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ÁKVORÐUN EVROPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 1753/2000/EB

frá 22. júní 2000

2002/EES/23/35

um að koma á kerfi til að fylgjast með meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings frá nýjum
fólksbílum(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RAÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
1. mgr. 175. gr.,

4) Með ákvörðun 93/389/EBE ( ) var komið á fót kerfi til 
að vakta losun koltvísýrings og annarra 
gróðurhúsalofttegunda í bandalaginu.

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar ('),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar- 
innar (2),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

5) Með tillögu sinni að skipulagsáætlun um að draga úr 
losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum og úr 
eldsneytiseyðslu hefur framkvæmdastjórnin 
viðurkennt hve mikinn þátt fólksbifreiðar eiga í losun 
koltvísýrings. í ályktun sinni frá 25. júní 1996 fagnaði 
ráðið tillögum framkvæmdastjórnarinnar.

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3) á grundvelli sameiginlegs texta sem 
sáttanefndin samþykkti 9. mars 2000,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

6) Evrópuþingið og ráðið hafa sett fram markmið um 
meðalgildið 120 g/km (5 lítra á 100 km fyrir 
bensínhreyfla og 4,5 lítra á 100 km fyrir dísilhreyfla) 
fyrir losun koltvísýrings árið 2005 (í síðasta lagi árið 
2010).

1) Lokamarkmiðið með rammasamningi Sameinuðu 
þjóðanna um loftslagsbreytingar er að halda styrk 
gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu stöðugum 
undir þeim mörkum að komist verði hjá hættulegum 
veðurfarsbreytingum af mannavöldum. í Kýótó- 
bókuninni við rammasamninginn, sem var samþykkt á 
Kýótó-ráðstefnunni í desember 1997, er kveðið á um 
að dregið skuli úr styrk gróðurhúsalofttegunda.

2) Samkvæmt Kýótó-bókuninni hefur bandalagið staðfest 
það markmið sitt að á árunum 2008 til 2012 verði 
leitast við að draga úr losun ýmissa gróðurhúsa- 
lofttegunda um 8% miðað við losun ársins 1990.

3) Samkvæmt Kýótó-bókuninni skulu samningsaðilarnir, 
sem um getur í I. viðauka við bókunina, geta sýnt fram 
á að þeir séu komnir vel á veg með að uppfylla 
skuldbindingar sínar fyrir 2005.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 202, 10.8.2000, bls. 1, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar n r. 121/2001 frá 28. 
september 2001 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES- 
samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna 
n r. 60, 6.12.2001, bls. 34.

( ')  Stjtíð. EB C 231, 23.7.1998, bls. 6 og
Stjtíð. EB C 83, 25.3.1999, bls. 9.

(2) Stjtíð. EB C 40, 15.2.1999, bls. 8.
(3) Alit Evrópuþingsins frá 17. desember 1998 (Stjtíð. EB C 98, 9.4.1999, 

bls. 240), sameiginleg afstaða ráðsins frá 23. febrúar 1999 (Stjtíð. EB C 
123, 4.5.1999, bls. 13) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 2. desember 
1999 (Stjtíð. EB C 194, 11.7.2000, bls. 46). Akvörðun ráðsins frá 16. 
m aí 2000 og ákvörðun Evrópuþingsins frá 17. maí 2000.

7) Um þessar mundir er framkvæmdastjórnin að láta fara 
fram rannsóknir með það að markmiði að semja 
viðeigandi tillögur, eins fljótt og unnt er, um 
samræmdar aðferðir við mælingar á tiltekinni losun 
koltvísýrings frá ökutækjum í flokki N  samkvæmt
II. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá
6. febrúar 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og 
eftirvögnum þeirra (5).

8) Tiltekin losun koltvísýrings frá nýjum fólksbifreiðum 
er mæld á samræmdum grundvelli í bandalaginu í 
samræmi við þær aðferðir sem mælt er fyrir um í 
tilskipun ráðsins 80/1268/EBE frá 16. desember 1980 
um koldíoxíðútblástur og eldsneytiseyðslu vélknúinna 
ökutækja (6).

(4) Akvörðun ráðsins 93/389/EBE frá 24. jún í 1993 um kerfi til að vakta 
losun koltvísýrings og annarra gróðurhúsalofttegunda í bandalaginu 
(Stjtíð. EB L 167, 9.7.1993, bls. 31).

(5) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/91/EB (Stjtíð. EB L 11,
16.1.1999, bls. 25).

(6) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 36. Tilskipuninni var síðast breytt 
m eð tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/116/EB (Stjtíð. EB L 329, 
30.12.1993, bls. 39).



2.5.2002 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr. 23/431

9) Til að sannreyna skilvirkni starfsáætlunar 
bandalagsins, eins og um getur í orðsendingu 
framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 1995, sem 
og framkvæmd skuldbindinga sem samtök 
bifreiðaframleiðenda hafa formlega tekið á sig er 
nauðsynlegt að fastsetja verklagsreglur til að geta á 
hlutlægan hátt fylgst með tiltekinni losun koltvísýrings 
frá nýjum fólksbifreiðum sem eru seldar í bandalaginu. 
í þessari ákvörðun verður kveðið á um slíkt kerfi. 
Framkvæmdastjórnin hefur tilkynnt að hún muni 
skoða, eins fljótt og unnt er, hvort þörf er á 
lagaákvæðum um samninga sem gerðir verða í 
framtíðinni við samtök bifreiðaframleiðenda sem taki 
einnig til ráðstafana sem grípa skal til ef slíkir 
samningar bregðast.

10) Að því er þessa tilskipun varðar skulu aðildarríkin 
aðeins safna opinberum gögnum sem eru í samræmi 
við tilskipun 70/156/EBE.

11) í tilskipun 70/156/EBE er kveðið á um að fram- 
leiðendur skuli gefa út samræmisvottorð sem fylgi 
öllum nýjum fólksbifreiðum og að aðildarríkin megi 
ekki leyfa að nýjar fólksbifreiðar verði skráðar og 
teknar í notkun nema þeim fylgi gilt samræmisvottorð.

12) Tilgangurinn með þessari ákvörðun er ekki að 
samræma kerfi aðildarríkjanna til skráningar ökutækja 
heldur nota þau sem grunn til að geta safnað þeim 
lágmarksgögnum sem þarf til að tryggja að kerfi 
bandalagsins til að fylgjast með meðaltölu tiltekinnar 
losunar koltvísýrings frá nýjum fólksbifreiðum starfi 
rétt.

13) Æskilegt er að láta þetta ná til allra nýrra fólkbifreiða 
sem knúnar eru á óhefðbundinn hátt og falla undir 
gildissvið tilskipunar 70/156/EBE.

14) Rétt er að slíkt vöktunarkerfi gildi aðeins um nýjar 
fólksbifreiðar sem skrá skal í fyrsta sinn í bandalaginu 
og hafa ekki verið skráðar áður annars staðar.

15) Nauðsynlegt er að framkvæmdastjórnin og aðildarríkin 
hafi samband sín á milli, að því er varðar eftirlit með 
gæðum gagna, í þeim tilgangi að tryggja viðunandi 
framkvæmd þessarar ákvörðunar.

SAMÞYKKT AKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Með þessar ákvörðun er komið á kerfi til að fylgjast með
meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings frá nýjum
fólksbifreiðum sem eru skráðar í bandalaginu. Kerfið tekur

aðeins til fólksbifreiða sem skráðar eru í fyrsta sinn í 
bandalaginu og hafa ekki verið skráðar áður annars staðar.

5. gr.
í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

1. „fólksbifreið“ : vélknúið ökutæki í flokki Mi, samanber 
skilgreiningu í II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE, 
sem fellur undir gildissvið tilskipunar 80/1268/EBE. 
Skilgreiningin tekur ekki til ökutækja sem falla undir 
gildissvið tilskipunar 92/61/EBE (1) og ökutækja til 
sérstakra nota, samanber skilgreiningu í öðrum undirlið 
a-liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBEp

2. „nýskráð bifreið“ : fólksbifreið sem er skráð í fyrsta 
sinn í bandalaginu. Sérstaklega er tekið fram að 
ökutæki, sem eru endurskráð í öðru aðildarríki eða hafa 
áður verið skráð utan bandalagsins, falla ekki undir 
þessa skilgreiningup

3. ,,samræmisvottorð“ : vottorðið sem um getur í 6. gr. 
tilskipunar 70/156/EBEp

4. „tiltekin losun koltvísýrings“ : losun, frá tiltekinni 
fólksbifreið, sem er mæld í samræmi við ákvæði 
tilskipunar 80/1268/EBE og um getur í VIII. viðauka 
við tilskipun 70/156/EBE og sem er tilgreind í gerðar- 
viðurkenningarskj ölunum p

5. „framleiðandi“ : einstaklingur eða aðili sem er ábyrgur 
fyrir öllum þáttum gerðarviðurkenningar gagnvart 
yfirvaldi sem annast viðurkenningu, svo og fyrir 
samræmi framleiðslunnar. Einstaklingurinn eða aðilinn 
þarf ekki að tengjast með beinum hætti öllum þrepum í 
smíði hreyfilsins, kerfisins, íhlutarins eða aðskildu 
tæknieiningarinnar sem háð er gerðarviðurkenningup

6. „tegund“ : viðskiptaheiti framleiðanda sem er tilgreint í 
samræmisvottorðinu og gerðarviðurkenningar-
skjölunump

7. „hámarksnettóafl nýrra fólksbifreiða“ : hámarks- 
vélaraflið sem er gefið upp í samræmisvottorðinu og 
gerðarviðurkenningarskjölunum og mælt í samræmi 
við tilskipun 80/1269/EBE (2);

8. „massi“ : massi bifreiðar með yfirbyggingu þegar hún 
er tilbúin til aksturs, eins og tilgreint er í 
samræmisvottorðinu og gerðarviðurkenningar-
skjölunum og skilgreint í lið 2.6 í I. viðauka við 
tilskipun 70/156/EBEp

9. „slagrými“ : slagrýmið sem er tilgreint í
samræmisvottorðinu og gerðarviðurkenningar-
skjölunump

10. „eldsneytistegund“ : eldsneytið sem bifreiðin fékk 
upprunalega gerðarviðurkenningu fyrir og er tilgreint í 
samræmisvottorðinu og gerðarviðurkenningar-
skjölunump

(1) Tilskipun ráðsins 92/61/EBE frá 30. jún í 1992 um gerðarviðurkenningu á 
vélknúnum  ökutækjum á tveim ur eða þrem ur hjólum (Stjtíð. EB L 225, 
10.8.1992, bls. 72). Tilskipuninni var breytt með aðildarlögunum frá
1994.

(2) Tilskipun ráðsins 80/1269/EBE frá 16. desember 1980 um samræmingu 
laga aðildarríkjanna varðandi vélarafl vélknúinna ökutækja (Stjtíð. EB L 
375, 31.12.1980, bls. 46). Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 
97/21/EB (Stjtíð. EB L 125, 16.5.1997, bls. 31).
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11. „skráningarmappa“ : rafræn mappa með upplýsingum 
um skráningu tiltekinnar fólksbifreiðarp

12. „gerð“, „afbrigði“ og „útfærsla“ : ýmis ökutæki af 
tiltekinni tegund sem framleiðandinn gefur upp 
samkvæmt lýsingu í II. viðauka B við tilskipun 
70/156/EBE og sem eru sérstaklega auðkennd með 
alstöfum til að sýna gerð, afbrigði og útfærslup

13. „ökutæki sem er knúið á óhefðbundinn hátt“ : vélknúið 
ökutæki í flokki M 1, samanber skilgreiningu í II. 
viðauka B við tilskipun 70/156/EBE, sem fellur ekki 
undir gildissvið tilskipunar 80/1268/EBEp

14. „gerðarviðurkenningarskjöl“ : upplýsingasafn sem
inniheldur upplýsingamöppuna, gerðarviðurkenningar- 
vottorðið og prófunarniðurstöðurnar og er sent milli 
innlendra gerðarviðurkenningaryfirvalda í samræmi 
við 5. og 6. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

3. gr.

1. Til að koma á kerfinu sem um getur í 1. gr. skulu 
aðildarríkin safna upplýsingunum, sem lýst er í I. viðauka, 
fyrir hverja bifreið sem um getur í þeirri grein og er skráð á 
yfirráðasvæði þeirra.

2. Aðildarríkjunum skal heimilt að sækja upplýsingarnar, 
sem um getur í 1. mgr., annaðhvort í gerðarviðurkenningar- 
skjöl bandalagsins eða samræmisvottorðið.

3. Aðildarríkin skulu bera ábyrgð á fullgildingu og gæðum 
gagnanna sem þau afla. Aðildarríkin skulu hafa hliðsjón af 
hugsanlegum ástæðum fyrir skekkjum sem er lýst í
II. viðauka, gera ráðstafanir til að draga sem mest úr þessum 
skekkjum og senda framkvæmdastjórninni mat á hlutfalli 
rangra gagna, sem unnið er með tölfræðilegri greiningu eða 
á annan hátt, ásamt skýrslunni sem um getur í 4. mgr. 4. gr.

4. Aðildarríkin skulu gera ráðstafanir til að auka gæði 
gagnanna sem þau safna og tilkynna framkvæmdastjórninni 
um þær fari hún þess á leit. Framkvæmdastjórnin getur lagt 
tillögur fyrir aðildarríkið, á grundvelli þessara upplýsinga og 
í samráði við hlutaðeigandi aðildarríki, um ráðstafanir til að 
auka enn frekar gæði gagnanna og skal aðildarríkið taka þær 
til athugunar. A þessum grundvelli skal aðildarríkið tilkynna 
framkvæmdastjórninni um frekari ráðstafanir sem það 
hyggst grípa til í því skyni að auka gæði gagnanna ef við á.

4. gr.

1. A hverju almanaksári skulu aðildarríkin ákvarða 
eftirfarandi, samkvæmt aðferðunum sem lýst er í
III. viðauka, bæði fyrir hvern framleiðanda og fyrir alla 
framleiðendur í heild:

a) fyrir hverja eldsneytistegund:

i) heildarfjölda nýskráðra fólksbifreiða samkvæmt
1. lið III. viðaukap

ii) meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings fyrir 
nýskráðar fólksbifreiðar samkvæmt 2. lið
III. viðaukap

b) fyrir hverja eldsneytistegund og fyrir hvern sérstakan 
flokk koltvísýringslosunar samkvæmt 3. lið. III. viðauka:

i) fjölda nýskráðra fólksbifreiðap

ii) meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings
samkvæmt öðrum undirlið 3. liðar III. viðaukap

c) fyrir hverja eldsneytistegund og fyrir hvern sérstakan 
massaflokk samkvæmt 4. lið. III. viðauka:

i) fjölda nýskráðra fólksbifreiðap

ii) meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings
samkvæmt þriðja undirlið 4. liðar III. viðaukap

iii) meðalmassa samkvæmt öðrum undirlið 4. liðar
III. viðauka (1)p

d) fyrir hverja eldsneytistegund og fyrir hvern sérstakan 
flokk hámarksnettóafls samkvæmt 5. lið. III. viðauka:

i) fjölda nýskráðra fólksbifreiðap

ii) meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings
samkvæmt þriðja undirlið 5. liðar III. viðaukap

iii) meðalhámarksnettóafl samkvæmt öðrum undirlið
5. liðar III. viðaukap

e) fyrir hverja eldsneytistegund og fyrir hvern sérstakan 
slagrýmisflokk samkvæmt 6. lið. III. viðauka:

i) fjölda nýskráðra fólksbifreiðap

ii) meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings
samkvæmt þriðja undirlið 6. liðar III. viðaukap

iii) meðalslagrými samkvæmt öðrum undirlið 6. liðar
III. viðauka.

2. Þegar um er að ræða ökutæki sem er knúið á 
óhefðbundinn hátt skulu aðildarríkin að auki ákvarða fjölda 
slíkra ökutækja sem eru skráð á yfirráðasvæði þeirra.

3. E f notaðar eru mismunandi aðferðir til að mæla massa 
þeirra ökutækja sem eru skráð á yfirráðasvæði
aðildarríkjanna skulu ríkin tilkynna framkvæmdastjórninni 
um það.

4. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni árlega 
upplýsingarnar sem um getur í 1. og 2. mgr. Fyrsta 
sendingin skal eiga sér stað eigi síðar en 1. júlí 2001. Síðari 
sendingum skal lokið fyrir 1. apríl að því er varðar 
vöktunargögn sem er safnað á næstliðnu almanaksári. 
Gögnin skulu send með því sniði sem er tilgreint í
IV. viðauka.

5. Fari framkvæmdastjórnin þess á leit skulu aðildarríkin 
einnig senda öll gögnin sem var safnað samkvæmt 3. gr.

(1) E f  bæði hámarksm assi og lágmarksmassi fólksbifreiðar er gefinn upp á 
gerðarviðurkenningarskjölunum eða samræm isvottorðinu skal 
aðildarríkið aðeins senda upplýsingar um hám arksm assa viðkomandi 
fólksbifreiðar.
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5. gr.

Aðildarríkin skulu tilnefna lögbært yfirvald til að safna og 
framsenda vöktunargögnin og tilkynna það framkvæmda- 
stjórninni eigi síðar en sex mánuðum eftir gildistöku 
þessarar ákvörðunar.

6. gr.

Eigi síðar en fimm árum eftir gildistöku þessarar ákvörðunar 
skulu aðildarríkin skýra framkvæmdastjórninni frá því 
hvernig þau hyggjast hrinda ákvæðum hennar í framkvæmd. 
A grundvelli þessara skýrslna getur framkvæmdastjórnin 
óskað eftir frekari upplýsingum eða farið þess á leit, í 
samráði við aðildarríkin, að gerðar verði breytingar á 
fyrirhugaðri aðferð við framkvæmdina.

bifreiðaiðnaðurinn hafa komið sér saman um, og 
endurskoðun þeirra ef þörf krefur.

M. gr.

Framkvæmdastjórnin skal senda Evrópuþinginu og ráðinu 
skýrslu fyrir hvert almanaksár sem byggist á vöktunar- 
gögnunum sem hún fær frá aðildarríkjunum.

10. gr.

í skýrslunum fyrir millimarkárin og lokamarkárin (1) skal 
tilgreina hvort ástæðan fyrir minni losun sé tæknilegar 
ráðstafanir framleiðenda eða hvort ástæðan sé önnur, svo 
sem breytingar á hegðun notenda.

7. gr. 11. gr.

Eigi síðar en 31. desember 2002 skal framkvæmdastjórnin 
skýra Evrópuþinginu og ráðinu frá rekstri vöktunarkerfisins 
sem komið er á með þessari ákvörðun.

Akvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

8. gr. Gjört í Lúxemborg 22. júní 2000.

Gögnin, sem safnað er samkvæmt vöktunarkerfinu frá og 
með árinu 2003, skulu mynda grundvöll að vöktun 
valfrjálsra skuldbindinga um að draga úr losun koltvísýrings 
frá vélknúnum ökutækjum, sem framkvæmdastjórnin og

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

N. FONTAINE 

forseti.

Fyrir hönd ráðsins, 

J. SÓCRATES 

forseti.

(1) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 1999/125/EB (Stjtíð. EB L 40,
13.2.1999, bls. 49),
tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2000/303/EB (Stjtíð. EB L 100,
20.4.2000, bls. 55) og
tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2000/304/EB (Stjtíð. EB L 100,
20.4.2000, bls. 57).
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1. V1ÐAUK1

Gögn sem aðildarríkjunum ber að afla og framsenda vegna kerfis til að vakta losun koltvísýrings frá nýjum
fólksbifreiðum

Vegna reksturs bandalagskerfis til að fylgjast með tiltekinni losun koltvísýrings frá nýjum fólksbifreiðum skulu 
aðildarríkin safna lágmarksupplýsingum um allar nýjar fólksbifreiðar sem eru skráðar í bandalaginu í fyrsta sinn. 
Aðeins skal taka til greina eldsneytis- og knúningskerfi sem falla undir löggjöf bandalagsins um gerðarviðurkenningu.

Aðildarríkin skulu safna og geyma gögn um eftirfarandi atriði þegar ný fólksbifreið er skráð í fyrsta sinn í 
bandalaginu:

— tiltekna losun koltvísýrings (g/km)

— eldsneytistegund (t.d. bensín, dísilolía)

— framleiðanda

— massa (kg)

— hámarksnettóafl (kW)

— slagrými (cm3).
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11. V1ÐAUK1 

Gæði og áreiðanleiki gagna

1. 1nngangur

Framleiðendur geta greint mismunandi gerðir fólksbifreiða sinna í afbrigði og afbrigðin síðan í útfærslur.
Areiðanlegustu gögnin um losun koltvísýrings fyrir tiltekna bifreið eru gögnin sem eru tilgreind fyrir þá ákveðnu
útfærslu sem bifreiðin heyrir undir. Því ber aðildarríkjunum aðeins að safna gögnum fyrir vöktunarkerfið sem
varða „ákveðna útfærslu“.

2. Gerðarviðurkenningarskjöl sem grunnur vöktunargagna

a) Upplýsingar, sem nota á til að fylgjast með losun koltvísýrings (eða sem verða settar í rafrænan gagnagrunn 
til að nota síðar í vöktunarkerfi fyrir losun koltvísýrings), skulu unnar úr opinbera „upplýsingasafninu“ sem 
fylgir tilkynningu um veitingu gerðarviðurkenningar sem innlend gerðarviðurkenningaryfirvöld í 
aðildarríkjunum dreifa eins og mælt er fyrir um í tilskipun 70/156/EBE.

b) Upplýsingasafnið, sem innlendu gerðarviðurkenningaryfirvöldin dreifa, getur innihaldið gögn sem varða 
nokkrar mismunandi útfærslur. Það er því mikilvægt að viðeigandi gögn fyrir nýja fólksbifreið, sem fellur 
undir ákvæði þessarar ákvörðunar, séu auðkennd réttilega í upplýsingasafninu. Gögn, sem varða ákveðna 
útfærslu, skulu því valin með hliðsjón af „gerðar“-, „afbrigðis“- og „útfærslu“-númerunum í 
samræmisvottorðinu. Samræmisvottorðið verður því að innihalda gögn sem varða ákveðna útfærslu 
tiltekinnar gerðar bifreiðar.

3. Hugsanlegar ástæður fyrir skekkjum

a) U td rá ttu r úr ge rða rv iðurkenn ingarskjölum á gögnum er varða ákveðna útfærslu

Tvær mikilvægar ástæður fyrir skekkjum eru hugsanlegar þegar vöktunargögn samkvæmt þessari ákvörðun 
eru unnin úr gerðarviðurkenningarskjölum. Fyrri ástæðan getur stafað af færslu upplýsinga, sem varðveittar 
eru á pappír, úr upplýsingamöppunni yfir á rafrænt snið til nota í gerðarviðurkenningargagnasafni. Helsta 
ástæðan fyrir þessu eru mannleg mistök. Seinni ástæðan varðar réttan útdrátt gagna úr rafrænum 
gerðarviðurkenningargagnasöfnum. Gögn fyrir rétta útfærslu skal því auðkenna í slíkum gagnasöfnum með 
ótvíræðri samsetningu gerðar-, afbrigðis- og útfærslunúmeranna sem tilgreind eru í samræmisvottorðinu.

b) Flutningur  gagna frá samræmisvo t torð inu yf ir  í raf ræna skráningarmöppu

Þegar gögn eru tekin úr samræmisvottorðinu (á pappír) og færð yfir í rafræna skráningarmöppu við skráningu 
nýrrar fólksbifreiðar er hætta á að röng gögn verði sett inn. Líklegasta ástæðan fyrir þessu eru mannleg 
mistök.

c) S jál fvi rkur  f lu tn ingur  gagna frá f ramleiðendum til skrán ingaryf i rva lda

í sumum aðildarríkjanna eru framleiðendur beðnir um að senda gögn úr samræmisvottorði með rafrænum 
aðferðum til skráningaryfirvalda (eða beint í skráningarmöppurnar). Þetta hefur auðvitað í för með sér þann 
möguleika að röng gögn verði send og því er rétt að fullgilda kerfin.
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111. V1ÐAUK1

Aðferðir til að ákvarða vöktunargögn um losun koltvísýrings frá nýjum fólksbifreiðum

í þessum viðauka er lýst vöktunargögnunum sem send skulu framkvæmdastjórninni. Vöktunargögnin skulu unnin úr 
hrágögnum sem er safnað við fyrstu skráningu nýrra fólksbifreiða (sem er lýst í I. viðauka) í samræmi við aðferðirnar 
hér á eftir. í IV. viðauka er lýst nákvæmu sniði fyrir sendingu þessara upplýsinga til framkvæmdastjórnarinnar.

Eins og sakir standa skal aðeins taka til greina eldsneytis- og knúningskerfi sem falla undir löggjöf bandalagsins um 
gerðarviðurkenningu. í þetta vöktunarkerfi skal einungis taka inn upplýsingar um nýjar fólksbifreiðar sem hafa ekki 
verið skráðar áður í bandalaginu. Fólksbifreiðar, sem hafa verið skráðar áður í bandalaginu eða annars staðar, eru 
sérstaklega undanskildar ákvæðum þessarar ákvörðunar.

1. Fjöldi nýskráðra fólksbifreiða, sundurgreindar eftir eldsneytistegund (N/):

Aðildarríkin skulu ákvarða, fyrir hverja eldsneytistegund (t.d. bensín og dísilolíu), fjölda nýrra fólksbifreiða sem 
hafa verið skráðar í fyrsta sinn á yfirráðasvæði þeirra. Fyrir hverja eldsneytistegund, f  er fjöldi nýrra 
fólksbifreiða, sem eru skráðar í fyrsta sinn, táknaður með N/ .

2. Meðaltala tiltekinnar losunar koltvísýrings frá nýskráðum fólksbifreiðum sem eru knúnar með tiltekinni 
eldsneytistegund (Sf >a=e)

Meðaltala tiltekinnar losunar koltvísýrings frá öllum nýskráðum bifreiðum, sem eru knúnar með tiltekinni 
eldsneytistegund (táknuð með Sf >a=e), er reiknuð út frá summu tiltekinnar losunar koltvísýrings frá hverri nýskráðri 
bifreið sem er knúin með tiltekinni eldsneytistegund, S/, deilt með fjölda nýskráðra bifreiða sem eru knúnar með 
sömu eldsneytistegund, Nf .

Sf.ave  = (HNf ) • I  Sf

3. Skipting nýrra ftólksbifreiða eftir koltvísýringslosun

Fyrir hverja eldsneytistegund skal skrá fjölda nýskráðra fólksbifreiða sem falla í einhvern eftirtalinna flokka 
koltvísýringslosunar: Flokkar koltvísýringslosunar eru < 60, 60-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 
181-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-450, > 450 g/km.

Ef fjöldi nýrra bifreiða, sem eru í tilteknum flokki koltvísýringslosunar, c, og knúnar með eldsneytistegundinni f  
er táknaður með N/.c er meðallosun koltvísýrings frá þessum ökutækjum, Cf c.a=e, reiknuð út frá summu 
koltvísýringslosunar frá hverri nýrri bifreið, Q c, deilt með N/,c:

Cu ,m  = (1'  ) • I  C/c

4. Skipting nýrra fólksbifreiða eftir massa

Skrá skal fjölda nýskráðra fólksbifreiða, sem eru knúnar með tiltekinni eldsneytistegund, meðalmassa þessara 
ökutækja og einnig meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings frá þeim fyrir hvern eftirfarandi massaflokka: 
< 650, 650-750, 751-850, 851-950, 951-1 050, 1 051-1 150, 1 151-1 250, 1 251-1 350, 1 351-1 550, 1 551-1 750 
og 1 751-2 000, 2 001-2 250, 2 251-2 500, 2 501-2 800 og > 2 800 kg.

Ef fjöldi nýrra bifreiða, sem eru í tilteknum massaflokki, m, og knúnar með eldsneytistegundinni f  er táknaður 
með Nf.m er meðalmassi þessara ökutækja, Mf >m>a=e, reiknaður út frá summu hverrar nýrrar bifreiðar, M'f.m, deilt með 
Nf .m '.

Mfm .a xe  = (1/Nf m  ) • I  Mf r„

Ef Sf >m er tiltekin losun koltvísýrings frá hverri bifreið sem er í tilteknum massaflokki og knúin með tiltekinni 
eldsneytistegund er meðaltala tiltekinnar losunar koltvísýrings frá þessum ökutækjum fundin á hliðstæðan hátt 
með:

Sf,m ,ave ~ (1/' f,m  ) • 1 Sf,m
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5. Skipting nýskráðra fólksbifreiða eftir hámarksnettóafli

Skrá skal fjölda nýskráðra fólksbifreiða, sem eru knúnar með tiltekinni eldsneytistegund, meðalhámarksnettóafl 
þessara ökutækja og einnig meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings frá þeim fyrir hvern eftirfarandi flokk 
hámarksnettóafls: < 30, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 
141-150, 151-160, 161-170, 171-180, 181-200, 201-250, 251-300, > 300 kW.

Ef fjöldi nýrra bifreiða, sem eru á tilteknu aflsviði, p, og knúnar með eldsneytistegundinni f, er táknaður með Nf ,p  

er meðalhámarksnettóafl þessara ökutækja, Pf ,p ,ave, reiknað út frá summu hámarksnettóaflsgilda hverrar nýrrar 
bifreiðar, Cfp, deilt með ' p:

Pfp .a v e  = (H ' f p  ) • I  Pf p

Ef Sf p  er tiltekin losun koltvísýrings frá hverri bifreið sem er í tilteknum flokki hámarksnettóafls og knúin með 
tiltekinni eldsneytistegund er meðaltala tiltekinnar losunar koltvísýrings frá þessum ökutækjum fundin á 
hliðstæðan hátt með:

Sf p a v e  = (1/'fp ) • I  Sf p

6. Skipting nýskráðra fólksbifreiða eftir slagrými

Skrá skal fjölda nýskráðra fólksbifreiða sem eru knúnar með tiltekinni eldsneytistegund, meðalslagrými þessara 
ökutækja og einnig meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings frá þeim fyrir hvern eftirfarandi 
slagrýmisflokk: < 700, 700-800, 801-900, 901-1 000, 1 001-1 100, 1 101-1 200, 1 201-1 300, 1 301-1 400, 1 401
1 500, 1 501-1 600, 1 601-1 700, 1 701-1 800, 1 801-1 900, 1 901-2 000, 2 001-2 100, 2 101-2 200, 2 201-2 400, 
2 401-2 600, 2 601-2 800, 2 801-3 000, 3 001-3 500, 3 501-4 500, > 4 500 cm3.

Ef fjöldi nýrra bifreiða, sem eru í tilteknum slagrýmisflokki, c, og knúnar með eldsneytistegundinni f, er táknaður 
með N/c er meðalslagrými þessara ökutækja, Cf c>ave, reiknað út frá summu slagrýmis hverrar nýrrar bifreiðar, C/ c, 
deilt með Nf c:

Cf .  c, ave = (1/'fc ) • I  C/ c

Ef Sf cm er tiltekin losun koltvísýrings frá hverri bifreið í tilteknum slagrýmisflokki sem er knúin með tiltekinni 
eldsneytistegund er meðaltala tiltekinnar losunar koltvísýrings frá þessum ökutækjum fundin á hliðstæðan hátt 
með:

Sf c ,  ave = (1 /'f  c ) • I  Sf c
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1V. V1ÐAUK1

Snið vöktunargagna sem senda skal framkvæmdastjórninni

í  þ e ssu m  v ið a u k a  e r  lý s t  sn ið in u  fy r ir  v ö k tu n a rg ö g n in  sem  e ru  re ik n u ð  ú t  sam k v æ m t a ð fe rð u n u m  í III. v ið a u k a  og 
sem  a ð ild a rr ík ju n u m  b e r  a ð  sen d a  fram k v æ m d a s tjó rn in n i.

1. Meðaltala tiltekinnar losunar koltvísýrings fyrir allar nýskráðar fólksbifreiðar sem eru knúnar með tiltekinni 
eldsneytistegund

F y r ir  h v e rja  e ld sn e y tis te g u n d , f, sk u lu  a ð ild a rr ík in  t i lg re in a  f jö ld a  n ý s k rá ð ra  fó lk s b if re ið a  og  m e ð a ltö lu  t i l te k in n a r  
lo s u n a r  k o ltv ísý rin g s  f rá  þ e ssu m  b ifre ið u m . G ö g n in  e ru  se tt í tö flu , e in s  og  sý n t e r  h é r  fy r ir  a ftan , og  g ild i
k o ltv ís ý rin g s lo s u n a r  n á m u n d u ð  a ð  n æ stu  h e ilu  tö lu .

Eldsneytistegund Fjöldi nýskráðra fólksbifreiða
M eðaltala tiltekinnar losunar koltvísýrings 

(g/km)

B en s ín

D ís ilo lía

2 . Meðaltölur tiltekinnar losunar koltvísýrings, flokkaðar eftir framleiðanda og eldsneytistegund

F lo k k a  skal gögn , sem  v a rð a  a lla r  n ý s k rá ð a r  fó lk sb ifre ið a r , e f t ir  f ra m le ið a n d a  og  í u n d irf lo k k a  e ftir  
e ld sn e y tis te g u n d  (t.d . b e n sín i e ð a  d ís ilo líu ). F y r ir  h v e rn  u n d irf lo k k  sk u lu  a ð ild a rr ík in  t i lg re in a  a lla r  m e ð a ltö lu r  
t ilte k in n a r  lo s u n a r  k o ltv ísý rin g s  og  þ a n n  f jö ld a  fó lk s b ifre ið a  sem  n o ta ð u r  e r til a ð  re ik n a  þ æ r ú t. T ilsk ild a r  
u p p lý s in g a r  sk a l s en d a  í tö f lu  e in s  og  sý n t e r h é r  a ð  a ftan . A f tu r  skal n á m u n d a  g ild i k o ltv ís ý rin g s lo s u n a r a ð  n æ stu  
h e ilu  tö lu .

Framleiðandi Eldsneytistegund Fjöldi nýskráðra fólksbifreiða
M eðaltala tiltekinnar losunar 

koltvísýrings
(g/km)

B en s ín

D ís ilo lía
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3. Skipting nýrra fólksbifreiða eftir losun koltvísýrings

Fyrir hverja eldsneytistegund skulu aðildarríkin tilgreina með eftirfarandi sniði fjölda nýrra fólksbifreiða, sem eru 
skráðar í hvern flokk koltvísýringslosunar, sundurgreindar eftir framleiðanda og fyrir alla framleiðendur 
samanlagt.

Framleiðandi

Eldsneytistegund Fjöldi nýskráðra fólksbifreiða, sundurgreindur eftir flokki koltvísýringslosunar (g/km)

< 60

Bensín

60-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-250 251-300 301-350 351-450 >450

Meðallosun
koltvísýrings

Dísilolía

Meðallosun
koltvísýrings

Allir framleiðendur samanlagt

Eldsneytistegund Fjöldi nýskráðra fólksbifreiða, sundurgreindur eftir flokki koltvísýringslosunar (g/km)

< 60 60-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-250 251-300 301-350 351-450 > 450

Bensín

Meðallosun
koltvísýrings

Dísilolía

Meðallosun
koltvísýrings

4. Skipting nýrra fólksbifreiða eftir massa, afli og slagrými

Eigindum ökutækisins, massa, afli og slagrými, hefur verið skipt í flokka. Tilkynna skal heildargögn fyrir hvern 
flokk. Tilskilin gögn, sundurgreind eftir framleiðanda og fyrir alla framleiðendur samanlagt, varða meðalgildi 
(fyrir massa, afl og slagrými) og meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings fyrir fólksbifreiðarnar í flokknum. 
Gildin fyrir massa, afl og slagrými og tiltekna losun koltvísýrings skal námunda að næstu heilu tölu.



Framleiðandi

Eldsneytistegund/færibreyta M assi nýrrar fólksbifreiðar í kg

< 650 650-750 751-850 851-950 951-1 050 1 051-1 151 1 151-1 250 1 251-1 350 1 351-1 550 1 551-1 750 1 751-2 000 2 001-2 250 2 251-2 500 2 501-2 800 > 2 800

B en s in F jö ld i b ifre ið a

M eð a lm a ssi

M eð a llo su n
k o ltv isý rin g s

D ís il-
o lía

F jö ld i b ifre ið a

M eð a lm a ssi

M eð a llo su n
k o ltv isý rin g s

A llir  f ra m le ið e n d u r sam a n la g t

Eldsneytistegund/færibreyta M assi nýrrar fólksbifreiðar í kg

< 650 650-750 751-850 851-950 951-1 050 1 051-1 150 1 151-1 250 1 251-1 350 1 351-1 550 1 551-1 750 1 751-2 000 2 001-2 250 2 251-2 500 2 501-2 800 > 2 800

B en s in F jö ld i b ifre ið a

M eð a lm a ssi

M eð a llo su n
k o ltv ísý rin g s

D ís il-
o lía

F jö ld i b ifre ið a

M eð a lm a ssi

M eð a llo su n
k o ltv isý rin g s
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Framleiðandi

Eldsneytistegund/færi-
breyta

Hámarksvélarafl nýrrar fólksbifreiðar í kW

<30 30-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-200 201-250 251-300 > 300

B ensín Fjöldi
b ifreiða

M eðalafl
hreyfils

M eðallosun
koltv ísýrings

D ísil-
o lía

Fjöldi
b ifreiða

M eðalafl
hreyfils

M eðallosun
koltv ísýrings

Allir framleiðendur samanlagt

Eldsneytistegund/færi-
breyta

Hármarksvélarafl nýrrar fólksbifreiðar í kW

<30 30-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-200 201-250 251-300 > 300

B ensín Fjöldi
b ifreiða

M eðalafl
hreyfils

M eðallosun
koltv ísýrings

D ísil-
o lia

Fjöldi
b ifreiða

M eðalafl
hreyfils

M eðallosun
koltv isýrings
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Framleiðandi

Eldsneytistegund/færibreyta
Slagrými nýrrar fólksbifreiðar í cm3

< 700 700-800 801-900
901- 
1 000

1 001- 
1 100

1 101- 
1 200

1 201- 
1 300

1 301- 
1 400

1 401- 
1 500

1 501- 
1 600

1 601- 
1 700

1 701- 
1 800

1 801- 
1 900

1 901-
2 000

2 001- 
2 100

2 101-
2 200

2 201- 
2 400

2 401- 
2600

2 601- 
2 800

2 801- 
3 000

3 001- 
3 500

3 501-
4 500

>4 500

B en s in F jö ld i b ifre ið a

M eð a la fl
h re y fils

M eð a llo su n
k o ltv isý rin g s

D ís ilo lía F jö ld i b ifre ið a

M eð a la fl
h re y fils

M eð a llo su n
k o ltv isý rin g s

Allir framleiðendur samanlagt

Eldsneytistegund/færibreyta Slagrými nýrrar fólksbifreiðar í cm

< 700 700-800 801-900
901- 
1 000

1 001- 
1 100

1 101- 
1 200

1 201- 
1 300

1 301- 
1 400

1 401- 
1 500

1 501- 
1 600

1 601- 
1 700

1 701- 
1 800

1 801- 
1 900

1 901-
2 000

2 001- 
2 100

2 101-
2 200

2 201- 
2 400

2 401- 
2600

2 601- 
2 800

2 801- 
3 000

3 001- 
3 500

3 501-
4 500

>4 500

B en s in F jö ld i b ifre ið a

M eð a la fl
h re y fils

M eð a llo su n
k o ltv isý rin g s

D ís ilo lía F jö ld i b ifre ið a

M eð a la fl
h re y fils

M eð a llo su n
k o ltv isý rin g s
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