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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/888 

frá 13. mars 2019 

um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 að því er varðar gögn 

um ný þung ökutæki sem aðildarríki og framleiðendur eiga að vakta og gefa skýrslu um (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 frá 28. júní 2018 um vöktun og skýrslugjöf vegna 

koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar nýrra þungra ökutækja (1), einkum a-lið 1. mgr. 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í A-hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/956 eru tilgreind gögnin, sem aðildarríkin eiga að vakta og gefa skýrslu 

um, varðandi ný, þung ökutæki sem skráð eru í fyrsta sinn í Sambandinu. 

2) Í 2. lið í B-hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/956 eru tilgreind gögnin, sem framleiðendur þungra ökutækja eiga 

að vakta og gefa skýrslu um, varðandi hvert nýtt, þungt ökutæki. 

3) Frá og með 1. júlí 2019 ákvarða og birta framleiðendur ökutækja viðbótargögn í tengslum við koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun nýrra, þungra ökutækja samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 (2) og 

framkvæmdarráðstöfunum hennar. Með það í huga að ná fram skilvirkri framkvæmd löggjafarinnar um koltvísýrings-

losun þungra ökutækja er mikilvægt að tryggja umfangsmikla, gagnsæja og viðeigandi öflun gagna í tengslum við 

samsetningu flota þungra ökutækja í Sambandinu, þróun flotans til lengri tíma og möguleg áhrif á koltvísýrings-

losun. Framleiðendur þungra ökutækja ættu því að vakta þessi gögn og gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um þau. 

4) Til að unnt sé að greina slík viðbótargögn ítarlega, einkum varðandi auðkenningu atvinnuökutækja, er einnig rétt að 

lögbær yfirvöld aðildarríkjanna vakti viðbótarupplýsingar um skráningu og gefi skýrslu um þær. 

5) Því ætti að breyta I. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/956 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/956 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

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

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 142, 29.5.2019, bls. 43. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 396/2021 

frá 10. Desember 2021 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 9.7.2018, bls. 1. 

(2) 32009R0595 - Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 frá 18. júní 2009 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja og 

hreyfla með tilliti til losunar frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 715/2007 og tilskipun 2007/46/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 80/1269/EBE, 2005/55/EB og 

2005/78/EB (Stjtíð. ESB L 188, 18.7.2009, bls. 1). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 13. mars 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/956 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum A-hluta er breytt sem hér segir: 

a) Í stað d-liðar kemur eftirfarandi:  

„d) kóðann fyrir yfirbygginguna, eins og tilgreint er í færslu 38 í samræmisvottorðinu, þ.m.t., eftir atvikum, 

viðbótartölurnar, sem um getur í 2. viðbæti II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, að því er varðar ökutæki sem 

eru skráð fram til 31. desember 2019, ef slíkt liggur fyrir, og í öllum tilvikum að því er varðar ökutæki sem skráð 

eru frá 1. janúar 2020,“. 

b) Eftirfarandi f-liður bætist við: 

„f) hámarkshraða ökutækja, eins og tilgreint er í færslu 29 í samræmisvottorðinu, sem skráð eru frá 1. janúar 2020.“ 

2) Í B-hluta er 2. lið breytt sem hér segir: 

a) Í stað færslu 5 kemur eftirfarandi: 

Nr. Vöktunarmæliþættir 

Heimild: I. liður í  

IV. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/2400, nema 

annað sé tilgreint 

Lýsing 

„5 Vottunarnúmer áss 1.7.2. Forskriftir fyrir ás“. 

b) Í stað færslu 15 kemur eftirfarandi: 

Nr. Vöktunarmæliþættir 

Heimild: I. liður í  

IV. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/2400, nema 

annað sé tilgreint 

Lýsing 

„15 Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda) — Forskriftir fyrir 

ökutæki“. 

c) Í stað færslu 21 kemur eftirfarandi: 

Nr. Vöktunarmæliþættir 

Heimild: I. liður í  

IV. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/2400, nema 

annað sé tilgreint 

Lýsing 

„21 Tegund eldsneytis (dísilolía fyrir þjöppukveikju/þjappað 

jarðgas fyrir rafkveikju/fljótandi jarðgas fyrir rafkveikju 

...)  

1.2.7. Forskriftir fyrir 

hreyfil“. 

d) Í stað færslu 73 kemur eftirfarandi: 

Nei Vöktunarmæliþættir 

Heimild: I. liður í  

IV. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/2400, nema 

annað sé tilgreint 

Lýsing 

„73 Dulkóðað tæti af skrá framleiðanda yfir skráningar 3.1.4. Hugbúnaðar-

upplýsingar“.  
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e) Eftirfarandi færslur 79–100 bætast við: 

Nr. Vöktunarmæliþættir 

Heimild: I. liður í  

IV. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/2400, nema 

annað sé tilgreint 

Lýsing 

„79 Tegund ökutækisins 1.1.2. 

Forskriftir fyrir ökutæki 

80 Atvinnuökutæki (já/nei) 1.1.9. 

81 Þungt ökutæki með enga losun (já/nei) 1.1.10 

82 Þungt tvinnrafökutæki (já/nei) 1.1.11 

83 Tvíbrenniökutæki (já/nei) 1.1.12 

84 Stýrishús með svefnrými (já/nei) 1.11.13 

85 Tegund hreyfils (*) 1.2.1. Forskriftir fyrir hreyfil 

86 Tegund gírkassa (*) 1.3.1. Forskriftir fyrir gírkassa 

87 Undirtegund hamlara (*)  1.4.1. 

Forskriftir fyrir hamlara 
88 Vottunarnúmer hamlara 1.4.2. 

89 Vottunarkostur sem notaður er til að mynda línurit yfir 

tap (staðalgildi/mæling) 

1.4.3. 

90 Tegund vægisbreytis (*) 1.5.1. 

Forskrift fyrir 

vægisbreyti 

91 Vottunarnúmer vægisbreytis 1.5.2. 

92 Vottunarkostur sem notaður er til að mynda línurit yfir 

tap (staðalgildi/mæling) 

1.5.3. 

93 Undirtegund vinkildrifs (*) 1.6.1. 
Forskriftir fyrir 

vinkildrif 
94 Vottunarnúmer vinkildrifs 1.6.2. 

95 Undirtegund áss (*)  1.7.1. Forskriftir fyrir ás 

96 Tegund loftviðnáms (*) 1.8.1. Lofthreyfifræði 

97 Stöðvunar-/ræsingarkerfi hreyfils þegar ökutæki stöðvast 

(já/nei) 

1.12.1. 

Háþróuð hjálparkerfi 

fyrir ökumenn (ADAS) 

98 Vistfríhjólun án stöðvunar-/ræsingarkerfis hreyfils 

(já/nei) 

1.12.2. 

99 Vistfríhjólun með stöðvunar-/ræsingarkerfi hreyfils 

(já/nei) 

1.12.3. 

100 Forspá skriðstilling (já/nei) 1.12.4. 

(*) Gagnafærslurnar 85, 86, 87, 90, 93, 95 og 96 skulu ekki vera gerðar aðgengilegar öllum í miðlægu skránni yfir þung ökutæki.“ 

 


