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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1445 

frá 23. júní 2021 

um breytingu á II. og VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 frá 30. maí 2018 um viðurkenningu á og markaðseftirlit 

með vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík 

ökutæki, um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 715/2007 og (EB) nr. 595/2009 og niðurfellingu tilskipunar 2007/46/EB (1), 

einkum 3. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 72. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að taka tillit til tækniframfara og þróunar á sviði reglusetningar er nauðsynlegt að innleiða og uppfæra tilvísanir í 

stjórnvaldsfyrirmælin, sem eru skráð í II. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/858, sem innihalda kröfurnar sem ökutæki, 

kerfi, íhlutar og aðskildar tæknieiningar þurfa að uppfylla. 

2) Til að taka tillit til tækniframfara og þróunar á sviði reglusetningar er nauðsynlegt að uppfæra skrána yfir 

stjórnvaldsfyrirmælin, sem mælt er fyrir um í VII. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/858, með hliðsjón af því að 

tilnefna megi framleiðanda sem tækniþjónustu, og sérstöku skilyrðin sem tilnefning til sjálfsprófunar á að uppfylla. 

3) Því ætti að breyta II. og VII. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/858 í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II. og VII. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/858 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. 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 23. júní 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 313, 6.9.2021, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 51/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 151, 14.6.2018, bls. 1. 
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VIÐAUKI 

Breytingar á II. og VII. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/858 

Reglugerð (ESB) 2018/858 er breytt sem hér segir: 

1) Í I. hluta II. viðauka er töflunni breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi færslu er bætt við á undan færslunni fyrir lið 1A: 

„1 
Leyfilegt hljóðstig 

Tilskipun 

70/157/EBE 

X X X X X X     X“. 

b) Í stað færslunnar fyrir lið 41A kemur eftirfarandi: 

„41A Losun þungra 

ökutækja (Euro VI) 

Reglugerð (EB) 

nr. 595/2009 

Reglugerð (ESB) 

nr. 582/2011 

X (9) X (9) X X (9) X (9) X     X“. 

c) Eftirfarandi færslu er bætt við á eftir færslunni fyrir lið 41A: 

„41B Leyfi fyrir CO2-

hermitóli (þung 

ökutæki) 

Reglugerð (EB) 

nr. 595/2009 

Reglugerð (ESB) 

2017/2400 

    X (16) X“.      

d) Eftirfarandi skýringu 16 er bætt við: 

„(16) Fyrir ökutæki með tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu sem er meiri en 7500 kg.“ 

2) Töflu 1 í 1. viðbæti I. hluta II. viðauka er breytt sem hér segir:  

a) Eftirfarandi færslu er bætt við á undan færslunni fyrir lið 1A: 

„1 Leyfilegt hljóðstig Tilskipun 70/157/EBE  A“. 

b) Eftirfarandi kemur í stað skýringar C: 

„C 

Stjórnvaldsfyrirmælum er beitt sem hér segir: 

a) aðeins skal uppfylla tæknilegar kröfur stjórnvaldsfyrirmælanna, 

b) ekki skal krefjast gerðarviðurkenningarvottorðs, 

c) tækniþjónustan eða framleiðandinn skal framkvæma prófanir og athuganir (sjá ákvarðanir fyrir bókstafinn „B“), 

d) prófunarskýrsla skal samin í samræmi við III. viðauka, 

e) tryggja skal framleiðslusamræmi.“  
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3) Eftirfarandi færslu er bætt við í töflu 2 í 1. viðbæti I. hluta II. viðauka á undan færslunni fyrir lið 1A: 

„1 Leyfilegt hljóðstig Tilskipun 70/157/EBE  A“. 

4) Í töflunni undir fyrirsögninni í 4. lið 2. viðbætis I. hluta II. viðauka, (Ökutæki sem tilheyra flokki M1), kemur eftirfarandi  

í stað færslunnar fyrir lið 16A: 

„16A Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 26 

(útstæðir hlutar) 

a) Ytra yfirborð yfirbyggingarinnar skal uppfylla almennar kröfur í  

5. mgr. reglugerðar Sameinuðu þjóðanna nr. 26. 

b) Tækniþjónustan getur ákveðið hvort ákvæðin, sem um getur í liðum 

6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 og 6.11 í reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 26, 

skuli athuguð.“ 

5) Ákvæðum II. hluta II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrstu málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina kemur eftirfarandi: 

„Þar sem vísað er til sértilskipunar eða sérreglugerðar í töflunni í I. hluta skal gerðarviðurkenning, sem gefin er út 

samkvæmt eftirfarandi reglugerðum Sameinuðu þjóðanna, eða almenn alþjóðleg gerðarviðurkenning fyrir fullbúin 

ökutæki, sem gefin er út samkvæmt reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 0 (*) og felur í sér gerðarviðurkenningu 

viðkomandi liðs samkvæmt eftirfarandi reglugerðum Sameinuðu þjóðanna sem Sambandið hefur gerst aðili að sem 

samningsaðili að „samkomulagi frá 1958“ sem var endurskoðað samkvæmt efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu með skírskotun til ákvörðunar ráðsins 97/836/EB (**), eða eftirfylgjandi ákvörðunum ráðsins, eins og um getur 

í 3. mgr. 3. gr. þeirrar tilskipunar, teljast jafngild ESB-gerðarviðurkenningu sem veitt er samkvæmt viðkomandi 

sértilskipun eða sérreglugerð. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 135, 31.5.2018, bls. 1. 

(**) Stjtíð. EB L 346, 17.12.1997, bls. 78.“ 

b) Í stað töflunnar kemur eftirfarandi: 

„Viðfangsefni  
Reglugerðir Sameinuðu 

þjóðanna 
Röð breytinga 

1 (a) Leyfilegt hljóðstig 51 

59 

02 

01 

1a Leyfilegt hljóðstig (tekur ekki til hljóðviðvörunarkerfis 

og endurnýjunarhljóðdeyfa) 

51 03 

Hljóðviðvörunarkerfi (AVAS) 138 01 

Hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar 59 02 

58 Vernd gangandi vegfarenda (nær ekki til hjálparátaks 

við hemlun og varnarbúnaðar að framan) 

127 00 

 Hjálparátakskerfi fyrir hemla 139 00 

59 (b) Endurvinnanleiki 133 00 

62 (c) Vetnisgeymslukerfi 134 00 

65 Háþróuð neyðarhemlunarkerfi 131 01 

66 Akreinavarakerfi 130 00 
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Ath.: Kröfur um uppsetningu, sem er að finna í sértilskipun eða sérreglugerð, skulu einnig gilda um íhluti og aðskildar tæknieiningar 

sem hafa verið viðurkennd í samræmi við reglugerðir Sameinuðu þjóðanna. 

(a) Númeraröð færslna í þessari töflu vísar til númeraraðarinnar í töflunni í I. hluta. 

(b) Kröfurnar, sem settar eru fram í I. viðauka við tilskipun 2005/64/EB, skulu gilda. 

(c) Gerðarviðurkenning íhlutar, sem kveðið er á um í reglugerð Sameinuðu þjóðanna um vetnisgeymslukerfi, sjálfvirka 

afsláttarloka, einstreymis- eða einstefnuloka og þrýstiöryggistæki sem virkjast við hita, er skyldubundin. Reglugerð Sameinuðu 

þjóðanna tekur enn fremur ekki til skyldubundinna efnisgæða allra íhlutanna sem falla undir 2. mgr. 2. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 79/2009.“ 

6) Ákvæðum III. hluta II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 12A í 1. viðbæti kemur eftirfarandi: 

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

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 21 

C G (18) + C“.   

b) Í stað liðar 15A í 1. viðbæti kemur eftirfarandi: 

„15A Sæti, sætisfestingar 

og höfuðpúðar 

Reglugerð (EB) nr. 661/2009 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna 

nr. 17 

D G (18) + D G + D (4B) G + D (4B)“. 

c) Í stað viðbótarkrafna varðandi sjúkrabifreiðar kemur eftirfarandi: 

„Viðbótarkröfur vegna sjúkrabifreiða 

Rými fyrir sjúkling í sjúkrabifreið skal uppfylla kröfur EN 1789:2007 +A1:2010 +A2:2014 um „Bifreiðar til 

heilbrigðisþjónustu og búnað þeirra — sjúkrabifreiðar“, að undanskildum þætti 6.5, „Skrá yfir búnað“. Sönnun fyrir því 

að farið sé að tilskildum ákvæðum skal veitt með prófunarskýrslu tækniþjónustunnar og heimilt er að byggja á mati sem 

undirverktakar eða dótturfyrirtæki tækniþjónustunnar framkvæma í samræmi við 71. gr. Ef gert er ráð fyrir rými fyrir 

hjólastóla skulu kröfur 3. viðbætis varðandi festibúnað fyrir hjólastóla og notendur þeirra gilda.“ 

d) Í stað liðar 12A í 3. viðbæti kemur eftirfarandi: 

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

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 21 

G (18) + C“. 

e) Í stað liðar 15A í 3. viðbæti kemur eftirfarandi: 

„15A Sæti, sætisfestingar og höfuðpúðar Reglugerð (EB) nr. 661/2009 

Reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 17 

G (18) + W3“. 

f) Skýringunum er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi kemur í stað skýringar 1: 

„(1) Fyrir ökutæki með viðmiðunarmassa sem er ekki meiri en 2610 kg. Að ósk framleiðanda getur reglugerð 

(EB) nr. 715/2007 gilt um ökutæki með viðmiðunarmassa sem er ekki meiri en 2840 kg eða, ef ökutækið er til 

sérstakra nota með kóðann SB sem varðar brynvarin ökutæki, um ökutæki sem hafa viðmiðunarmassa sem er 

meiri en 2840 kg. Að því er varðar aðgang að upplýsingum um aðra hluta en sjálft grunnökutækið (t.d. 

vistarverur) nægir að framleiðandinn veiti greiðan og skjótan aðgang að upplýsingum um viðgerðir og 

viðhald ökutækja.“  
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ii. Skýringu 18 er bætt við: 

„(18) Skýring G getur gilt um þær innréttingar ökutækisins sem breytingin hefur ekki veruleg áhrif á en þó skulu 

nýjar eða breyttar innréttingar uppfylla gildandi kröfur, eftir því sem við á, fyrir ökutækjaflokk M1.“ 

7) Eftirfarandi röð er bætt við í 3. lið VII. viðauka á eftir færslunni fyrir lið 46A: 

„46B Ákvörðun veltiviðnáms Reglugerð (ESB) 2017/2400, X. viðauki“. 

 


