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DIREKTIVA KOMISIJE 1999/16/ES
z dne 16. marca 1999
o prilagajanju Direktive Sveta 77/540/EGS o parkirnih svetilkah za motorna vozila tehničnemu napredku
(Besedilo velja za EGP)

posamičnimi direktivami in ustreznimi pravilniki Ekonomske komisije za Evropo ZN (UN-ECE), poenostaviti
postopek pri spremembah teh pravilnikov; najprej je treba
tehnične zahteve Direktive 77/540/EGS s sklicevanjem
nadomestiti z zahtevami pravilnika ECE št. 77;

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (1), kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 98/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), in zlasti člena 13(2),

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/540/EGS z dne 28. junija 1977
o približevanju zakonodaje držav članic o parkirnih svetilkah za
motorna vozila (3), kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom
o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 10,

(1)

(2)

(3)

ker je Direktiva 77/540/EGS ena od posamičnih direktiv o
postopku ES-homologacije, ki je bil uveden z Direktivo
70/156/EGS; ker se torej določbe Direktive 70/156/EGS o
sistemih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enot
vozil, uporabljajo za Direktivo 77/540/EGS;

ker je zlasti v členu 3(4) in členu 4(3) Direktive 70/156/EGS
določeno, da mora vsaka posamična direktiva vključevati
opisni list in tudi homologacijski certifikat na podlagi Priloge VI k Direktivi 70/156/EGS, da bi bila homologacija
lahko računalniško podprta; ker je treba v tem smislu spremeniti homologacijski certifikat, predviden v Direktivi
77/540/EGS;

(4)

ker je treba zagotoviti izpolnitev zahtev Direktive Sveta
76/756/EGS (4), kakor je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo Komisije 97/28/ES (5), ter Direktive Sveta
76/761/EGS (6), klakor je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo Komisije 1999/17/ES (7);

(5)

ker so ukrepi, predvideni v tej direktivi, skladni z mnenjem
Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, ki je bil
ustanovljen z Direktivo 70/156/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1
Direktiva 77/540/EGS se spremeni na naslednji način:
1. V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
„1. Vsaka država članica podeli ES-homologacijo sestavnega
dela za vsak tip parkirne svetilke, ki izpolnjuje zahteve za konstrukcijo in preskušanje, določene v ustreznih prilogah.“

ker je treba, da bi obdržali enakovrednost, predvideno v
členu 9(2) Direktive 70/156/EGS, med nekaterimi

(1) UL L 23.2.1970, str. 1.
(2) UL L 16.1.1999, str. 25.
(3) UL L 220, 29.8.1977, str. 83.

(4)
(5)
(6)
(7)

UL L 262, 27.9.1976, str. 1.
UL L 171, 30.6.1997, str. 1.
UL L 262, 27.9.1976, str. 96.
UL L 97, 12.4.1999, str. 45.
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2. V členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
„Za vsak tip parkirne svetilke, ki ga države članice homologirajo skladno z členom 1, izdajo proizvajalcu oznako
ES-homologacije, ki je skladna z vzorcem v Dodatku 3 Priloge I.“

3. Besedilo člena 4 se nadomesti z naslednjim:

13/Zv. 23

če parkirne svetilke izpolnjujejo zahteve Direktive 77/540/EGS,
kakor je bila spremenjena s to direktivo, in če so, ko gre za vozila,
vgrajene skladno z zahtevami, določenimi v Direktivi
76/756/EGS.

2. Države članice po 1. aprilu 2000:

— ne smejo več podeljevati ES-homologacije in

— lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije

„Člen 4

Pristojni organi držav članic po postopku, določenem v
členu 4(6) Direktive 70/156/EGS, obveščajo drug drugega o
vsaki homologaciji, ki so jo podelili, zavrnili ali preklicali na
podlagi te direktive.“

4. Besedilo člena 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

V tej direktivi izraz ‚vozilo‘ pomeni vsako motorno vozilo,
namenjeno za uporabo na cesti, z nadgradnjo ali brez nje, z
vsaj štirimi kolesi in z največjo konstrukcijsko določeno
hitrostjo večjo od 25 km/h, in priklopna vozila, razen tirnih
vozil ter kmetijskih in gozdarskih traktorjev in vseh delovnih
strojev.“

5. Priloge se nadomestijo z besedilom priloge k tej direktivi.

za vsak tip vozila zaradi razlogov, ki se nanašajo na parkirne
svetilke, ter za vsak tip parkirnih svetilk, če niso izpolnjene
zahteve Direktive 77/540/EGS, kakor je bila spremenjena s to
direktivo.

3. Po 1. aprilu 2001 se zahteve Direktive 77/540/EGS, ki se
nanašajo na parkirne svetilke kot sestavne dele, kakor je bila
spremenjena s to direktivo, uporabljajo za namene člena 7(2)
Direktive 70/156/EGS.

4. Ne glede na določbe odstavka 2 in 3 države članice še naprej
podeljujejo ES-homologacijo za parkirne svetilke kot nadomestne
dele ter dovoljujejo njihovo prodajo in začetek uporabe skladno s
prejšnjimi različicami Direktive 77/540/EGS, če so te parkirne
svetilke:

— namenjene za vgradnjo na vozilih, ki so že v uporabi, in

— če izpolnjujejo zahteve omenjene direktive, ki so veljale ob
prvi registraciji vozil.

Člen 2

Člen 3

1. Države članice po 1. oktobru 1999, oziroma če se besedila iz
člena 3 objavijo po 1. aprilu 1999, šest mesecev po dejanskem
datumu objave teh besedil ne smejo zaradi razlogov, ki se nanašajo na parkirne svetilke:

Odstavki in priloge Pravilnika UN-ECE št. 77, navedeni v točki 1
Priloge II, se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti najpozneje
do 1. aprila 1999.

— zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za določen tip vozila ali za določen tip parkirne svetilke
ali

Člen 4

— prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe vozil oziroma prodaje ali začetka uporabe parkirnih svetilk,

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne
za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. oktobra 1999; če pa
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se besedila iz člena 3 objavijo po 1. aprilu 1999, države članice
izpolnijo to obveznost šest mesecev po dejanskem datumu objave
besedil. O tem takoj obvestijo Komisijo.
Države članice uporabljajo te določbe od 1. oktobra 1999, oziroma če so bila besedila iz člena 3 objavljena po 1. aprilu 1999,
šest mesecev po dejanskem datumu objave teh besedil.
Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo
ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.
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Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropskih skupnosti.
Člen 6
Ta direktiva je naslovljena na države članice.
V Bruslju, 16. marca 1999
Za Komisijo

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta
direktiva.

Martin BANGEMANN

Član Komisije
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PRILOGA

„SEZNAM PRILOG
PRILOGA I:

Upravne določbe za homologacijo
Dodatek 1:
Dodatek 2:
Dodatek 3:

PRILOGA II:

Tehnične zahteve

Opisni list
Homologacijski certifikat
Vzorci oznake ES-homologacije sestavnega dela
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PRILOGA I
UPRAVNE DOLOČBE ZA HOMOLOGACIJO
1.

VLOGA ZA PODELITEV ES-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

1.1

Vlogo za podelitev ES-homologacije sestavnega dela na skladno z členom 3(4) Direktive 70/156/EGS za
določen tip parkirne svetilke vloži proizvajalec.

1.2

Vzorec opisnega lista je vsebovan v Dodatku 1.

1.3

Tehnični službi, pristojni za izvajanje homologacijskih preskusov, je treba predložiti:

1.3.1

dva vzorca, opremljena s priporočeno žarnico ali žarnicami; če so parkirne svetilke namenjene za vgradnjo
samo na eni strani vozila, sta lahko dva predložena vzorca enaka in primerna za vgradnjo samo na desni ali
samo na levi strani vozila.

2.

OZNAKE

2.1

Naprave, ki so predložene za ES-homologacijo sestavnega dela, morajo biti označene:

2.1.1

svetilke z zamenljivimi viri svetlobe: s predpisanim: (-i) tipom(tipi) žarnic z žarilno nitko;

2.1.2

z blagovno znamko ali znamko proizvajalca;

2.1.3

svetilke z nezamenljivimi viri svetlobe: z nazivno napetostjo in nazivno močjo.

2.2

Oznake morajo biti jasno čitljive in neizbrisne in morajo biti nameščene na svetleči površini ali na eni izmed
svetlečih površin naprave. Tudi po vgradnji naprave na vozilo morajo biti vidne z zunanje strani.

2.3

Na vsaki napravi mora biti dovolj prostora za oznako homologacije sestavnega dela. Ta prostor mora biti
označen na risbah, navedenih v Dodatku 1.

3.

PODELITEV ES-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

3.1

Če so izpolnjene ustrezne zahteve, se podeli ES-homologacija skladno s členom 4(3), in kadar to pride v
poštev, člena 4(4) Direktive 70/156/EGS.

3.2

Vzorec certifikata ES-homologacije je vsebovan v Dodatku 2.

3.3

Za vsak tip homologirane parkirne svetilke se podeli homologacijska številka skladno s Prilogo VII k Direktivi 70/156/EGS. Ista država članica ne sme podeliti iste številke drugemu tipu parkirne svetilke.

3.4

Če se ES-homologacija sestavnega dela zahteva za tip svetlobne in svetlobno-signalne naprave, ki vsebuje parkirno svetilko in druge svetilke, se lahko podeli samo ena številka ES-homologacije sestavnega dela, če parkirna svetilka izpolnjuje zahteve te direktive in če je vsaka izmed drugih svetilk, ki so del svetlobne in
svetlobno-signalne naprave, za katero se zahteva ES-homologacija sestavnega dela, skladna s posamično
direktivo, ki se nanjo nanaša.

4.

OZNAKA ES-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

4.1

Poleg oznak, navedenih v točki 2.1, mora biti vsaka parkirna svetilka, ki je skladna s tipom, homologiranim
na podlagi te direktive, označena z oznako ES-homologacije sestavnega dela.
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4.2

To oznako sestavljajo:

4.2.1

pravokotnik, ki obkroža črko ‚e‘, ki ji sledi številčna ali črkovna oznaka države članice, ki je podelila homologacijo:
1

za Nemčijo

11 za Združeno kraljestvo

2

za Francijo

12 za Avstrijo

3

za Italijo

4

za Nizozemsko

5

za Švedsko

6

za Belgijo

23 za Grčijo

9

za Španijo

IRL za Irsko;

13 za Luksemburg
17 za Finsko
18 za Dansko
21 za Portugalsko

4.2.2

v bližini pravokotnika ‚osnovna homologacijska številka‘, vsebovana v oddelku 4 homologacijske številke,
navedene v Prilogi VII k Direktivi 70/156/EGS, pred katero se nahaja dvomestna številka, ki označuje zaporedno številko, podeljeno za zadnjo večjo tehnično spremembo Direktive 77/540/EGS na dan, ko je bila
podeljena EGS-homologacija. V tej direktivi je zaporedna številka 00;

4.2.3

Če svetilka oddaja svetlobo oranžne barve naprej in nazaj, mora biti svetilka označena s puščico, ki kaže smer,
pri čemer je puščica obrnjena proti prednjemu delu vozila.

4.3

Oznaka ES-homologacije sestavnega dela mora biti nameščena na leči ali na eni izmed leč svetilke tako, da je
neizbrisna in jasno čitljiva tudi po vgradnji svetilke na vozilo.

4.4

Primer oznake ES-homologacije sestavnega dela je podan v Dodatku 3.

4.5

Če je za tip svetlobne in svetlobno-signalne naprave, ki vključuje parkirno svetilko in druge svetilke, skladno
s točko 3.4 zgoraj podeljena samo ena številka ES-homologacije sestavnega dela, se lahko namesti samo ena
oznaka ES-homologacije sestavnega dela, ki vključuje:

4.5.1

pravokotnik, ki obkroža črko ‚e‘, ki ji sledi številčna ali črkovna oznaka države članice, ki je podelila homologacijo (glej točko 4.2.1);

4.5.2

osnovno homologacijsko številko (glej prvi del stavka v točki 4.2.2);

4.5.3

če je potrebno predpisano puščico, če se nanaša na sklop svetilke kot celoto.

4.6

Ta oznaka je lahko nameščena kjerkoli na svetilkah, ki so združene, kombinirane ali integrirane, če:

4.6.1

je vidna po vgradnji svetilk;

4.6.2

ni mogoče odstraniti nobenega sestavnega dela združenih, kombiniranih ali integriranih svetilk, ki oddaja
svetlobo, ne da bi se pri tem odstranila tudi homologacijska oznaka.

4.7

Identifikacijski simbol za vsako svetilko, ki ustreza direktivi, na podlagi katere je bila podeljena
ES-homologacija sestavnega dela, skupaj z zaporedno številko (glej drugi del stavka v točki 4.2.2) ter če je
potrebno črka ‚D‘ ter predpisana puščica morajo biti nameščeni:

4.7.1

na primerni površini sevanja

4.7.2

ali skupaj tako, da je mogoče vsako izmed združenih, kombiniranih ali integriranih svetilk identificirati.

4.8

Mere sestavnih delov te oznake ne smejo biti manjše od najmanjših mer, določenih za posamezne oznake v
različnih direktivah, na podlagi katerih je bila podeljena ES-homologacija sestavnega dela.
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5.

SPREMEMBE TIPA IN SPREMEMBE HOMOLOGACIJE

5.1

Pri spremembah tipa, ki je bil homologiran na podlagi te direktive, veljajo določbe člena 5 Direktive
70/156/EGS.

6.

SKLADNOST PROIZVODNJE

6.1

Praviloma je treba skladno z določbami člena 10 Direktive 70/156/EGS sprejeti splošne ukrepe, ki zagotavljajo skladnost proizvodnje.

6.2

Vsaka parkirna svetilka mora ustrezati pogojem, določenim v tej direktivi. Vendar morajo biti pri parkirni
svetilki, naključno izbrani iz serijske proizvodnje, zahteve glede najmanjše svetilnosti (izmerjene z etalonsko
žarnico kot je navedeno v točki 8.) (*), oddane v vsaki smeri, omejene na 80 % najmanjših vrednosti, določenih v točkah 7.1 in 7.2 (*). Pod enakimi pogoji so predpisane največje vrednosti lahko presežene za 20 %.

(*)

Dokumentov, navedenih v točki 1 Priloge II k tej direktivi.
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PRILOGA I — Dodatek 3
PRIMER OZNAKE ES-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

Naprava, označena z zgoraj prikazano oznako ES-homologacije sestavnega dela, je parkirna svetilka, homologirana
v Nemčiji (e1) na podlagi te Direktive (00) pod osnovno homologacijsko številko 1471.
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PRILOGA II
TEHNIČNE ZAHTEVE

1.

Tehnične zahteve so določene v točkah 2 in od 6 do 9 ter v prilogah od 3 do 5 pravilnika ECE R 77, ki vsebuje
naslednje konsolidirane dokumente:
— pravilnik v izvirni obliki (00) (1),
— dopolnili 1 in 2 pravilnika R 77, vključno s spremembami (2),
— Dopolnilo 3 pravilnika R 77 (3),
— Dopolnilo 4 pravilnika R 77 (4),
razen:

1.1

sklicevanje na ‚Pravilnik št. 48‘ se razume kot sklicevanje na ‚Direktivo 76/756/EGS‘.

1.2

sklicevanje na ‚Pravilnik št. 37‘ se razume kot sklicevanje na ‚Prilogo VII k Direktivi 76/761/EGS‘.

(1)
(2)
(3)
(4)

E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
TRANS/WP.29/530“

} Rev. 1/Add. 76
} Rev. 1/Add. 76/Amend. 1
} Rev. 1/Add. 76/Amend. 2
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