál sem eru 
umfram leyfileg hámarksmál í lið 1.1 í B-, C- og D-hluta I. 
viðauka við þessa reglugerð.

Magntakmarkanirnar, sem settar eru fram í 3. lið í A-hluta 
XII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, skulu gilda um 
gerðarviðurkenningar skv. 23. gr. þeirrar tilskipunar.

7. gr.

Umbreytingarákvæði

1.  Landsyfirvöld skulu heimila að ökutæki, sem hlutu 
gerðarviðurkenningu fyrir þann dag 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 fyrir viðurkenningar 
sem veittar eru samkvæmt skilmálum tilskipunar 92/21/EBE 
og tilskipun 97/27/EB. 

2.  Þrátt fyrir 1. mgr. skal EB-gerðarviðurkenning, sem veitt 
er skv. 7. gr. tilskipunar 97/27/EB, falla úr gildi þann dag sem 
um getur í 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009.

Aðildarríkjunum er þó heimilt að skrá og selja eða taka í 
notkun síðustu ökutæki gerðar, sem hafa ekki lengur gilda 
EB-gerðarviðurkenningu, ef framleiðandinn óskar eftir því, í 
samræmi við 27. gr. tilskipunar 2007/46/EB.

3.  Frá og með 10. janúar 2014 skulu framleiðendur leggja 
fram samræmisvottorð sem eru í samræmi við þessa reglugerð.

Fram til 9. janúar 2014 skulu þeir tilgreina raunmassa ökutækis 
í 52. lið á samræmisvottorðinu nema það sé tilgreint í öðrum 
liðum á samræmisvottorðinu.

8. gr.

Breytingar á tilskipun 2007/46/EB

Ákvæðum I., III., IX og XVI. viðauka við tilskipun 2007/46/
EB er breytt í samræmi við VI. viðauka við þessa reglugerð.

Í stað XII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB komi VII. viðauki 
við þessa reglugerð.

9. gr.

Gildistaka

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

Hún gildir um nýjar gerðir ökutækja sem hljóta gerðar-
viðurkenningu frá og með 1. nóvember 2012.

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

Gjört í Brussel 12. desember 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

__________
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SKRÁ YFIR VIÐAUKA

I. viðauki A-hluti:  Tæknilegar kröfur fyrir ökutæki í flokkum M1 og N1. 

B-hluti:  Tæknilegar kröfur fyrir ökutæki í flokkum M2 og M3. 

C-hluti: Tæknilegar kröfur um ökutæki í flokkum N2 og N3. 

D-hluti: Tæknilegar kröfur um ökutæki í flokki O.

1. viðbætir Skrá yfir tæki og búnað sem ekki er krafist að tekið sé tillit til við ákvörðun á ystu 
málum.

2. viðbætir Leyfileg frávik frá gerðarviðurkenningu og samræmi framleiðslu.

3. viðbætir Myndir varðandi stýrihæfni.

II. viðauki Klifurgeta torfærutækja.

III. viðauki Skilyrði fyrir viðurkenningu á því að fjöðrun sé jafngild loftfjöðrun. 

IV. viðauki Tæknilegar kröfur um uppsetningu lyftiása eða ása með hleðslufærslu í ökutækjum.

V. viðauki A-hluti: Upplýsingaskjal

B-hluti: EB-gerðarviðurkenningarvottorð

VI. viðauki Breytingar á I., III., IX. og XVI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

VII. viðauki XII. viðauki við tilskipun 2007/46/EB.

____________
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I. VIÐAUKI

TÆKNILEGAR KRÖFUR

A-HLUTI

Ökutæki í flokkum M1og N1

1. Leyfileg hámarksmál

1.1.  Málin skulu ekki fara yfir eftirtalin gildi:

1.1.1.  Lengd: 12,00 m

1.1.2.  Breidd:

a) M1: 2,55 m

b) N1: 2,55 m

c) N1: 2,60 m, að því er varðar ökutæki, sem eru útbúin með yfirbyggingu með a.m.k. 45 mm þykkum, 
einangruðum veggjum, eins og um getur í 2. viðbæti í C-hluta II. viðauka við tilskipun 2007/46/
EB.

1.1.3.  Hæð: 4,00 m

1.2.  Að því er varðar mælingu á lengd, breidd og hæð, skal ökutækið vera með eigin massa og tilbúið til aksturs, 
standa á láréttu, sléttu yfirborði, með loft í hjólbörðum við þann þrýsting sem framleiðandi mælir með.

1.3.  Við ákvörðun á lengd, breidd og hæð skal ekki taka tillit til tækja og búnaðar sem um getur í 1. viðbæti við 
þennan viðauka.

2. Dreifing massa 

2.1.  Samanlagður tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ása skal ekki vera minni en tæknilega leyfilegur 
hámarksmassi ökutækisins með hleðslu.

2.2.  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækis með hleðslu skal ekki vera minni en massi ökutækis, sem er 
tilbúið til aksturs, að viðbættum massa farþeganna, massa valfrjálsa búnaðarins og massa tengisins, ef hann 
er ekki meðtalinn í massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs.

2.3.  Þegar hleðsla ökutækis samsvarar tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu, skal massi á hvern ás 
ekki vera meiri en tæknilega leyfilegur hámarksmassi á þann ás.

2.4.  Þegar hleðsla ökutækis samsvarar tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu, skal massi á fremsta ás 
aldrei vera minni en 30% af tæknilega leyfilegum hámarksmassa ökutækisins með hleðslu.

2.4.1.  Þegar hleðsla ökutækis samsvarar tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu, að viðbættum tæknilega 
leyfilegum hámarksmassa á tengipunkti, skal massi á fremsta ás aldrei vera minni en 20% af tæknilega 
leyfilegum hámarksmassa ökutækisins með hleðslu.

2.5.  Þegar ökutæki er búið sætum, sem hægt er að fjarlægja, skal sannprófunarferlið takmarkast við aðstæður þar 
sem um er að ræða hámarksfjölda uppsettra sæta.

2.6.  Að því er varðar sannprófun krafnanna sem mælt er fyrir um í liðum 2.2, 2.3 og 2.4:

a)  skulu sætin stillt eins og lýst er í lið 2.6.1,

b)  skal dreifing massa farþega, farmmassa og massa valfrjáls búnaðar vera eins og mælt er fyrir um í lið 
2.6.2–2.6.4.2.3.



27.2.2014 Nr. 12/41EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2.6.1.  Sætisstillingar

2.6.1.1.  Ef hægt er að stilla sæti skulu þau stillt í öftustu stöðu.

2.6.1.2.  Þegar aðrir möguleikar eru fyrir hendi, að því er varðar sætastillingar (lóðrétt, hornrétt, sætisbak o.s.frv.), 
skulu stillingarnar vera eins og framleiðandi ökutækisins tilgreinir. 

2.6.1.3.  Ef um er að ræða fjaðrandi sæti skal sætið læst í þeirri stöðu sem framleiðandinn tilgreinir.

2.6.2.  Dreifing massa farþega

2.6.2.1.  Massi hvers farþega skal vera 75 kg.

2.6.2.2.  Massi hvers farþega skal staðsettur á viðmiðunarpunkti sætis (þ.e. R-punkti sætis).

2.6.2.3.  Ef um er að ræða ökutæki til sérstakra nota gilda kröfurnar í lið 2.6.2.2, að breyttu breytanda (t.d. massi 
slasaðs einstaklings, sem liggur á sjúkrabörum, ef um er að ræða sjúkrabifreið).

2.6.3.  Dreifing massa valfrjáls búnaðar

2.6.3.1.  Dreifa skal massa valfrjáls búnaðar í samræmi við forskriftir framleiðanda.

2.6.4  Dreifing farmmassa

2.6.4.1.  Ökutæki í flokki M1

2.6.4.1.1.  Að því er varðar ökutæki í flokki M1 skal dreifa farmmassa í samræmi við forskriftir framleiðanda í samráði 
við tækniþjónustu.

2.6.4.1.2.  Að því er varðar húsbíla skal lágmarksfarmmassi (PM) uppfylla eftirfarandi kröfur:

PM	í	kg	≥	10	(n	+	L)

þar sem:

„n“ er hámarksfjöldi farþega ásamt ökumanni og

„L“ er heildarlengd ökutækisins í metrum.

2.6.4.2.  Ökutæki í flokki N1

2.6.4.2.1.  Að því er varðar ökutæki með yfirbyggingu skal farmmassanum dreift jafnt yfir farmrýmið.

2.6.4.2.2.  Að því er varðar ökutæki, sem eru ekki með yfirbyggingu, (t.d. undirvagn með stýrishúsi), skal 
framleiðandinn gefa upp ystu leyfilegu staðsetningarmörk þungamiðju farmmassa, að viðbættum massa 
búnaðarins, sem ætlað er að bera varning, (t.d. yfirbyggingar, tankur o.s.frv.) (t.d. frá 0,50–1,30 m fyrir 
framan fyrsta afturásinn). 

2.6.4.2.3.  Að því er varðar ökutæki, þar sem ætlunin er að koma fyrir dráttarstólstengi skal framleiðandi gefa upp 
lágmarks- og hámarksbil milli dráttarstóls og aftari áss.

2.7.  Viðbótarkröfur ef ökutækið er til þess fallið að draga eftirvagn

2.7.1.  Kröfurnar, sem um getur í liðum 2.2, 2.3 og 2.4, gilda, að teknu tilliti til massa tengisins og tæknilega 
leyfilegs hámarksmassa á tengipunkti.

2.7.2.  Með fyrirvara um kröfurnar í lið 2.4 er ekki heimilt að fara meira en 15% yfir tæknilega leyfilegan 
hámarksmassa á afturás eða afturásana.

2.7.2.1.  Ef tæknilega leyfilegur hámarksmassi á afturás eða afturásana er ekki meiri en 15% gilda kröfurnar í lið 5.2 
í II. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 458/2011 (12).

(12) Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2011, bls. 11.
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2.7.2.2.  Í þeim aðildarríkjum sem umferðarlöggjöf heimilar slíkt getur framleiðandi gefið upp, í viðeigandi 
fylgiskjali, t.d. notendahandbók eða viðhaldshandbók, að tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækis með 
hleðslu megi ekki vera meiri en 10% eða 100 kg, hvort gildið sem er lægra.

Þetta frávik gildir aðeins þegar ökutæki dregur eftirvagn við þær aðstæður sem tilgreindar eru í lið 2.7.2.1, 
að því tilskildu að ökuhraði sé takmarkaður við 100 km/klst. eða minna.

3. Dráttarmassi og massi á tengi

3.1.  Að því er varðar tæknilega leyfilegan hámarksdráttarmassa gilda eftirfarandi kröfur:

3.1.1.  Eftirvagn með aksturshemlakerfi

3.1.1.1.  Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi ökutækis skal vera lægstur af eftirfarandi gildum:

a)  tæknilega leyfilegum hámarksdráttarmassa með tilliti til smíðaeiginleika ökutækis og styrkleika 
tengisins,

b)  tæknilega leyfilegum hámarksmassa dráttarbifreiðar með hleðslu,

c)  tæknilega leyfilegum hámarksmassa dráttarbifreiðar með hleðslu, sem er margfaldaður með 1,5 ef um 
er að ræða torfærutæki, eins og skilgreint er í II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

3.1.1.2.  Þó skal tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi ekki í neinu tilviki fara yfir 3 500 kg.

3.1.2.  Eftirvagn án aksturshemlakerfis

3.1.2.1.  Leyfilegur dráttarmassi skal vera lægstur af eftirfarandi gildum:

a)  tæknilega leyfilegum hámarksdráttarmassa með tilliti til smíðaeiginleika ökutækis og styrkleika 
tengisins,

b)  helmingur af massa dráttarbifreiðar sem er tilbúin til aksturs.

3.1.2.2.  Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi skal ekki í neinu tilviki fara yfir 750 kg.

3.2.  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti skal ekki vera minni en 4% af leyfilegum 
hámarksdráttarmassa og ekki minni en 25 kg. 

3.3.  Framleiðandinn skal tilgreina í eigendahandbókinni tæknilega leyfilegan hámarksmassa á tengipunkti, 
festingarstaði tengisins á dráttarbifreiðinni og leyfilega hámarksútskögun tengipunktsins að aftan.

3.4.  Ekki skal skilgreina tæknilega leyfilegan hámarksdráttarmassa með vísun í fjölda farþega.

4. Massi vagnalestarinnar

 Tæknilega leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar með hleðslu skal ekki vera meiri en tæknilega 
leyfilegur hámarksmassi með hleðslu að viðbættum tæknilega leyfilegum hámarksdráttarmassa.

	 MC	≤	M	+	TM

5. Hámarkshalli þegar tekið er af stað í brekku

5.1.  Dráttarbifreið skal geta tekið af stað með samtengt ökutæki fimm sinnum á innan við fimm mínútum, upp í 
móti í brekku með a.m.k. 12% halla.

5.2.  Til að framkvæma prófunina, sem lýst er í lið 5.1, skulu dráttarbifreiðin og eftirvagninn hafa hleðslu sem 
jafngildir tæknilega leyfilegum hámarksmassa vagnalestarinnar með hleðslu.
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B-HLUTI

Ökutæki í flokkum M2 og M3

1. Leyfileg hámarksmál

1.1.  Málin skulu ekki fara yfir eftirtalin gildi:

1.1.1.  Lengd

a)  Ökutæki með tveimur ásum og í einum hluta:  13,50 m.

b)  Ökutæki með þremur eða fleiri ásum og í einum hluta: 15,00 m

c)  Liðskipt ökutæki: 18,75 m

1.1.2.  Breidd: 2,55 m

1.1.3.  Hæð: 4,00 m

1.2.  Að því er varðar mælingu á lengd, breidd og hæð, skal ökutækið vera með eigin massa og tilbúið til aksturs, 
standa á láréttu, sléttu yfirborði, með loft í hjólbörðum við þann þrýsting sem framleiðandi mælir með.

1.3.  Við ákvörðun á lengd, breidd og hæð skal ekki taka tillit til tækja og búnaðar sem um getur í 1. viðbæti við 
þennan viðauka. 

2. Dreifing massa að því er varðar ökutæki með yfirbyggingu

2.1.  Reikningsaðferð

Táknun:

„M“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu,

„TM“ tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi,

„MC“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar með hleðslu,

„mi“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu á stökum ás, sem er auðkenndur með „i“, þar sem „i“ 
er breytilegt frá 1 og upp í heildarfjölda ása ökutækisins,

„mc“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti,

„μj“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ásahóp, sem er auðkenndur með „j“, þar sem „j“ er breytilegt frá 

1 og upp í heildarfjölda ásahópa.

2.1.1.  Viðeigandi útreikningar skulu fara fram til að ganga úr skugga um hvort farið sé að eftirfarandi kröfum að 
því er varðar hverja tæknilega samskipan gerðarinnar.

2.1.2.  Ef um er að ræða ökutæki, sem er búið ásum með hleðslufærslu, skulu eftirfarandi útreikningar fara fram 
þegar fjöðrunarbúnaður á ásunum er með hleðslu við venjulega notkun. 

2.2.  Almennar kröfur

2.2.1.  Samanlagður tæknilega leyfilegur hámarksmassi á stökum ás, að viðbættum samanlögðum tæknilega 
leyfilegum hámarksmassa á ásahópum skal ekki vera minni en tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækis 
með hleðslu.

M	≤	Σ	[mi	+	μj].

2.2.2.  Massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, að viðbættum massa valfrjáls búnaðar, massi farþega, massarnir 
„WP“ og „B“, sem um getur í lið 2.2.3, að viðbættum massa tengibúnaðar, ef hann er ekki innifalinn í massa 
ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, að viðbættum tæknilega leyfilegum hámarksmassa á tengipunkti, skal 
ekki vera meiri en tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu. 
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2.2.3.  Dreifing hleðslu

2.2.3.1.  Táknun:

„P“ sætafjöldi, að frátöldum ökumanni og starfsmanni eða starfsmönnum,

„Q“ massi eins farþega í kg,

„Qc“ massi eins starfsmanns í kg,

„S1“ svæði fyrir standandi farþega í m2,

„SP“ fjöldi standandi farþega sem framleiðandi gefur upp,

„Ssp“ nafnrými fyrir einn standandi farþega í m2,

„WP“ fjöldi hjólastólastæða, margfaldaður með 250 kg, sem samsvarar massa hjólastóls og notanda,

„V“ heildarrúmmál farangursrýmis í m3, þ.m.t. farangursrými, grindur og skíðahulstur,

„B“ leyfilegur hámarksmassi farangurs í kg, sem framleiðandi gefur upp, þ.m.t. leyfilegur hámarksmassi 

(B’), sem flytja má í skíðahulstri, ef um slíkt er að ræða.

2.2.3.2.  Massi sitjandi farþega, Q og Qc, skal staðsettur á viðmiðunarpunkti sætis (t.d. R-punkti sætis).

2.2.3.3.  Massa, sem samsvarar fjölda standandi farþega (SP), þar sem hver og einn er með massann Q, skal dreift 
jafnt yfir yfirborðið sem fyrirhugað er fyrir standandi farþega (S1).

2.2.3.4.  Eftir því sem við á, skal massanum WP dreift jafnt yfir hjólastólarými.

2.2.3.5.  Massanum, sem jafngildir B (kg), skal dreift jafnt í farangursrýminu.

2.2.3.6.  Massi, sem jafngildir B’ (kg), skal staðsettur á þungamiðju skíðahulstursins.

2.2.3.7.  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti skal staðsettur á tengipunktinum ef framleiðandi tilgreinir 
útskögun að aftan.

2.2.3.8.  Gildi fyrir Q og Ssp 

Undirflokkur ökutækis Q (kg) Ssp (m2)

Undirflokkar I og A 68 0.125 m2

Undirflokkur II 71 0,15 m2

Undirflokkur III og B 71 Á ekki við

Massi hvers starfsmanns skal samsvara 75 kg.

2.2.3.9.  Fjöldi standandi farþega skal ekki fara yfir gildið S1/Ssp, þar sem Ssp er nafnrýmið sem hverjum standandi 
farþega er ætlað, eins og tilgreint er í töflunni í lið 2.2.3.8.

2.2.3.10.  Gildi leyfilegs hámarksmassa farangurs skal ekki vera minna en: B = 100 × V

2.2.4.  Útreikningar

2.2.4.1  Kröfurnar í lið 2.2.2 skulu sannprófaðar á öllum uppsettum búnaði inni í ökutækinu.

2.2.4.2.  Við skilyrðin, sem tilgreind eru í lið 2.2.3, skal massi á hvern stakan ás og ásahóp ekki fara yfir tæknilega 
leyfilegan hámarksmassa á þann ás eða ásahóp.
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2.2.4.3.  Ef um er að ræða ökutæki, sem er útbúið með breytilegu sætarými, rými fyrir standandi farþega (S1) og 
útbúið til að flytja hjólastóla, skal sannprófa hvort farið sé að kröfum liða 2.2.2 og 2.2.4.2, með hliðsjón af 
eftirfarandi aðstæðum, eftir því sem við á:

a)  með öllum mögulegum sætum uppteknum og því rými sem eftir er fyrir standandi farþega (allt að 
mörkum rýmis fyrir standandi farþega, sem framleiðandi gefur upp, ef því er náð) og, ef enn er rými 
eftir, með öllum hjólastólastæðum uppteknum,

b)  með öllu mögulegu rými fyrir standandi farþega upptekið (allt að mörkum rýmis fyrir standandi 
farþega, sem framleiðandi gefur upp) og þeim sætum sem eftir eru fyrir sitjandi farþega og, ef enn er 
rými eftir, með öllum hjólastólastæðum uppteknum,

c)  með öllum mögulegum hjólastólastæðum uppteknum og því rými sem eftir er fyrir standandi farþega 
(allt að mörkum rýmis fyrir standandi farþega, sem framleiðandi gefur upp, ef því er náð) og með 
öllum sætum, sem eftir eru, uppteknum.

2.2.5.  Þegar ökutæki er með hleðslu, eins og tilgreint er í lið 2.2.2, skal massinn, sem samsvarar álaginu á stýriásinn 
eða stýriásana að framan, ekki í neinu tilviki vera minni en 20% af tæknilega leyfilegum hámarksmassa með 
hleðslu „M“. 

2.2.6.  Ef ökutæki á að fá gerðarviðurkenningu í fleiri en einum undirflokki gilda kröfurnar í 2. lið um hvern 
undirflokk.

3. Dráttargeta

3.1.  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar með hleðslu skal ekki vera meiri en tæknilega 
leyfilegur hámarksmassi með hleðslu að viðbættum tæknilega leyfilegum hámarksdráttarmassa.

MC	≤	M	+	TM

3.2.  Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi skal ekki vera meiri en 3 500 kg.

4. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti

4.1.  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti skal vera a.m.k. 4% af tæknilega leyfilegum 
hámarksdráttarmassa ökutækis, eða 25 kg, hvort sem er hærra.

4.2.  Framleiðandi skal tilgreina skilyrðin fyrir festingu tengibúnaðar við vélknúið ökutæki í eigendahandbókinni. 

4.2.1.  Eftir því sem við á, skulu skilyrðin, sem um getur í lið 4.2, fela í sér tæknilega leyfilegan hámarksmassa 
á tengipunkti dráttarbifreiðar, leyfilegan hámarksmassa tengibúnaðar, festingarstað tengisins og leyfilega 
hámarksútskögun tengisins að aftan.

5. Hámarkshalli þegar tekið er af stað í brekku

5.1.  Ökutæki, sem eru hönnuð til að draga eftirvagn, skulu geta tekið af stað fimm sinnum á innan við fimm 
mínútum, upp í móti í brekku með a.m.k. 12% halla.

5.2.  Til að framkvæma prófunina, sem lýst er í lið 5.1, skulu dráttarbifreiðin og eftirvagninn hafa hleðslu sem 
jafngildir tæknilega leyfilegum hámarksmassa vagnalestarinnar með hleðslu.

6. Vélarafl

6.1.  Vélin skal hafa vélaraflsafköst, sem nemur a.m.k. 5 kW á tonn af tæknilega leyfilegum hámarksmassa 
vagnalestarinnar með hleðslu eða tæknilega leyfilegum hámarksmassa staks ökutækis með hleðslu, sé 
ökutækið ekki hannað til að draga eftirvagn.

6.2.  Vélaraflið skal mælt í samræmi við tilskipun ráðsins 80/1269/EBE (13) eða reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 (14).

(13) (Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 46.
(14) Stjtíð. ESB L 326, 24.11.2006, bls. 55.
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7. Stýrihæfni

7.1.  Ökutæki skal hafa stýrihæfni til beggja hliða til að fara í heilan 360° hringferil, eins og sýnt er á mynd 1 í 
3. viðbæti við þennan viðauka, án þess að ystu punktar ökutækisins skagi út fyrir ytri hringinn eða inn fyrir 
innri hringinn, eftir því sem við á.

7.1.1.  Prófunin skal framkvæmd á ökutækinu bæði við skilyrði án hleðslu (t.d. massi ökutækis sem er tilbúið til 
aksturs) og með hleðslu, sem nemur tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu. 

7.1.2.  Að því er varðar lið 7.1 skal ekki taka tillit til þeirra hluta sem leyfilegt er að skagi lengra út en sem nemur 
breidd ökutækisins sem um getur í 1. viðbæti við þennan viðauka.

7.2.  Að því er varðar ökutæki með ás með hleðslufærslu gilda einnig kröfurnar í lið 7.1 þegar ás eða ásar með 
hleðslufærslu eru notaðir. 

7.3.  Kröfurnar í lið 7.1 skulu sannprófaðar á eftirfarandi hátt:

7.3.1.  Ökutækinu skal stýrt innan hringlaga svæðis, sem er skilgreint sem tveir sammiðja hringir, þar sem ytri 
hringurinn er með 12,50 m radíus og innri hringurinn 5,30 m radíus.

7.3.2.  Ysta punkti vélknúins ökutækis skal stýrt meðfram útlínu ytri hringsins (sjá mynd 1 í 3. viðbæti við 
þennan viðauka).

8. Útsláttarradíus afturhorns

8.1.  Ökutæki í einum hluta

8.1.1.  Ökutækið skal prófað í samræmi við akstursprófunaraðferðina sem lýst er í lið 8.1.2.

8.1.2.  Akstursprófunaraðferð

Þegar ökutækið er kyrrstætt, skal ákvarða, við það að draga línu á jörðina, lóðrétt plan sem snertir þá hlið 
ökutækisins sem snýr út frá hringnum.

Ökutækið skal hreyfast frá beinni línu inn á hringsvæðið, sem lýst er á mynd 1, og skulu framhjólin snúa 
þannig að ysti punktur fylgi útlínum ytri hringsins (sjá mynd 2a í 3. viðbæti við þennan viðauka).

8.1.3.  Ökutækið skal hafa massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs.

8.1.4.  Hámarksútsláttarradíus afturhorns skal ekki fara yfir 0,60 m.

8.2.  Ökutæki í tveimur eða fleiri hlutum

8.2.1.  Kröfurnar í lið 8.1 skulu gilda, að breyttu breytanda, að því er varðar ökutæki sem eru í tveimur eða fleiri 
hlutum.

Í slíku tilviki skulu tveir eða fleiri ósveigjanlegir hlutar vera samsíða fletinum, eins og sýnt er á mynd 2b í 
3. viðbæti við þennan viðauka.

C-HLUTI

Ökutæki í flokkum N2 og N3

1. Leyfileg hámarksmál

1.1.  Málin skulu ekki fara yfir eftirtalin gildi:

1.1.1.   Lengd: 12,00 m

1.1.2.  Breidd:

a)  2,55 m að því er varðar öll ökutæki

b)  2,60 m, að því er varðar ökutæki, sem eru útbúin með yfirbyggingu með a.m.k. 45 mm þykkum, 
einangruðum veggjum, eins og um getur í 2. viðbæti við II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 
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1.1.3.  Hæð: 4,00 m

1.2.  Að því er varðar mælingu á lengd, breidd og hæð, skal ökutækið vera með eigin massa og tilbúið til aksturs, 
standa á láréttu, sléttu yfirborði, með loft í hjólbörðum við þann þrýsting sem framleiðandi mælir með. 

1.3.  Við ákvörðun á lengd, breidd og hæð skal ekki taka tillit til tækja og búnaðar sem um getur í 1. viðbæti við 
þennan viðauka. 

2. Dreifing massa að því er varðar ökutæki með yfirbyggingu

2.1.  Reikningsaðferð

Táknun:

„M“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu,

„TM“ tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi,

„MC“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar með hleðslu,

„mi“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi á stökum ás, sem er auðkenndur með „i“, þar sem „i“ er breytilegt 
frá 1 og upp í heildarfjölda ása ökutækisins,

„mc“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti,

„μj“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ásahóp, sem er auðkenndur með „j“, þar sem „j“ er breytilegt frá 
1 og upp í heildarfjölda ásahópa.

2.1.1.  Viðeigandi útreikningar skulu fara fram til að ganga úr skugga um hvort farið sé að kröfunum í liðum 2.2 og 
2.3 að því er varðar hverja tæknilega samskipan gerðarinnar.

2.1.2.  Ef um er að ræða ökutæki, sem er búið ásum með hleðslufærslu, skulu útreikningarnir, sem krafist er 
samkvæmt liðum 2.2 og 2.3, fara fram þegar fjöðrunarbúnaður á ásunum er með hleðslu við venjulega 
notkun.

2.1.3.  Ef um er að ræða ökutæki með lyftiásum skulu útreikningarnir, sem krafist er samkvæmt liðum 2.2 og 2.3, 
fara fram með ásana niðri.

2.2.  Almennar kröfur

2.2.1.  Samanlagður tæknilega leyfilegur hámarksmassi á stökum ás, að viðbættum samanlögðum tæknilega 
leyfilegum hámarksmassa á ásahópum skal ekki vera minni en tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækis 
með hleðslu.

M	≤	Σ	[mi	+	μj]

2.2.2.  Að því er varðar hvern ásahóp, sem er auðkenndur er með „j“, skal samanlagður tæknilega leyfilegur 
hámarksmassi á ásunum ekki vera minni en tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ásahóp. 

Að auki skal hver massi mi	 ekki	vera	minni	 en	 sá	hluti	μj sem hvílir á ási „i“, eins og ákvarðað er með 
dreifingu massa fyrir þann ásahóp.

2.3.  Sértækar kröfur

2.3.1.  Massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, að viðbættum massa valfrjáls búnaðar, massi farþega, að viðbættum 
massa tengibúnaðar, ef massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs er ekki meðtalinn, að viðbættum tæknilega 
leyfilegum hámarksmassa á tengipunkti, skal ekki vera meiri en tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækis 
með hleðslu. 

2.3.2.  Ef ökutækið er með hleðslu, sem nemur tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu, skal massinn sem 
dreifist á ás „i“ ekki vera meiri en massi mi á þeim ási og massinn á ásahópnum „j“ skal ekki vera meiri en 
massi	μj.
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2.3.3.  Kröfurnar í lið 2.3.2 skulu uppfylltar með eftirfarandi samskipan hleðslu:

2.3.3.1.  Jöfn dreifing farmmassa:

 Massi ökutækis skal vera eigin massi ökutækisins, sem er tilbúið til aksturs, að viðbættum massa valfrjáls 
búnaðar ásamt massa farþega, sem er staðsettur á viðmiðunarpunktum sætis, að viðbættum massa 
tengibúnaðar (ef massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, er ekki meðtalinn), að viðbættum leyfilegum 
hámarksmassa á tengipunkti og að viðbættum farmmassanum sem er dreift með jöfnum hætti í farmrýminu. 

2.3.3.2.  Ójöfn dreifing farmmassa:  

 Massi ökutækis skal vera eigin massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, að viðbættum massa valfrjáls 
búnaðar ásamt massa farþega, sem er staðsettur á viðmiðunarpunktum sætis, að viðbættum massa 
tengibúnaðar (ef massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, er ekki meðtalinn), að viðbættum leyfilegum 
hámarksmassa á tengipunkti og að viðbættum farmmassanum sem er staðsettur í samræmi við forskriftir 
framleiðenda.

 Í þessum tilgangi skal framleiðandi gefa upp ystu leyfilegu staðsetningarmörk þungamiðju farmmassans og/
eða yfirbyggingar og/eða búnaðar eða innréttinga (t.d. frá 0,50–1,30 m fyrir framan fyrsta afturásinn).

2.3.3.3.  Samsetning jafnrar og ójafnrar dreifingar:

 Uppfylla skal kröfurnar í liðum 2.3.3.1 og 2.3.3.2 samtímis.

 Dæmi: vöruflutningabifreið með sturtupalli (dreifð hleðsla) sem hefur viðbótarkrana (staðbundin hleðsla).

2.3.3.4.  Massi sem er yfirfærður af dráttarstólstengi (dráttareining fyrir festivagn): 

 Massi ökutækis skal vera eigin massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, að viðbættum massa valfrjáls 
búnaðar ásamt massa farþega, sem staðsettur er á viðmiðunarpunktum sætis, að viðbættum massa 
tengibúnaðar, ef massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, er ekki meðtalinn, að viðbættum leyfilegum 
hámarksmassa á tengipunkti dráttarstóls, sem er staðsettur í samræmi við forskriftir framleiðenda (lágmarks- 
og hámarksbil á milli dráttarstóls og aftari áss).

2.3.3.5.  Ávallt skal uppfylla kröfurnar í lið 2.3.3.1 þegar ökutæki er með flötu farmrými.

2.3.4.  Þegar hleðsla ökutækis nemur tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu, að viðbættum massa 
tengis, ef hann er ekki meðtalinn í massa ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, að viðbættum leyfilegum 
hámarksmassa	 á	 tengipunkti,	 þannig	 að	 leyfilegum	 hámarksmassa	 á	 aftari	 ásahóp	 (μ)	 eða	 leyfilegum	
hámarksmassa á afturás (m) hafi verið náð, skal massinn á stýrisásnum eða stýrisásunum að framan ekki vera 
minni en 20% af tæknilega leyfilegum hámarksmassa ökutækisins með hleðslu.

2.3.5.  Að því er varðar ökutæki til sérstakra nota í flokkum N2 og N3 skal tækniþjónusta ganga úr skugga um hvort 
farið sé að kröfunum í 2. lið, í samráði við framleiðanda, með tilliti til sérstakrar hönnunar ökutækisins (t.d. 
færanlegir lyftikranar).

3. Dráttargeta

3.1.  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar með hleðslu skal ekki vera meiri en tæknilega 
leyfilegur hámarksmassi með hleðslu að viðbættum tæknilega leyfilegum hámarksdráttarmassa.

MC	≤	M	+	TM

4. Hámarkshalli þegar tekið er af stað í brekku og klifurgeta

4.1.  Ökutæki, sem eru hönnuð til að draga eftirvagn og hafa hleðslu, sem nemur tæknilega leyfilegum 
hámarksmassa vagnalestarinnar með hleðslu, skulu geta tekið af stað fimm sinnum á innan við fimm 
mínútum, upp í móti í brekku með a.m.k. 12% halla.

4.2.  Að því er varðar klifurgetu skulu torfærutæki prófuð með tilliti til tæknilegu krafnanna í II. viðauka.
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4.2.1.  Kröfurnar í 5. lið í 1. viðbæti við II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB gilda einnig.

5. Vélarafl

5.1.  Vélarafköst ökutækja skulu vera a.m.k. 5 kW á tonn af tæknilega leyfilegum hámarksmassa vagnalestarinnar 
með hleðslu. 

5.1.1.  Ef um er að ræða dráttarbifreið, eða dráttareiningu fyrir festivagn sem ætlað er að flytja óskiptanlegan farm, 
skal vélaraflið vera a.m.k. 2 kW á tonn af tæknilega leyfilegum hámarksmassa vagnalestarinnar með hleðslu. 

5.2.  Vélaraflið skal mælt í samræmi við tilskipun 80/1269/EBE eða reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85.

6. Stýrihæfni

6.1.  Ökutæki skal hafa stýrihæfni til beggja hliða til að fara í heilan 360° hringferil, eins og sýnt er á mynd 1 í 
3. viðbæti við þennan viðauka, án þess að ystu punktar ökutækisins skagi út fyrir ytri hringinn eða inn fyrir 
innri hringinn, eftir því sem við á. 

6.1.1.  Prófunin skal framkvæmd á ökutækinu bæði við skilyrði án hleðslu (t.d. massi ökutækis sem er tilbúið til 
aksturs) og með hleðslu, sem nemur tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu.

6.1.2.  Að því er varðar lið 6.1 skal ekki taka tillit til þeirra hluta sem leyfilegt er að skagi lengra út en sem nemur 
breidd ökutækisins sem um getur í 1. viðbæti.

6.2.   Að því er varðar ökutæki með áslyftibúnaði gilda kröfurnar í lið 6.1. einnig um lyftiás eða lyftiása í upplyftri 
stöðu og þegar ás eða ásar með hleðslufærslu eru í notkun.

6.3.  Kröfurnar í lið 6.1 skulu sannprófaðar á eftirfarandi hátt:

6.3.1.  Ökutækinu skal stýrt innan svæðis, sem er skilgreint sem tveir sammiðja hringir, þar sem ytri hringurinn er 
með 12,50 m radíus og innri hringurinn 5,30 m radíus.

6.3.2.  Ysta punkti vélknúins ökutækis skal stýrt meðfram útlínu ytri hringsins (sjá mynd 1 í 3. viðbæti við 
þennan viðauka).

7. Hámarksútsláttarradíus afturhorns

7.1.  Ökutækið skal prófað í samræmi við prófunaraðferð við stöðugt ástand (e. steady-state test method) sem lýst 
er í lið 7.1.1.

7.1.1.  Prófunaraðferð við stöðugt ástand

7.1.1.2.  Ökutæki skal vera kyrrstætt og fremri stýrðu hjólin skulu snúa þannig að ef ökutækið hreyfist færi ysti 
punktur þess í hring með 12,50 m radíus.

Mynda skal lóðrétt plan, sem snertir þá hlið ökutækis sem snýr út frá hringnum, með því að draga línu á 
jörðina.

Ökutækið skal færast áfram þannig að ysti punktur þess fylgi útlínu ytri hringsins sem hefur 12,50 m radíus.

7.2.  Hámarksútsláttarradíus afturhorns skal ekki vera meira en: (sjá mynd 3 í 3. viðbæti við þennan viðauka)

a)  0,80 m,

b)  1,00 m, ef ökutækið er með áslyftibúnaði og ásnum er lyft frá jörðu,

c)  1,00 m, ef aftasti ásinn er stýriás.
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D-HLUTI

Ökutæki í flokki O

1. Leyfileg hámarksmál

1.1.  Málin skulu ekki fara yfir eftirtalin gildi:

1.1.1.  Lengd

a)  Eftirvagn: 12,00 m, þ.m.t. dráttarbeisli,

b)  Festivagn: 12,00 m, að viðbættri útskögun að framan.

1.1.2.  Breidd

a)  2,55 m, að því er varðar öll ökutæki,

b)  2,6 m, að því er varðar ökutæki sem eru útbúin með yfirbyggingu með a.m.k. 45 mm þykkum 
einangruðum veggjum, eins og um getur í 2. viðbæti við II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 

1.1.3.  Hæð: 4,00 m

1.1.4.  Tengiradíus festivagns að framan: 2,04 m

1.2.  Að því er varðar mælingu á lengd, breidd og hæð, skal ökutækið vera með eigin massa og tilbúið til aksturs, 
standa á láréttu, sléttu yfirborði, með loft í hjólbörðum við þann þrýsting sem framleiðandi mælir með.

1.3.  Mæling á lengd, hæð og tengiradíus að framan skal fara fram þar sem hleðsluflöturinn eða viðmiðunarflöturinn, 
sem um getur í lið 1.2.1 í annarri undirgrein í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 55, er láréttur.

Stillanleg dráttarbeisli skulu vera lárétt og samsíða miðlínu ökutækisins. Þau skulu stillt í lengsta lárétta 
stöðu.

1.4.  Við ákvörðun á málunum, sem um getur í lið 1.1, skal ekki taka tillit til tækja og búnaðar sem um getur í 1. 
viðbæti við þennan viðauka.

2. Dreifing massa að því er varðar ökutæki með yfirbyggingu

2.1.  Reikningsaðferð

Táknun:

„M“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu,

„m0“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti að framan,

„mi“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ás, sem er auðkenndur með „i“, þar sem „i“ er breytilegt frá 1 
og upp í heildarfjölda ása ökutækisins,

„mc“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti að aftan,

„μj“ tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ásahóp, sem er auðkenndur með „j“, þar sem „j“ er breytilegt frá 

1 og upp í heildarfjölda ásahópa.

2.1.1.  Viðeigandi útreikningar skulu fara fram til að ganga úr skugga um hvort farið sé að kröfunum, sem settar eru 
fram í liðum 2.2 og 2.3, að því er varðar hverja tæknilega samskipan gerðarinnar.

2.1.2.  Ef um er að ræða ökutæki með ás með hleðslufærslu skulu útreikningarnir, sem krafist er samkvæmt liðum 
2.2 og 2.3, fara fram þegar fjöðrunarbúnaður á ásunum er með hleðslu við venjulega notkun.
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2.1.3.  Ef um er að ræða ökutæki með lyftiásum skulu útreikningarnir, sem krafist er samkvæmt liðum 2.2 og 2.3, 
fara fram með ásana niðri.

2.2.  Almennar kröfur

2.2.1.  Samanlagður tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti að framan, að viðbættum tæknilega 
leyfilegum hámarksmassa á staka ása eða ásahóp, ásamt tæknilega leyfilegum hámarksmassa á tengipunkti 
að aftan, skal ekki vera minni en tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækis með hleðslu.

	 M	≤	Σ	[m0	+	mi	+	μj	+	mc]

2.2.2.  Að því er varðar hvern ásahóp, sem er auðkenndur með „j“, skal samanlagður massi mi á ásunum ekki vera 
minni	en	massi	μj.

Að auki skal hver massi mi	 ekki	 vera	minni	 en	 sá	 hluti	 μj sem hvílir á ás „i“, eins og ákvarðað er með 
dreifingu massa fyrir þann ásahóp.

2.3.  Sértækar kröfur

2.3.1.  Massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, að viðbættum massa valfrjáls búnaðar, ásamt tæknilega leyfilegum 
hámarksmassa á tengipunkti eða tengipunktum, skal ekki vera meiri en tæknilega leyfilegur hámarksmassi 
ökutækisins með hleðslu.

2.3.2.  Ef ökutækið er með hleðslu, sem nemur tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu, skal massinn, sem 
dreifist á stakan ás „i“, hvorki vera meiri en massi mi	á	þeim	ási	né	massinn	μj á ásahópnum eða tæknilega 
leyfilegi hámarksmassinn á tengipunkti m0.

2.3.3.  Kröfurnar í lið 2.3.2 skulu uppfylltar með eftirfarandi samskipan hleðslu:

2.3.3.1.  Jöfn dreifing farmmassa

Massi ökutækis skal vera eigin massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, að viðbættum massa frjálsa 
búnaðarins og farmmassanum, sem er dreift jafnt í farmrýminu. 

2.3.3.2.  Ójöfn dreifing farmmassa

Massi ökutækis skal vera eigin massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, að viðbættum massa frjálsa 
búnaðarins og farmmassanum, sem er staðsettur í samræmi við forskriftir framleiðanda.

Í þessum tilgangi skal framleiðandi gefa upp ystu leyfilegu staðsetningarmörk þungamiðju farmmassans 
og/eða yfirbyggingar og/eða búnaðar eða innréttinga (t.d. frá 0,50–1,30 m fyrir framan fyrsta afturásinn).

2.3.3.3.  Samsetning jafnrar og ójafnrar dreifingar:

Uppfylla skal kröfurnar í liðum 2.3.3.1 og 2.3.3.2 samtímis.

2.3.3.4.  Ávallt skal uppfylla kröfurnar í lið 2.3.3.1 þegar ökutæki er með flötu farmrými.

2.3.4.  Sértækar kröfur um dregin hjólhýsi

2.3.4.1.  Lágmarksfarmmassi (PM) skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

PM	í	kg	≥	10	(n	+	L)þar	sem:

„n“ er hámarksfjöldi legurúma og 

„L“ er heildarlíkamslengd eins og skilgreint er í lið 6.1.2 í ISO-staðli 7237:1981.
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3. Kröfur um stýrihæfni

3.1.  Eftirvagnar og festivagnar skulu hannaðir þannig að þegar þeir eru tengdir við dráttarbifreið sé hægt að stýra 
vagnalestinni til beggja hliða í heilan 360° hringferil með tveimur sammiðja hringjum þar sem ytri hringurinn 
er með 12,50 m radíus og innri hringurinn 5,30 m radíus, án þess að hvorki ystu punktar dráttarbifreiðarinnar 
skagi út fyrir ytri hringinn né að ystu punktar eftirvagnsins eða festivagnsins skagi inn fyrir innri hringinn.

3.2.  Festivagn telst uppfylla kröfurnar í lið 3.1 ef viðmiðunarhjólhaf hans, „RWB“, uppfyllir eftirfarandi kröfur:

RWB	≤	[(12,50	–	2,04)2	–	(5,30	+	½	W)2]½

þar sem:

„RWB“ er vegalengdin á milli áss tengipinna og miðlínu óstýrðu ásanna.

„W“ er breidd festivagnsins.

3.3.  Þegar einn eða fleiri óstýrðir ásar eru með áslyftibúnað, skal taka tillit til viðmiðunarhjólhafs með ásinn niðri 
eða ásinn í upplyftri stöðu — hvort sem er lengra.

___________
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1. viðbætir

Skrá yfir tæki og búnað sem ekki er krafist að tekið sé tillit til við ákvörðun á ystu málum

1.  Með fyrirvara um viðbótartakmarkanir, sem kveðið er á um í eftirfarandi töflum, er þess ekki krafist að tekið sé 
mið af tækjunum og búnaðinum, sem skráð eru í töflum I, II og III, við ákvörðun á ystu málum, þegar eftirfarandi 
kröfur eru uppfylltar: 

a)  þegar mörg tæki eru sett upp að framan skal heildarútskögun þessara tækja ekki vera meiri en 250 mm,

b)  heildarútskögun tækja og búnaðar, sem er bætt við lengd ökutækis, skal ekki vera meiri en 750 mm, 

c)  að undanskildum baksýnisspeglum, skal heildarútskögun tækja og búnaðar, sem er bætt við breidd ökutækis, 
ekki vera meiri en 100 mm.

2.  Kröfurnar, sem eru settar fram í a- og b-lið 1. mgr., gilda ekki um búnað sem er ætlað að auka sjónsvið.

Tafla I

Lengd ökutækis

Liður Ökutækjaflokkar

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1. Tæki til að auka sjónsvið, eins og skilgreint 
er í lið 2.1 í reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 46 (1) 

x x x x x x x x x x

2. Þurrku- og sprautubúnaður x x x x x x

3. Ytri sólskyggni — — — — x x — — — —

4. Varnarbúnaður að framan, sem er gerðar viður-
kenndur í samræmi við reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 78/2009 (2)

x x

5. Stigaþrep og handföng — x x x x x x x x x

6. Tengibúnaður (þegar hægt er að losa hann) x x x x x x — — — —

7. Viðbótartengi aftan við eftirvagn (þegar hægt 
er að losa það)

— — — — — — x x x x

8. Reiðhjólagrind (þegar hægt er að losa hana 
eða fella hana saman)

x x — — — — — —

9. Lyftupallar, skábrautir eða tilheyrandi 
búnaður (þegar hann er ekki í notkun og 
skagar ekki meira út en sem nemur 300 
mm), að því tilskildu að burðargeta ökutækis 
aukist ekki.

x x x x x x x x x x

10. Útsýnishjálpartæki og greiningartæki, þ.m.t. 
ratsjá

— x x — x x x x x x

11. Fjaðrandi höggdeyfar og tilheyrandi búnaður — — — — x x x x x x

12. Tollinnsiglibúnaður og verndun hans — — — x x x x x x x
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Liður Ökutækjaflokkar

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

13. Búnaður til að festa yfirbreiðslu og verndun 
hans

— — — x x x x x x x

14. Lengdarlás fyrir lausa hluta — — — — x x x x x x

15. Straumtrissuarmur í rafknúin ökutæki — — x — — — — — — —

16. Merkiplötur að framan eða aftan — x x — x x x x x X

17. Valfrjáls ljósker, eins og skilgreint er í 2. 
lið í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 48 (3).

x x x x x x x x x x

18. Samfellanleg tæki og búnaður, sem eru 
hönnuð til að draga úr loftnúningsviðnámi, 
að því tilskildu að þau skagi ekki meira út en 
500 mm frá ysta hluta ökutækisins að aftan 
og að þau auki ekki lengd hleðslurýmis. 

Hanna skal slík tæki þannig að þau geti dregist 
inn þegar ökutækið er kyrrstætt, þannig að 
ekki sé farið yfir leyfilega hámarkslengd 
og að þau rýri ekki getu ökutækisins til að 
stunda samþætta flutninga.

— x x — x x — — x x

(1) Stjtíð. ESB L 177, 10.7.2010, bls. 211.
(2) Stjtíð. ESB L 35, 4.2.2009, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 135, 23.5.2008, bls. 1.

Tafla II

Breidd ökutækis

Liður Ökutækjaflokkar

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1. Tæki til að auka sjónsvið, eins og skilgreint 
er í lið 2.1 í reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 46. 

x x x x x x x x x x

2. Bunga á hjólbörðum við snertiflöt þeirra við 
yfirborð vegar

x x x x x x x x x x

3. Gaumbúnaður vegna bilunar í hjólbarða — — x x x x x x x x

4. Þrýstimælir hjólbarða — — x x x x x x x x

5. Hliðarljósker x x x x x x x x x x

6. Ljósabúnaður

6.1.  Breiddarljósker x x x x x x x x x x

6.2.  Hliðarendurskin x x x x x x x x x x

6.3.  Stefnuljósker x x x x x x x x x x
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Liður Ökutækjaflokkar

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

6.4.  Stöðuljósker að aftan — — — — x x x x x x

6.5.  Ljósabúnaður farþegadyra — x x — — — — — — —

7. Skábrautir, lyftupallar og sambærilegur 
búnaður (þegar þau eru ekki í notkun og 
að því tilskildu að þau skagi ekki meira en 
10 mm út frá hlið ökutækisins og að horn 
skábrautanna, sem snúa fram eða aftur, séu 
ávöl með radíus, sem er ekki undir 5 mm og 
þar að auki skulu brúnir vera rúnnaðar með 
radíus sem er ekki undir 2,5 mm).

— x x — x x x x x x

8. Inndraganlegur stefnubeinandi leiðsögu-
búnaður, sem er ætlaður til notkunar í hóp-
bifreiðum með leiðsögukerfi, ef hann er ekki 
inndreginn.

— — x — — — — — — —

9. Færanleg þrep, þegar þau eru útdregin og 
ökutækið kyrrstætt.

x x x x x x x x x x

10. Útsýnishjálpartæki og greiningartæki, þ.m.t. 
ratsjá.

— x x x x x x x x

11. Tæki og búnaður, sem eru sérstaklega hönnuð 
til að draga úr loftnúningsviðnámi, að því 
tilskildu að búnaðurinn skagi ekki meira út 
en 50 mm á hvorri hlið frá breiðasta hluta 
ökutækisins og að þau auki ekki burðargetu. 

Hanna skal slík tæki þannig að þau geti dregist 
inn þegar ökutækið er kyrrstætt, þannig að 
ekki sé farið yfir leyfilega hámarksbreidd 
og að þau rýri ekki getu ökutækisins til að 
stunda samþætta flutninga.

Þegar tækin og búnaðurinn eru í notkun 
skal breidd ökutækisins ekki vera meiri en 
2 650 mm.

— — — x x x x x x x

12. Tollinnsiglibúnaður og verndun hans — — — x x x x x x x

13. Búnaður til að festa yfirbreiðslu og verndun 
hans, sem skagar ekki lengra út en 20 mm 
þar sem hann er ekki meira en 2,0 m frá 
jörðu og ekki lengra en 50 mm þar sem hann 
er meira en 2,0 m frá jörðu. Brúnirnar skulu 
vera rúnnaðar með radíus sem er ekki undir 
2,5 mm. 

— — — x x x x x x x

14. Framstæðir, sveigjanlegir íhlutar hjól- og 
aurhlífabúnaðar sem um getur í reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
109/2011 (4).

— — — — x x — — x x

15. Sveigjanleg aurbretti sem falla ekki undir 
14. lið.

— x x x x x x x x x

16. Snjókeðjur x x x x x x x x x x



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 12/56 27.2.2014

Liður Ökutækjaflokkar

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

17. Öryggishandrið á ökutækjum til flutninga á 
ökutækjum.

Á aðeins við um ökutæki, sem eru hönnuð og 
smíðuð til að flytja a.m.k. tvö önnur ökutæki 
og þar sem öryggishandrið eru meira en 
2,0 m en ekki meira en 3,70 m frá jörðu og 
skaga ekki lengra en 50 mm út fyrir ystu hlið 
ökutækisins. 

Breidd ökutækisins skal ekki fara yfir 2 
650 mm.

— — — — x x — — x x

(4) Stjtíð. ESB L 34, 9.2.2011, bls. 2.

Tafla III

Hæð ökutækis

Liður Ökutækjaflokkar

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1. Loftnet fyrir útvarp eða fjarleiðsögu x x x x x x x x x x

2. Straumsnertur eða straumtrissuarmar í 
uppréttri stöðu

— — x — — — — — — —
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2. viðbætir

Heimiluð frávik frá gerðarviðurkenningu og samræmi framleiðslu

1. Mál

1.1.  Heildarlengd, -breidd og -hæð skulu mældar í samræmi við lið 1.2 í A- til D-hluta þessa viðauka. 

1.2.  Sé ekki farið yfir mörkin, sem tilgreind eru í lið 1.1 í A- til D-hluta þessa viðauka, mega raunveruleg mál ekki 
víkja meira en 3% frá þeim sem framleiðandinn gefur upp.

2. Massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, og raunmassi ökutækisins

2.1.  Massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, skal fundinn út frá raunmassa með því að vigta ökutækið og draga frá 
massa valfrjáls búnaðar í ökutækinu. Í þessum tilgangi skal vogin uppfylla kröfur tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2009/23/EB (15).

2.2.  Massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, sem ákvarðaður er í samræmi við kröfurnar í lið 2.1 má ekki víkja 
meira frá nafngildinu, sem gefið er upp í b-lið liðar 2.6 í I. viðauka eða í A- eða B-þætti í I. hluta í III. viðauka 
við tilskipun 2007/46/EB eða í viðeigandi færslu í samræmisvottorðinu, en sem nemur:

a)  3%, að því er varðar leyfileg neðri og efri mörk frávika (= neikvæð og jákvæð frávik varðandi yfirlýst 
gildi), að því er varðar ökutæki í flokkum M, N og O, að undanskildum ökutækjum til sérstakra nota,

b)  5%, að því er varðar leyfileg neðri og efri mörk frávika (= neikvæð og jákvæð frávik varðandi yfirlýst 
gildi) að því er varðar ökutæki til sérstakra nota,

c)  5%, að því er varðar leyfileg efri og neðri mörk frávika (= neikvæð og jákvæð frávik varðandi yfirlýst 
gildi), að því er varðar beitingu 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 2007/46/EB. 

___________

(15) Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2009, bls. 6.
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3. viðbætir

Myndir varðandi kröfur um stýrihæfni

Mynd 1

Stýrihæfni — hringur r = 5,3 m R = 12,5 m

Mynd 2

Akstursprófunaraðferð fyrir ökutæki í flokkum M2 og M3

 
Mynd 2a 

Útsláttarradíus afturhorns (ökutæki sem eru ekki liðskipt)
R = 12,5 m
r = 5,3 m

Umax	≤	60	cm

 
Mynd 2b

Útsláttarradíus afturhorns (liðskipt ökutæki)
R = 12,5 m
r = 5,3 m

Umax	≤	60	cm
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Mynd 3

Prófunaraðferð við stöðugt ástand fyrir ökutæki í flokkum N2 og N3

__________
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II. VIÐAUKI

KLIFURGETA TORFÆRUTÆKJA

1. Almenn atriði

1.1.  Í þessum viðauka er mælt fyrir um tæknilegar kröfur í þeim tilgangi að sannprófa klifurgetu ökutækis til þess 
að flokka það sem torfærutæki í samræmi við 4. lið í A-hluta II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

1.2.  Tækniþjónustan skal sannprófa hvort fullbúið ökutæki eða fullbúið ökutæki í áföngum eða dráttareining fyrir 
festivagn teljist vera torfærutæki í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í II. viðauka við 2007/46/EB.

1.3.  Að því er varðar ófullbúin ökutæki skal þessi sannprófun aðeins fara fram samkvæmt beiðni framleiðanda.

2. Prófunarskilyrði

2.1.  Skilyrði að því er varðar ökutæki

2.1.1.  Ökutækið skal stillt fyrir þau skilyrði sem framleiðandinn mælir með og útbúið þeim búnaði sem um getur í I. 
viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

2.1.2.  Stillingar á hemlum, tengsli (eða sambærilegum búnaði), hreyfli og gírkassa skulu vera í samræmi við tilmæli 
framleiðanda að því er varðar notkun utan venjulegra vega.

2.1.3.  Nota skal þá hjólbarða sem mælt er með til aksturs utan vega. Þeir skulu hafa mynstursdýpt sem er 
a.m.k. 90% af mynstursdýpt nýrra hjólbarða.  Þrýstingur í hjólbörðum skal aðlagaður að því gildi sem 
hjólbarðaframleiðandinn mælir með.

2.1.4.  Hleðsla ökutækis skal vera sem nemur tæknilega leyfilegum hámarksmassa þess með hleðslu þar sem dreifing 
hleðslu er í réttu hlutfalli við dreifingu hámarksmassa á ásunum sem framleiðandinn gefur upp.

 Sem dæmi skal prófa ökutæki, sem er 7,5 tonn að þyngd og hefur 4 tonna hámarksmassa á fremri ás og 6 tonna 
hámarksmassa á aftari ás, með 3 tonna massa (40%) á fremri ásnum og 4,5 tonna (60%) massa á aftari ásnum.

2.2.  Skilyrði á prófunarbraut

2.2.1.  Yfirborð prófunarbrautarinnar skal vera þurrt, gert úr asfalti eða steypu.

2.2.2.		 Hallinn	skal	sýna	stöðugt	hlutfall	sem	nemur	25%	með	+	3%	vikmörkum	(θ	=	14	gráður).

2.2.3.  Í samráði við framleiðandann má framkvæma prófunina í halla sem er meiri en 25%. Prófunin skal fara fram 
með hámarksmassa sem er minnkaður með tilliti til prófunarskilyrðanna.

 Tilkynna skal um þessi skilyrði.

2.2.4.  Yfirborð brautarinnar skal hafa góðan veggripsstuðul.

 Skrikstuðull (SRI-stuðull) yfirborðsins skal mældur í samræmi við staðal Staðlasamtaka Evrópu CEN/TS 
13036-2: 2010 Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 2: Assessment of the skid 
resistance of a road pavement surface by use of dynamic measuring systems. (Eiginleikar yfirborðs vega og 
flugvalla – prófunaraðferðir – 2. hluti: mat á skrikmótstöðu vegaklæðningar skal fara fram með notkun sívirks 
mælikerfis). 

 Tilkynna skal meðalgildi SRI-stuðulsins. 

3. Prófunaraðferð

3.1.  Ökutækið skal fyrst staðsett á láréttum fleti.

3.2.  Drifhamur ökutækis skal stilltur til notkunar utan vega.  Sá gír eða þeir gírar sem eru tengdir skulu tryggja 
jafnan hraða.

3.3.  Ákvæði 4. og 5. liðar í 1. viðbæti við II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB gilda.

___________
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III. VIÐAUKI

SKILYRÐI SEM VARÐA JAFNGILDI FJÖÐRUNAR OG LOFTFJÖÐRUNAR

1.  Í þessum viðauka er mælt fyrir um tæknileg skilyrði sem varða jafngildi fjöðrunar og loftfjöðrunar fyrir drifás 
eða drifása.

2.  Til þess að fjöðrun verði viðurkennd sem jafngild loftfjöðrun skal hún uppfylla eftirfarandi kröfur:

2.1.  Við óhindraðar, lóðréttar lágtíðnihöggsveiflur fjaðrandi massans ofan á drifási eða ásahópi skal mæld 
sveiflutíðni og deyfing, þegar hámarksálag er á fjöðrunarbúnaðinum, vera innan markanna sem eru 
skilgreind í liðum 2.3–2.6. 

2.2.  Á hverjum ási skulu vera vökvasveifludeyfar. Deyfar á ásahópum skulu þannig staðsettir að þeir sveiflist 
sem minnst.

2.3.  Meðaldeyfihlutfallið Dm skal vera meira en 20% af markdeyfingu fjöðrunarinnar við venjuleg skilyrði með 
vökvasveifludeyfa uppsetta og virka.

2.4.  Deyfihlutfall fjöðrunarinnar Dr, þegar allir vökvasveifludeyfar hafa verið fjarlægðir eða gerðir óvirkir, skal 
ekki vera meira en 50% af meðaldeyfihlutfallinu.

2.5.  Sveiflutíðni fjaðrandi massans ofan á drifási eða ásahópi með óhindruðum, lóðréttum höggsveiflum skal ekki 
vera hærri en 2,0 Hz.

2.6.  Mæla skal fyrir um prófunaraðferðir til að mæla tíðni og deyfingu í 3. lið.

3. Prófunaraðferð

3.1. Tíðni og deyfing

3.1.1.  Óhindruð sveifla fjaðrandi massans skal gefin upp með eftirfarandi jöfnu:

M
d2Z

	+	C	
dZ

	+	KZ	=	0
dt2 dt

 þar sem:

„M“  er fjaðrandi massi (kg),

„Z“  er lóðrétt tilfærsla fjaðrandi massa (m)

„C“  er samanlagður deyfingarstuðull njútons á sekúndu á metra (N s/m) og  

„K“  er lóðrétt heildarstífni gagnvart vegaryfirborði og fjaðrandi massa (njúton/metra, N/m).

3.1.2.  Sveiflutíðni („F“ í Hz) fjaðrandi massans skal gefin upp með eftirfarandi jöfnu:

F = 
1 √ K

 – 
C2

2π M 4M2

3.1.3.  Markdeyfing er þegar C = Co,

 þar sem:

	 Co	=	2√KM

 Deyfihlutfallið, sett fram sem brot af markdeyfingu, er C/Co.

3.1.4.  Við óhindraðar höggsveiflur fjaðrandi massans fylgir lóðrétt hreyfing massans deyfðum sínusferli (mynd 2).  
Hægt er að ákvarða tíðnina með því að mæla tímann á sveifluferli þeirra sveiflna sem koma fram. Deyfinguna 
er hægt að ákvarða með því að mæla toppgildi sveiflna, hverrar á fætur annarri, í sömu stefnu.

3.1.5.  Ef stærð sveiflna í fyrsta og öðru sveifluferli kallast A 1 og A2, er deyfihlutfallið D gefið upp með eftirfarandi 
jöfnu:

D = 
C

 = 
1

 ln
A1

Co 2π A2

 þar sem „ln“ er náttúrulegur logri af hlutfalli sveifluvíddar. 
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3.2. Prófunaraðferð

 Þegar ákvarða skal deyfihlutfallið Dm með prófun, þ.e.a.s. deyfihlutfallið Dr, án vökvasveifludeyfa, og tíðni 
F fjöðrunarinnar skal ökutækinu með hleðslu:

a)  ekið á hægri ferð (5 km/klst. ± 1 km/klst.) yfir 80 mm hátt þrep, eins og sýnt er á þversniðsteikningunni 
á mynd 1; höggsveiflurnar, sem á að greina, að því er varðar tíðni og deyfingu, koma fram þegar hjól 
drifássins eru komin niður af þrepinu,

b)  þrýst niður með átaki á undirvagninn svo álagið á drifásinn sé 1,5 sinnum hámarksstöðugildi hans; 
þrýstingnum á ökutækinu er svo skyndilega aflétt og sveiflurnar, sem koma fram, eru greindar,

c)  ýtt upp með átaki á undirvagninn svo fjaðrandi massinn lyftist 80 mm yfir drifásinn; þrýstingnum á 
ökutækinu, sem er haldið uppi, er skyndilega aflétt og sveiflurnar sem koma fram eru greindar,

d)  látið sæta annars konar aðferðum, ef framleiðandinn hefur sýnt fram á og tækniþjónustan samþykkt, að 
þær séu jafngildar.

3.3. Prófunarbúnaður ökutækis og hleðsluskilyrði

3.3.1  Ökutækið skal útbúið með boðbreyti til að mæla lóðrétta tilfærslu og skal honum komið fyrir milli drifássins 
og undirvagnsins, beint fyrir ofan drifásinn. Af ferlinum er hægt að mæla tímamismuninn milli toppgildis 
fyrstu og annarrar samþjöppunar til að finna út deyfinguna. 

 Þegar um er að ræða tvöfalda ásahópa skulu boðbreytar, sem eru notaðir til að mæla lóðrétta tilfærslu, hafðir 
á milli hvors drifáss um sig og undirvagnsins beint fyrir ofan hann.

3.3.2.  Dæla skal lofti í hjólbarða uns réttum þrýstingi er náð sem framleiðandi mælir með.

3.3.3  Sannprófun á jafngildi fjöðrunar skal gerð með tæknilega leyfilegum hámarksmassa á ás eða ásahópi og gengið 
út frá því að jafngildið gildi fyrir alla minni massa.

Mynd 1

Þrep fyrir fjöðrunarprófanir

Mynd 2

Virkni deyfingar á höggsveiflum

__________
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IV. VIÐAUKI

TÆKNIKRÖFUR VARÐANDI UPPSETNINGU LYFTIÁSS EÐA LYFTIÁSA MEÐ HLEÐSLUFÆRSLU Á 
ÖKUTÆKJUM

1.  Sé ökutæki búið lyftiás eða lyftiásum með hleðslufærslu skal ganga úr skugga um að við venjuleg akstursskilyrði 
sé ekki farið yfir leyfilega hámarksmassa á staka ása eða ásahópa við skráningu/upphaf notkunar. Í því augnamiði 
skal lyftiásinn eða lyftiásarnir með hleðslufærslu síga sjálfvirkt niður á jörðina eða hlaðast sjálfvirkt ef næsti ás 
eða ásar í hópnum eða framás eða framásar vélknúna ökutækisins eru hlaðnir að leyfilegum hámarksmassa eða 
-mössum við skráningu/upphaf notkunar.

 Sé lyftiás í upplyftri stöðu skal tryggja að massinn á stýriásnum eða stýriásunum sé áfram nægur til að tryggja 
öruggan akstur ökutækisins við allar aðstæður. Í þeim tilgangi skal framleiðandi ökutækis tilgreina lágmarksmassa 
á stýriás eða stýriása, ef um er að ræða ófullbúin ökutæki.

2.  Allur áslyftibúnaður, sem settur er á ökutæki, svo og stjórnbúnaður hans, skal hannaður og settur upp þannig að 
hann sé varinn gegn hvers konar misnotkun eða fikti.

3.  Kröfur sem fullnægja skal þegar ökutæki eru látin taka af stað á hálu yfirborði og til að bæta stýrihæfni þeirra 

3.1.  Þrátt fyrir kröfurnar í 1. lið og til þess að auðveldara verði að láta vélknúin ökutæki eða samtengd ökutæki taka 
af stað á hálu yfirborði og til að auka veggrip hjólbarða á hálu yfirborði, ásamt því að bæta stýrihæfni þeirra, 
er heimilt að áslyftibúnaðurinn verki einnig á lyftiás eða lyftiása með hleðslufærslu vélknúins ökutækis eða 
festivagns til þess að auka eða minnka massa drifáss vélknúna ökutækisins, að uppfylltum eftirtöldum skilyrðum:

a)  massinn, sem svarar til álagsins á hvern ás ökutækisins, má ekki vera meiri en leyfilegur hámarksmassi á 
ás, sem er í gildi í aðildarríkinu og nemur allt að 30%, að því tilskildu að hann sé ekki meiri en gildið sem 
framleiðandi gefur upp til þessara sérstöku nota, 

b)  massinn sem svarar til þess álags sem verður eftir á framásnum eða framásunum skal ávallt vera meiri 
en núll (þ.e. ef um er að ræða afturás með hleðslufærslu og langa útskögun að aftan má ökutækið ekki 
sporðreisast), 

c)  aðeins skal virkja lyftiásinn eða lyftiásana með hleðslufærslu með sérstökum stjórnbúnaði,

d)  þegar vélknúna ökutækið er farið af stað og áður en hraði þess er orðinn meiri en 30 km/klst. skal ásinn 
eða ásarnir síga sjálfvirkt aftur til jarðar eða hlaðast aftur.

_________
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V. VIÐAUKI

A-HLUTI

UPPLÝSINGASKJAL

FYRIRMYND SEM NOTA SKAL

Upplýsingaskjal nr. ... um EB-gerðarviðurkenningu vélknúins ökutækis og eftirvagna þess, að því er varðar massa og 
mál ökutækis.  

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.

0.  ALMENNT

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

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

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

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

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

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

0.9.  Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðanda (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):  ........................................................................................................

1.4.  Undirvagn (ef einhver er) (heildarteikning):  ....................................................................................................

1.7.  Stýrishús (frambyggt eða með vélarhlíf)(e):  .....................................................................................................

1.9.  Tilgreina skal hvort dráttarbifreið sé ætlað að  draga festivagna eða aðra eftirvagna og hvort eftirvagninn sé 
festivagn, tengivagn, eftirvagn með miðlægum ási eða tengivagn með ósveigjanlegt dráttarbeisli:  ..............

1.10.  Tilgreina skal hvort ökutækin séu sérstaklega hönnuð til vöruflutninga þar sem hitastigi er stýrt:   ...............
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2.  MASSAR OG MÁL (f)(g)(7)

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

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

2.1.1.  Tvíása ökutæki:  .................................................................................................................................................

2.1.2.  Ökutæki með þrjá eða fleiri ása

2.1.2.1.  Ásabil milli samliggjandi ása frá fremsta ási til þess aftasta:  ..........................................................................

2.1.2.2.  Heildarbil milli ása:  ..........................................................................................................................................

2.2. Dráttarstóll

2.2.1.  Fyrir festivagna

2.2.1.1.  Fjarlægð frá ási tengipinna dráttarstóls að aftasta hluta festivagnsins: …

2.2.1.2.  Hámarksfjarlægð frá ási tengipinna dráttarstóls að hvaða punkti sem er framan á festivagni:  .......................

2.2.1.3.  Viðmiðunarhjólhaf festivagns (í samræmi við kröfurnar í lið 3.2. í D-hluta I. viðauka við reglugerð (ESB)  
nr. 1230/2012:  ...................................................................................................................................................

2.2.2.  Ef um er að ræða dráttarbifreiðir fyrir festivagna

2.2.2.1.  Bil milli dráttarstóls og aftari áss (hámark og lágmark; tilgreina skal leyfileg gildi ef ökutækið er  
ófullbúið)(g2):  ....................................................................................................................................................

2.3. Sporvídd áss eða ása og breidd

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

2.3.2.  Sporvídd allra annarra ása(g4):  ..........................................................................................................................

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:  ...................................................................................................................................

2.4.1.1.3.  Ef um er að ræða eftirvagn, leyfileg hámarkslengd dráttarbeislis(g6):  .............................................................

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

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

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

2.4.1.3.  Hæð(g8)(ef hæð á upphengjum er stillanleg skal gefa upp eðlilega stöðu við akstur):  ....................................

2.4.1.4.  Útskögun að framan(g9):   ..................................................................................................................................

2.4.1.4.1.  Flái að framan(g10)(4): gráður  .................................. 

2.4.1.5.  Útskögun að aftan(g11):  .....................................................................................................................................

2.4.1.5.1.  Flái að aftan(g12)(4): gráður  ..................................... 

2.4.1.5.2.  Leyfileg lágmarks- og hámarksútskögun tengipunktsins(g13):  .........................................................................
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2.4.1.6.  Bil frá jörðu (eins og það er skilgreint í liðum 3.1.1 og 3.2.1 í 1. viðbæti við II. viðauka við tilskipun  
2007/46/EB).

2.4.1.6.1.  Milli ása:  ...........................................................................................................................................................

2.4.1.6.2.  Undir framási eða framásum:   ..........................................................................................................................

2.4.1.6.3.  Undir afturási eða afturásum:  ...........................................................................................................................

2.4.1.8.  Staðsetning þungamiðju yfirbyggingar og/eða innréttinga og/eða búnaðar og/eða farms (lægstu og 
hæstu):   ..............................................................................................................................................................

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):  .........................................................................................................................................................

2.4.2.2.1.  Þykkt veggja (fyrir ökutæki sem eru hönnuð til vöruflutninga þar sem hitastigi er stýrt):  .............................

2.4.2.3.  Hæð(g8)(ef hæð á upphengjum er stillanleg skal gefa upp eðlilega stöðu við akstur):  ....................................

2.4.2.4.  Útskögun að framan(g9):  ...................................................................................................................................

2.4.2.4.1.  Flái að framan(g10)(4): gráður  .................................. 

2.4.2.5.  Útskögun að aftan(g11):  .....................................................................................................................................

2.4.2.5.1.  Flái að aftan(g12)(4): gráður  ..................................... 

2.4.2.5.2.  Leyfileg lágmarks- og hámarksútskögun tengipunktsins(g13):  .........................................................................

2.4.2.6.  Hæð frá jörðu (eins og skilgreint er í liðum 3.1.1 og 3.2.1 í 1. viðbæti við II. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB)(4).

2.4.2.6.1.  Milli ása:  ...........................................................................................................................................................

2.4.2.6.2.  Undir framási eða framásum:  ...........................................................................................................................

2.4.2.6.3.  Undir afturási eða afturásum:  ...........................................................................................................................

2.4.2.8.  Staðsetningarmörk þungamiðju farmsins (ef álagið er ekki eins):   .................................................................

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):  .........................................................................................................................................................

2.4.3.3.  Hæð(g8) fyrirhugaðrar gerðar eða gerða undirvagna (ef hæð á upphengjum er stillanleg skal gefa upp eðlilega 
stöðu við akstur):  ..............................................................................................................................................

2.5.  Lágmarksmassi á stýriás eða stýrisásum ófullbúinna ökutækja:  ..............................................................
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2.6. Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs(h)

a)  lágmark og hámark fyrir hvert afbrigði:  ....................................................................................................

2.6.1.  Dreifing þessa massa á ásana og, ef um er að ræða festivagn, eftirvagn með miðlægum ási eða tengivagn með 
ósveigjanlegt dráttarbeisli, álag á tengipunkt:  ..................................................................................................

a)  lágmark og hámark fyrir hvert afbrigði:  ....................................................................................................

2.6.2.  Massi valfrjáls búnaðar (sjá skilgreiningu nr. 5 í 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1230/2012:  .............................

2.8.  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu(i):  ...................................................................................

2.8.1.  Dreifing massans á ásana og, ef um er að ræða festivagn, eftirvagn með miðlægum ási eða tengivagn með 
ósveigjanlegt dráttarbeisli, álag á tengipunkt:  ..................................................................................................

2.9.  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á hvern ás:  .........................................................................................

2.10.  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á hvern ásahóp:  .................................................................................

2.11. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi dráttarbifreiðar (kg)

 ef um er að ræða:

2.11.1.  Tengivagn: .........................................................................................................................................................

2.11.2.  Festivagn:  ..........................................................................................................................................................

2.11.3.  Eftirvagn með miðlægum ási:  ..........................................................................................................................

2.11.4.  Tengivagn með ósveigjanlegt dráttarbeisli:  ......................................................................................................

2.11.4.1.  Hámarkshlutfall útskögunar tengis(j), miðað við hjólhaf:  ................................................................................

2.11.4.2.  Hámarksgildi V:  .............. kN.

2.11.5.  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar með hleðslu:  ................................................................

2.11.6.  Hámarksmassi eftirvagns án hemla:  .................................................................................................................

2.12. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti:

2.12.1.  dráttarbifreiðar:  .................................................................................................................................................

2.12.2.  festivagns, eftirvagns með miðlægum ási eða tengivagns með ósveigjanlegt dráttarbeisli:  ............................

2.12.3.  Leyfilegur hámarksmassi tengibúnaðar (ef framleiðandi hefur ekki fest hann á):  ..........................................

2.16. Fyrirhugaðir leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar (valkvætt)

2.16.1.  Leyfilegur hámarksmassi með hleðslu við skráningu/upphaf notkunar(5):  .....................................................

2.16.2.  Leyfilegur hámarksmassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ási og sé um að ræða festivagn eða 
eftirvagn með miðlægum ási, fyrirhugað álag á tengipunkt sem framleiðandi gefur upp, ef það er lægra en 
tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti (5):  ......................................................................................

2.16.3.  Leyfilegur hámarksmassi á hverjum ásahópi við skráningu/upphaf notkunar (5):  ..........................................

2.16.4.  Leyfilegur hámarksdráttarmassi við skráningu/upphaf notkunar(5):  ................................................................

2.16.5.  Leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar við skráningu/upphaf notkunar (5):  .............................................
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3.  HREYFILL (k)

3.1.  Framleiðandi hreyfils:  ....................................................................................................................................

3.2. Brunahreyfill

3.2.1.8.  Hámarksnettóafl  (n):  ........  kW við:  ......  mín-1 (uppgefið gildi framleiðanda)

 Aths.: í þessari reglugerð er heimilað að vísa til hreyfilsins með minnsta aflið.

3.3. Rafmagnshreyfill

3.3.1.1.  Hámarksafköst á klukkustund:  ..  kW

3.4. Hreyfill eða hreyfilsamsetningar

3.4.1.  Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1)

3.4.5.4.  Hámarksafl:  ..................... kW

4.  GÍRSKIPTING (p)

4.1.  Teikning af gírskiptingu (4):  ...........................................................................................................................

5.  ÁSAR

5.1.  Lýsing á hverjum ási:  .......................................................................................................................................

5.2.  Tegund:  .............................................................................................................................................................

5.3.  Gerð:  .................................................................................................................................................................

5.4.  Staðsetning lyftiáss eða lyftiása:  ......................................................................................................................

5.5.  Staðsetning áss eða ása með hleðslufærslu:  .....................................................................................................

6.  FJÖÐRUN

6.1.  Teikning af fyrirkomulagi fjöðrunar:  ................................................................................................................

6.2.  Gerð og hönnun fjöðrunar við hvern ás eða ásahóp eða hvert hjól:  ................................................................

6.2.3.  Loftfjöðrun á drifási eða ásum: já/nei  (1)

6.2.3.1.  Fjöðrun drifáss eða drifása jafngild loftfjöðrun: já/nei  (1)

6.2.3.2.  Tíðni og deyfing sveiflu fjaðrandi massans:  ....................................................................................................

6.2.4.  Loftfjöðrun á ásum öðrum en drifásum: já/nei  (1)

6.2.4.1.  Fjöðrun ása annarra en drifása jafngild loftfjöðrun: já/nei (1)

6.2.4.2.  Tíðni og deyfing sveiflu fjaðrandi massans:  ....................................................................................................

6.3.  Dreifing massans á ása, sem eru hluti af ásahópi, (ef nauðsyn krefur skal sýna viðeigandi línurit): ..............

6.6.  Hjólbarðar og hjól

6.6.1.  Hjólbarða- eða hjólasamsetning eða hjólasamsetningar (r)

a)  fyrir hjólbarða skal tilgreina:

i.  stærðarmerkingu:  ................................................................................................................................
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ii.  burðarstuðul:  ....................................................................................................................................

iii.  tákn fyrir hraðaflokk:  .......................................................................................................................

6.6.1.1.  Ásar

6.6.1.1.1.  Ás 1:  ...............................................................................................................................................................

6.6.1.1.2.  Ás 2:  ...............................................................................................................................................................

 o.s.frv.

9.  YFIRBYGGING

9.1.  Gerð yfirbyggingar með kóðunum sem skilgreindir eru í C-hluta II. viðauka:  ............................................

9.10.3.  Sæti

9.10.3.1.  Sætafjöldi (s):  ..................................................................................................................................................

9.10.3.1.1.  Staðsetning og fyrirkomulag  ..........................................................................................................................

9.10.3.5.  Hnit eða teikning R-punktsins (t)

9.10.3.5.1.  Ökumannssæti  ................................................................................................................................................

9.10.3.5.2.  Öll önnur sæti:  ...............................................................................................................................................

9.25  Búnaður sem er hannaður til að draga úr loftnúningsviðnámi

9.25.1.  Teikning og lýsing búnaðar

11.  TENGINGAR MILLI DRÁTTARBIFREIÐAR OG EFTIRVAGNA OG FESTIVAGNA

11.1.  Flokkur og gerð áfests eða fyrirhugaðs tengibúnaðar:  ..................................................................................

11.2.  Einkenni D, U, S og V áfests tengibúnaðar eða lágmarkseinkenni D, U, S og V fyrirhugaðs tengibúnaðar: 
daN  ...............................................................  

13.  SÉRÁKVÆÐI FYRIR HÓPBIFREIÐAR OG LANGFERÐABIFREIÐAR

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

13.2.  Svæði fyrir farþega (m2)

13.2.1.  Samtals (S0): ...................................................................................................................................................

13.2.2.  Efri hæð (0a) (1):  ..............................................................................................................................................

13.2.3.  Neðri hæð (0a) (1):  ...........................................................................................................................................

13.2.4.  Fyrir standandi farþega (S1):  ..........................................................................................................................

13.3.  Fjöldi farþega (í sætum og standandi)

13.3.1.  Samtals (N):  ...................................................................................................................................................

13.3.2.  Efri hæð (Na) (1):  ............................................................................................................................................

13.3.3.  Neðri hæð (Nb) (1):  .........................................................................................................................................

13.4.  Fjöldi farþega í sætum

13.4.1.  Samtals (A):  ...................................................................................................................................................



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 12/70 27.2.2014

13.4.2.  Efri hæð (Aa) (1):  ...............................................................................................................................................

13.4.3.  Neðri hæð (Ab) (1):  ............................................................................................................................................

13.4.4.  Fjöldi stæða fyrir hjólastóla í ökutækjum í flokkum M2 og M3: ......................................................................

13.7.  Rúmmál farangursrýmis (m3):  ..........................................................................................................................

13.12.  Teikningar með málum, sem sýna fyrirkomulag innréttinga, að því er varðar staðsetningu sæta, svæði fyrir 
standandi farþega, notendur hjólastóla, farangursrými, þ.m.t. grindur og skíðahulstur, ef slíkt er til staðar.

Skýringar

(1)  Strika skal yfir það sem ekki á við (í sumum tilvikum þarf ekki að strika yfir neitt þegar fleiri en ein færsla á við).
(4)  Á einungis við um skilgreiningu á torfærutækjum.
(5)  Setja skal fram með þeim hætti að skýrt sé hvert raungildið er fyrir hverja tæknilega samskipan gerðar ökutækis.
(7)  Tilgreina skal valfrjálsan búnað sem hefur áhrif á mál ökutækisins. 
(b)  Ef í gerðarauðkenni eru rittákn, sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar, sem þetta 

upplýsingaskjal nær til, skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??). 
(c)  Flokkað samkvæmt skilgreiningum í A-hluta II. viðauka.
(e)  „Framstýring“, eins og hún er skilgreind í lið 2.7 í I. viðauka við tilskipun ráðsins 74/297/EBE (1).
(1)  Stjtíð. EB L 165, 20.6.1974, bls. 16.
(f)  Ef ein útfærsla er með venjulegu stýrishúsi en önnur með stýrishúsi með svefnrými skal tilgreina massa og mál fyrir báðar.
(g)  ISO-staðall 612: 1978 – Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions (Ökutæki 

á vegum — mál vélknúinna ökutækja og eftirvagna  — skilyrði og skilgreiningar).
(g1)  —  íðorð nr. 6.4.
(g2)  —  íðorð nr. 6.19.2.
(g3)  —  íðorð nr. 6.20.
(g4)  —  íðorð nr. 6.5.
(g5)  —  íðorð nr. 6.1 að því er varðar önnur ökutæki en ökutæki í flokki M1. Ef um er að ræða eftirvagna skal tilgreina lengdina  

 eins og tilgreint er í íðorði nr. 6.1.2 í ISO-staðli 612: 1978. 
(g6)  —  íðorð nr. 6.17.
(g7)  —  íðorð nr. 6.2 að því er varðar önnur ökutæki en ökutæki í flokki M1.
(g8)  —  íðorð nr. 6.3 að því er varðar önnur ökutæki en ökutæki í flokki M1.
(g9)  —  íðorð nr. 6.6.
(g10)  —  íðorð nr. 6.10.
(g11)  —  íðorð nr. 6.7.
(g12)  —  íðorð nr. 6.11.
(g13)  —  íðorð nr. 6.18.1.
(g14)  —  íðorð nr. 6.9.
(h)  Ökumaður telst vega 75 kg. Vökvageymar (að frátöldum geymum fyrir notað vatn sem skulu vera tómir) skulu fylltir að 100% af 

því magni sem framleiðandi hefur tilgreint. Ekki þarf að veita upplýsingarnar, sem um getur í a-lið liðar 2.6 og a-lið liðar 2.6.1, 
að því er varðar ökutækjaflokkana N2, N3, M2, M3, O3 og O4.

(i)  Ef eftirvagnar, festivagnar og ökutæki, sem eftirvagnar eða festivagnar eru tengdir við, valda umtalsverðu, lóðréttu álagi á 
tengibúnað eða dráttarstól er þetta álag, eftir að deilt hefur verið í það með staðlaðri þyngdarhröðun, innifalið í tæknilega 
leyfilegum hámarksmassa.

(j)  ,,Útskögun tengis“ er lárétt fjarlægð milli tengis fyrir eftirvagn með miðlægum ási og miðlínu aftari áss eða ása.
(k)  Ef um er að ræða ökutæki, sem getur annaðhvort gengið fyrir bensíni eða dísilolíu, o.s.frv., eða ásamt öðru eldsneyti, skal 

endurtaka liðina. Framleiðandi skal gefa jafngildar upplýsingar og um getur hér fyrir óvenjulega hreyfla og kerfi.
(l)  Þessa tölu skal námunda að næsta tíunda hluta úr millímetra.
(n)  Ákvarðað í samræmi við kröfur tilskipunar ráðsins 80/1269/EBE (1).
(1)  (Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 46.
(o)  Ákvarðað í samræmi við kröfur tilskipunar ráðsins 80/1268/EBE (1).
(1)  (Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 36.
(p)  Tilgreindar upplýsingar skulu veittar um öll afbrigði.
(r)  Fyrir hjólbarða í flokki Z, sem fyrirhugað er að setja undir ökutæki með hámarkshraða yfir 300 km/klst., skal tilgreina jafngildar 

upplýsingar.
(s)  Fjöldi sæta, sem tilgreindur er, skal vera sá sem á við þegar ökutækið er á hreyfingu. Tilgreina má svið ef um er að ræða 

einingafyrirkomulag.
(t)  Með „R-punkti“ eða „viðmiðunarpunkti sætis“ er átt við punkt, sem framleiðandi ökutækisins tilgreinir fyrir hverja stöðu sætis 

samkvæmt hönnun og er settur miðað við þrívítt viðmiðunarkerfi eins og tilgreint er í III. viðauka við tilskipun 77/649/EBE (1).
(1)  Stjtíð. EB L 267, 19.10.1977, bls. 1.
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B-HLUTI

EB-gerðarviðurkenningarvottorð

FYRIRMYND

Snið: A4 (210 × 297 mm)

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill 
gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:

—  EB-gerðarviðurkenningu (1) } vegna gerðar ökutækis að því er varðar massa þess og mál—  rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (1)

—  synjun EB-gerðarviðurkenningar (1)

—  afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (1)

að því er varðar reglugerð (ESB) nr. …/...,

EB-gerðarviðurkenningarnúmer:

Ástæða fyrir rýmkun:

I. ÞÁTTUR

0.1.  Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):

0.2.  Gerð:

0.2.1.  Verslunarheiti (ef til er):

0.4.  Ökutækjaflokkur (2):

0.5.  Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:

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

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

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):

6.  Staður:

7.  Dagsetning:

8.  Undirritun:

Fylgiskjöl: 1)  Upplýsingasafn (gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal stimpla allar síðurnar).

2)  Prófunarskýrsla.

3)  Að því er varðar ökutæki með fjöðrun, sem er viðurkennd sem jafngild loftfjöðrun, 
prófunarskýrsla og tæknilýsing fyrir fjöðrunina.

__________
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Viðbót

við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

Athugasemdir

1.  Ökutækið hefur fengið gerðarviðurkenningu, í samræmi við 1. mgr. 6. gr. þessarar reglugerðar, (þ.e. ystu mál 
ökutækisins eru umfram hámarksmálin sem eru tilgreind í A-, B-, C- eða D-hluta I. viðauka): ... já/nei(1) 

2.  Ökutækið er með loftfjöðrun: ...... já/nei (1) 

3.  Ökutækið er með fjöðrun sem er viðurkennd sem jafngild loftfjöðrun: ... já/nei(1) 

4.  Ökutækið uppfyllir kröfur fyrir torfærutæki: ... já/nei(1) 

____________

Skýringartexti:

(1) Strika skal yfir það sem ekki á við.
(2)  Samkvæmt skilgreiningu í A-þætti II. viðauka.

__________
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VI. VIÐAUKI

Breytingar á I., III., IX. og XVI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB

Tilskipun 2007/46/EB er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað liðar 0.5 komi eftirfarandi:

„0.5  Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:“  ...................................................................................

b) Í stað liðar 1.9 komi eftirfarandi:

„1.9.  Tilgreina skal hvort dráttarbifreið sé ætlað að draga festivagna eða aðra eftirvagna og hvort
eftirvagninn sé festivagn, tengivagn, eftirvagn með miðlægum ási eða tengivagn með ósveigjanlegt 
dráttarbeisli:“  .........................................................................................................................................

c) Eftirfarandi liður 1.10 bætist við:

„1.10.  Tilgreina skal hvort ökutækin séu sérstaklega hönnuð til vöruflutninga þar sem hitastigi er stýrt:... “  .

d) Í stað 2. liðar komi eftirfarandi:

„2.  MASSAR OG MÁL (f) (g) (7)

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

e) Í stað liðanna 2.1.1.1, 2.1.1.1.1 og 2.1.1.1.2 komi eftirfarandi:

„2.1.2.  Ökutæki með þrjá eða fleiri ása

2.1.2.1.  Ásabil milli samliggjandi ása frá fremsta ási til þess aftasta:  ...............................................................

2.1.2.2.  Heildarbil milli ása:“  .............................................................................................................................

f) Í stað liðanna 2.5 og 2.5.1 komi eftirfarandi:

„2.5.  Lágmarksmassi á stýriás eða stýrisásum ófullbúinna ökutækja:“

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

g) Í stað liðar 2.6 og 2.6.1 komi eftirfarandi:

„2.6. Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs(h)

a) lágmark og hámark fyrir hvert afbrigði: .......................................................................................................

b) massi hverrar útfærslu (tafla verður að fylgja):  ...........................................................................................

2.6.1.  Dreifing þessa massa á ásana og, ef um er að ræða festivagn, eftirvagn með miðlægum ási eða 
tengivagn með ósveigjanlegt dráttarbeisli, álag á tengipunkt:  ..............................................................

a) lágmark og hámark fyrir hvert afbrigði:   .....................................................................................................

b) massi hverrar útfærslu (tafla verður að fylgja):“  ..........................................................................................

h) Eftirfarandi liður 2.6.2 bætist við:

„2.6.2.  Massi valfrjáls búnaðar (sjá skilgreiningu í 5. lið 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1230/2012(*)):“  .........
______________
(*) Stjtíð. ESB L 353, 21.12.2012, bls. 31.“

i. Í stað liðar 2.10 komi eftirfarandi:

„2.10.  Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp:“   .................................................................................

j) Í stað liðar 2.11 komi eftirfarandi:

„2.11. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi dráttarbifreiðar (kg)

ef um er að ræða:“

k) Í stað liðar 2.11.4 komi eftirfarandi:

„2.11.4.  Tengivagn með ósveigjanlegt dráttarbeisli:“  .........................................................................................
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l) Í stað liðar 2.11.5 komi eftirfarandi:

„2.11.5  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar með hleðslu (3):“  ..............................................  

m)  Í stað liðar 2.12, 2.12.1 og 2.12.2 komi eftirfarandi:

„2.12. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti:

2.12.1.  dráttarbifreiðar:  ......................................................................................................................................

2.12.2.  festivagns, eftirvagns með miðlægum ási eða tengivagns með ósveigjanlegt dráttarbeisli:“ 

n) Í stað liða 2.16–2.16.5 komi eftirfarandi:

„2.16. Leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar (valkvætt)

2.16.1.  Leyfilegur hámarksmassi með hleðslu við skráningu/upphaf notkunar:  ..............................................

2.16.2.  Leyfilegur hámarksmassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ási og sé um að ræða festivagn 
eða eftirvagn með miðlægum ási, fyrirhugað álag á tengipunkt, sem framleiðandi gefur upp, ef það er 
lægra en tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunktinum:  ..........................................................

2.16.3.  Leyfilegur hámarksmassi á hverjum ásahópi við skráningu/upphaf notkunar:  ....................................

2.16.4.  Leyfilegur hámarksdráttarmassi við skráningu/upphaf notkunar:  ........................................................

2.16.5.  Leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar við skráningu/upphaf notkunar:“  .....................................

o) Eftirfarandi liður 13.12 bætist við:

„13.12.  Teikningar með málum, sem sýna skipulag innréttinga, að því er varðar staðsetningu sæta, svæði fyrir 
standandi farþega, notendur hjólastóla, farangursrými, þ.m.t. grindur og skíðahulstur, ef slíkt er til 
staðar.“ 

p) Skýringarnar breytast sem hér segir:

i. Eftirfarandi athugasemd (7) bætist við:

„(7)  Tilgreina skal valfrjálsan búnað sem hefur áhrif á mál ökutækisins.“

ii. Eftirfarandi komi í stað athugasemdar (h):

„(h)  Ökumaður telst vega 75 kg.

Vökvageymar (að frátöldum geymum fyrir notað vatn sem skulu vera tómir) skulu fylltir að 100% af 
því magni sem framleiðandi hefur tilgreint.

Ekki þarf að gefa upplýsingarnar, sem um getur í b-lið liðar 2.6 og b-lið liðar 2.6.1, að því er varðar 
ökutækjaflokkana N2, N3, M2, M3, O3 og O4.“

2) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. hluta III. viðauka:

a) Ákvæðum A-þáttar er breytt sem hér segir:

i. Í stað liðar 0.5 komi eftirfarandi:

„0.5  Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:“  ..............................................................................

ii. Eftirfarandi liðir 1.9 og 1.10. bætist við:

„1.9.  Tilgreina skal hvort dráttarbifreið sé ætlað að draga festivagna eða aðra eftirvagna og
hvort eftirvagninn sé festivagn, tengivagn, eftirvagn með miðlægum ási eða tengivagn með 
ósveigjanlegt dráttarbeisli:  .............................................................................................................

1.10.   Tilgreina skal hvort ökutækið sé sérstaklega hannað til vöruflutninga þar sem hitastigi er stýrt:“ 

iii. Í stað 2. liðar komi eftirfarandi:

„2.  MASSAR OG MÁL (f) (g) (7)

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

iv. Eftirfarandi liður 2.5 bætist við:

„2.5.  Lágmarksmassi á stýriás eða stýriásum ófullbúinna ökutækja:“  .............................................
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v. Í stað liðar 2.6 og 2.6.1 komi eftirfarandi:

„2.6. Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs (h)

a) lágmark og hámark fyrir hvert afbrigði:  .................................................................................

b) massi hverrar útfærslu (tafla verður að fylgja):  ......................................................................

2.6.1.  Dreifing þessa massa á ásana og, ef um er að ræða festivagn, tengivagn með ósveigjanlegt 
dráttarbeisli eða eftirvagn með miðlægum ási, álag á tengipunkt:

a) lágmark og hámark fyrir hvert afbrigði:  .................................................................................

b) massi hverrar útfærslu (tafla verður að fylgja):“  ....................................................................

vi. Eftirfarandi liður 2.6.2 bætist við:

„2.6.2.  Massi valfrjálsa búnaðarins (eins og hann er skilgreindur í 5. lið 2. gr. reglugerðar (ESB) nr.
1230/2012:“   ...................................................................................................................................

vii.  Í stað liðar 2.10 komi eftirfarandi:

„2.10.  Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp:“  .............................................................................

viii. Í stað liðar 2.11 komi eftirfarandi:

„2.11. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi dráttarbifreiðar (kg)

ef um er að ræða:“

ix. Í stað liðar 2.11.4 komi eftirfarandi:

„2.11.4.  Tengivagn með ósveigjanlegt dráttarbeisli:“   .................................................................................

x. Í stað liðar 2.11.5 komi eftirfarandi:

„2.11.5  Tæknilega leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar með hleðslu (3):“  .......................................

xi. Í stað liðanna 2.12, 2.12.1 og 2.12.2 komi eftirfarandi:

„2.12. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti:

2.12.1.  dráttarbifreiðar:  ...............................................................................................................................

2.12.2.  festivagns, eftirvagns með miðlægum ási eða tengivagns með ósveigjanlegt dráttarbeisli:“  .......

xii.  Í stað liðanna 2.16–2.16.5 komi eftirfarandi:

„2.16. Leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar (valkvætt)

2.16.1.  Leyfilegur hámarksmassi með hleðslu við skráningu/upphaf notkunar:  .......................................

2.16.2.  Leyfilegur hámarksmassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ási og sé um að ræða 
festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási, fyrirhugað álag á tengipunkt sem framleiðandi gefur 
upp, ef það er lægra en tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunktinum:  ...........................

2.16.3.  Leyfilegur hámarksmassi á hverjum ásahópi við skráningu/upphaf notkunar:  .............................

2.16.4.  Leyfilegur hámarksdráttarmassi við skráningu/upphaf notkunar:  .................................................

2.16.5.  Leyfilegur hámarksmassi vagnalestarinnar við skráningu/upphaf notkunar:“  ..............................  

b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á B-þætti:

i. Í stað liðar 0.5 komi eftirfarandi:

„0.5  Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:“  ............................................................................

ii. Eftirfarandi liðir 1.9 og 1.10 bætist við:

„1.9.  Tilgreina skal hvort dráttarbifreið sé ætlað að draga festivagna eða aðra eftirvagna og
hvort eftirvagninn sé festivagn, tengivagn, eftirvagn með miðlægum ási eða tengivagn með 
ósveigjanlegt dráttarbeisli:  .............................................................................................................

1.10.  Tilgreina skal hvort ökutækið sé sérstaklega hannað til vöruflutninga þar sem hitastigi er 
stýrt:“  ..............................................................................................................................................

iii. Í stað 2. liðar komi eftirfarandi:

„2. MASSAR OG MÁL (f) (g) (7)

 (í kg og mm) (Sjá teikningu þar sem við á)“
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iv. Í stað liðar 2.6 og 2.6.1 komi eftirfarandi:

„2.6. Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs (h)

a) lágmark og hámark fyrir hvert afbrigði:  .................................................................................

b) massi hverrar útfærslu (tafla verður að fylgja):  ......................................................................

2.6.1.  Dreifing þessa massa á ásana og, ef um er að ræða festivagn, tengivagn með ósveigjanlegt 
dráttarbeisli eða eftirvagn með miðlægum ási, álag á tengipunkt:  ................................................

a) lágmark og hámark fyrir hvert afbrigði:  .................................................................................

b) massi hverrar útfærslu (tafla verður að fylgja):“  ....................................................................

v. Eftirfarandi liður 2.6.2 bætist við:

„2.6.2.  Massi valfrjálsa búnaðarins (eins og hann er skilgreindur í 5. lið 2. gr. reglugerðar (ESB) nr.
1230/2012:“  ....................................................................................................................................

vi. Í stað liðar 2.10 komi eftirfarandi:

„2.10.  Tæknilega leyfilegur massi á hvern ásahóp:“  ...........................................................................

vii.  Í stað liðanna 2.12 og 2.12.2 komi eftirfarandi:

„2.12. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti:

2.12.2.  festivagns, eftirvagns með miðlægum ási eða tengivagns með ósveigjanlegt dráttarbeisli:“  .......   

viii. Í stað liðanna 2.16–2.16.3 komi eftirfarandi:

„2.16. Leyfilegir hámarksmassar við skráningu/upphaf notkunar (valkvætt)

2.16.1.  Leyfilegur hámarksmassi með hleðslu við skráningu/upphaf notkunar:  .......................................

2.16.2.  Leyfilegur hámarksmassi við skráningu/upphaf notkunar á hverjum ási og sé um að ræða 
festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási, fyrirhugað álag á tengipunkt, sem framleiðandi gefur 
upp, ef það er lægra en tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunktinum:  ...........................

2.16.3.   Leyfilegur hámarksmassi á hverjum ásahópi við skráningu/upphaf notkunar:“   ..........................

ix. Liður 2.16.5 falli brott.

3. Ákvæðum IX. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað liðar 0.5 í „Fyrirmynd A1 — Síða 1 – Fullbúin ökutæki — EB-samræmisvottorð“ komi eftirfarandi:

„0.5  Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:“  ...................................................................................

b) Í stað liðar 0.5 í „Fyrirmynd A2 – Síða 1 – Fullbúin ökutæki sem eru gerðarviðurkennd í litlum
framleiðsluröðum	–	[Ár]	–	[Raðtala]	–	EB-samræmisvottorð“	komi	eftirfarandi:

„0.5  Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:“  ...................................................................................

c) Í stað liðar 0.5 í „Fyrirmynd B — Síða 1 – Fullbúin ökutæki í áföngum — EB-samræmisvottorð“ komi
eftirfarandi:

„0.5  Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:“  ...................................................................................

d) Í stað liðar 0.5 í „Fyrirmynd C1 — Síða 1 – Ófullbúin ökutæki — EB-samræmisvottorð“ komi eftirfarandi:

„0.5  Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:“  .........................................................................................

e) Í stað liðar 0.5 í „Fyrirmynd C2 — Síða 1 – Ófullbúin ökutæki sem eru gerðarviðurkennd í litlum
framleiðsluröðum	–	[Ár]	–	[Raðtala]	–	EB-samræmisvottorð“	komi	eftirfarandi:

„0.5  Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:“  .........................................................................................
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f)  Í stað 13. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur M1 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“ komi 
eftirfarandi:

„13.  Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: ... kg“ 

g)  Á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur M1 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“ bætist við eftirfarandi 
liður 13.2:

„13.2.  Raunmassi ökutækis: ... kg“            

h)  Í stað 13. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur M2 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“ bætist við 
eftirfarandi: 

„13.  Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs:...kg“ 

i)  Á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur M2 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“ bætist við eftirfarandi 
liður 13.2:

„13.2.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

j)  Í stað 13. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur M3 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“ komi 
eftirfarandi:

„13.  Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: ...kg“ 

k)  Á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur M3 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“ bætist við eftirfarandi 
liður 13.2:

„13.2.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

l)  Í stað 13. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur N1 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“ komi 
eftirfarandi:

„13.  Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: ...kg“ 

m)  Á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur N1 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“ bætist við eftirfarandi liður 
13.2:

„13.2.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

n)  Í stað 13. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur N2 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) komi 
eftirfarandi:

„13.  Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: ...kg“ 

o)  Á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur N2 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“ bætist við eftirfarandi liður 
13.2:

„13.2.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

p)  Í stað 13. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur N3 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) komi 
eftirfarandi:

„13.  Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: ...kg“ 

q)  Á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur N3 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“ bætist við eftirfarandi liður 
13.2:

„13.2.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

r)  Í stað 13. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkar O1 og O2 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) komi 
eftirfarandi:

„13.  Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: ...kg“ 

s)  Á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkar O1 og O2 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) bætist við eftirfarandi 
liður 13.2:

„13.2.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

t)  Í stað 13. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkar O3 og O4 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) komi 
eftirfarandi:

„13.  Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: ...kg“ 

u)  Á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur M1 (ófullbúin ökutæki)“ bætist við eftirfarandi  liður 13.2:

„13.2.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 
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v)  Í stað 14. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur M1 (ófullbúin ökutæki)“ komi eftirfarandi:

„14.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

w)  Í stað 14. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur M2 (ófullbúin ökutæki)“ komi eftirfarandi:

„14.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

x)  Í stað 14. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur M3 (ófullbúin ökutæki)“ komi eftirfarandi:

„14.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

y)  Á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur N1 (ófullbúin ökutæki)“ bætist við eftirfarandi 13. liður:

„13.  Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: ...kg“ 

z)  Í stað 14. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur N1 (ófullbúin ökutæki)“ komi eftirfarandi:

„14.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

aa)  Í stað 14. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur N2 (ófullbúin ökutæki)“ komi eftirfarandi:

„14  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

ab)  í stað 14. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkur N3 (ófullbúin ökutæki)“ komi eftirfarandi:

„14.  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

ac)  Í stað 14. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkar O1 og O2 (ófullbúin ökutæki)“ komi eftirfarandi:

„14  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

ad)  Í stað 14. liðar á „Síðu 2 - Ökutækjaflokkar O3 og O4 (ófullbúin ökutæki) komi eftirfarandi: 

„14  Raunmassi ökutækis: ...kg“ 

ae)   Í „Skýringar við IX. viðauka“ er skýring (f) felld brott.

4.  Ákvæðum XVI. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi 44. liður bætist við skrá yfir stjórnvaldsfyrirmæli:

„44  Reglugerð (ESB) nr. 1230/2012“

b)  Eftirfarandi 44. liður bætist við í 2. viðbæti:

Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Viðauki og liður Sértæk skilyrði

„44 Reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 1230/2012

Ákvæði 7. og 8. liðar í B-hluta I. 
viðauka

a)  Eftirlit með því hvort kröfur 
um stýrihæfni séu uppfylltar, 
þ.m.t. stýrihæfni ökutækja sem 
eru búin lyftiásum eða lyftiásum 
með hleðslufærslu.

Ákvæði 6. og 7. liðar í C-hluta 
I. viðauka.

b)  Mæling á hámarksútsláttarradíus 
afturhorns.“
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VII. VIÐAUKI

„XII. VIÐAUKI

MÖRK LÍTILLA FRAMLEIÐSLURAÐA OG SÍÐUSTU ÖKUTÆKJA GERÐAR

A.  MÖRK LÍTILLA FRAMLEIÐSLURAÐA

1.  Fjöldi eininga tiltekinnar gerðar ökutækis, sem á að skrá, selja eða taka í notkun á ári í Evrópusambandinu, skv. 22. 
gr., má ekki vera meiri úr viðkomandi flokki ökutækja en tölurnar hér á eftir sýna:

Flokkur Einingar

M1 1 000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2.  Fjöldi eininga tiltekinnar gerðar ökutækis, sem á að skrá, selja eða taka í notkun á ári í aðildarríki, skv. 23. gr., skal 
ákvarðaður af aðildarríkinu en ekki vera meiri úr viðkomandi flokki ökutækja en tölurnar hér á eftir sýna:

Flokkur Einingar

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250

3.  Fjöldi eininga tiltekinnar gerðar ökutækis, sem á að skrá, selja eða taka í notkun á ári í aðildarríki, að því er 
varðar 2. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1230/2012, skal ákvarðaður af hverju aðildarríki en ekki vera meiri úr 
viðkomandi flokki ökutækja en tölurnar hér á eftir sýna:

Flokkur Einingar

M2, M3 1 000

N2, N3 1 200

O3, O4 2 000

B.  MÖRK SÍÐUSTU ÖKUTÆKJA GERÐAR

Hámarksfjöldi ökutækja, fullbúin og fullbúin í áföngum, sem tekinn er í notkun í hverju aðildarríki, samkvæmt 
málsmeðferð um „mörk síðustu ökutækja gerðar“, skal takmarkast við einn af eftirfarandi háttum, eftir því sem 
viðkomandi aðildarríki ákveður nánar:

1.  Hámarksfjöldi ökutækja í flokki M1, af einni eða fleiri gerðum, sem tekinn er í notkun í hverju aðildarríki, má 
ekki vera meiri en 10% en í öðrum flokkum mest 30% af ökutækjum allra viðkomandi gerða sem teknar voru í 
notkun í því aðildarríki árið áður. 



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 12/80 27.2.2014

 Ef 10% eða, eftir atvikum, 30% ökutækjanna reynast vera færri en 100 getur aðildarríkið heimilað að allt að 100 
ökutæki séu tekin í notkun.

2.  Eingöngu skal taka í notkun þau ökutæki af hverri gerð sem hafa gilt samræmisvottorð, sem gefið var út á 
framleiðsludegi eða síðar og gilti í minnst þrjá mánuði eftir útgáfudag en féll síðan úr gildi vegna gildistöku 
stjórnvaldsfyrirmæla.“

_______________________


