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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/166

frá 3. febrúar 2015

um viðbætur við og um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 
að því er varðar að fella inn í hana sértækar verklagsreglur, matsaðferðir og tæknilegar 

kröfur og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og reglugerðum 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2010, (ESB) nr. 109/2011 og (ESB) nr. 458/2011 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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) (1), einkum 2. mgr. 39. gr.,

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 (2), einkum a- og f-lið 1. mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Nauðsynlegt er að mæla fyrir um ítarleg ákvæði að því er varðar gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja og 
eftirvagna þeirra og kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns 
öryggis, og skýra skilyrðin fyrir beitingu viðeigandi löggjafar, sem gerð er skyldubundin með reglugerð (EB) nr. 
661/2009.

2) Án þess að hafa áhrif á skrá yfir stjórnvaldsfyrirmæli með kröfum að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu ökutækja, 
sem mælt er fyrir um í IV. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, er í reglugerð (EB) nr. 661/2009 kveðið á um möguleika 
ökutækjaframleiðanda til að leggja fram umsókn um gerðarviðurkenningu vegna ráðstafana til framkvæmdar á 
reglugerð (EB) nr. 661/2009 um kröfur sem varða svið sem falla undir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu.

3) Einkum er nauðsynlegt að setja fram sértækar verklagsreglur um gerðarviðurkenningu skv. 20. gr. tilskipunar 2007/46/
EB varðandi nýja tækni eða hönnun sem er ósamrýmanleg gildandi ráðstöfunum til framkvæmdar á reglugerð (EB) 
nr. 661/2009, sem falla undir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, þar sem slík ákvæði eru 
ekki fyrir hendi nú en eru nauðsynleg.

4) Að meginreglu til er ekki mögulegt að fá gerðarviðurkenningu í samræmi við reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu ef um er að ræða uppsetta íhluti eða aðskildar tæknieiningar sem aðeins hafa gilda EB-
gerðarviðurkenningu. Þetta ætti þó að gera mögulegt að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu samkvæmt reglugerð 
(EB) nr. 661/2009 á grundvelli ákvæða reglugerða efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

5) Í XV. viðauka við tilskipun 2007/46/EB eru skráð stjórnvaldsfyrirmæli þar sem tilnefna má framleiðanda sem 
tækniþjónustu, þar á meðal eru nokkrar tilskipanir sem felldar eru niður með reglugerð (EB) nr. 661/2009. Því er 
nauðsynlegt að skipta út tilvísunum í viðkomandi tilskipanir með tilvísunum í viðeigandi ráðstafanir til framkvæmdar 
á reglugerð (EB) nr. 661/2009.

6) Í XVI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB eru skráð stjórnvaldsfyrirmæli sem heimila framleiðanda eða tækniþjónustu að 
beita sýndarprófunum, þar á meðal eru nokkrar tilskipanir sem felldar eru niður með reglugerð (EB) nr. 661/2009. Því 
er nauðsynlegt að skipta út viðeigandi tilvísunum í viðkomandi tilskipanir með tilvísunum í viðeigandi ráðstafanir til 
framkvæmdar á reglugerð (EB) nr. 661/2009.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 28, 4.2.2015, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2015 frá 11. júní 2015 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1.
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7) Enn fremur er nauðsynlegt að setja fram sértæk stjórnsýslufyrirmæli og númera- og merkingarkerfi samkvæmt 
reglugerð (EB) nr. 661/2009 til að gera samræmda nálgun mögulega að því er varðar númeraröð EB-
gerðarviðurkenningarvottorða og EB-gerðarviðurkenningarmerkja.

8) Í reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu eru sértæk ákvæði um upplýsingar sem þurfa að 
fylgja umsókn um gerðarviðurkenningu. Með tilliti til verklagsreglnanna sem kveðið er á um í þessari reglugerð ættu 
þessar upplýsingar einnig að koma fram í upplýsingamöppunni.

9) Enn er skyldubundið að uppfylla ákvæði tilskipunar ráðsins 71/320/EBE (3), sem var felld úr gildi með reglugerð 
(EB) nr. 661/2009, að því er varðar hemlaborðasamstæður til endurnýjunar en til vara var samþykkt að uppfylla 
mætti ákvæði reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 90 (4). Kveða þarf á um ítarleg 
ákvæði, þ.m.t. viðeigandi umbreytingarákvæði, varðandi endurnýjun hemlaborðasamstæðna, hemlaborða 
skálahemla, hemladiska og hemlaskála fyrir aflknúin ökutæki og eftirvagna þeirra í samræmi við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 90.

10) Að því er varðar ökutæki í flokki N þarf, skv. 4. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009, stýrishús ökutækis eða 
rýmið sem ætlað er ökumanni og farþegum að vera nægilega sterkt til að veita þeim sem í því eru vernd komi til 
höggs, með hliðsjón af reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 29 (5). Í þessu skyni skal því 
færa þessa reglugerð á skrána yfir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem skyldubundið 
er að uppfylla.

11) Töfluna í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 661/2009, þar sem mælt er fyrir um gildissvið krafnanna sem um getur 
í 1. og 2. mgr. 5. gr. þeirrar reglugerðar, þarf að uppfæra í kjölfar samþykktar tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 
2010/19/ESB (6).

12) Viðbótarkröfur varðandi styrk stýrishúss, vöktun þrýstings í hjólbörðum, háþróað neyðarhemlunarkerfi, akreinavara, 
gírskiptivísi og rafrænan stöðugleikabúnað, sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 661/2009, eru ekki felldar inn í 
töfluna í I. viðauka en ættu samt að gilda að því er varðar gerðarviðurkenningu.

13) Skráin yfir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, sem skylt er að beita, í IV. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 661/2009 er uppfærð reglulega til að endurspegla núverandi stöðu að því er varðar 
breytingar sem gerðar eru á viðkomandi reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

14) Til viðbótar við þá skrá ættu að koma upplýsingar sem skýra við hvaða skilyrði EB-gerðarviðurkenningar, sem þegar 
hafa verið veittar á grundvelli tilskipana sem eru felldar úr gildi með reglugerð (EB) nr. 661/2009, gilda áfram fyrir 
tiltekin ökutæki, íhluti og aðskildar tæknieiningar.

15) Endurskoða þarf reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2010 (7) um flöt fyrir uppsetningu og festingu 
á skráningarmerki að aftan til að taka mið af sértækri ökutækjahönnun. 

16) Breyta þarf reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 109/2011 (8) um hjól- og aurhlífabúnað til að uppfæra 
tilvísunina í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar um hjólhlífar þar sem síðarnefnda gerðin gildir fyrir viðbótarflokka 
ökutækja.

(3) Tilskipun ráðsins 71/320/EBE frá 26. júlí 1971 um samræmingu laga aðildarríkjanna um hemlabúnað á vissum tegundum vélknúinna ökutækja og 
eftirvagna þeirra (Stjtíð. EB L 202, 6.9.1971, bls. 37).

(4) Stjtíð. ESB L 185, 13.7.2012, bls. 24.
(5) Stjtíð. ESB L 304, 20.11.2010, bls. 21.
(6) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/19/ESB frá 9. mars 2010 um breytingu, að því er varðar aðlögun að tækniframförum varðandi hjól- og 

aurhlífabúnað á tilteknum flokkum vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra, á tilskipun ráðsins 91/226/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 72, 20.3.2010, bls. 17).

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2010 frá 8. nóvember 2010 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar flöt fyrir uppsetningu 
og festingu á skráningarmerki að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem 
ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2010, bls. 22).

(8) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 109/2011 frá 27. janúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 
að því er varðar gerðarviðurkenningarkröfur tiltekinna flokka vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra varðandi hjól- og aurhlífabúnað (Stjtíð. ESB  
L 34, 9.2.2011, bls. 2).
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17) Aðlaga þarf reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 458/2011 (9), með tilliti til áfestingar hjólbarða, að 
tækniframförum varðandi valkvætt varahjól fyrir ökutæki í flokki N1, sem mælt er fyrir um í reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 64 (10).

18) Endurskoða þarf tvo liði í XI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, þar sem er skrá yfir stjórnvaldsfyrirmæli um ökutæki 
til sérstakra nota að því er varðar kröfur um hljóðstig svo viðeigandi kröfur verði aftur í samræmi við ákvæði sem 
áður var beitt.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðfangsefni

1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ítarlegar reglur varðandi sértækar verklagsreglur, tæknilegar kröfur og prófanir 
vegna gerðarviðurkenningar ökutækja í flokkum M, N og O, sem og íhluta og aðskilinna tæknieininga til nota í slík 
ökutæki.

2. Þessi reglugerð breytir einnig tilteknum viðaukum við tilskipun 2007/46/EB til að aðlaga þá að tækniframförum og 
kveða á um verklagsreglur vegna gerðarviðurkenningar:

— nýrrar tækni eða hönnunar í samræmi við 20. gr. tilskipunar 2007/46/EB,

— kerfa í ökutækjum þar sem um er að ræða íhluti og aðskildar tæknieiningar sem hafa EB-gerðarviðurkenningarmerki í 
stað EBE-gerðarviðurkenningarmerkis í tengslum við ráðstafanir til framkvæmdar á reglugerð (EB) nr. 661/2009 þar 
sem settar eru fram kröfur á sviðum sem falla undir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu,

— þegar framleiðandi er tilnefndur sem tækniþjónusta í samræmi við XV. viðauka við tilskipun 2007/46/EB og

— ef sýndarprófun hefur verið beitt í samræmi við XVI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

2. gr.

Umsókn um EB-gerðarviðurkenningu

1. Framleiðandi eða fulltrúi hans skal leggja fram umsókn hjá gerðviðurkenningaryfirvaldinu, sem gerð er í samræmi 
við ákvæði þessarar reglugerðar. 

2. Umsókn um EB-gerðarviðurkenningu sem fylgir einni eða fleiri verklagsreglum í 2. mgr. 1. gr. þessarar reglugerðar 
skal innihalda upplýsingamöppu með upplýsingunum sem krafist er samkvæmt ráðstöfunum til framkvæmdar á reglugerð 
(EB) nr. 661/2009, þar sem settar eru fram kröfur á sviðum sem falla undir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu og skal hún gerð í samræmi við I. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

3. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal staðfesta að það telji umsóknina fullgerða.

4. Ekki þarf að lýsa einstökum atriðum allra íhluta og aðskilinna tæknieininga, sem hafa EB-gerðarviðurkenningu eða 
gerðarviðurkenningu efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu og eru sett upp í ökutæki eða eru felld inn í annan 
íhlut eða aðskilda tæknieiningu, í upplýsingaskjalinu ef gerðarviðurkenningarnúmer og -merkingar eru á upplýsingaskjalinu 
og viðeigandi gerðarviðurkenningarvottorð með upplýsingasöfnum sem fylgja með eru aðgengileg tækniþjónustunni.

5. Samþykkja skal íhluti og aðskildar tæknieiningar sem hafa gilt EB-gerðarviðurkenningarmerki jafnvel í tilvikum þar 
sem þau eru notuð í staðinn fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar sem krafist er að beri EBE-gerðarviðurkenningarmerki í 
tengslum við ráðstafanir til framkvæmdar á reglugerð (EB) nr. 661/2009, þar sem settar eru kröfur á sviðum sem falla undir 
reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

(9) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 458/2011 frá 12. maí 2011 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna 
þeirra með tilliti til áfestingar hjólbarða og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur 
að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns 
öryggis (Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2011, bls. 11).

(10) Stjtíð. ESB L 310, 26.11.2010, bls. 18.
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3. gr.

Gerðarviðurkenning

1. Þegar gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar, sem er lögð fyrir til gerðarviðurkenningar, uppfyllir 
viðeigandi tækniforskriftir og ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu við reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu sem eru gerðar skyldubundnar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 661/2009 og þegar umsækjandinn 
uppfyllir viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í 2. gr. þessarar reglugerðar, skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið veita EB-
gerðarviðurkenningu samkvæmt a-lið 15. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009 og gefa út gerðarviðurkenningarnúmer 
í samræmi við númerakerfið sem sett er fram í VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

2. Aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sama númeri.

3. Að því er varðar 1. mgr. skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið afhenda EB-gerðarviðurkenningarvottorð, sem er í samræmi 
við fyrirmyndina sem er að finna í 2. hluta I. viðauka, ef um er að ræða gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar 
sem felur í sér nýja tækni eða hönnun sem er ósamrýmanleg reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
eða 3. hluta I. viðauka, ef um er að ræða gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem er í samræmi við tæknilegar 
grunnkröfur í reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu og/eða ef um er að ræða sjálfsprófun og/eða 
sýndarprófun.

4. gr.

Ný tækni eða ný hönnun sem er ósamrýmanleg gerðum til framkvæmdar á reglugerð (EB) nr. 661/2009 og sem 
fellur undir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu

1. Þegar aðildarríki er heimilt að veita EB-gerðarviðurkenningu ökutækis fyrir kerfi, íhlut eða aðskilda tæknieiningu í 
samræmi við 20. gr. tilskipunar 2007/46/EB skal fylgja verklagsreglunum sem settar eru fram í 2. til 5. mgr.

2. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal veita EB-gerðarviðurkenningu skv. 3. gr. þessarar reglugerðar og gefa út 
gerðarviðurkenningarnúmer í samræmi við númerakerfið sem sett er fram í VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

3. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal afhenda EB-gerðarviðurkenningarvottorð, sem er í samræmi við fyrirmyndina 
sem er að finna í 2. hluta I. viðauka, og láta fylgja með útfyllta orðsendingu í samræmi við viðeigandi fyrirmynd í þeirri 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem beitt er og skilja færsluna fyrir gerðarviðurkenningarnúmer 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu eftir auða.

4. Upplýsingamappan í samræmi við 2. gr. skal síðan fylgja með gerðarviðurkenningarvottorðinu og orðsendingunni 
sem um getur í 3. mgr. þessarar greinar.

5. Eftir atvikum skal gefa dæmi um EB-gerðarviðurkenningarmerki í samræmi við viðbætinn við VII. viðauka við 
tilskipun 2007/46/EB á gerðarviðurkenningarvottorðinu sem um getur í 3. mgr. þessarar greinar.

5. gr.

Sjálfsprófun

1. Í samræmi við 1. mgr. 11. gr. og 6. mgr. 41. gr. tilskipunar 2007/46/EB og V. og XV. viðauka hennar er heimilt að tilnefna 
framleiðanda sem tækniþjónustu. Almennu skilyrðin fyrir tilnefningu framleiðanda sem tækniþjónustu eru sett fram í viðbætinum 
við XV. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. Forskriftirnar, eins og þeim er breytt með þessari reglugerð, skulu gilda og fylgja skal 
verklagsreglunum sem settar eru fram í 2. til 5. mgr.

2. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal veita EB-gerðarviðurkenningu skv. 3. gr. þessarar reglugerðar og gefa út 
gerðarviðurkenningarnúmer í samræmi við númerakerfið sem sett er fram í VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

3. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal afhenda EB-gerðarviðurkenningarvottorð, sem er í samræmi við fyrirmyndina 
sem er að finna í 3. hluta I. viðauka, og láta fylgja með útfyllta orðsendingu í samræmi við viðeigandi fyrirmynd í þeirri 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem beitt er og skilja færsluna fyrir gerðarviðurkenningarnúmer 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu eftir auða.

4. Upplýsingamappan í samræmi við 2. gr. skal síðan fylgja með gerðarviðurkenningarvottorðinu og orðsendingunni 
sem um getur í 3. mgr. þessarar greinar.
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5. Eftir atvikum skal gefa dæmi um EB-gerðarviðurkenningarmerki í samræmi við viðbætinn við VII. viðauka við 
tilskipun 2007/46/EB á gerðarviðurkenningarvottorðinu sem um getur í 3. mgr. þessarar greinar.

6. gr.

Sýndarprófun

1. Í samræmi við 4. mgr. 11. gr. tilskipunar 2007/46/EB og XVI. viðauka við hana eru sýndarprófunaraðferðir 
heimilaðar að því tilskildu að forskriftirnar sem settar eru fram í viðbótunum við XVI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB 
séu uppfylltar. Forskriftirnar, eins og þeim er breytt með þessari reglugerð, skulu gilda og fylgja skal verklagsreglunum 
sem settar eru fram í 2. til 5. mgr.

2. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal veita EB-gerðarviðurkenningu skv. 3. gr. þessarar reglugerðar og gefa út 
gerðarviðurkenningarnúmer í samræmi við númerakerfið sem sett er fram í VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

3. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal afhenda EB-gerðarviðurkenningarvottorð, sem er í samræmi við fyrirmyndina 
sem er að finna í 3. hluta I. viðauka, og láta fylgja með útfyllta orðsendingu í samræmi við viðeigandi fyrirmynd í þeirri 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem beitt er og skilja færsluna fyrir gerðarviðurkenningarnúmer 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu eftir auða.

4. Upplýsingamappan í samræmi við 2. gr. skal síðan fylgja með gerðarviðurkenningarvottorðinu og orðsendingunni 
sem um getur í 3. mgr. þessarar greinar.

5. Eftir atvikum skal gefa dæmi um EB-gerðarviðurkenningarmerki í samræmi við viðbætinn við VII. viðauka við 
tilskipun 2007/46/EB á gerðarviðurkenningarvottorðinu sem um getur í 3. mgr. þessarar greinar.

7. gr.

Hemlaborðasamstæður til endurnýjunar, hemladiskar til endurnýjunar og hemlaskálar til endurnýjunar

1. Frá og með 1. nóvember 2014 gildir reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 90 að því er 
varðar sölu og að taka í notkun hemlaborðasamstæður til endurnýjunar fyrir gerðir ökutækja í flokkum M1 með leyfilegan 
hámarksmassa sem er ekki meiri en 3,5 tonn, M2 með leyfilegan hámarksmassa sem er ekki meiri en 3,5 tonn, flokkum N1, 
O1 og O2 sem hafa fengið gerðarviðurkenningu ökutækis í samræmi við tilskipun 71/320/EBE, reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13 eða reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13-H þann  
7. apríl 1998 eða síðar.

2. Frá og með 1. nóvember 2014 gildir reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 90 að því er 
varðar sölu og að taka í notkun hemlaborðasamstæður til endurnýjunar fyrir gerðir ökutækja í flokkum M1 með leyfilegan 
hámarksmassa sem er meiri en 3,5 tonn, M2 með leyfilegan hámarksmassa sem er meiri en 3,5 tonn, flokkum M3, N2, N3, 
O3, og O4 sem hafa fengið gerðarviðurkenningu ökutækis í samræmi við  reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 13 eða reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13-H þann 1. nóvember 2014 eða 
síðar.

3. Frá og með 1. nóvember 2016 gildir reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 90 að því er 
varðar sölu og að taka í notkun nýja hemladiska og -skálar til endurnýjunar fyrir gerðir ökutækja í flokkum M1 og N1 sem 
hafa fengið gerðarviðurkenningu ökutækis í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu  
nr. 13 eða reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13-H þann 1. nóvember 2016 eða síðar.

4. Frá og með 1. nóvember 2014 gildir reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 90 að því er 
varðar sölu og að taka í notkun nýja hemladiska til endurnýjunar fyrir gerðir ökutækja í flokkum M2, M3, N2 og N3 sem 
hafa fengið gerðarviðurkenningu ökutækis í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu  
nr. 13 þann 1. nóvember 2014 eða síðar.

5. Frá og með 1. nóvember 2016 gildir reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 90 að því er 
varðar sölu og að taka í notkun nýjar hemlaskálar til endurnýjunar fyrir gerðir ökutækja í flokkum M2, M3, N2 og N3 sem 
hafa fengið gerðarviðurkenningu ökutækis í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu  
nr. 13 þann 1. nóvember 2016 eða síðar.

6. Frá og með 1. nóvember 2016 gildir reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 90 að því er 
varðar sölu og að taka í notkun nýja hemladiska og -skálar til endurnýjunar fyrir gerðir ökutækja í flokkum O1 og O2 sem 
hafa fengið gerðarviðurkenningu ökutækis í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu  
nr. 13 þann 1. nóvember 2016 eða síðar.
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7. Frá og með 1. nóvember 2014 gildir reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 90 að því er 
varðar sölu og að taka í notkun nýja hemladiska til endurnýjunar fyrir gerðir ökutækja í flokkum O3 og O4 sem hafa fengið 
gerðarviðurkenningu ökutækis í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13 þann  
1. nóvember 2014 eða síðar.

8. Frá og með 1. nóvember 2016 gildir reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 90 að því er 
varðar sölu og að taka í notkun nýjar hemlaskálar til endurnýjunar fyrir gerðir ökutækja í flokkum O3 og O4 sem hafa fengið 
gerðarviðurkenningu ökutækis í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13 þann  
1. nóvember 2016 eða síðar.

8. gr.

Styrkur stýrishúsa í atvinnuökutækjum

1. Frá og með 30. janúar 2017 skulu landsyfirvöld, af ástæðum sem varða vernd ökumanns og farþega sem eru í 
stýrishúsi atvinnuökutækis, synja um veitingu EB-gerðarviðurkenningar eða landsbundinnar gerðarviðurkenningar fyrir 
nýjar gerðir ökutækja í flokki N, sem uppfylla ekki ákvæðin í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 29.

2. Frá og með 30. janúar 2021, skulu landsyfirvöld, af ástæðum sem varða vernd ökumanns og farþega sem eru í 
stýrishúsi atvinnuökutækis, líta svo á að samræmisvottorð séu fallin úr gildi að því er varðar 26. gr. tilskipunar 2007/46/EB 
og skulu þau banna að ný ökutæki í flokki N, sem samræmast ekki reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 29, séu skráð, seld og tekin í notkun.

9. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 661/2009

1. Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 661/2009 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.

2. Í stað IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 661/2009 komi III. viðauki við þessa reglugerð.

10. gr.

Breytingar á tilskipun 2007/46/EB

Ákvæðum I., IV., VII., XI., XV. og XVI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er breytt í samræmi við IV. viðauka við þessa 
reglugerð.

11. gr.

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 1003/2010

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1003/2010 er breytt í samræmi við V. viðauka við þessa reglugerð.

12. gr.

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 109/2011

1. Í stað 1. gr. komi eftirfarandi:

„1. gr.

Gildissvið

Reglugerð þessi gildir um ökutæki í flokki N og O, eins og þau eru skilgreind í II. viðauka tilskipunar 2007/46/EB, og hjól- og 
aurhlífabúnað sem ætlaður er til áfestingar á ökutæki í flokki N og O.“

2. Ákvæðum I. og IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 109/2011 er breytt í samræmi við VI. viðauka við þessa 
reglugerð.
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13. gr.

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 458/2011

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 458/2011 er breytt í samræmi við VII. viðauka við þessa reglugerð.

14. gr.

Gildistaka

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

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

Gjört í Brussel 3. febrúar 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

____________
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I. VIÐAUKI

Stjórnsýsluákvæði um gerðarviðurkenningu ökutækja, íhluta eða aðskilinna tæknieininga að því er varðar 
ráðstafanir til framkvæmdar á reglugerð (EB) nr. 661/2009 þar sem settar eru fram kröfur á sviðum sem falla 

undir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu

1. HLUTI

Upplýsingaskjal

FYRIRMYND

Upplýsingaskjal nr. … að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til kerfis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (1), sem 
varðar reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. … um …, sem byggir á og er sniðið í samræmi við númeraröðina 
í I. viðauka við tilskipun 2007/46/EB (2)

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

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

0. ALMENNT

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

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

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

0.3. Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (3) (4):  ...........................................................................

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

0.4. Ökutækjaflokkur (5):  ..............................................................................................................................................................................

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

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

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

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki/íhlut/aðskilinni tæknieiningu (6):   ....................................................................

Öll atriði og upplýsingar sem á eftir koma og skipta máli fyrir ökutækið, íhlutinn eða aðskildu tæknieininguna skulu veittar í samráði 
við tækniþjónustuna og gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem ber ábyrgð á veitingu EB-gerðarviðurkenningarinnar sem umsóknin 
var lögð fram fyrir. Heimilt er að byggja á fyrirmynd að upplýsingaskjali ef hún fylgir reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. …, að öðrum kosti skal, að því marki sem mögulegt er, byggja á númeraröðinni í I. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB (t.d. heildarskrá yfir upplýsingar fyrir EB-gerðarviðurkenningu ökutækja, íhluta og aðskilinna tæknieininga) og allar 
viðbótarupplýsingar og einstök atriði sem krafist er vegna viðurkenningar samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. … skulu fylgja með.

(1) Strika skal yfir það sem ekki á við.
(2) Hafi hluti (t.d. íhlutur eða aðskilin tæknieining) hlotið gerðarviðurkenningu er óþarfi að lýsa honum sé vísað til viðurkenningarinnar. Þá er óþarft að 

lýsa hluta ef greinilega má ráða af meðfylgjandi skýringarmynd eða teikningum hvernig smíði hans er háttað. Fyrir hvern lið, þar sem beðið er um að 
teikningar eða ljósmyndir fylgi, skal taka fram númer á samsvarandi fylgiskjölum.

(3) Strika skal yfir það sem ekki á við.
(4) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn, sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta gerðarviðurkenningarvottorð 

nær til, skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).
(5) Flokkað samkvæmt skilgreiningum sem settar eru fram í A-hluta II. viðauka tilskipunar 2007/46/EB.
(6) Strika skal yfir það sem ekki á við.
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2. HLUTI

EB-gerðarviðurkenningarvottorð

FYRIRMYND

Snið: A4 (210 × 297 mm)

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

(Í SAMRÆMI VIÐ 20. GR. RAMMATILSKIPUNARINNAR)

Stimpill gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:
EB-gerðarviðurkenningu (17)

rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (17)

synjun EB-gerðarviðurkenningar (17)

afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (17)
} fyrir gerð ökutækis að því er varðar kerfi/íhlut/aðskilda tæknieiningu (17) sem felur í sér 

nýja tækni eða nýja hönnun sem er ósamrýmanleg reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. …

að því er varðar reglugerð (EB) nr. 661/2009, eins og henni var síðast breytt með 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):  ........................................................................................................................................................................

0.3. Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (7) (8):  ...........................................................................

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

0.4. Ökutækjaflokkur (9):  .............................................................................................................................................................................

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

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

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

II. ÞÁTTUR

1. Viðbótarupplýsingar: Sjá viðbót

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

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

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

(7) Strika skal yfir það sem ekki á við.
(8) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn, sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar, sem þetta gerðarviðurkenningarvottorð 

nær til, skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).
(9) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka tilskipunar 2007/46/EB.



15.10.2015 Nr. 63/591EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

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

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

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

Fylgiskjöl:

— Upplýsingasafn

— Prófunarskýrsla

— Útfyllt orðsending í samræmi við viðeigandi fyrirmynd í gildandi reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, þó 
án þess að nefna að veitt hafi verið viðurkenning efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu eða hún framlengd og án þess 
að nefna gerðarviðurkenningarnúmer efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

ATH: Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir gerðarviðurkenningu skv. 20. gr. tilskipunar 2007/46/EB skal hún ekki hafa fyrirsögnina ,,EB-
gerðarviðurkenningarvottorð fyrir ökutæki“ nema í því tilviki sem um getur í 20. gr. þar sem framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að leyfa 
aðildarríki að veita gerðarviðurkenningu í samræmi við rammatilskipunina.

____________
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Viðbót

við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

1. Viðurkenningaraðferð skv. 20. gr. tilskipunar 2007/46/EB (undanþágur vegna nýrrar tækni eða nýrrar hönnunar), leyfð af 
framkvæmdastjórninni: já/nei (10)

2. Framkvæmdarráðstafanir reglugerðar (EB) nr. 661/2009 sem mynda grundvöll þessarar EB-gerðarviðurkenningar: Reglugerð efna-
hagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. … um  ........................................................................................

3. Ef um er að ræða íhluti eða aðskildar tæknieiningar, dæmi um gerðarviðurkenningarmerki á íhlutnum eða aðskildu tækni-
einingunni:  ............................................................................................................................................................................................

4. EB-gerðarviðurkenning gildir til (dd/mm/áááá):  ..................................................................................................................................

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

____________

(10) Strika skal yfir það sem ekki á við.
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3. HLUTI

EB-gerðarviðurkenningarvottorð

FYRIRMYND

Snið: A4 (210 × 297 mm)

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:
EB-gerðarviðurkenningu (21)

rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (21)

synjun EB-gerðarviðurkenningar (21)

afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (21)
} fyrir gerð ökutækis að því er varðar kerfi/íhlut/aðskilda tæknieiningu (21) sem uppfyllir 

kröfurnar sem mælt er fyrir um í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. … eins og henni var breytt með ... viðbót (21) við röð ...

að því er varðar reglugerð (EB) nr. 661/2009, eins og henni var síðast breytt með 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):  ........................................................................................................................................................................

0.3. Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (11) (12):  ........................................................................

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

0.4. Ökutækjaflokkur (13):  ............................................................................................................................................................................

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

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

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

II. ÞÁTTUR

1. Viðbótarupplýsingar: Sjá viðbót

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

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

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

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

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

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

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

(11) Strika skal yfir það sem ekki á við.
(12) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn, sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar, sem þetta gerðarviðurkenningarvottorð nær 

til, skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).
(13) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka tilskipunar 2007/46/EB.
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Fylgiskjöl:

— Upplýsingasafn

— Prófunarskýrsla

— Útfyllt orðsending í samræmi við viðeigandi fyrirmynd í gildandi reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, þó 
án þess að nefna að veitt hafi verið viðurkenning efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu eða hún framlengd og án þess 
að nefna gerðarviðurkenningarnúmer efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

____________
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Viðbót

við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

1. Byggt á reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu með íhlutum eða aðskildum tæknieiningum með EB-
gerðarviðurkenningu: já/nei (14)

2. Viðurkenningaraðferð skv. 1. mgr. 11. gr. og 6. mgr. 41. gr. tilskipunar 2007/46/EB (sjálfsprófun): já/nei (24)

3. Viðurkenningaraðferð skv. 4. mgr. 11. gr. tilskipunar 2007/46/EB (sýndarprófun): já/nei (24)

4. Ef um er að ræða íhluti eða aðskildar tæknieiningar, dæmi um gerðarviðurkenningarmerki á íhlutnum eða aðskildu tækni-
einingunni:  ............................................................................................................................................................................................

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

____________

(14) Strika skal yfir það sem ekki á við.
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II. VIÐAUKI

Breytingar á gildissviði reglugerðar (EB) nr. 661/2009

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

1) í stað línunnar „Hjól- og aurhlífabúnaður“ komi eftirfarandi:

„Hjól- og aurhlífabúnaður X X X X X X X“

2) eftirfarandi setning bætist við í lok listans:

„Rafmagnsöryggi X X X X X X“
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III. VIÐAUKI

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 661/2009

„IV. VIÐAUKI

Skrá yfir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem skylt er að beita

Númer 
reglugerðar Viðfangsefni Röð breytinga sem hafa verið birtar í 

Stjórnartíðindum ESB Tilvísun í Stjtíð.

Gildissvið sem 
fellur undir 
reglugerð 
efnahags-
nefndar 

Sameinuðu 
þjóðanna fyrir 

Evrópu

1 Aðalljósker með ósamhverfan 
lágljósageisla og/eða háljós með 
glóþráðarperur R2 og/eða HS1

Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 177, 
10.7.2010, bls. 1.

M, N (a)

3 Endurskinsbúnaður fyrir aflknúin 
ökutæki

12. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 323, 
6.12.2011, bls. 1.

M, N, O

4 Lýsing fyrir skráningarmerki að 
aftan á aflknúnum ökutækjum og 
eftirvögnum þeirra

15. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, 
bls. 7.

M, N, O

6 Stefnuljós fyrir aflknúin ökutæki og 
eftirvagna þeirra

25. viðbót við röð breytinga 
nr. 01

Stjtíð. ESB L 213, 
18.7.2014, bls. 1.

M, N, O

7 Stöðu(hliðar)ljósker að framan 
og aftan, hemlaljósker og 
breiddarljósker fyrir aflknúin ökutæki 
og eftirvagna þeirra

23. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 285, 
30.9.2014, bls. 1.

M, N, O

8 Aðalljósker vélknúinna ökutækja 
(H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, 
H9, HIR1, HIR2 og/eða H11)

Röð breytinga nr. 05, 
leiðrétting 1 á 4. endurskoðun

Stjtíð. ESB L 177, 
10.7.2010, bls. 71.

M, N (a)

10 Rafsegulsviðssamhæfi 1. viðbót við röð breytinga 
nr. 04

Stjtíð. ESB L 254, 
20.9.2012, bls. 1.

M, N, O

11 Læsingar dyra og hurðafestingar 2. viðbót við röð breytinga 
nr. 03

Stjtíð. ESB L 120, 
13.5.2010, bls. 1.

M1, N1

12 Vernd ökumannsins gegn 
stýrisbúnaðinum við högg

1. viðbót við röð breytinga 
nr. 04

Stjtíð. ESB L 89, 
27.3.2013, bls. 1.

M1, N1

13 Hemlun ökutækja og eftirvagna 3. viðbót við röð breytinga 
nr. 11

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

M2, M3, N, 
O (b)

13-H Hemlun fólksbifreiða 9. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 230, 
31.8.2010, bls. 1.

M1, N1 (c)

14 Öryggisbeltafestingar, Isofix-
festibúnaður og festingar fyrir efri 
Isofix-reim

1. viðbót við röð breytinga 
nr. 07

Stjtíð. ESB L 109, 
28.4.2011, bls. 1.

M, N
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Númer 
reglugerðar Viðfangsefni Röð breytinga sem hafa verið birtar í 

Stjórnartíðindum ESB Tilvísun í Stjtíð.

Gildissvið sem 
fellur undir 
reglugerð 
efnahags-
nefndar 

Sameinuðu 
þjóðanna fyrir 

Evrópu

16 Öryggisbelti, aðhaldsbúnaður, 
aðhaldsbúnaður fyrir börn og Isofix-
aðhaldsbúnaður fyrir börn

1. viðbót við röð breytinga 
nr. 06

Stjtíð. ESB L 233, 
9.9.2011, bls. 1.

M, N (d)

17 Sæti, sætisfestingar og höfuðpúðar Röð breytinga nr. 08 Stjtíð. ESB L 230, 
31.8.2010, bls. 81.

M, N

18 Varnir gegn notkun vélknúinna 
ökutækja án leyfis

2. viðbót við röð breytinga 
nr. 03

Stjtíð. ESB L 120, 
13.5.2010, bls. 29.

M2, M3, N2, 
N3

19 Þokuljósker aflknúinna ökutækja að 
framan

6. viðbót við röð breytinga 
nr. 04

Stjtíð. ESB L 250, 
22.8.2014, bls. 1.

M, N

20 Aðalljósker vélknúinna ökutækja 
með ósamhverfan lágljósageisla 
og/eða háljós og sem eru með 
halógenglóþráðarperur (H4)

Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 177, 
10.7.2010, bls. 170.

M, N (a)

21 Innréttingar 3. viðbót við röð breytinga 
nr. 01

Stjtíð. ESB L 188, 
16.7.2008, bls. 32.

M1

23 Bakkljós fyrir aflknúin ökutæki og 
eftirvagna þeirra

19. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 237, 
8.8.2014, bls. 1.

M, N, O

25 Höfuðpúðar, hvort sem þeir eru 
sambyggðir sætinu eða ekki

Röð breytinga nr. 04, 
leiðrétting 2 á 1. endurskoðun

Stjtíð. ESB L 215, 
14.8.2010, bls. 1.

M1

26 Útstæðir hlutar 1. viðbót við röð breytinga 
nr. 03

Stjtíð. ESB L 215, 
14.8.2010, bls. 27.

M1

28 Hljóðmerkjabúnaður og merki 3. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 323, 
6.12.2011, bls. 33.

M, N

29 Vernd ökumanns og farþega í 
stýrishúsi atvinnuökutækis

Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 304, 
20.11.2010, bls. 21.

N

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

16. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 307, 
23.11.2011, bls. 1.

M, N, O

31 Aðalljósker af samlokugerð 
fyrir aflknúin ökutæki sem gefa 
frá sér evrópskan ósamhverfan 
lágljósageisla eða háljósageisla eða 
bæði

7. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 185, 
17.7.2010, bls. 15.

M, N

34 Varnir gegn eldhættu 
(eldsneytisgeymar fyrir fljótandi 
eldsneyti)

3. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 109, 
28.4.2011, bls. 55.

M, N, O (e)
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Númer 
reglugerðar Viðfangsefni Röð breytinga sem hafa verið birtar í 

Stjórnartíðindum ESB Tilvísun í Stjtíð.

Gildissvið sem 
fellur undir 
reglugerð 
efnahags-
nefndar 

Sameinuðu 
þjóðanna fyrir 

Evrópu

37 Glóþráðarperur til nota í 
viðurkenndar ljóskerseiningar 
aflknúinna ökutækja og eftirvagna 
þeirra

42. viðbót við röð breytinga 
nr. 03

Stjtíð. ESB L 213, 
18.7.2014, bls. 36.

M, N, O

38 Þokuljósker aflknúinna ökutækja og 
eftirvagna þeirra að aftan

15. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, 
bls. 20.

M, N, O

39 Hraðamælibúnaður og uppsetning 
hans

5. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 120, 
13.5.2010, bls. 40.

M, N

43 Öryggisgler 2. viðbót við röð breytinga 
nr. 01

Stjtíð. ESB L 42, 
12.2.2014, bls. 1.

M, N, O

44 Aðhaldsbúnaður fyrir börn sem eru 
farþegar í aflknúnum ökutækjum 
(„aðhaldsbúnaður fyrir börn“)

4. leiðrétting á 2. endurskoðun 
á röð breytinga nr. 04

Stjtíð. ESB L 233, 
9.9.2011, bls. 95.

M, N

46 Búnaður til að auka sjónsvið og 
uppsetning hans

1. viðbót við röð breytinga 
nr. 04

Stjtíð. ESB L 237, 
8.8.2014, bls. 24.

M, N

48 Uppsetning ljósa- og 
ljósmerkjabúnaðar á vélknúnum 
ökutækjum

Röð breytinga nr. 05 Stjtíð. ESB L 323, 
6.12.2011, bls. 46.

M, N, O

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

17. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 307, 
23.11.2011, bls. 2.

M, N, O

55 Véltengiíhlutir fyrir samtengd 
ökutæki

1. viðbót við röð breytinga 
nr. 01

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

M, N, O (f)

58 Undirakstursvarnarbúnaður að aftan 
og uppsetning hans, undirakstursvörn 
að aftan

3. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 89, 
27.3.2013, bls. 34.

N2, N3, O3, 
O4

61 Atvinnuökutæki með tilliti til 
útstæðra hluta framan við afturþil 
stýrishúss

1. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 164, 
30.6.2010, bls. 1.

N

64 Varaeining til tímabundinna 
nota, öryggishjólbarðar/
öryggishjólbarðakerfi og 
vöktunarkerfi fyrir þrýsting í 
hjólbörðum

1. leiðrétting á röð breytinga 
nr. 02

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

M1, N1

66 Styrkur burðarvirkis yfirbyggingar á 
stórum farþegabifreiðum

Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 84, 
30.3.2011, bls. 1.

M2, M3
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Númer 
reglugerðar Viðfangsefni Röð breytinga sem hafa verið birtar í 

Stjórnartíðindum ESB Tilvísun í Stjtíð.

Gildissvið sem 
fellur undir 
reglugerð 
efnahags-
nefndar 

Sameinuðu 
þjóðanna fyrir 

Evrópu

67 Vélknúin ökutæki sem nota fljótandi 
jarðolíugas

7. viðbót við röð breytinga 
nr. 01

Stjtíð. ESB L 72, 14.3. 
2008, bls. 1.

M, N

73 Hliðarvörn á vörubifreiðum Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 122, 
8.5.2012, bls. 1.

N2, N3, O3, 
O4

77 Stöðuljósker fyrir aflknúin ökutæki 14. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, 
bls. 21.

M, N

79 Stýrisbúnaður 3. viðbót við röð breytinga nr. 
01, leiðrétting

Stjtíð. ESB L 137, 
27.5.2008, bls. 25.

M, N, O

80 Sæti í stórum farþegabifreiðum Röð breytinga nr. 03 á 
reglugerðinni

Stjtíð. ESB L 226, 
24.8.2013, bls. 20.

M2, M3

87 Ljósker fyrir dagljósabúnað fyrir 
aflknúin ökutæki

15. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, 
bls. 24.

M, N

89 Hraðatakmörkunarbúnaður 2. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, 
bls. 25.

M, N (g)

90 Hemlaborðasamstæður til 
endurnýjunar og hemlaborðar fyrir 
skálahemla fyrir aflknúin ökutæki og 
eftirvagna þeirra

Röð breytinga nr. 02 Stjtíð. ESB L 185, 
13.7.2012, bls. 24.

M, N, O

91 Hliðarljósker fyrir vélknúin ökutæki 
og eftirvagna þeirra

13. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, 
bls. 27.

M, N, O

93 Undirakstursvarnarbúnaður að 
framan og uppsetning hans, 
undirakstursvörn að framan

Upprunaleg útgáfa 
reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 185, 
17.7.2010, bls. 56.

N2, N3

94 Verndun ökumanns og farþega við 
árekstur að framan

2. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 254, 
20.9.2012, bls. 77.

M1

95 Verndun ökumanns og farþega við 
árekstur frá hlið

1. viðbót við röð breytinga nr. 
02, leiðrétting

Stjtíð. ESB L 313, 
30.11.2007, bls. 1.

M1, N1

97 Viðvörunarbúnaður ökutækja 6. viðbót við röð breytinga 
nr. 01

Stjtíð. ESB L 122, 
8.5.2012, bls. 19.

M1, N1

98 Aðalljósker vélknúinna ökutækja 
með gasúrhleðsluljósgjafa

4. viðbót við röð breytinga 
nr. 01

Stjtíð. ESB L 176, 
14.6.2014, bls. 64.

M, N
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Númer 
reglugerðar Viðfangsefni Röð breytinga sem hafa verið birtar í 

Stjórnartíðindum ESB Tilvísun í Stjtíð.

Gildissvið sem 
fellur undir 
reglugerð 
efnahags-
nefndar 

Sameinuðu 
þjóðanna fyrir 

Evrópu

99 Gasúrhleðsluljósgjafar til nota í 
viðurkenndar ljóskerseiningar með 
gasúrhleðslu fyrir aflknúin ökutæki

9. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 285, 
30.9.2014, bls. 35.

M, N

100 Rafmagnsöryggi Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 57, 
2.3.2011, bls. 54.

M, N

102 Tengibúnaður, uppsetning á 
viðurkenndri gerð tengibúnaðar

Upprunaleg útgáfa 
reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 351, 
30.12.2008, bls. 44.

N2, N3, O3, 
O4

104 Viðvörunarmerkingar með endurskini 
(þung og löng ökutæki)

7. viðbót við upprunalega 
útgáfu

Stjtíð. ESB L 75, 
14.3.2014, bls. 29.

M2, M3, N, 
O2, O3, O4

105 Ökutæki til flutninga á hættulegum 
farmi

Röð breytinga nr. 05 Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, 
bls. 30.

N, O

107 Ökutæki í flokkum M2 og M3 Röð breytinga nr. 03 Stjtíð. ESB L 255, 
29.9.2010.

M2, M3

110 Sértækir íhlutir fyrir þjappað jarðgas 9. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 120, 
7.5.2011, bls. 1.

M, N

112 Aðalljósker vélknúinna ökutækja 
með ósamhverfan lágljósageisla 
og/eða háljós og sem eru 
með glóþráðarperur og/eða 
ljósdíóðueiningar

4. viðbót við röð breytinga 
nr. 01

Stjtíð. ESB L 250, 
22.8.2014, bls. 67.

M, N

116 Varnir gegn notkun vélknúinna 
ökutækja án leyfis

3. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 45, 
16.2.2012, bls. 1.

M1, N1

117 Hjólbarðar með tilliti til 
hávaðamengunar frá hjólbörðum í 
snúningi, veggrips á blautu yfirborði 
og snúningsmótstöðu (flokkar C1, 
C2 og C3)

3. leiðrétting á röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 307, 
23.11.2011, bls. 3.

M, N, O

118 Brunaeiginleikar efna sem eru 
notuð við innréttingar á vélknúnum 
ökutækjum í tilteknum flokkum

Upprunaleg útgáfa 
reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 177, 
10.7.2010, bls. 263.

M3

119 Beygjuljós 3. viðbót við röð breytinga 
nr. 01

Stjtíð. ESB L 89, 
25.3.2014, bls. 101.

M, N

121 Staðsetning og auðkenning 
stjórntækja, gaumbúnaðar og 
merkjabúnaðar

3. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 177, 
10.7.2010, bls. 290.

M, N
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Númer 
reglugerðar Viðfangsefni Röð breytinga sem hafa verið birtar í 

Stjórnartíðindum ESB Tilvísun í Stjtíð.

Gildissvið sem 
fellur undir 
reglugerð 
efnahags-
nefndar 

Sameinuðu 
þjóðanna fyrir 

Evrópu

122 Hitakerfi ökutækja 1. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 164, 
30.6.2010, bls. 231.

M, N, O

123 Aðlögunarhæf framljósakerfi fyrir 
vélknúin ökutæki

4. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 222, 
24.8.2010, bls. 1.

M, N

125 Sjónsvið fram á við 2. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 200, 
31.7.2010, bls. 38.

M1

128 Ljósgjafar með ljósdíóðum 2. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 162, 
29.5.2014, bls. 43.

M, N, O

Athugasemdir við töflu:

Umbreytingarákvæði reglugerða efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, sem taldar eru upp í þessari töflu, gilda, nema þegar kveðið er á um aðrar 
dagsetningar í þessari reglugerð.  Einnig skal samþykkja að farið sé að forskriftum í samræmi við síðari breytingar á þeim sem taldar eru upp í þessari töflu.

Skylt er að beita dagsetningunum sem tilgreindar eru í reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, sem taldar eru upp í þessari töflu, 
að því er varðar skuldbindingar samningsaðila að „endurskoðuðum samningi frá 1958“ (ákvörðun ráðsins frá 27. nóvember 1997 með hliðsjón af aðild 
Evrópubandalagsins að samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um samþykkt samræmdra tækniforskrifta fyrir ökutæki á hjólum, búnað 
og hluti sem heimilt er að festa og/eða nota í ökutæki á hjólum og því að ganga að skilyrðum fyrir gagnkvæmri viðurkenningu viðurkenninga sem eru veittar 
á grundvelli þessara forskrifta („endurskoðaður samningur frá 1958“) (Stjtíð EB L 346, 17.12.1997, bls. 78).) í tengslum við fyrstu skráningu, að taka í 
notkun, að bjóða fram á markaði, sölu og öll önnur sambærileg ákvæði, að því er varðar 26. og 28. gr. tilskipunar 2007/46/EB, nema ef kveðið er á um aðrar 
dagsetningar í reglugerð (EB) nr. 661/2009, sem skal þá nota í staðinn.

Í sérstökum tilvikum er í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, sem talin er upp í þessari töflu, kveðið á um í umbreytingarákvæðum 
hennar um að frá og með tilteknum dagsetningum skuli samningsaðilum að „endurskoðaða samningnum frá 1958“, sem beita tilteknum röðum breytinga 
á þeirri reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, ekki skylt að samþykkja, eða að þeir geti synjað því að samþykkja, að því er varðar 
landsbundna og svæðisbundna gerðarviðurkenningu, gerð sem hefur viðurkenningu í samræmi við fyrri röð breytinga, eða kveðið á um það með orðalagi 
sem hefur sambærilegan tilgang eða skilning. Líta skal svo á að þetta séu bindandi ákvæði um að landsyfirvöld telji samræmisvottorðið ekki gilda lengur 
að því er varðar 26. gr. tilskipunar 2007/46/EB, nema í þeim tilvikum þegar aðrar dagsetningar eru tilgreindar í reglugerð (EB) nr. 661/2009, sem ætti þá að 
nota í staðinn.

(a) Reglugerðir efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 1, 8 og 20 gilda ekki um EB-gerðarviðurkenningu nýrra ökutækja.

(b) Gerð er krafa um uppsetningu rafræns stöðugleikabúnaðar í samræmi við 1. og 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009. Af þeim sökum er 
skylt að beita 21. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13 að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu á nýjum 
gerðum ökutækja og að ný ökutæki séu skráð, seld eða tekin í notkun. Hins vegar gilda þær dagsetningar sem getið er um í 1., 4. og 5. mgr. 13. gr. og 
V. viðauka þessarar reglugerðar fyrir gildistöku að því er varðar rafrænan stöðugleikabúnað frekar en þær dagsetningar sem tilgreindar eru í reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

(c) Gerð er krafa um uppsetningu rafræns stöðugleikabúnaðar í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009. Af þeim sökum er skylt að 
beita A-hluta 9. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13-H að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu á nýjum 
gerðum ökutækja og að ný ökutæki séu skráð, seld eða tekin í notkun. Hins vegar gilda þær dagsetningar sem getið er um í 1. og 5. mgr. 13. gr. þessarar 
reglugerðar fyrir gildistöku að því er varðar rafrænan stöðugleikabúnað frekar en þær dagsetningar sem tilgreindar eru í reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

(d) Ekki er krafist öryggisbeltisáminningar í ökumannssæti sem búið er S-belti eða H-belti.

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

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

(g) Aðeins er um að ræða hraðatakmörkunarbúnað og skyldubundna uppsetningu á hraðatakmörkunarbúnaði í ökutækjum í flokkum M2, M3, N2 og N3.

____________
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Viðbætir

Gildistími og rýmkun viðurkenninga sem veittar eru samkvæmt tilskipunum sem eru felldar niður með þessari 
reglugerð

Í samræmi við 14. mgr. 13. gr. þessarar reglugerðar má nota EB-gerðarviðurkenningarvottorð ökutækja, íhluta og aðskilinna tæknieininga, 
sem eru gefin út í samræmi við tilskipanirnar sem taldar eru upp hér á eftir, til að sýna fram á samræmi við viðeigandi reglugerðir 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

Númer 
reglugerðar Viðfangsefni Samsvarandi tilskipun Tilvísun í Stjtíð. Gildissvið

10 Rafsegulsviðssamhæfi Tilskipun 72/245/EBE Stjtíð. EB L 152, 
6.7.1972, bls. 15.

M, N, O, 
íhlutur, 
aðskilin 
tæknieining 
(a)

11 Læsingar dyra og hurðafestingar Tilskipun 70/387/EBE Stjtíð. EB L 176, 
10.8.1970, bls. 5.

M1, M1 (b)  

12 Vernd ökumannsins gegn 
stýrisbúnaðinum við högg

Tilskipun 74/297/EBE Stjtíð. EB L 165, 
20.6.1974, bls. 16.

M1, N1, (a)

14 Öryggisbeltafestingar, Isofix-
festibúnaður og festingar fyrir efri 
Isofix-reim

Tilskipun 76/115/EBE Stjtíð. EB L 24, 
30.1.1976, bls. 6.

M (c)

18 Varnir gegn notkun vélknúinna 
ökutækja án leyfis

Tilskipun 74/61/EBE Stjtíð. EB L 38, 
11.2.1974, bls. 22.

M2, M3, N2, 
N3, íhlutur, 
aðskilin 
tæknieining

21 Innréttingar Tilskipun 74/60/EBE Stjtíð. EB L 38, 
11.2.1974, bls. 2.

M1

26 Útstæðir hlutar Tilskipun 74/483/EBE Stjtíð. EB L 266, 
2.10.1974, bls. 4.

M1, aðskilin 
tæknieining 
(d)

28 Hljóðmerkjabúnaður og merki Tilskipun 70/388/EBE Stjtíð. EB L 176, 
10.8.1970, bls. 12.

M, N, 
íhlutur

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

Tilskipun 92/23/EBE Stjtíð. EB L 129, 
14.5.1992, bls. 95.

íhlutur (e)

34 Varnir gegn eldhættu (eldsneytis-
geymar fyrir fljótandi eldsneyti)

Tilskipun 70/221/EBE Stjtíð. EB L 76, 6.4.1970, 
bls. 23.

M, N, O (f)

39 Hraðamælibúnaður og uppsetning 
hans

Tilskipun 75/443/EBE Stjtíð. EB L 196, 
26.7.1975, bls. 1.

M, N (g)

43 Öryggisgler Tilskipun 92/22/EBE Stjtíð. EB L 129, 
14.5.1992, bls. 11.

M, N, O, 
íhlutur

46 Búnaður til að auka sjónsvið og 
uppsetning hans

Tilskipun 2003/97/EB Stjtíð. ESB L 25, 
29.1.2004, bls. 1.

M, N, 
íhlutur

48 Uppsetning ljósa- og 
ljósmerkjabúnaðar á vélknúnum 
ökutækjum

Tilskipun 76/756/EBE Stjtíð. EB L 262, 
27.9.1976, bls. 1.

M, N, O
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Númer 
reglugerðar Viðfangsefni Samsvarandi tilskipun Tilvísun í Stjtíð. Gildissvið

55 Véltengiíhlutir fyrir samtengd 
ökutæki

Tilskipun 94/20/EB Stjtíð. EB L 195, 
29.7.1994, bls. 1.

M, N, O, 
íhlutur

58 Undirakstursvarnarbúnaður að aftan 
og uppsetning hans, undirakstursvörn 
að aftan

Tilskipun 70/221/EBE Stjtíð. EB L 76, 6.4.1970, 
bls. 23.

M, N, O, 
aðskilin 
tæknieining

61 Atvinnuökutæki með tilliti til 
útstæðra hluta framan við afturþil 
stýrishúss

Tilskipun 92/114/EBE Stjtíð. EB L 409, 
31.12.1992, bls. 17.

N

73 Hliðarvörn á vörubifreiðum Tilskipun 89/297/EBE Stjtíð. EB L 124, 
5.5.1989, bls. 1.

N2, N3, O3, 
O4

79 Stýrisbúnaður Tilskipun 70/311/EBE Stjtíð. EB L 133, 
18.6.1970, bls. 10.

M, N, O (h)

89 Hraðatakmörkunarbúnaður Tilskipun 92/24/EBE Stjtíð. EB L 129, 
14.5.1992, bls. 154.

M2, M3, N2, 
N3, aðskilin 
tæknieining

90 Hemlaborðasamstæður til 
endurnýjunar og hemlaborðar fyrir 
skálahemla fyrir aflknúin ökutæki og 
eftirvagna þeirra

Tilskipun 71/320/EBE Stjtíð. EB L 202, 
6.9.1971, bls. 37.

Aðskilin 
tæknieining 
(i)

93 Undirakstursvarnarbúnaður að 
framan og uppsetning hans, 
undirakstursvörn að framan

Tilskipun 2000/40/EB Stjtíð. EB L 203, 
10.8.2000, bls. 9.

N2, N3, 
aðskilin 
tæknieining

97 Viðvörunarbúnaður ökutækja Tilskipun 74/61/EBE Stjtíð. EB L 38, 
11.2.1974, bls. 22.

M1, N1, 
íhlutur, 
aðskilin 
tæknieining

116 Varnir gegn notkun vélknúinna 
ökutækja án leyfis

Tilskipun 74/61/EBE Stjtíð. EB L 38, 
11.2.1974, bls. 22.

M1, N1, 
íhlutur, 
aðskilin 
tæknieining

118 Brunaeiginleikar efna sem eru 
notuð við innréttingar á vélknúnum 
ökutækjum í tilteknum flokkum

Tilskipun 95/28/EB Stjtíð. EB L 281, 
23.11.1995, bls. 1.

M3, íhlutur

122 Hitakerfi ökutækja Tilskipun 2001/56/EB Stjtíð. EB L 292, 
9.11.2001, bls. 21.

M, N, O, 
íhlutur

125 Sjónsvið fram á við Tilskipun 77/649/EBE Stjtíð. EB L 267, 
19.10.1977, bls. 1.

M1

Athugasemdir við töflu:

(a) Á ekki við um gerðir ökutækja sem eru knúin rafmagni.

(b) Á ekki við um gerðir ökutækja ef um er að ræða breytingar á hönnun og/eða uppsetningu bakdyra og/eða rennihurða.

c) Á aðeins við um fullbúin ökutæki til sérstakra nota í flokki M1, að undanskildum húsbílum, með leyfilegan hámarksmassa sem er meiri en 2,5 tonn, ásamt 
ökutækjum í flokkum M2 og M3.
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d) Á ekki við um loftnet til útvarpsmóttöku eða -sendinga, sem litið er á sem aðskildar tæknieiningar.

e) Á aðeins við um hjólbarða í flokki C1, sem eru framleiddir 1. nóvember 2014 eða síðar, sem á að selja eða taka í notkun eftir 1. nóvember 2014 og sem 
eru auðkenndir með bókstafskóðanum „Z“ á stærðarmerkingu hjólbarðans.

f) Tekur ekki til II. hluta reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 34.

g) Sjá 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 130/2012 (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 130/2012 frá 15. febrúar 2012 um gerðarviðurkenningarkröfur 
að því er varðar aðgang að og stýrihæfni vélknúinna ökutækja og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um 
gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík 
ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð. ESB L 43, 16.2.2012, bls. 6)).

h) Á ekki við um gerðir ökutækja sem eru búin stýrisbúnaði með flóknum rafeindastjórnkerfum.

i) Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2015/166 og á ekki við um hemladiska og -skálar.

____________
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IV. VIÐAUKI

Breytingar á 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 fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:

„Heildarskrá yfir upplýsingar fyrir EB-gerðarviðurkenningu ökutækja, íhluta eða aðskilinna tæknieininga (a)“.

b) í stað liðar 0.3 komi eftirfarandi:

„0.3. Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1) (b):“,

c) eftirfarandi komi í stað 1. liðar og liðar 1.1:

„1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki/íhlut/aðskilinni tæknieiningu (1):“.

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

a) í stað liðar 6A komi eftirfarandi:

„6A Aðgangur að og 
stýrihæfni ökutækja 
(þrep, fótpallar og 
handföng)

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 130/2012

X X X X“

b) í stað liðar 17A komi eftirfarandi:

„17A Aðgangur að og 
stýrihæfni ökutækja 
(bakkgír)

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 130/2012

X X X X X X“

c) liður 71 bætist við:

„71 Styrkleiki stýrishúss Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 29

X X X“

d) eftirfarandi komi í stað 15. skýringar:

„(15)  Skyldubundið er að uppfylla reglugerð (EB) nr. 661/2009, þó er ekki veitt gerðarviðurkenning samkvæmt þessum eina lið 
þar sem liðurinn tekur til samsetninga á stökum liðum 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 
14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 
27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 
48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A og 64 til 71.“,

e) eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. viðbæti við I. hluta IV. viðauka:

i. í töflu 1 komi eftirfarandi í stað liðar 13A:

„13A Varnir gegn notkun 
vélknúinna ökutækja án 
leyfis

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 116

A

Beita má ákvæðunum í lið 8.3.1.1.1 í 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 116 í stað liðar 
8.3.1.1.2 þeirrar reglugerðar óháð gerð 
aflrásar.“
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ii. í töflu 1 komi eftirfarandi í stað liðar 63:

„63 Almennt öryggi Reglugerð (EB) nr. 661/2009 Sjá neðanmálsgrein (15) við 
töfluna í I. hluta IV. viðauka 
með stjórnvaldsfyrirmælum fyrir 
EB-gerðarviðurkenningu ökutækja 
sem framleidd eru í ótakmörkuðum 
framleiðsluröðum.“

iii. í töflu 2 komi eftirfarandi í stað liðar 13A:

„13A Varnir gegn notkun 
vélknúinna ökutækja án 
leyfis

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 116

A

Beita má ákvæðunum í lið 8.3.1.1.1 í 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 116 í stað liðar 
8.3.1.1.2 þeirrar reglugerðar óháð gerð 
aflrásar.“

iv. í töflu 2 komi eftirfarandi í stað liðar 63:

„63 Almennt öryggi Reglugerð (EB) nr. 661/2009 Sjá neðanmálsgrein (15) við 
töfluna í I. hluta IV. viðauka 
með stjórnvaldsfyrirmælum fyrir 
EB-gerðarviðurkenningu ökutækja 
sem framleidd eru í ótakmörkuðum 
framleiðsluröðum.“

v. í töflu 2 bætist liður 71 við:

„71 Styrkleiki stýrishúss Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 29

C“

3) Ákvæðum VII. viðauka er breytt sem hér segir:

a) eftirfarandi málsgrein bætist við í 2. hluta:

 „Ef um er að ræða EB-gerðarviðurkenningu fyrir kerfi, íhluti eða aðskildar  tæknieiningar sem falla undir framkvæmdarráðstafanir 
reglugerðar (EB) nr. 661/2009 skal tilvísunin í grunnreglugerðina vera númer reglugerðarinnar (þ.e. framkvæmdargerðarinnar), 
sem samþykkt er samkvæmt a- til e-lið 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009.“

b) ákvæðum 3. hluta er breytt sem hér segir:

i. í stað fyrstu málsgreinar komi eftirfarandi:

 „Númer síðustu breytingatilskipunar eða breytingareglugerðar, þ.m.t. framkvæmdargerðir sem gilda um gerðarviðurkenningu 
í samræmi við eftirfarandi undirliði. Ef slík breytingartilskipun eða breytingareglugerð er ekki fyrir hendi þá er hins vegar 
númerið sem um getur í 2. hluta endurtekið í 3. hluta.“

ii. eftirfarandi undirliður bætist aftan við þriðja undirlið:

„— átt er við síðustu reglugerð, sem hefur að geyma breytingar á framkvæmdarráðstöfunum reglugerðar (EB) nr. 661/2009, 
sem kerfi, íhlutur eða tæknieining uppfyllir,“

c) eftirfarandi liðir bætast við lið 4.1:

„c) samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1008/2010 (2) (framrúðuþurrku- og sprautubúnaður) 

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

d) samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 19/2011 (3) eins og henni var breytt með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 249/2012 (4) (lögboðin áletrun)
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e2*19/2011*249/2012*0003*00“

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1008/2010 frá 9. nóvember 2010 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar framrúðuþurrku 
og -sprautubúnað tiltekinna vélknúinna ökutækja og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviður-
kenningarkröfuraðþvíervarðarvélknúinökutækiogeftirvagnaþeirraogkerfi,íhlutiogaðskildartæknieiningarsemætlaðareruíslíkökutæki,
meðtillititilalmennsöryggis(Stjtíð.ESBL292,10.11.2010,bls.2.)

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 19/2011 frá 11. janúar 2011 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar lögboðna merkiplötu 
framleiðanda og verksmiðjunúmer ökutækis á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB)nr.661/2009umgerðarviðurkenningarkröfuraðþvíervarðarvélknúinökutækiogeftirvagnaþeirraogkerfi, íhlutiogaðskildar
tæknieiningarsemætlaðareruíslíkökutæki,meðtillititilalmennsöryggis(Stjtíð.ESBL8,12.1.2011,bls.1).

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 249/2012 frá 21. mars 2012 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 19/2011 að því er varðar
gerðarviðurkenningarkröfurfyrirlögboðnamerkiplötuframleiðandaávélknúnumökutækjumogeftirvögnumþeirra(Stjtíð.ESBL82,22.3.2012,
bls.1).

d) í stað liðar 5 komi eftirfarandi:

 „5. Ákvæði VII. viðauka gilda ekki um gerðarviðurkenningar sem veittar eru í samræmi við reglugerðir efnahagsnefndar
SameinuðuþjóðannafyrirEvrópu,semskráðareruíIV.viðauka,þarsemkveðiðeráumviðeigandinúmerakerfiíviðkomandi
reglugerðumefnahagsnefndarSameinuðuþjóðannafyrirEvrópu.ÞógildirVII.viðaukiumgerðarviðurkenningarsemveittar
erusamkvæmtreglugerð(EB)nr.661/2009ogbyggðareruáreglugerðumefnahagsnefndarSameinuðuþjóðannafyrirEvrópu
(t.d.innleiðingnýrrartækni,EB-gerðarviðurkenningíhlutaogaðskilinnatæknieininga,sýndarprófunogsjálfsprófun).Íslíkum
tilvikumskalnotaeftirfarandinúmerakerfi:

 1.hluti:einsoghéraðframan.

 2.hluti:„661/2009“(þ.e.reglugerðinumalmenntöryggi)

 3.hluti:FyrstihlutinnernúmerreglugerðarefnahagsnefndarSameinuðuþjóðannafyrirEvrópu,síðankemur„R-“,annarhlutinn
erröðbreytingaeða„00“efumupprunalegaröðeraðræða,síðankemur„-“ogþriðjihlutinnerviðbótin(meðnúllumáundan
efviðá),eða„00“efekkierumneinaviðbótviðviðkomandiröðaðræða.

 4.hluti:einsoghéraðframan.

 5.hluti:einsoghéraðframan.

Dæmi:

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00

 (veitt afÞýskalandi samkvæmt reglugerðefnahagsnefndarSameinuðuþjóðanna fyrirEvrópunr.13-H, röðbreytinganr.10, 
5.viðbót,fyrstaútgefnasamþykki,engarrýmkanir)

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05

 (veitt afKróatíu, samkvæmt reglugerðefnahagsnefndarSameinuðuþjóðanna fyrirEvrópunr.28,upprunaleg röðbreytinga, 
3.viðbót,123.útgefnasamþykki,5.rýmkun)“

e) eftirfarandi liður 4 bætist við viðbætinn:

„4.ÞessiviðbætirgildirekkiumgerðarviðurkenningarsemveittareruísamræmiviðreglugerðirefnahagsnefndarSameinuðu
þjóðannafyrirEvrópu,semskráðareruíIV.viðauka,þarsemkveðiðeráumviðeigandifyrirkomulagviðurkenningarmerkja
í viðkomandi reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu. Þessi viðbætir gildir þó um EB-
gerðarviðurkenningar íhluta og aðskilinna tæknieininga sem veittar eru samkvæmt reglugerð (EB) nr. 661/2009 og eru
byggðaráreglugerðumefnahagsnefndarSameinuðuþjóðannafyrirEvrópu(þ.e.íhlutireðaaðskildartæknieiningarsemfela
ísérnýjatækni).Íslíkumtilvikumgildireftirfarandifyrirkomulagummerkingar:

 Auðkennandi gerðarviðurkenningarmerki skal vera eins og mælt er fyrir um í viðeigandi reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðuþjóðanna fyrirEvrópuogeinsoghún séveittmeðhefðbundinnigerðarviðurkenningu samkvæmt reglugerð
efnahagsnefndarSameinuðuþjóðannafyrirEvrópuenþóskaltakatillittileftirfarandi:

 Þegarmælterfyrirumaðhringurséutanumbókstafinn„E“skalþaðekkiverahringurheldurrétthyrningur.Hæðin(a)skal
a.m.k.samsvaraþvíþvermálisemmælterfyrirumogbreiddinskalverameirienþaðgildi(þ.e.>a).Ístaðinnfyrirhástafinn
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„E“ skal nota lágstafinn ,,e“ en á eftir honum komi auðkennisnúmer aðildarríkisins sem veitti EB-gerðarviðurkenningu 
íhlutarins eða aðskildu tæknieiningarinnar.

 Dæmi:

 

 (veitt af Þýskalandi, byggt á reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 28, upprunaleg röð, fyrsta 
útgefna samþykki, hljóðmerkjabúnaður í undirflokki II sem felur í sér nýja tækni)“

4) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XI. viðauka:

a) í 3. viðbæti komi eftirfarandi í stað liðar 1A:

„1A Hljóðstig Reglugerð (ESB) nr. 540/2014 G + W9“

b) í 5. viðbæti komi eftirfarandi í stað liðar 1A:

„1A Hljóðstig Reglugerð (ESB) nr. 540/2014 T + Z1“

c) í 6. viðbæti, merking athugasemda, bætist eftirfarandi athugasemd við á eftir W8:

 „W9 Breyting á lengd útblásturskerfisins er heimil án þess að endurprófun sé nauðsynleg, að því tilskildu að bakþrýstingur 
útblásturs sé áfram svipaður.“

5) Í stað 2. liðar í XV. viðauka komi eftirfarandi:

„2. Skrá yfir stjórnvaldsfyrirmæli og takmarkanir

Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

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

4A Flötur fyrir uppsetningu og festingu á skráningarmerki 
að aftan

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1003/2010

7 Hljóðmerki Tilskipun 70/388/EBE

7A Hljóðmerkjabúnaður og merki
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 28

10 Rafsegultruflanir (rafsegulsviðssamhæfi) Tilskipun 72/245/EBE

10A Rafsegulsviðssamhæfi
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 10

18 Lögboðnar merkiplötur Tilskipun 76/114/EBE

18A Lögboðin merkiplata framleiðanda og verksmiðjunúmer 
ökutækis

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 19/2011

20 Uppsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðar Tilskipun 76/756/EBE
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Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

20A Uppsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á ökutækjum
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 48

27 Dráttarkrókar Tilskipun 77/389/EBE

27A Dráttarbúnaður
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1005/2010

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

33A Staðsetning og auðkenning stjórntækja, gaumbúnaðar og 
merkjabúnaðar

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 121

34 Afísing/móðuhreinsun Tilskipun 78/317/EBE

34A Afísingar- og móðuhreinsunarkerfi framrúðu
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 672/2010

35 Sprautur/þurrkur Tilskipun 78/318/EBE

35A Framrúðuþurrku og -sprautubúnaður
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1008/2010

36 Hitakerfi

Tilskipun 2001/56/EB

Að undanskildum ákvæðunum í VII. viðauka að því er 
varðar brennsluhitara sem brenna fljótandi jarðolíugasi 
og hitunarkerfi sem brenna fljótandi jarðolíugasi.

36A Hitakerfi

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 122

Að undanskildum ákvæðunum í 8. viðauka að því er 
varðar brennsluhitara sem brenna fljótandi jarðolíugasi 
og hitunarkerfi sem brenna fljótandi jarðolíugasi.

37 Hjólhlífar Tilskipun 78/549/EBE

37A Hjólhlífar
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1009/2010

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

44A Massar og mál
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1230/2012

45 Rúður úr öryggisgleri
Tilskipun 92/22/EBE

Takmarkast við ákvæði í III. viðauka

45A Öryggisgler og ísetning þess í ökutæki

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 43

Takmarkast við ákvæði í 21. viðauka

46 Hjólbarðar Tilskipun 92/23/EBE
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Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

46A Áfesting hjólbarða
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 458/2011

48 Massar og mál (önnur ökutæki en þau sem um getur í 
lið 44) Tilskipun 97/27/EB

48A Massar og mál
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1230/2012

49 Útstæðir hlutar á stýrishúsum Tilskipun 92/114/EBE

49A Atvinnuökutæki með tilliti til útstæðra hluta framan við 
afturþil stýrishúss

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 61

50 Tengingar
Tilskipun 94/20/EB

Takmarkast við ákvæði í V. viðauka (til og með 8. lið) og 
VII. viðauka.

50A Véltengiíhlutir fyrir samtengd ökutæki

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 55

Takmarkast við ákvæði í 5. viðauka (til og með 8. mgr.) 
og 7. viðauka.

61 Loftræstikerfi Tilskipun 2006/40/EB“

6) Ákvæðum XVI. viðauka er breytt sem hér segir:

a) í stað liðar 1 komi eftirfarandi:

„1. Skrá yfir stjórnvaldsfyrirmæli

Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

3 Eldsneytisgeymar/undirakstursvörn að aftan Tilskipun 70/221/EBE

3B Undirakstursvarnarbúnaður að aftan og uppsetning 
hans, undirakstursvörn að aftan

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 58

6 Læsingar dyra og lamir Tilskipun 70/387/EBE

6A Aðgangur að og stýrihæfni ökutækja
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 130/2012

6B Læsingar dyra og hurðafestingar
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 11

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

8A Búnaður til að auka sjónsvið og uppsetning hans
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 46
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Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

12 Innréttingar Tilskipun 74/60/EBE

12A Innréttingar
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 21

16 Útstæðir hlutar Tilskipun 74/483/EBE

16A Útstæðir hlutar
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 26

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

20A Uppsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á ökutækjum
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 48

27 Dráttarkrókar Tilskipun 77/389/EBE

27A Dráttarbúnaður
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1005/2010

32 Sjónsvið fram á við Tilskipun 77/649/EBE

32A Sjónsvið fram á við
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 125

35 Sprautur/þurrkur Tilskipun 78/318/EBE

35A Framrúðuþurrku og -sprautubúnaður
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1008/2010

37 Hjólhlífar Tilskipun 78/549/EBE

37A Hjólhlífar
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1009/2010

42 Hliðarvörn Tilskipun 89/297/EBE

42A Hliðarvörn á vörubifreiðum
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 73

48A Massar og mál
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1230/2012

49 Útstæðir hlutar á stýrishúsum Tilskipun 92/114/EBE

49A Atvinnuökutæki með tilliti til útstæðra hluta framan 
við afturþil stýrishúss

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 61

50 Tengingar Tilskipun 94/20/EB
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Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

50A Véltengiíhlutir fyrir samtengd ökutæki
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 55

50B Tengibúnaður, uppsetning á viðurkenndri gerð 
tengibúnaðar

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 102

52 Hópbifreiðar Tilskipun 2001/85/EB

52A Ökutæki í flokkum M2 og M3 
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 107

52B Styrkur burðarvirkis yfirbyggingar á stórum 
farþegabifreiðum

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 66

57 Undirakstursvörn að framan Tilskipun 2000/40/EB

57A Undirakstursvarnarbúnaður að framan og uppsetning 
hans, undirakstursvörn að framan

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 93“

b) í stað 2. viðbætis komi eftirfarandi:

„2. viðbætir

Sérstök skilyrði varðandi sýndarprófunaraðferðir

1. Skrá yfir stjórnvaldsfyrirmæli

Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Viðauki og liðir Sérstök skilyrði

3 Tilskipun 70/221/EBE Liðir 5.2 og 5.4.5 í II. viðauka Stærð undiraksturvarnar að aftan og 
mótstaða gegn kröftum.

3B

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 58

Liðir 2.3, 7.3 og 25.6 Stærðir og mótstaða gegn kröftum.

6 Tilskipun 70/387/EBE Liður 4.3 í II. viðauka
Jafngildar aðferðir við 
togþolsprófanir og mótstöðu 
læsinga gegn hröðun. 

6A
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 130/2012
1. og 2. hluti í II. viðauka Stærð þrepa, fótpalla og handfanga.

6B

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 11

3. viðauki

Liður 2.1 í 4. viðauka

5. viðauki

Togþolsprófanir og mótstaða 
læsinga gegn hröðun.

8 Tilskipun 2003/97/EB
III. viðauki

Öll ákvæði í liðum 3., 4. og 5.
Sjónsvið baksýnisspegla sem mælt 
er fyrir um.
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Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Viðauki og liðir Sérstök skilyrði

8A

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 46

Liður 15.2.4 Sjónsvið baksýnisspegla sem mælt 
er fyrir um.

12 Tilskipun 74/60/EBE
a) Öll ákvæði í 5. lið I. viðauka 

(Forskriftir)

b) II. viðauki

a) Mæling allra krappageisla og 
allra útstæðra hluta nema að 
því er varðar þær kröfur þar 
sem neyta þarf afls til þess 
að athuga hvort farið sé að 
ákvæðum.

b) Ákvörðun höggsvæðis höfuðs.

12A

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 21

a) Liðir 5 til 5.7

b) Liður 2.3

a) Mæling allra krappageisla og 
allra útstæðra hluta nema að 
því er varðar þær kröfur þar 
sem neyta þarf afls til þess 
að athuga hvort farið sé að 
ákvæðum.

b) Ákvörðun höggsvæðis höfuðs.

16 Tilskipun 74/483/EBE
Öll ákvæði í 5. lið (Almennar 
forskriftir) og 6. lið (Sérstakar 
forskriftir) í I. viðauka.

Mæling allra krappageisla og allra 
útstæðra hluta nema að því er 
varðar þær kröfur þar sem neyta 
þarf afls til þess að athuga hvort 
farið sé að ákvæðum

16A

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 26

Liður 5.2.4

Mæling allra krappageisla og allra 
útstæðra hluta nema að því er 
varðar þær kröfur þar sem neyta 
þarf afls til þess að athuga hvort 
farið sé að ákvæðum

20 Tilskipun 76/756/EBE

Liður 6 (Einstakar forskriftir) 
reglugerðar efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 48

Ákvæði 4., 5. og 6. viðauka 
við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 48

Prófunaraksturinn, sem kveðið 
er á um í lið 6.22.9.2.2, skal 
framkvæmdur á raunverulegu 
ökutæki.

20A

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 48

Liður 6, 4., 5. og 6. viðauki

Prófunaraksturinn, sem kveðið 
er á um í lið 6.22.9.2.2, skal 
framkvæmdur á raunverulegu 
ökutæki.

27 Tilskipun 77/389/EBE Liður 2 í II. viðauka Tog- og þrýstistöðukraftur.

27A
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1005/2010
Liður 1.2 í II. viðauka Tog- og þrýstistöðukraftur.

32 Tilskipun 77/649/EBE 5. liður (Forskriftir) í I. viðauka Hindranir og sjónsvið.
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Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Viðauki og liðir Sérstök skilyrði

32A

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 125

Liður 5 Hindranir og sjónsvið.

35 Tilskipun 78/318/EBE Liður 5.1.2 í I. viðauka Aðeins ákvörðun svæðisins sem 
rúðuþurrkur hreinsa.

35A
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1008/2010
Liður 1.1.2 og 1.1.3 í III. viðauka Aðeins ákvörðun svæðisins sem 

rúðuþurrkur hreinsa.

37 Tilskipun 78/549/EBE 2. liður (Sérkröfur) í I. viðauka

37A
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1009/2010
Liður 2 í II. viðauka Sannprófun á kröfum um 

stærðarmál.

42 Tilskipun 89/297/EBE Liður 2.8 í viðauka Mælingar á mótstöðu við láréttum 
krafti og sveigju.

42A

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 73

Liður 12.10 Mælingar á mótstöðu við láréttum 
krafti og sveigju.

48A
Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð (ESB) nr. 1230/2012

a) 7. og 8. liður í B-hluta I. 
viðauka

b) 6. og 7. liður í C-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.

b) Mæling á 
hámarksútsláttarradíus 
afturhorns.

49 Tilskipun 92/114/EBE 4. liður (Sérkröfur) í I. viðauka

Mæling allra krappageisla og allra 
útstæðra hluta nema að því er 
varðar þær kröfur þar sem neyta 
þarf afls til þess að athuga hvort 
farið sé að ákvæðum

49A

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 61

5. og 6. liður

Mæling allra krappageisla og allra 
útstæðra hluta nema að því er 
varðar þær kröfur þar sem neyta 
þarf afls til þess að athuga hvort 
farið sé að ákvæðum

50 Tilskipun 94/20/EB

a) V. viðauki „Kröfur fyrir 
véltengibúnað“

b) Liður 1.1. í VI. viðauka

c) Liður 4 í VI. viðauka (Prófun 
véltengibúnaðar)

a) Öll ákvæði í 1. til 8. lið eiga 
við.

b) Sýndarprófanir mega koma í 
stað styrktarprófana véltengja 
af einfaldri hönnun.

c) Liður 4.5.1. (Styrkleikaprófun), 
4.5.2. (Sveigjutregða) og 4.5.3. 
(Beygjukraftvægistregða) 
eingöngu.
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Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Viðauki og liðir Sérstök skilyrði

50A

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 55

a) 5. viðauki „Kröfur fyrir 
véltengibúnað“

b) 6. viðauki, liður 1.1

c) 6. viðauki, liður 3

a) Öll ákvæði í 1. til 8. lið eiga 
við.

b) Sýndarprófanir mega koma í 
stað styrktarprófana véltengja 
af einfaldri hönnun.

c) Liður 3.6.1. (Styrkleikaprófun), 
3.6.2. (Sveigjutregða) og 3.6.3. 
(Beygjukraftvægistregða) 
eingöngu.

52 Tilskipun 2001/85/EB
a) I. viðauki

b) IV. viðauki Styrkur 
burðarvirkis yfirbyggingar

a) Liður 7.4.5 Stöðugleikaprófun 
samkvæmt skilyrðum sem 
tilgreind eru í viðbætinum við 
I. viðauka.

b) 4. viðbætir — Sannprófun 
styrks burðarvirkis 
yfirbyggingar með útreikningi.

52A

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 107

3. viðauki Liður 7.4.5 (útreikningsaðferð).

52B

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 66

9. viðauki
Tölvuhermun veltiprófs á 
fullbúnu ökutæki sem jafngild 
viðurkenningaraðferð.

57 Tilskipun 2000/40/EB
Liður 3 í 5. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 93

Mælingar á mótstöðu við láréttum 
krafti og sveigju.

57A

Reglugerð (EB) nr. 661/2009

Reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 93

5. viðauki, liður 3 Mælingar á mótstöðu við láréttum 
krafti og sveigju.“
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V. VIÐAUKI

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 1003/2010

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1003/2010 er breytt sem hér segir:

1) í stað liðar 1.2.1.2.1 komi eftirfarandi:

 „1.2.1.2.1. Merkið skal vera hornrétt (± 5°) á lengdarmiðjuplan ökutækisins.“

2) Eftirfarandi komi í stað liðar 1.2.1.5.1 og 1.2.1.5.2:

„1.2.1.5.1. Ef hæð efri brúnar merkisins frá jörðu er ekki meiri en 1,20 m skal merkið vera sýnilegt innan alls flatarins sem afmarkast 
af eftirfarandi fjórum plönum:

— tveimur lóðréttum plönum sem snerta hvort sína hliðarbrún merkisins og mynda horn sem mælist 30° út á við, til 
vinstri og til hægri, miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins og gengur í gegnum miðju plötunnar, 

— plani sem snertir efri brún merkisins og myndar horn sem mælist 15° upp á við miðað við lárétt plan,

— lárétta planinu í gegnum neðri brún merkisins.

1.2.1.5.2. Ef hæð efri brúnar merkisins frá jörðu er meiri en 1,20 m skal merkið vera sýnilegt innan alls rýmisins sem afmarkast af 
eftirfarandi fjórum plönum:

— tveimur lóðréttum plönum sem snerta hvort sína hliðarbrún merkisins og mynda horn sem mælist 30° út á við, til 
vinstri og til hægri, miðað við lengdarmiðjuplan ökutækisins og gengur í gegnum miðju plötunnar,

— plani sem snertir efri brún merkisins og myndar horn sem mælist 15° upp á við miðað við lárétt plan,

— plani sem snertir neðri brún merkisins og myndar horn sem mælist 15° niður á við miðað við lárétt plan.“

3) Í stað liðar 1.2.3 komi eftirfarandi:

„1.2.3. Þegar framleiðandi ökutækis lýsir því yfir að ökutæki sé útbúið til að draga hleðslu (liður 2.11.5 í I. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB) og þess vegna getur flöturinn fyrir skráningarmerki að aftan verið hulinn (að hluta) innan plananna sem afmarka 
rúmfræðilegan sýnileika vegna uppsetningar véltengibúnaðar, sem er heimilaður eða sem er mælt með, skal skrá það í 
prófunarskýrsluna og greina frá því á EB-gerðarviðurkenningarvottorðinu. Enn fremur skal ekki veita gerðarviðurkenningu 
ökutækis nema að ráðstafanir hafi verið gerðar til að tryggja að mögulegt sé að losa eða færa slíkan véltengibúnað, ef hann 
hefur verið settur upp og er ekki í notkun, án þess að nota til þess verkfæri, þ.m.t. lykla.“

____________
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VI. VIÐAUKI

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 109/2011

Reglugerð (ESB) nr. 109/2011 er breytt sem hér segir:

1) í I. hluta I. viðauka falli neðanmálsgrein (*) brott,

2) í stað liðar 0.1 í IV. viðauka komi eftirfarandi:

„0.1. Ökutæki í flokki N og O, að undanskildum torfærutækjum, eins og þau eru skilgreind í II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, 
skulu smíðuð með og/eða vera með áfestum hjól- og aurhlífabúnaði þannig að þau uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í 
þessum viðauka. Ef um er að ræða ökutæki sem aðeins eru undirvagn með stýrishúsi er einungis heimilt að beita þessum kröfum 
að því er varðar hjólin sem stýrishúsið nær yfir.

Að vali framleiðanda er heimilt að beita kröfunum í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1009/2010 (1) um ökutæki í 
flokki M1 að því er varðar ökutæki í flokkum N1, N2, með leyfilegan hámarksmassa með hleðslu sem er ekki meiri en 7,5 tonn, 
O1 og O2 í stað krafna þessa viðauka. Í slíkum tilvikum skal upplýsingaskjalið innihalda öll einstök atriði varðandi hjólhlífar, 
sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 3. gr. þeirrar reglugerðar.

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1009/2010 frá 9. nóvember 2010 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar hjólhlífar 
tiltekinna vélknúinna ökutækja og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að 
því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns 
öryggis (Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2010, bls. 21).“

____________

VII. VIÐAUKI

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 458/2011

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 458/2011 er breytt sem hér segir:

í stað liðar 3.2 í viðbót við 2. hluta komi eftirfarandi:

„3.2. Ökutækjaflokkur N1: já/nei (1), gerð 1/2/3/4/5 (1)“.

____________




