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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)  Í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 661/2009 er skrá yfir þær reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu sem fylgja með í viðauka við „endurskoðaða samninginn frá 1958“(3) og skylt er að beita. Uppfæra ætti þá 
skrá til að endurspegla beitingu nýrra krafna í viðkomandi reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu, á vettvangi ESB.

2)  Í samræmi við 14. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 661/2009 er í viðbætinum við IV. viðauka hennar skrá yfir 
niðurfelldar tilskipanir, en gerðarviðurkenningar, sem voru veittar samkvæmt þeim fyrir 1. nóvember 2012, ættu að 
halda gildi sínu nema nýjar kröfur komi til framkvæmdar. Eftir því sem nýjar kröfur koma til framkvæmda á vettvangi 
ESB með uppfærslu á IV. viðauka er einnig nauðsynlegt að uppfæra viðbætinn við IV. viðauka við reglugerðina.

3)  Þar eð nýjar kröfur í reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 107 og 118 munu koma til 
með að gera framleiðendum skylt að breyta ökutækjum sínum skal veita nægjanlegan tíma til að beita umræddum 
kröfum.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 165, 23.6.2016, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2016 frá 28. október 
2016 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.
(3) Ákvörðun ráðsins 97/836/EB 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 hluta sem heimilt er að festa og/eða nota í ökutæki á hjólum og 
með hliðsjón af aðild að samningnum og skilyrðunum um gagnkvæma viðurkenningu á viðurkenningum sem eru veittar á grundvelli þessara forskrifta 
(„endurskoðaður samningur frá 1958“) (Stjtíð. EB L 346, 17.12.1997, bls. 78).
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4)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin 
ökutæki.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

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

2. gr.

Frá og með 1. júlí 2016 skulu landsyfirvöld, af ástæðum sem varða aukið sjónsvið, líta svo á að samræmisvottorð nýrra 
ökutækja í flokkum N2 og N3 sem eru viðurkennd samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/97/EB(4) séu ekki 
lengur gild að því er varðar 26. gr. tilskipunar 2007/46/EB og skulu banna að slík ökutæki verði skráð, seld eða tekin í 
notkun.

3. gr.

Frá og með 1. júlí 2016 skulu landsyfirvöld, af ástæðum sem varða almenna smíðaeiginleika, líta svo á að samræmisvottorð 
nýrra ökutækja í flokkum M2 og M3 séu fallin úr gildi að því er varðar 26. gr. tilskipunar 2007/46/EB og skulu þau banna 
að slík ökutæki, sem samræmast ekki ákvæðum í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 107, 
eins og henni var breytt með röð breytinga nr. 05, séu skráð, seld eða tekin í notkun.

4. gr.

Frá og með 1. júlí 2016 skulu landsyfirvöld, af ástæðum sem varða brunaeiginleika og/eða eiginleika til að hrinda frá sér 
eldsneyti eða smurefnum sem eru notuð við smíði þeirra, líta svo á að samræmisvottorð nýrra ökutækja í undirflokkum II 
og III í flokki M3 séu fallin úr gildi að því er varðar 26. gr. tilskipunar 2007/46/EB og skulu þau banna að slík ökutæki, sem 
samræmast ekki ákvæðum í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 118, eins og henni var breytt 
með röð breytinga nr. 01, séu skráð, seld eða tekin í notkun.

5. gr.

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. júlí 2016.

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

 Gjört í Brussel 22. júní 2016.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  Jean-Claude JUNCKER

  forseti.

_________

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/97/EB frá 10. nóvember 2003 um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á búnaði til 
að auka sjónsvið og ökutækjum með slíkum búnaði, um breytingu á tilskipun 70/156/EBE og niðurfellingu á tilskipun 71/127/EBE (Stjtíð. ESB L 25, 
29.1.2004, bls. 1)
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VIÐAUKI

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 661/2009

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

1) í töflunni kemur eftirfarandi í stað línanna fyrir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu  
nr. 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 og 121:

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

Stjtíð. ESB L 42, 
18.2.2016, bls. 1.

M2, M3, N, O (b)

13-H Hemlun fólksbifreiða 16. viðbót við upprunalega 
útgáfu reglugerðarinnar

Stjtíð. ESB L 
335, 22.12.2015, 
bls. 1.

M1, N1 (c)

14 Öryggisbeltafestingar, Isofix-
festi búnaður og festingar fyrir 
efri ISOFIX-reim

5. viðbót við röð breytinga 
nr. 07

Stjtíð. ESB L 
218, 19.8.2015, 
bls. 27.

M, N

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

5. viðbót við röð breytinga 
nr. 06

Stjtíð. ESB L 
304, 20.11.2015, 
bls. 1.

M, N (d)

58 Undirakstursvarnarbúnaður að 
aftan og uppsetning hans, undir-
aksturs vörn að aftan

3. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

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

M, N, O

95 Verndun ökumanns og farþega 
við árekstur frá hlið

4. viðbót við röð breytinga 
nr. 03

Stjtíð. ESB L 
183, 10.7.2015, 
bls. 91.

M1, N1

100 Rafmagnsöryggi 1. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 87, 
31.3.2015, bls. 1.

M, N

107 Ökutæki í flokkum M2 og M3 1. viðbót við röð breytinga 
nr. 06

Stjtíð. ESB L 
153, 18.6.2015, 
bls. 1.

M2, M3

110 Sértækir íhlutir fyrir þjappað 
jarðgas

2. viðbót við röð breytinga 
nr. 01

Stjtíð. ESB L 
166, 30.6.2015, 
bls. 1.

M, N

118 Brunaþol efna sem eru notuð í 
hópbifreiðar

1. viðbót við röð breytinga 
nr. 02

Stjtíð. ESB L 
102, 21.4.2015, 
bls. 67.

M3

121 Staðsetning og auðkenning 
hand stýrðra stjórntækja, gaum-
búnaðar og merkjabúnaðar

Röð breytinga nr. 01 Stjtíð. ESB L 5, 
8.1.2016, bls. 9.

M, N“

2)  Viðbætinum er breytt sem hér segir:

a)  í stað færslunnar fyrir reglugerð nr. 46 komi eftirfarandi:

„46 Búnaður til að auka sjónsvið 
og uppsetning hans

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

M, N1, íhlutur“

b)færslan fyrir reglugerð nr. 118 falli niður.

______________




