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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 443/2009 

frá 23. apríl 2009 

um að setja staðla um mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu 

Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,  

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 

1. mgr. 175. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 

Evrópubandalaganna (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 

Sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Markmið þessarar reglugerðar er að setja staðla um 

mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða, sem skráðar 

eru í Bandalaginu, sem eru hluti af samþættri stefnu 

Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá 

léttum ökutækjum, en jafnframt tryggja eðlilega 

starfsemi innri markaðarins. 

2) Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um 

loftslagsbreytingar, sem samþykktur var af hálfu 

  

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 1. Hennar 

var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 109/2017 

frá 16. júní 2017 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við 

EES-samninginn, biður birtingar. 

(1)  Stjtíð. ESB C 77, 31.3.2009, bls. 1. 

(2)  Álit Evrópuþingsins frá 17. desember 2008 (hefur enn ekki verið 

birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 6. apríl 2009. 

Evrópubandalagsins með ákvörðun ráðsins 94/69/EB frá 

15. desember 1993 (3), krefur alla aðila hans til að setja 

fram og framkvæma landsáætlanir og, þar sem það á 

við, svæðisbundnar áætlanir sem fela í sér ráðstafanir til 

að draga úr loftslagsbreytingum. Með tilliti til þessa 

lagði framkvæmdastjórnin það til í janúar 2007, í 

tengslum við alþjóðlegar samningaviðræður, að 

Evrópusambandið ætti að stefna að því markmiði að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda af hálfu iðnríkja 

um 30% fyrir árið 2020 (miðað við losun ársins 1990) 

og að Sambandið sjálft ætti að skuldbinda sig á tiltekinn 

og óháðan hátt til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda um a.m.k. 20% fyrir árið 2020 

(miðað við losun ársins 1990), án tillits til þess hversu 

mikið önnur iðnríki ná að draga úr losun. Evrópuþingið 

og ráðið studdu þetta markmið. 

3) Ein afleiðing þessara skuldbindinga er sú að öll 

aðildarríki verða að draga umtalsvert úr losun frá 

fólksbifreiðum. Stefnu og ráðstöfunum skal hrundið í 

framkvæmd innan einstakra aðildarríkja og á vettvangi 

Bandalagsins í öllum geirum hagkerfis Bandalagsins og 

ekki aðeins í geirum iðnaðar og orkumála til að draga 

megi eins mikið úr losun og þörf krefur. Flutningar á 

vegum eru sá geiri sem veldur næstmestri losun 

gróðurhúsalofttegunda í Sambandinu og losun af hans 

völdum heldur áfram að aukast. Ef áhrif 

loftslagsbreytinga vegna flutninga á vegum halda áfram 

að aukast mun það vega verulega upp á móti skerðingu í 

öðrum geirum í tengslum við baráttuna gegn 

loftslagsbreytingum. 

4) Markmið Bandalagsins hvað varðar nýjar fólksbifreiðar 

veita framleiðendum meiri vissu í áætlanagerð og meiri 

sveigjanleika til að uppfylla kröfur um að draga úr losun 

koltvísýrings en mögulegt væri með aðskildum, 

landsbundnum markmiðum um að draga úr losun. Þegar 

settir eru staðlar um mengunarvarnargetu er mikilvægt 

að hafa í huga áhrif þeirra á markaði og á 

samkeppnishæfni framleiðenda, beinan og óbeinan 

kostnað sem fyrirtæki verða fyrir og ávinninginn að því 

er varðar örvun nýsköpunar og minnkandi orkunotkun. 

  

(3)  Stjtíð. EB L 33, 7.2.1994, bls. 11. 

2017/EES/40/06 
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5) Reglugerð þessi byggir á viðurkenndri aðferð til að 

mæla og vakta losun koltvísýrings frá ökutækjum sem 

skráð eru innan Bandalagsins, í samræmi við ákvörðun 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1753/2000/EB frá 

22. júní 2000 um að koma á kerfi til að fylgjast með 

meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings frá nýjum 

fólksbílum (1). Það er mikilvægt að kröfur um að draga 

úr losun koltvísýrings séu áfram fyrirsjáanlegar fyrir 

ökutækjaframleiðendur innan Bandalagsins og veiti 

þeim vissu í áætlanagerð hvað varðar nýjar bifreiðar 

þeirra innan Bandalagsins. 

6) Árið 1995 samþykkti framkvæmdastjórnin áætlun 

Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá 

bifreiðum. Áætlunin byggði á þremur stoðum: frjálsri 

skuldbindingu bifreiðaiðnaðarins um að draga úr losun, 

úrbótum í upplýsingamiðlun til neytenda og að styðja 

við eldsneytisnýtnar bifreiðar með ráðstöfunum er varða 

skattamál. 

7) Árið 1998 samþykktu Evrópsku bifreiðaframleiðenda-

samtökin (ACEA) að skuldbinda sig til að minnka 

meðaltalslosun frá nýjum, seldum bifreiðum niður í 140 

g af koltvísýringi á kílómetra fyrir árið 2008 og árið 

1999 samþykktu Japönsku bifreiðaframleiðenda-

samtökin (JAMA) og Kóresku bifreiðaframleiðenda-

samtökin (KAMA) að skuldbinda sig til að minnka 

meðaltalslosun frá nýjum, seldum bifreiðum niður í 140 

g af koltvísýringi á kílómetra fyrir árið 2009. Þessar 

skuldbindingar voru viðurkenndar með tilmælum 

framkvæmdastjórnarinnar 1999/125/EB frá 5. febrúar 

1999 um að draga úr losun koltvísýrings frá 

fólksbifreiðum (2) (ACEA), tilmælum framkvæmda-

stjórnarinnar 2000/303/EB frá 13. apríl 2000 um að 

draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum 

(KAMA) (3) og tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 

2000/304/EB frá 13. apríl 2000 um að draga úr losun 

koltvísýrings frá fólksbifreiðum (JAMA) (4). 

8) Þann 7. febrúar 2007 samþykkti framkvæmdastjórnin 

tvær samhliða orðsendingar: orðsendingu þar sem settar 

eru fram niðurstöður endurskoðunar á áætlun 

Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá 

fólksbifreiðum og léttum atvinnuökutækjum og 

orðsendingu um samkeppnishæfan regluramma fyrir 

vélknúin ökutæki á 21. öldinni (CARS21). Með 

orðsendingunum var undirstrikað að árangur hefði náðst 

í átt að markmiðinu um 140 g losun á koltvísýringi á 

kílómetra fyrir árin 2008/2009, en að markmiði 

Bandalagsins um 120 g losun á koltvísýringi á kílómetra 

yrði ekki náð fyrir árið 2012 án viðbótarráðstafana. 

9) Í orðsendingunum var lögð til samþætt stefna með það 

fyrir augum að ná markmiði Bandalagsins um 120 g 

losun á koltvísýringi á kílómetra fyrir árið 2012 og 

tilkynnt að framkvæmdastjórnin myndi leggja fram 

lagaramma til að ná markmiði Bandalagsins með því að 

leggja áherslu á að draga úr losun koltvísýrings með 

bindandi hætti til að ná fram, með tækniumbótum að því 

er varðar hreyfla ökutækja, meðaltalslosun fyrir nýjar 

bifreiðar sem nemur 130 g af koltvísýringi á kílómetra. Í 

  

(1)  Stjtíð. EB L 202, 10.8.2000, bls. 1. 

(2) Stjtíð. EB L 40, 13.2.1999, bls. 49. 

(3) Stjtíð. EB L 100, 20.4.2000, bls. 55. 

(4) Stjtíð. EB L 100, 20.4.2000, bls. 57. 

samræmi við þá nálgun sem felst í frjálsri skuldbindingu 

sem framleiðendur samþykktu ná þessar ráðstafanir yfir 

þá þætti sem tekið er tillit til þegar losun á koltvísýringi 

fólksbifreiða er mæld, í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 frá 20. 

júní 2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja 

með tilliti til losunar frá léttum farþega- og 

atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að 

upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (5). Að 

draga frekar úr losun koltvísýrings um sem nemur 10 g 

af koltvísýringi á kílómetra, eða samsvarandi, ef 

nauðsyn krefur af tæknilegum ástæðum, verður náð 

fram með öðrum tæknilegum úrbótum og aukinni 

notkun á sjálfbæru lífeldsneyti. 

10) Lagaramminn til framkvæmdar meðaltalsmarkmiðinu 

fyrir nýjar bifreiðar skal tryggja að markmiðin um að 

draga úr losun séu hlutlaus hvað varðar 

samkeppnisstöðu, félagslega sanngjörn og sjálfbær, taki 

tillit til fjölbreytileika evrópskra bifreiðaframleiðenda 

og forðist alla óréttmæta röskun á samkeppni þeirra á 

milli. Lagaramminn skal samræmast því 

heildarmarkmiði að ná markmiðum Kýótóbókunarinnar 

og honum skulu fylgja önnur notendatengd stjórntæki, 

s.s. aðgreindir bifreiða- og orkuskattar. 

11) Tryggja skal viðeigandi fjármögnun í fjárlögum 

Evrópusambandsins til að stuðla að tækniþróun sem 

ætlað er að draga með afgerandi hætti úr losun 

koltvísýrings frá ökutækjum. 

12) Til að viðhalda fjölbreytileika á bifreiðamarkaðinum og 

tryggja getu hans til að uppfylla ólíkar þarfir neytenda 

skal skilgreina markmiðin um losun á koltvísýringi frá 

fólksbifreiðum samkvæmt notkun bifreiðanna með 

línulegum hætti. Þegar þessari notkun er lýst, er massi 

viðeigandi mæliþáttur sem veitir samsvörun við 

núverandi losun og skilar því raunhæfari markmiðum 

sem eru hlutlaus hvað varðar samkeppnisstöðu. Auk 

þess eru upplýsingar um massa auðveldlega tiltækar. 

Safna skal saman upplýsingum um aðra mæliþætti er 

varða notkun, s.s. grunnflöt (sporvídd sinnum hjólhaf), 

til að auðvelda langtímamat á þessari nálgun sem 

byggist á notkun. Framkvæmdastjórnin skal, fyrir árið 

2014, endurskoða tiltækileika gagna og, ef það á við, 

leggja tillögu fyrir Evrópuþingið og ráðið um að taka 

upp mæliþætti er varða notkun. 

13) Markmið þessarar reglugerðar er að skapa hvata fyrir 

bifreiðaiðnaðinn til að fjárfesta í nýrri tækni. Þessi 

reglugerð stuðlar á virkan hátt að vistvænni nýsköpun 

og tekur tillit til tækniþróunar framtíðarinnar. 

Sérstaklega skal stuðla að þróun nýsköpunar í 

knúningstækni þar sem hún dregur umtalsvert meira úr 

losun en hefðbundnar fólksbifreiðar. Með þessum hætti 

er ýtt undir langtímasamkeppnishæfni evrópska 

bifreiðaiðnaðarins og fleiri hágæðastörf sköpuð. 

Framkvæmdastjórnin ætti að hafa í huga þann 

möguleika að bæta við ráðstöfunum að því er varðar 

vistvæna nýsköpun við endurmat á prófunaraðferðunum 

skv. 3. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007, að 

teknu tilliti til tæknilegra og efnahagslegra áhrifa slíkrar 

viðbótar. 

  

(5)  Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1. 
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14) Þar sem kostnaður við rannsóknir, þróun og framleiðslu 

á hverja einingu er mjög hár hvað varðar fyrstu 

kynslóðir ökutækja með mjög litla kolefnislosun sem 

settar eru á markað í kjölfarið á gildistöku þessarar 

reglugerðar, er með henni leitast við að hraða og 

auðvelda, til bráðabirgða að setja ökutæki með sérlega 

litla kolefnislosun á markað Bandalagsins á 

upphafsstigum markaðssetningar þeirra. 

15) Notkun tiltekins óhefðbundins eldsneytis getur haft í för 

með sér að dregið sé umtalsvert úr losun koltvísýrings 

ef miðað er við orku frá uppsprettu í hjól (e. well-to-

wheel). Af þessum sökum inniheldur þessi reglugerð 

sérstök ákvæði sem eiga að stuðla að frekari útbreiðslu á 

tilteknum ökutækjum sem ganga fyrir óhefðbundnu 

eldsneyti á markaði Bandalagsins. 

16) Til að ná fram samræmi við þá nálgun sem kemur fram í 

stefnu framkvæmdastjórnarinnar um koltvísýring og 

bifreiðar, einkum í tengslum við þær frjálsu 

skuldbindingar sem samtök bifreiðaframleiðanda hafa 

gengist undir, ætti markmiðið að gilda um nýjar 

fólksbifreiðar sem eru skráðar í Bandalaginu í fyrsta 

skipti og, að undanskildu takmörkuðu tímabili til að 

forðast misnotkun, hafa ekki áður verið skráðar utan 

Bandalagsins. 

17) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá  

5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á 

vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á 

kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem 

ætlaðar eru í slík ökutæki (1) kemur á samhæfðum 

ramma sem inniheldur stjórnsýsluákvæði og almennar 

tæknilegar kröfur hvað varðar viðurkenningu allra nýrra 

ökutækja sem falla undir gildissvið hennar. Sá aðili sem 

ber ábyrgð á að fara eftir þessari reglugerð skal vera sá 

sami og er ábyrgur fyrir öllum þáttum 

gerðarviðurkenningarinnar í samræmi við þá tilskipun, 

og fyrir því að tryggja samræmi framleiðslunnar. 

18) Að því er varðar gerðarviðurkenninguna gilda sértækar 

kröfur um ökutæki til sérstakra nota, samkvæmt 

skilgreiningu í II. viðauka tilskipunar 2007/46/EB, og 

því ættu þau að falla utan gildissviðs þessarar 

reglugerðar. Ökutæki sem tilheyra flokki M1 fyrir 

gildistöku þessarar reglugerðar, sem eru byggð 

sérstaklega í atvinnuskyni til að koma hjólastóli fyrir í 

ökutækinu og eru í samræmi við skilgreiningu um 

ökutæki til sérstakra nota skv. II. viðauka tilskipunar 

2007/46/EB skulu einnig falla utan gildissviðs þessarar 

reglugerðar, í samræmi við stefnu Bandalagsins um 

aðstoð við fatlaða einstaklinga. 

19) Veita skal framleiðendum svigrúm til að ákveða hvernig 

þeir ná markmiðum sínum samkvæmt þessari reglugerð 

og leyfa þeim að reikna út meðaltalslosun á nýjum 

bifreiðum sínum, í stað þess að þurfa að virða markmið 

um losun á koltvísýringi fyrir hverja og eina bifreið. Því 

ætti að krefjast þess af framleiðendum að 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1. 

þeir tryggi að sértæk meðaltalslosun fyrir allar nýjar 

bifreiðar sem skráðar eru í Bandalaginu sem þeir bera 

ábyrgð á fari ekki yfir markmið um meðaltalslosun fyrir 

þessar bifreiðar. Þessar kröfur ætti að taka upp í 

áföngum á árunum 2012 og 2015 til að auðvelda 

breytinguna. 

20) Ekki er við hæfi að nota sömu aðferð við að ákvarða 

markmið um að draga úr losun fyrir stórframleiðendur 

og fyrir smærri framleiðendur sem teljast vera 

sjálfstæðir samkvæmt viðmiðunum sem settar eru fram í 

þessari reglugerð. Slíkir smærri framleiðendur skulu 

eiga kost á öðrum markmiðum um að draga úr losun í 

samræmi við tæknilega getu hvers framleiðenda fyrir 

sig til að draga úr sértækri losun koltvísýrings og í 

samræmi við eiginleika þeirra afmörkuðu markaðssviða 

sem um ræðir. Þessi undanþága skal koma til 

umfjöllunar í endurskoðun á markmiðum um sértæka 

losun í I. viðauka, sem ljúka skal í síðasta lagi í upphafi 

ársins 2013. 

21) Heimila ætti framleiðendum sem framleiða fyrir 

markaðskima að njóta ávinnings af öðru markmiði sem 

er 25% lægra en sértæk meðaltalslosun þeirra á 

koltvísýringi árið 2007. Ákveða skal sambærilegt 

markmið ef upplýsingar um sértæka meðaltalslosun 

framleiðanda á árinu 2007 liggur ekki fyrir. Þessi 

undanþága skal koma til umfjöllunar í endurskoðun á 

markmiðum um sértæka losun í I. viðauka, sem ljúka 

skal í síðasta lagi í upphafi ársins 2013. 

22) Þegar sértæk meðaltalslosun fyrir allar nýjar bifreiðar 

sem skráðar eru í Bandalaginu, sem framleiðendur bera 

ábyrgð á, er ákvörðuð skulu taldar með allar bifreiðar, 

óháð massa þeirra eða öðrum eiginleikum. Þótt 

reglugerð (EB) nr. 715/2007 taki ekki til fólksbifreiða 

með viðmiðunarmassa sem er meiri en 2610 kg og sem 

gerðarviðurkenningin í samræmi við 2. mgr. 2. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 715/2007 er ekki víkkuð út til, skal 

mæla losun þessara bifreiða í samræmi við sömu 

mæliaðferð og er tilgreind fyrir fólksbifreiðar í 

reglugerð (EB) nr. 692/2008 (2). Losunargildin fyrir 

koltvísýring sem fást skal skrá í samræmisvottorð 

ökutækisins til að hægt sé að hafa þær með í 

vöktunaráætluninni. 

23) Til að tryggja þann sveigjanleika sem þarf til að ná 

markmiðum þessarar reglugerðar geta framleiðendur 

samþykkt að stofna til samlags á opnum og gegnsæjum 

forsendum og án mismununar. Samkomulag um að 

stofna til samlags ætti ekki að gilda lengur en í fimm ár 

en það er heimilt að endurnýja. Þegar framleiðendur 

stofna til samlags ættu þeir að teljast hafa uppfyllt 

markmið sín samkvæmt þessari reglugerð þegar 

meðaltalslosun samlagsins í heild fer ekki yfir 

losunarmarkmið samlagsins. 

  

(2)  Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 

2008 um framkvæmd og breytingu reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna 

ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og 

atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að 

upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (Stjtíð. ESB  

L 199, 28.7.2008, bls. 1.). 
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24) Til að tryggja að markmiðum þessarar reglugerðar sé 

náð er nauðsynlegt að notast við traust kerfi til að 

tryggja að reglum sé fylgt. 

25) Sértæk losun koltvísýrings frá nýjum fólksbifreiðum er 

mæld á samræmdum grundvelli í Bandalaginu í 

samræmi við þær aðferðir sem mælt er fyrir um í 

reglugerð (EB) nr. 715/2007. Til að halda 

stjórnsýsluálagi vegna þessarar reglugerðar í lágmarki 

skulu gögn um skráningu nýrra bifreiða innan 

Bandalagsins, sem aðildarríkin taka saman og senda til 

framkvæmdastjórnarinnar, höfð til viðmiðunar þegar 

lagt er mat á það hvort farið sé að ákvæðum. Til að 

tryggja samkvæmni þeirra gagna sem notuð eru til að 

meta hvort farið er að ákvæðum skal samræma reglur 

um gagnasöfnun og skýrslugjöf eins og mögulegt er. 

26) Í tilskipun 2007/46/EBE er kveðið á um að 

framleiðendur 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. Gögn 

sem aðildarríki safna saman skulu vera í samræmi við 

það samræmisvottorð sem framleiðandi gefur út fyrir 

fólksbifreiðina og byggja eingöngu á tilvísun í þau. Ef 

aðildarríki notast af rökstuddum ástæðum ekki við 

samræmisvottorðið til að ljúka við það ferli þegar ný 

fólksbifreið er skráð og tekin í notkun ætti það að gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja viðunandi 

nákvæmni í vöktunarferlinu. Notast skal við staðlaðan 

gagnagrunn Bandalagsins fyrir gögn er varða 

samræmisvottorð. Hann skal notaður sem eina tilvísunin 

til að gera aðildarríkjum kleift, með auðveldari hætti, að 

halda utan um skráningargögn sín þegar ökutæki eru 

nýskráð. 

27) Meta skal á vettvangi Bandalagsins hvort framleiðendur 

uppfylli markmið þessarar reglugerðar. Framleiðendur 

með sértæka meðaltalslosun koltvísýrings sem er meiri 

en það sem leyfilegt er samkvæmt þessari reglugerð 

skulu greiða umframlosunargjald að því er varðar hvert 

almanaksár frá og með 2012. Gjaldið skal fara eftir því 

hversu mikið framleiðendur fara fram úr markmiðum 

sínum. Gjaldið skal hækka með tímanum. Til að skapa 

nægilega hvatningu til að grípa til ráðstafana sem draga 

úr sértækri losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum skal 

gjaldið endurspegla kostnað við tækniþróun. Fjárhæðir 

umframlosunargjaldsins skulu reiknast sem tekjur í 

almennum fjárlögum Evrópusambandsins. 

28) Með hliðsjón af tilgangi og málsmeðferðarreglum 

þessarar reglugerðar skulu allar landsbundnar 

ráðstafanir, sem aðildarríki grípur til eða innleiðir í 

samræmi við 176. gr. sáttmálans, ekki koma á auknum 

eða strangari viðurlögum gagnvart framleiðendum sem 

ná ekki markmiðum sínum samkvæmt þessari 

reglugerð. 

29) Þessi reglugerð skal ekki hafa áhrif á fullnaðarbeitingu 

samkeppnisreglna Bandalagsins. 

30) Framkvæmdastjórnin skal taka til athugunar nýtt 

fyrirkomulag til að ná langtímamarkmiði sínu, einkum 

hvað varðar halla ferilsins, mæliþátt er varðar notkun og 

kerfi vegna umframlosunargjaldsins. 

31) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari 

reglugerð skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun 

ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 

meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 

er falið (1). 

32) Framkvæmdastjórnin skal einkum hafa vald til að breyta 

þeim kröfum sem gilda um vöktun og skýrslugjöf í ljósi 

reynslunnar af framkvæmd þessarar reglugerðar, koma á 

aðferðum vegna innheimtu á umframlosunargjaldi, 

samþykkja ítarleg ákvæði hvað varðar undanþágur fyrir 

tiltekna framleiðendur og aðlaga I. viðauka með tilliti til 

þróunar á massa nýrra fólksbifreiða sem skráðar eru í 

Bandalaginu og allra breytinga á lögbundinni 

prófunaraðferð vegna mælingar á sértækri losun 

koltvísýrings. Þar eð þessar ráðstafanir eru almenns 

eðlis og þeim er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 

þessarar reglugerðar, m.a. með því að bæta við hana 

nýjum, veigalitlum atriðum, skulu þær samþykktar í 

samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun 

sem kveðið er á um í 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB. 

33) Í þágu einföldunar og skýrleika laga ber að fella niður 

ákvörðun nr. 1753/2000/EB. 

34) Þar eð aðildarríkin geta ekki, hvert fyrir sig, náð 

markmiði þessarar reglugerðar nægilega vel, þ.e. að 

ákvarða kröfur um mengunarvarnargetu vegna losunar 

koltvísýrings fyrir nýjar fólksbifreiðar til að tryggja 

eðlilega starfsemi innri markaðarins og ná 

heildarmarkmiðum Sambandsins um að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda, og þar eð þessu markmiði 

verður betur náð á vettvangi Bandalagsins, vegna 

umfangs og áhrifa þeirra aðgerða sem lagðar eru til, er 

Bandalaginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í 

samræmi við dreifræðisregluna eins og fram kemur í 5. 

gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og 

hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en 

nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessu 

markmiði. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni og markmið 

Þessi reglugerð ákvarðar kröfur um mengunarvarnargetu vegna 

losunar koltvísýrings fyrir nýjar fólksbifreiðar til að tryggja 

eðlilega starfsemi innri markaðarins og ná heildarmarkmiði 

  

(1)  Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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Evrópubandalagsins um að meðaltalslosun nýrra bifreiða sé 120 

g af koltvísýringi á kílómetra. Í þessari reglugerð er, með 

tækniumbótum að því er varðar hreyfla ökutækja, ákvarðað að 

meðaltalslosun á koltvísýringi fyrir nýjar fólksbifreiðar skuli 

vera 130 g af koltvísýringi á kílómetra, samkvæmt mælingu í 

samræmi við reglugerð (EB) nr. 715/2007 og 

framkvæmdarráðstafanir hennar og nýsköpunartækni. 

Í þessari reglugerð er ákvarðað að frá og með árinu 2020 verði 

meðaltalslosunin 95 g af koltvísýringi á kílómetra fyrir nýjar 

bifreiðar, í samræmi við 5. mgr. 13. gr. 

Sem hluti af samþættri stefnu Bandalagsins munu þessari 

reglugerð fylgja viðbótarráðstafanir sem samsvara því að draga 

úr losun sem nemur 10 g af koltvísýringi á kílómetra. 

2. gr. 

Gildissvið 

1.  Þessi reglugerð gildir um vélknúin ökutæki í flokki M1 

samkvæmt skilgreiningu í II. viðauka tilskipunar 2007/46/EB 

(„fólksbifreiðar“) sem eru skráð innan Bandalagsins í fyrsta 

skipti og hafa ekki áður verið skráð utan Bandalagsins („nýjar 

fólksbifreiðar“). 

2.  Ekki skal taka til greina fyrri skráningu utan Bandalagsins 

sem fór fram innan við þremur mánuðum fyrir skráningu innan 

Bandalagsins. 

3.  Þessi reglugerð gildir ekki um ökutæki til sérstakra nota, 

eins og þau eru skilgreind í 5. lið A-hluta II. viðauka við 

tilskipun 2007/46/EB. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

1.  Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem 

hér segir: 

a) „sértæk meðaltalslosun koltvísýrings“: meðaltal sértækrar 

losunar koltvísýrings, að því er varðar framleiðanda, frá 

öllum nýjum fólksbifreiðum sem hann framleiðir, 

b) „samræmisvottorð“: vottorðið sem um getur í 18. gr. 

tilskipunar 2007/46/EB, 

c) „framleiðandi“: einstaklingur eða aðili sem er ábyrgur 

gagnvart viðurkenningaryfirvaldinu fyrir öllum þáttum EB-

gerðarviðurkenningaraðferðarinnar í samræmi við tilskipun 

2007/46/EB, svo og fyrir samræmi framleiðslunnar, 

d) „massi“: massi bifreiðar með yfirbyggingu þegar hún er 

tilbúin til aksturs, eins og tilgreint er í samræmisvottorðinu 

og skilgreint í lið 2.6 í I. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, 

e) „grunnflötur“: sporvídd margfölduð með hjólhafi bifreiðar, 

eins og tilgreint er í samræmisvottorðinu og skilgreint í 

liðum 2.1 og 2.3 í I. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, 

f) „sértæk losun koltvísýrings“: sú losun koltvísýrings frá 

fólksbifreið sem er mæld í samræmi við reglugerð (EB) nr. 

715/2007 og er tilgreind sem massi koltvísýringslosunar 

(blandaður akstur) í samræmisvottorðinu. Hvað varðar 

fólksbifreiðar sem eru ekki gerðarviðurkenndar í samræmi 

við reglugerð (EB) nr. 715/2007 er „sértæk losun 

koltvísýrings“ sú losun koltvísýrings sem er mæld í 

samræmi við mæliaðferðina sem tilgreind er fyrir 

fólksbifreiðar í reglugerð (EB) nr. 692/2008 eða í samræmi 

við þá aðferð sem samþykkt hefur verið af 

framkvæmdastjórninni til að ákvarða losun koltvísýrings 

fyrir slíkar fólksbifreiðar, 

g) „markmið um sértæka losun“: sértæk meðaltalslosun 

koltvísýrings sem er leyfileg í samræmi við I. viðauka, að 

því er varðar framleiðanda, með tilliti til allra nýrra 

fólksbifreiða sem hann framleiðir eða ef framleiðanda er 

veitt undanþága skv. 11. gr., markmið um sértæka losun 

sem ákvarðað er í samræmi við þá undanþágu. 

2.  Í þessari reglugerð er „hópur tengdra framleiðenda“ 

framleiðandinn og tengd fyrirtæki. Hvað varðar framleiðendur 

eru „tengd fyrirtæki“: 

a)  fyrirtæki þar sem framleiðandinn, beint eða óbeint: 

 ræður yfir meirihluta atkvæða, 

 getur skipað meira en helming fulltrúa í yfirstjórn eða 

stjórn fyrirtækisins eða aðila sem eru löglegir fulltrúar 

fyrirtækisins eða 

 hefur rétt til að stjórna rekstri fyrirtækisins, 

b)  fyrirtæki sem hafa, beint eða óbeint, einhver þau réttindi 

eða völd yfir framleiðandanum, sem um getur í a-lið, 

c)  fyrirtæki þar sem eitt fyrirtæki, sem um getur í b-lið, hefur, 

beint eða óbeint, þau réttindi eða völd sem tilgreind eru í a-

lið, 

d)  fyrirtæki þar sem framleiðandi og eitt eða fleiri 

fyrirtækjanna, sem eru talin upp í a-, b- eða c-lið, eða þar 

sem tvö eða fleiri af síðastnefndu fyrirtækjunum, hafa 

sameiginlega þau réttindi eða völd sem tilgreind eru í a-lið, 

e)  fyrirtæki þar sem framleiðandi eða eitt eða fleiri tengdra 

fyrirtækja, sem um getur í a- til d-lið, og einn eða fleiri 

þriðji aðili hafa sameiginlega þau réttindi eða völd sem 

tilgreind eru í a-lið. 

4. gr. 

Markmið um sértæka losun 

Hverjum framleiðanda nýrra fólksbifreiða er skylt, fyrir 

almanaksárið sem hefst 1. janúar 2012 og fyrir öll eftirfarandi 

almanaksár, að tryggja að sértæk meðaltalslosun koltvísýrings 

fari ekki yfir markmið hans um sértæka losun sem ákvarðað er í 
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samræmi við I. viðauka eða, í þeim tilfellum þar sem 

framleiðanda er veitt undanþága skv. 11. gr., í samræmi við þá 

undanþágu. 

Til að ákvarða sértæka meðaltalslosun koltvísýrings fyrir hvern 

framleiðanda skal reikna með eftirfarandi hundraðshlutum af 

öllum nýjum fólksbifreiðum hvers framleiðanda sem skráðar 

eru á viðkomandi ári: 

 65% árið 2012, 

 75% árið 2013, 

 80% árið 2014, 

 100% frá og með árinu 2015. 

5. gr. 

Sérstakar ívilnanir 

Við útreikning á sértækri meðaltalslosun á koltvísýringi skulu 

allar nýjar fólksbifreiðar með sértæka losun á koltvísýringi sem 

er minni en 50 g af koltvísýringi á kílómetra reiknast sem: 

 3,5 bifreiðar árið 2012, 

 3,5 bifreiðar árið 2013, 

 2,5 bifreiðar árið 2014, 

 1,5 bifreiðar árið 2015, 

 1 bifreið frá árinu 2016. 

6. gr. 

Markmið um sértæka losun fyrir ökutæki sem ganga fyrir 

óhefðbundnu eldsneyti 

Til að ákvarða hvort framleiðandi fylgir markmiðum sínum um 

sértæka losun, sem um getur í 4. gr., skal draga úr sértækri 

losun um 5% fyrir hvert ökutæki sem hannað er til að geta 

gengið fyrir blöndu bensíns með 85% etanóli („E85“) sem 

uppfyllir viðeigandi löggjöf Bandalagsins eða evrópska 

tæknistaðla, fram til 31. desember 2015, til að viðurkenna 

hversu tæknilega auðveldara er að draga úr losun þegar ökutæki 

ganga fyrir lífeldsneyti. Að draga úr losun með þessum hætti 

gildir aðeins ef a.m.k. 30% áfyllistöðva í aðildarríkinu, þar sem 

ökutækið er skráð, bjóða upp á þessa tegund óhefðbundins 

eldsneytis sem er í samræmi við viðmiðanir um sjálfbærni fyrir 

lífeldsneyti í viðkomandi löggjöf Bandalagsins. 

7. gr. 

Stofnun samlags 

1.  Framleiðendur, aðrir en þeir framleiðendur sem hlotið 

hafa undanþágu skv. 11. gr., mega stofna til samlags til að 

mæta skyldum sínum skv. 4. gr. 

2.  Samningur um að stofna til samlags má ná yfir eitt eða 

fleiri almanaksár, að því gefnu að heildarlengd hvers samnings 

sé ekki meiri en fimm almanaksár, og það verður að stofna fyrir 

31. desember á fyrsta almanaksárinu sem losun á að reiknast 

innan samlagsins. Framleiðendur sem stofna til samlags skulu 

senda eftirfarandi upplýsingar til framkvæmdastjórnarinnar um: 

a)  framleiðendur sem taka þátt í samlaginu, 

b)  framleiðanda sem er tilnefndur sem samlagsstjóri og verður 

tengiliður fyrir samlagið og ábyrgur fyrir því að greiða allt 

umframlosunargjald sem lagt er á samlagið í samræmi við 

9. gr., og 

c)  gögn sem sýna fram á að samlagsstjórinn geti uppfyllt 

skyldur sínar samkvæmt b-lið. 

3.  Þegar tilnefndur samlagsstjóri nær ekki að uppfylla 

kröfuna um að greiða allt umframlosunargjald sem lagt er á 

samlagið, í samræmi við 9. gr., skal framkvæmdastjórnin 

tilkynna framleiðendum um það. 

4.  Framleiðendur sem taka þátt í samlagi skulu upplýsa 

framkvæmdastjórnina sameiginlega um breytingar sem varða 

samlagsstjórann eða fjárhag samlagsins, ef slíkar breytingar 

hafa áhrif á getu þess til að greiða allt umframlosunargjald sem 

lagt er á samlagið, í samræmi við 9. gr., og um allar breytingar 

á þátttöku í samlaginu eða ef það verður leyst upp. 

5.  Framleiðendum er heimilt að taka þátt í 

samlagsfyrirkomulagi, að því tilskildu að í samningum þeirra á 

milli sé farið eftir ákvæðum 81. og 82. gr. sáttmálans og að þeir 

heimili öllum framleiðendum, sem óska eftir þátttöku í 

samlaginu, að gera það á opnum og gegnsæjum forsendum, án 

mismununar og á sanngjörnum viðskiptaforsendum. Með 

fyrirvara um almennar samkeppnisreglur Bandalagsins um 

samlög af þessu tagi skulu allir þátttakendur í samlagi einkum 

tryggja að samnýting gagna og upplýsingaskipti eigi sér ekki 

stað innan samlagsfyrirkomulagsins, nema hvað varðar 

eftirfarandi upplýsingar: 

a)  sértæka meðaltalslosun koltvísýrings, 

b)  markmið um sértæka losun, 

c) heildarfjölda skráðra ökutækja. 

6.  Ákvæði 5. mgr. gilda ekki þegar allir framleiðendur í 

tilteknu samlagi eru hluti af sama hópi tengdra framleiðenda. 
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7.  Framleiðendur í samlagi, sem skila inn upplýsingum til 

framkvæmdastjórnarinnar, skulu teljast sem einn framleiðandi 

þegar kemur að því að uppfylla skyldurnar skv. 4. gr., nema 

þegar tilkynning hefur borist skv. 3. gr. Upplýsingar um vöktun 

og skýrslugjöf hvað varðar einstaka framleiðendur og samlög 

verða skráðar, tilkynntar og aðgengilegar í miðlægri skrá sem 

um getur í 4. mgr. 8. gr. 

8. gr. 

Vöktun á meðaltalslosun og skýrslugjöf 

1.  Hvert aðildarríki skal skrá upplýsingar um allar nýjar 

fólksbifreiðar sem skráðar eru á yfirráðasvæði þess fyrir 

almanaksárið sem hefst 1. janúar 2010 og fyrir öll eftirfarandi 

almanaksár í samræmi við A-hluta II. viðauka. Þessar 

upplýsingar skulu gerðar aðgengilegar framleiðendunum og 

tilteknum innflytjendum þeirra eða fulltrúum í hverju 

aðildarríki. Aðildarríkin skulu leita allra leiða til að tryggja að 

eftirlitsaðilarnir starfi með gagnsæjum hætti. Hvert aðildarríki 

skal tryggja að sértæk losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum, 

sem ekki eru gerðarviðurk enndar í samræmi við reglugerð 

(EB) nr. 715/2007, sé mæld og skráð í samræmisvottorðum 

þeirra. 

2.  Frá og með árinu 2011 skal hvert aðildarríki ákvarða og 

senda framkvæmdastjórninni þær upplýsingar, sem skráðar eru 

í B-hluta II. viðauka og varða næstliðið almanaksár, fyrir 28. 

febrúar ár hvert. Gögnin skulu send með því sniði sem er 

tilgreint í C-hluta II. viðauka. 

3.  Fari framkvæmdastjórnin þess á leit skal aðildarríki einnig 

senda öll gögnin sem var safnað skv. 1. mgr. 

4.  Framkvæmdastjórnin skal halda miðlæga skrá yfir gögn 

úr skýrslugjöf aðildarríkjanna samkvæmt þessari grein og fyrir 

30. júní ár hvert, frá og með árinu 2011, skal 

framkvæmdastjórnin, til bráðabirgða, reikna eftirfarandi út hvað 

varðar hvern framleiðanda: 

a)  sértæka meðaltalslosun koltvísýrings á næstliðnu 

almanaksári, 

b)  markmið um sértæka losun á næstliðnu almanaksári, 

c)  mismuninn á sértækri meðaltalslosun koltvísýrings á 

næstliðnu almanaksári og markmiði hans um sértæka losun 

fyrir það ár. 

Framkvæmdastjórnin skal tilkynna hverjum framleiðanda um 

bráðabirgðaútreikning sinn. Í tilkynningunni skulu koma fram, 

fyrir hvert aðildarríki, gögn um fjölda nýrra fólksbifreiða, sem 

skráðar hafa verið og sértæka losun koltvísýrings frá þessum 

bifreiðum. 

Skráin skal vera aðgengileg almenningi. 

5.  Innan þriggja mánaða frá því að tilkynnt hefur verið um 

bráðabirgðaútreikninginn skv. 4. mgr. er framleiðendum heimilt 

að tilkynna framkvæmdastjórninni um villur í gögnunum og 

tilgreina sérstaklega í hvaða aðildarríki það telur villuna eiga 

við. 

Framkvæmdastjórnin skal skoða allar tilkynningar frá 

framleiðendum og annaðhvort staðfesta eða breyta 

bráðabirgðaútreikningunum skv. 4. mgr. fyrir 31. október. 

6.  Framkvæmdastjórnin skal tilkynna framleiðanda um það 

ef hún telur, samkvæmt útreikningi í samræmi við 5. mgr. og 

hvað varðar almanaksárin 2010 eða 2011, sértæka 

meðaltalslosun hans á koltvísýringi á því ári vera meiri en 

markmið hans um sértæka losun fyrir það ár. 

7.  Aðildarríkin skulu tilnefna lögbært yfirvald til að safna 

vöktunargögnum og framsenda þau, í samræmi við þessa 

reglugerð, og tilkynna framkvæmdastjórninni um tilnefnt 

lögbært yfirvald eigi síðar en 8. desember 2009. 

Framkvæmdastjórnin skal að svo búnu upplýsa Evrópuþingið 

og ráðið um þetta. 

8.  Fyrir hvert almanaksár sem 6. gr. gildir um skulu 

aðildarríki upplýsa framkvæmdastjórnina um hlutfall 

áfyllistöðva og viðmiðanir um sjálfbærni í tengslum við E85, 

eins og um getur í þeirri grein. 

9.  Framkvæmdastjórnin getur samþykkt ítarlegar reglur um 

vöktun og skýrslugjöf hvað varðar gögnin sem þessi grein nær 

til og um beitingu II. viðauka, í samræmi við 

reglunefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 14. gr. 

Framkvæmdastjórnin getur breytt II. viðauka í ljósi fenginnar 

reynslu af beitingu þessarar reglugerðar. Samþykkja skal þessar 

ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar 

reglugerðar, í samræmi við þá reglunefndarmeðferð með 

grannskoðun, sem um getur í 3. mgr. 14. gr. 

9. gr. 

Umframlosunargjald 

1.  Í tilfellum þar sem sértæk meðaltalslosun framleiðanda á 

koltvísýringi er meiri en markmið hans um sértæka losun fyrir 

það ár skal framkvæmdastjórnin, að því er varðar hvert 

almanaksár frá og með árinu 2012, innheimta 

umframlosunargjald af framleiðandanum eða af 

samlagsstjóranum, sé um samlag að ræða. 

2.  Útreikningar á umframlosunargjaldinu skv. 1. mgr. skulu 

byggjast á eftirfarandi formúlum: 

a)  Frá 2012 til 2018: 

i.  Þegar sértæk meðaltalslosun koltvísýrings af hálfu 

framleiðanda er meira en 3 g af koltvísýringi á 

kílómetra hærri en markmið hans um sértæka losun: 

((Umframlosun – 3 g af koltvísýringi á kílómetra) x 95 

evrur/g af koltvísýringi á kílómetra + 1 g af 

koltvísýringi á kílómetra x 25 evrur/g af koltvísýringi á 

kílómetra + 1 g af koltvísýringi á kílómetra x 15 

evrur/g af koltvísýringi á kílómetra + 1 g af 

koltvísýringi á kílómetra x 5 evrur/g af koltvísýringi á 

kílómetra) x fjöldi nýrra fólksbifreiða. 
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ii.  Þegar sértæk meðaltalslosun koltvísýrings af hálfu 

framleiðanda er meira en 2 g af koltvísýringi á 

kílómetra hærri en markmið hans um sértæka losun, en 

þó ekki hærri en 3 g af koltvísýringi á kílómetra: 

((Umframlosun – 2 g af koltvísýringi á kílómetra) x 25 

evrur/g af koltvísýringi á kílómetra + 1 g af 

koltvísýringi á kílómetra x 15 evrur/g af koltvísýringi á 

kílómetra + 1 g af koltvísýringi á kílómetra x 5 evrur/g 

af koltvísýringi á kílómetra) x fjöldi nýrra 

fólksbifreiða. 

iii.  Þegar sértæk meðaltalslosun koltvísýrings af hálfu 

framleiðanda er meira en 1 g af koltvísýringi á 

kílómetra hærri en markmið hans um sértæka losun, en 

þó ekki hærri en 2 g af koltvísýringi á kílómetra: 

((Umframlosun – 1 g af koltvísýringi á kílómetra) x 15 

evrur/g af koltvísýringi á kílómetra + 1 g af 

koltvísýringi á kílómetra x 5 evrur/g af koltvísýringi á 

kílómetra) x fjöldi nýrra fólksbifreiða. 

iv.  Þegar sértæk meðaltalslosun koltvísýrings af hálfu 

framleiðanda er í mesta lagi 1 g af koltvísýringi á 

kílómetra hærri en markmið hans um sértæka losun: 

(Umframlosun x 5 evrur/g af koltvísýringi á kílómetra) 

x fjöldi nýrra fólksbifreiða. 

b)  Frá 2019: 

(Umframlosun x 95 evrur/g af koltvísýringi á kílómetra) x 

fjöldi nýrra fólksbifreiða. 

Að því er varðar þessa grein er „umframlosun“, ákvörðuð eins 

og sett er fram í 4. gr., jákvæður fjöldi gramma á kílómetra sem 

sértæk meðaltalslosun framleiðanda á koltvísýringi — að teknu 

tilliti til þess að dregið er úr losun koltvísýrings vegna 

viðurkenndrar nýsköpunartækni — er hærri en markmið hans 

um sértæka losun  á almanaksárinu, námunduð að næstu þremur 

aukastöfum og „fjöldi nýrra fólksbifreiða“ er sá fjöldi nýrra 

fólksbifreiða sem framleiðandinn framleiðir og var skráður á 

því ári samkvæmt viðmiðununum um innleiðingu í áföngum 

sem settar eru fram í 4. gr. 

3.  Framkvæmdastjórnin skal koma á aðferðum vegna 

innheimtu á umframlosunargjaldi skv. 1. mgr. 

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 

þessarar reglugerðar með því að bæta við hana, skulu 

samþykktar í samræmi við þá reglunefndarmeðferð með 

grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 14. gr. 

4.  Fjárhæðir umframlosunargjaldsins skulu reiknast sem 

tekjur í almennum fjárlögum Evrópusambandsins. 

10. gr. 

Birting á frammistöðu framleiðenda 

1.  Fyrir 31. október ár hvert, frá og með árinu 2011, skal 

framkvæmdastjórnin birta skrá þar sem eftirfarandi er tilgreint 

fyrir hvern framleiðanda: 

a)  markmið hans um sértæka losun á næstliðnu almanaksári, 

b)  sértæk meðaltalslosun hans á koltvísýringi á næstliðnu 

almanaksári, 

c)  mismunurinn á sértækri meðaltalslosun koltvísýrings af 

hálfu framleiðandans á næstliðnu almanaksári og markmiði 

hans um sértæka losun fyrir það ár, 

d)  sértæk meðaltalslosun á koltvísýringi frá öllum nýjum 

fólksbifreiðum í Bandalaginu á næstliðnu almanaksári og 

e)  meðalmassi allra nýrra fólksbifreiða í Bandalaginu á 

næstliðnu almanaksári. 

2.  Frá 31. október 2013 skal einnig geta þess í skránni, sem 

um getur í 1. mgr., hvort framleiðandinn hafi uppfyllt kröfurnar 

í 4. gr. hvað varðar næstliðið almanaksár. 

11. gr. 

Undanþágur fyrir tiltekna framleiðendur 

1.  Framleiðandi getur sótt um undanþágu frá markmiðinu 

um sértæka losun, sem er reiknað út í samræmi við I. viðauka, 

ef hann ber ábyrgð á færri en 10 000 nýjum fólksbifreiðum sem 

skráðar eru í Bandalaginu á almanaksárinu og ef hann: 

a)  er ekki hluti af hópi tengdra framleiðenda, 

b)  er hluti af hópi tengdra framleiðenda sem ber samtals 

ábyrgð á færri en 10 000 nýjum fólksbifreiðum sem skráðar 

eru í Bandalaginu á almanaksárinu eða 

c)  er hluti af hópi tengdra framleiðenda en starfrækir eigin 

framleiðslustöðvar og hönnunarmiðstöð. 

2.  Heimilt er að veita undanþágu skv. 1. mgr. fyrir í mesta 

lagi fimm almanaksár. Umsóknin skal lögð fyrir 

framkvæmdastjórnina og hún skal innihalda: 

a)  heiti framleiðandans og nafn tengiliðar hans, 

b)  gögn sem staðfesta að framleiðandinn eigi rétt á undanþágu 

skv. 1. mgr., 

c)  upplýsingar um þær fólksbifreiðar sem hann framleiðir, 

þ.m.t. massa þessara fólksbifreiða og sértæka losun 

koltvísýrings þeirra og 

d)  markmið um sértæka losun í samræmi við getu 

framleiðandans á að draga úr losun, þ.m.t. efnahagslega og 

tæknilega getu hans til að draga úr sértækri losun sinni á 

koltvísýringi og að teknu tilliti til eiginleika þess markaðar 

sem bifreiðartegundin er framleidd fyrir. 
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3.  Framkvæmdastjórnin skal veita framleiðanda undanþágu 

þegar hún telur framleiðanda eiga rétt á því skv. 1. mgr. og er 

þess fullviss að markmiðið um sértæka losun sem 

framleiðandinn leggur til sé í samræmi við getu hans til að 

draga úr losun, þ.m.t. efnahagslega og tæknilega getu hans til 

að draga úr sértækri losun sinni á koltvísýringi og að teknu 

tilliti til eiginleika þess markaðar sem bifreiðartegundin er 

framleidd fyrir. Undanþágan gildir frá 1. janúar árið eftir þá 

dagsetningu sem undanþága er veitt. 

4.  Framleiðandi getur sótt um undanþágu frá markmiðinu 

um sértæka losun, sem er reiknað út í samræmi við I. viðauka, 

ef hann, ásamt öllum tengdum fyrirtækjum sínum, ber ábyrgð á 

milli 10 000 og 300 000 nýjum fólksbifreiðum sem skráðar eru 

í Bandalaginu á almanaksárinu. 

Framleiðandi getur lagt inn slíka umsókn fyrir eigin hönd eða 

fyrir eigin hönd ásamt öllum tengdum fyrirtækjum sínum. 

Umsóknin skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina og hún skal 

innihalda: 

a)  allar þær upplýsingar sem um getur í a- og c-lið 2. mgr., 

þ.m.t. upplýsingar um öll tengd fyrirtæki, ef við á, 

b)  markmið sem er 25% lægra en sértæk meðaltalslosun 

koltvísýrings árið 2007 eða, þegar ein umsókn lögð fram 

fyrir hönd margra tengdra fyrirtækja, markmið sem er 25% 

lægra en sértæk meðaltalslosun koltvísýrings af hálfu 

þessara fyrirtækja árið 2007. 

Þegar ekki liggja fyrir upplýsingar um sértæka meðaltalslosun 

framleiðanda á koltvísýringi fyrir árið 2007 skal 

framkvæmdastjórnin ákvarða samsvarandi losunarmarkmið sem 

byggir á bestu fáanlegu tækni til að draga úr losun koltvísýrings 

og er notuð í fólksbifreiðum af sambærilegum massa, að teknu 

tilliti til eiginleika þess markaðar sem bifreiðartegundin er 

framleidd fyrir. Umsækjandi skal notast við þetta markmið að 

því er varðar b-lið. 

Framkvæmdastjórnin skal veita framleiðanda undanþágu þegar 

sýnt hefur verið fram á að skilyrði vegna undanþágu, sem um 

getur í þessari málsgrein, hafi verið uppfyllt. 

5.  Framleiðandi sem hlotið hefur undanþágu í samræmi við 

þessa grein skal tilkynna framkvæmdastjórninni umsvifalaust 

um allar breytingar sem hafa áhrif á eða geta haft áhrif á rétt 

hans til undanþágu. 

6.  Þegar framkvæmdastjórnin telur framleiðanda ekki lengur 

eiga rétt á undanþágu, hvort sem er á grundvelli tilkynningar 

skv. 5. mgr. eða af öðrum sökum, skal hún afturkalla 

undanþáguna frá og með 1. janúar á næsta almanaksári og skal 

hún tilkynna framleiðanda um ákvörðun sína. 

7.  Þegar framleiðandi nær ekki að uppfylla markmið sitt um 

sértæka losun skal framkvæmdastjórnin gera honum að greiða 

umframlosunargjald, í samræmi við 9. gr. 

8.  Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja ítarleg 

ákvæði um framkvæmd málsgreina 1 til 7, m.a. um túlkun á 

viðmiðunum vegna undanþáguréttar, um innihald umsókna og 

um innihald og mat á áætlunum um að draga úr sértækri losun á 

koltvísýringi. 

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 

þessarar reglugerðar með því að bæta við hana, skulu 

samþykktar í samræmi við þá reglunefndarmeðferð með 

grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 14. gr. 

9.  Umsóknir um undanþágu, þ.m.t. upplýsingar þeim til 

stuðnings, tilkynningar skv. 5. mgr., afturkallanir skv. 6. mgr., 

allar álagningar á umframlosunargjaldi skv. 7. mgr. og 

ráðstafanir sem samþykktar eru skv. 8. mgr., skulu vera 

aðgengilegar almenningi, með fyrirvara um reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1049/2001 frá 30. maí 2001 

um almennan aðgang að skjölum Evrópuþingsins, ráðsins og 

framkvæmdastjórnarinnar (1). 

12. gr. 

Vistvæn nýsköpun 

1.  Að fenginni umsókn frá birgi eða framleiðanda skal taka 

til greina þann koltvísýringssparnað sem náðst hefur með 

notkun á nýsköpunartækni. Samanlagt framlag slíkrar tækni til 

að lækka markmið framleiðanda um sértæka losun getur verið 

allt að 7 g af koltvísýringi á kílómetra. 

2.  Framkvæmdastjórnin skal, fyrir árið 2010, samþykkja 

ítarleg ákvæði um málsmeðferð til að viðurkenna slíka 

nýsköpunartækni, í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem 

um getur í 2. mgr. 14. gr. Þessi ítarlegu ákvæði skulu byggjast á 

grundvelli eftirfarandi viðmiðana um nýsköpunartækni: 

a)  birgirinn eða framleiðandinn verður að bera ábyrgð á þeim 

koltvísýringssparnaði sem næst fram með notkun 

nýsköpunartækninnar, 

b)  áhrif nýsköpunartækninnar til minnkunar á losun 

koltvísýrings verða að vera sannprófuð, 

c)  nýsköpunartæknin má hvorki vera hluti af stöðluðu 

prófunarlotunni sem mælir koltvísýring né af 

skyldubundnum ákvæðum sem til koma vegna 

viðbótarráðstafana sem samræmast þeirri minnkun um 10 g 

af koltvísýringi á kílómetra sem um getur í 1. gr. eða vera 

skyldubundin samkvæmt neinum öðrum ákvæðum laga 

Bandalagsins. 

3.  Birgir eða framleiðandi sem sækir um að ráðstöfun verði 

viðurkennd sem nýsköpunartækni skal leggja skýrslu fyrir 

framkvæmdastjórnina, þ.m.t. sannprófunarskýrslu sem gerð 

hefur verið af sjálfstæðum og vottuðum aðila. Tekið skal fram í 

skýrslunni ef til mögulegrar víxlverkunar kemur á milli þessarar 

ráðstöfunar og annarrar nýsköpunartækni sem þegar hefur verið 

viðurkennd og skal það metið í sannprófunarskýrslunni að hve 

miklu leyti þessi víxlverkun hefur áhrif á þá minnkun sem hvor 

ráðstöfun fyrir sig nær fram. 

  

(1) Stjtíð. EB L 145, 31.5.2001, bls. 43. 
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4.  Framkvæmdastjórnin skal staðfesta þá minnkun sem næst 

fram og byggja á þeim viðmiðunum sem settar eru fram í 2. 

mgr. 

13. gr. 

Endurskoðun og skýrslugjöf 

1.  Árið 2010 skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir 

Evrópuþingið og ráðið þar sem er metinn er árangur af þessari 

samþættu stefnu Bandalagsins um að draga úr losun 

koltvísýrings frá léttum ökutækjum. 

2.  Fyrir 31. október 2014 og á þriggja ára fresti eftir það skal 

samþykkja ráðstafanir til að breyta I. viðauka og lagfæra 

tölugildið M0 sem um getur þar, þannig að það vísi til 

meðalmassa nýrra fólksbifreiða á næstliðnum þremur 

almanaksárum. 

Þessar ráðstafanir taka gildi í fyrsta skipti þann 1. janúar 2016 

og á þriggja ára fresti eftir það. 

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 

þessarar reglugerðar, skulu samþykktar í samræmi við 

reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. 

mgr. 14. gr. 

3.  Frá og með árinu 2012 skal framkvæmdastjórnin 

framkvæma mat á áhrifum til að geta, eins og kveðið er á um í 

3. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007, endurskoðað 

fyrir árið 2014 aðferðir til að mæla losun koltvísýrings, eins og 

sett er fram í þeirri reglugerð. Framkvæmdastjórnin skal 

einkum leggja fram viðeigandi tillögur til að aðlaga þessar 

aðferðir þannig að þær endurspegli á viðunandi hátt 

raunverulega koltvísýringslosun bifreiða og bæta við þær 

viðurkenndri nýsköpunartækni, eins og skilgreint er í 12. gr., 

sem hægt er að styðjast við í prófunarlotunni. 

Framkvæmdastjórnin skal tryggja að þessar aðferðir séu 

endurskoðaðar með reglubundnum hætti eftir það. 

Frá gildistökudegi endurskoðaðrar aðferðar við mælingu á 

losun koltvísýrings skal nýsköpunartækni ekki lengur teljast 

viðurkennd samkvæmt þeirri aðferð sem sett er fram í 12. gr. 

4.  Fyrir árið 2010 skal framkvæmdastjórnin endurskoða 

tilskipun 2007/46/EB þannig að hver gerð/afbrigði/útfærsla 

samsvari sérstakri nýsköpunartækni. 

5.  Fyrir 1. janúar 2013 skal framkvæmdastjórnin ljúka 

endurskoðun á markmiðunum um sértæka losun í I. viðauka og 

á undanþágunum í 11. gr., í þeim tilgangi að skilgreina: 

 fyrirkomulagið til að ná á kostnaðarhagkvæman hátt, fyrir 

árið 2020, langtímamarkmiðinu um 95 g af koltvísýringi á 

kílómetra og 

 ólíka þætti í framkvæmd þessa markmiðs, þ.m.t. 

umframlosunargjaldið. 

Á grundvelli slíkrar endurskoðunar og mati á áhrifum sem 

koma fram í henni, þ.m.t. heildarmati á áhrifunum á 

bifreiðaiðnaðinn og skyldan iðnað, skal framkvæmdastjórnin, ef 

við á, leggja fram tillögu um breytingu á þessari reglugerð sem 

er eins hlutlaus og unnt er út frá samkeppnissjónarmiðum og er 

félagslega sanngjörn og sjálfbær. 

6.  Eftir mat á áhrifunum skal framkvæmdastjórnin, fyrir árið 

2014, birta skýrslu um fyrirliggjandi gögn um grunnflöt og um 

notkun hans sem mæliþáttar er varðar notkun þegar markmið 

um sértæka losun eru ákvörðuð og, ef við á, leggja tillögu fyrir 

Evrópuþingið og ráðið um að breyta I. viðauka. 

7.  Samþykkja skal ráðstafanir til að kveða á um 

nauðsynlegar aðlaganir á formúlunum í I. viðauka til að 

endurspegla hverjar þær breytingar sem verða á lögbundnum 

prófunaraðferðum vegna mælingar á sértækri losun 

koltvísýrings. 

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 

þessarar reglugerðar, skulu samþykktar í samræmi við 

reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. 

mgr. 14. gr. 

14. gr. 

Nefndarmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar 

sem komið var á fót með 9. gr. ákvörðunar nr. 280/2004/EB(1). 

2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 5. og 7. gr. 

ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af 8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 

1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr. 

a (1.–4. mgr.) og ákvæði 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með 

hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar. 

15. gr. 

Niðurfelling 

Ákvörðun nr. 1753/2000/EB falli úr gildi frá og með 1. janúar 

2010. 

Þar til framkvæmdastjórnin hefur lagt fyrir Evrópuþingið 

skýrslu um vöktunargögn fyrir almanaksárið 2009 skulu 4., 9. 

og 10 gr. þeirrar ákvörðunar gilda áfram. 

  

(1)  Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 280/2004/EB frá  

11. febrúar 2004 um aðferð til að vakta losun 

gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu og um framkvæmd 

Kýótóbókunarinnar (Stjtíð. ESB L 49, 19.2.2004, bls. 1.). 
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16. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 Strassborg 23. apríl 2009. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

H.-G. PÖTTERING 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

P. NEČAS 

forseti. 

 __________  

 



29.6.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 40/156 

 

I. VIÐAUKI 

MARKMIÐ UM SÉRTÆKA LOSUN 

1.  Vegna útreikninga í þessum viðauka skal sértæk losun koltvísýrings fyrir hverja nýja fólksbifreið, reiknuð í 

grömmum á kílómetra, ákvarðast í samræmi við eftirfarandi formúlur: 

a)  Frá 2012 til 2015: 

Sértæk losun á koltvísýringi = 130 + a × (M – M0) 

þar sem: 

M = massi ökutækis í kílógrömmum (kg) 

M0 = 1372,0 

a = 0,0457 

b)  Frá 2016: 

Sértæk losun á koltvísýringi = 130 + a × (M – M0) 

þar sem: 

M = massi ökutækis í kílógrömmum (kg) 

M0 = gildi sem samþykkt er skv. 2. mgr. 13. gr. 

a = 0,0457 

2.  Markmið um sértæka losun hvers framleiðenda á almanaksári skal reiknað út sem meðaltal sértækrar losunar 

koltvísýrings fyrir hverja nýja fólksbifreið sem framleiðandi framleiðir og er skráð á því almanaksári. 

 ______  
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II. VIÐAUKI 

VÖKTUN Á LOSUN OG SKÝRSLUGJÖF 

A-HLUTI  — Gagnasöfnun um nýjar fólksbifreiðar og ákvörðun um vöktunargögn vegna losunar koltvísýrings 

1.  Fyrir það almanaksár sem hefst 1. janúar 2010 og fyrir öll eftirfarandi almanaksár skulu aðildarríki skrá eftirtaldar 

upplýsingar fyrir hverja nýja fólksbifreið sem er skráð á yfirráðasvæði þeirra: 

a)  framleiðandi, 

b)  gerð, afbrigði og útfærsla, 

c)  sértæk losun koltvísýrings (g/km), 

d) massi (kg), 

e)  hjólhaf (mm) og 

f)  sporvídd (mm). 

2.  Upplýsingarnar sem um getur í 1. lið skulu koma úr samræmisvottorði viðkomandi fólksbifreiðar. Þegar bæði 

hámarksmassi og lágmarksmassi fólksbifreiðar er gefinn upp í samræmisvottorðinu skal aðildarríkið aðeins notast 

við tölugildi hámarksmassa að því er þessa reglugerð varðar. Þegar um er að ræða ökutæki, sem gerð eru fyrir tvær 

tegundir eldsneytis (bensín/gas) og þar sem tilgreind eru í samræmisvottorðinu tölugildi fyrir losun koltvísýrings 

vegna beggja tegunda eldsneytis, skulu aðildarríki einungis nota tölugildin fyrir gas. 

3.  Hvert aðildarríki skal ákvarða, í samræmi við þær aðferðir sem lýst er í B-hluta, fyrir almanaksárið sem hefst 1. 

janúar 2010 og fyrir öll eftirfarandi almanaksár, eftirfarandi hvað varðar hvern framleiðanda: 

a)  heildarfjölda nýrra, fólksbifreiða sem hafa verið skráðar á yfirráðasvæði aðildarríkisins, 

b)  sértæka meðaltalslosun koltvísýrings skv. 2. lið B-hluta þessa viðauka, 

c)  meðalmassa skv. 3. lið B-hluta þessa viðauka, 

d)  fyrir hverja útfærslu af hverju afbrigði af hverri gerð nýrra fólksbifreiða: 

i.  heildarfjölda nýrra fólksbifreiða sem hafa verið skráðar á yfirráðasvæði aðildarríkis skv. 1. lið B-hluta 

þessa viðauka, 

ii.  sértæka losun koltvísýrings, ásamt þeim hluta minnkunar á losun sem stafar af nýsköpunartækni, í 

samræmi við 12. gr., eða af ökutækjum sem ganga fyrir óhefðbundnu eldsneyti, í samræmi við 6. gr., 

iii.  massann, 

iv.  grunnflöt bifreiðarinnar, eins og tilgreint er í 5. lið B-hluta þessa viðauka. 

B-HLUTI  — Aðferðir til að ákvarða vöktunargögn um losun koltvísýrings frá nýjum fólksbifreiðum 

Vöktunargögn, sem aðildarríkjunum er skylt að ákvarða í samræmi við 3. lið A-hluta, skulu ákvörðuð í samræmi 

við aðferðafræðina í þessum hluta. 

1.  Fjöldi nýrra fólksbifreiða, sem hafa verið skráðar (N) 

Aðildarríkin skulu ákvarða fjölda nýrra fólksbifreiða sem hafa verið skráðar á yfirráðasvæði þeirra á viðkomandi 

vöktunarári (N). 
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2.  Sértæk meðaltalslosun koltvísýrings frá nýjum fólksbifreiðum (Save) 

Sértæk meðaltalslosun koltvísýrings frá öllum nýjum fólksbifreiðum sem nýskráðar eru á yfirráðasvæði 

aðildarríkisins á vöktunarárinu (Save) er reiknuð út með því að deila summu hinnar sértæku losunar koltvísýrings 

frá öllum nýjum fólksbifreiðum (S) með fjölda nýrra fólksbifreiða (N). 

Save = (1/N) × Σ S 

3.  Meðalmassi nýrra fólksbifreiða 

Meðalmassi nýrra fólksbifreiða sem skráðar eru á yfirráðasvæði aðildarríkisins á vöktunarárinu (Mave) er reiknaður 

út með því að deila summu massa allra nýrra fólksbifreiða (M) með fjölda nýrra fólksbifreiða (N). 

Save = (1/N) × Σ S 

4.  Skipting nýrra fólksbifreiða eftir útfærslu 

Fyrir hverja útfærslu af hverju afbrigði af hverri gerð nýrrar fólksbifreiðar skal skrá fjölda nýskráðra fólksbifreiða, 

massa bifreiðanna, sértæka losun þeirra á koltvísýringi og grunnflöt bifreiðanna. 

5.  Grunnflötur 

Grunnflötur bifreiðarinnar er reiknaður út með því að margfalda hjólhaf bifreiðarinnar með sporvídd hennar. 

C-HLUTI  — Snið fyrir sendingu gagna 

Fyrir hvert ár skulu aðildarríkin gefa skýrslu um gögnin sem tilgreind eru í 3. lið A-hluta, hvað varðar hvern 

framleiðanda og á eftirfarandi sniði: 

Samantekin gögn: 

Ár:     

Framleiðandi 

Heildarfjöldi nýrra 

fólksbifreiða sem hafa 

verið skráðar 

Meðaltal sértækrar 

losunar koltvísýrings 

(g/km) 

Meðalmassi (kg) 
Meðaltal grunnflatar 

(m2) 

(Framleiðandi 1) … … … … 

(Framleiðandi 2) … … … … 

… … … … … 

Allir framleiðendur samanlagt … … … … 
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Ítarleg gögn frá framleiðendum: 

Ár Framleiðandi Gerð bifreiðar Afbrigði Útfærsla 

Nýsköpunar-

tækni (*) eða 

nýsköpunartækni

hópur eða 

ökutæki sem 

gengur fyrir 

óhefðbundnu 

eldsneyti (**) 

Tegund Verslunarheiti 
Heildarfjöldi 

nýrra skráninga 

Sértæk losun 

koltvísýrings 

(g/km) 

Massi 

(kg) 

Grunnflötur 

(m2) 

Minnkun á losun 

með aðstoð 

nýsköpunar-

tækni (*) eða geta 

til að ganga fyrir 

óhefðbundnu 

eldsneyti (**) 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

(Heiti gerðar 1) (Heiti afbrigðis 1) (Heiti 

útfærslu 1) 

 … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

(Heiti gerðar 1) (Heiti afbrigðis 1) (Heiti 

útfærslu 2) 

 … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

(Heiti gerðar 1) (Heiti afbrigðis 2) (Heiti 

útfærslu 1) 

 … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

(Heiti gerðar 1) (Heiti afbrigðis 2) (Heiti 

útfærslu 2) 

 … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

(Heiti gerðar 2) (Heiti afbrigðis 1) (Heiti 

útfærslu 1) 

 … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

(Heiti gerðar 2) (Heiti afbrigðis 1) (Heiti 

útfærslu 2) 

 … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

(Heiti gerðar 2) (Heiti afbrigðis 2) (Heiti 

útfærslu 1) 

 … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

(Heiti gerðar 2) (Heiti afbrigðis 2) (Heiti 

útfærslu 2) 

 … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

… … …  … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

…  … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

… …  … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

…  … … … … … … … 

Ár 1 (Heiti 

framleiðanda 1) 

… … …  … … … … … … … 

(*) Í samræmi við 12. gr. 

(**) Í samræmi við 6. gr. 

 




