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                         TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2008/89/EB                              2010/EES/21/02 

frá 24. september 2008 

um breytingu á tilskipun ráðsins 76/756/EBE varðandi ljósa- og ljósmerkjabúnað vélknúinna 
ökutækja og eftirvagna þeirra í því skyni að laga hana að tækniframförum (*) 

 

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viður-
kenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á 
kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru 
í slík ökutæki (1), einkum 2. mgr. 39. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun ráðsins 76/756/EBE frá 27. júlí 1976 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi ljósa- og 
ljósmerkjabúnað vélknúinna ökutækja og eftirvagna 
þeirra (2) er ein sértilskipananna í tengslum við EB-
gerðarviðurkenningaraðferðina sem komið var á fót með 
tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviður-
kenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum 
þeirra (3). Ákvæði tilskipunar 70/156/EBE um kerfi, 
íhluti og aðskildar tæknieiningar ökutækja gilda því um 
tilskipun 76/756/EBE. 

2) Í því skyni að gera vélknúin ökutæki sýnilegri og auka 
þannig umferðaröryggi skal kveðið á um í tilskipun 
76/756/EB að skylt verði að búa þessi ökutæki 
sérstökum dagljósum. 

3) Búist er við að ný tækni á borð við aðlögunarhæf 
framljósakerfi (Adaptive Front Lighting System (AFS)) 
og neyðarstöðvunarmerki (Emergency Stop Signal 
(ESS)) hafi jákvæð áhrif á umferðaröryggi. 

 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 257, 25.9.2008, bls. 14. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2009 frá 24. apríl 
2009 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 33, 25.6.2009, bls. 5. 

(1) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. 

Því ber að breyta tilskipun 76/756/EBE til að gera 
ísetningu þessa búnaðar mögulega. 

4) Með tilliti til frekari breytinga á reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 48 (4), sem Bandalagið hefur þegar greitt atkvæði um, 
ber að laga tilskipun 76/756/EBE að tækniframförum 
með því að samræma hana tæknilegu kröfunum í 
reglugerðinni. Fyrir skýrleika sakir skal breyta 
II. viðauka við tilskipun 76/756/EBE. 

5) Því ber að breyta tilskipun 76/756/EBE til samræmis við 
það. 

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 76/756/EBE er breytt sem 
hér segir: 

„1. Tæknilegu kröfurnar skulu vera þær sem er að finna í 2., 5. 
og 6. lið reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 48. og í 3. til 11. viðauka við hana. 

___________  

(*) Stjtíð. ESB L 135, 23.5.2008, bls. 1.“  

2. gr. 

Frá og með 7. febrúar 2011 að því er varðar ökutæki í flokki M 
og N og frá og með 7. ágúst 2012 að  því er varðar ökutæki í 
öðrum flokkum skulu aðildarríkin af ástæðum sem varða 
uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar synja um EB-
gerðarviðurkenningu eða innlenda gerðarviðurkenningu fyrir 
nýjar gerðir ökutækja ef kröfunum í tilskipun 76/756/EBE eins 
og henni er breytt með þessari tilskipun, er ekki fullnægt. 

___________  

 (4) Stjtíð.  ESB L 135, 23.5.2008, bls. 1. 
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3. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
15. október 2009. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda-
stjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli 
viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 16. október 2009. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

4. gr. 

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

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 24. september 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


