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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 396/2013 

frá 30. apríl 2013 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 að því er varðar tilteknar kröfur um vöktun á 

koltvísýringslosun frá nýjum fólksbifreiðum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti 

Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af 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 (1), einkum fyrstu undirgrein 9. mgr. 8. gr.,  

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Á grundvelli reynslunnar af vöktun koltvísýringslosunar 

frá nýjum fólksbifreiðum árin 2010 og 2011 var II. 

viðauka við reglugerð (EB) nr. 443/2009 breytt til að 

einfalda söfnun viðeigandi gagna og veita 

framleiðendum úrræði til að sannprófa þessi gögn með 

skilvirkum hætti. 

2)  Í því skyni að kveða á um samræmda aðferð við vöktun 

á koltvísýringslosun er viðeigandi að aðlaga reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 frá 10. 

nóvember um vöktun og skýrslugjöf gagna um 

skráningu nýrra fólksbifreiða samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (2) að 

breytingunum sem gerðar voru á II. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 443/2009.  

3)  Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 til 

samræmis við það. 

4)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 

eru í samræmi við álit nefndarinnar um 

loftslagsbreytingar. 

  

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 120, 1.5.2013, 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 L 140, 5.6.2009, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 15. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA 

1. gr. 

Reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 er breytt sem hér segir: 

1)  Í stað 7. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi: 

 „7.  Þegar ökutæki eru með sporvídd áss í mismunandi 

breidd skulu aðildarríkin tilgreina hámarksbreidd áss 

samkvæmt mæliþáttunum „Sporvídd stýriáss“ eða 

„Sporvídd hins ássins“ í ítarlegu vöktunargögnunum.“ 

2)  Í stað 5. gr. komi eftirfarandi: 

„5. gr. 

Undirbúningur aðildarríkja á gögnum 

 Þegar aðildarríkin taka saman ítarlegu vöktunargögnin 

skulu þau taka með: 

a)  fyrir hvert ökutæki með sértæka losun koltvísýrings, 

sem er minni en 50 g af koltvísýringi á kílómetra, fjölda 

skráðra ökutækja án þess að notaðir séu 

margföldunarstuðlarnir, sem mælt er fyrir um í 5. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 443/2009, 

b)  fyrir hvert ökutæki, sem er hannað til að ganga fyrir 

etanóleldsneyti (E85), sértæka losun koltvísýrings án 

þess að nýta þá 5% minnkun á losun koltvísýrings, sem 

heimiluð er fyrir slík ökutæki í samræmi við 6. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 443/2009, 

c)  fyrir hvert ökutæki sem búið er nýsköpunartækni, 

sértæka losun koltvísýrings án þess að taka tillit til 

minnkunar á losun koltvísýrings með nýsköpunartækni, 

sem heimiluð er í samræmi við 12. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 443/2009. 

 Ítarlegu vöktunargögnin skulu tilgreind með nákvæmninni 

sem mælt er fyrir um í II. viðauka við þessa reglugerð.“  
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3)  Í stað 7. gr. komi eftirfarandi: 

„7. gr. 

Ökutæki sem falla ekki undir EB-gerðarviðurkenningu 

1.  Þegar fólksbifreiðar falla undir landsbundna 

gerðarviðurkenningu lítillar framleiðsluraðar, í samræmi 

við 23. gr. tilskipunar 2007/46/EB eða undir einstaka 

viðurkenningu í samræmi við 24. gr. þeirrar tilskipunar, 

skulu aðildarríki upplýsa framkvæmdastjórnina um fjölda 

slíkra bifreiða, sem skráðar eru á yfirráðasvæði þeirra, eins 

og tilgreint er í fyrstu töflunni í C-hluta í II. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 443/2009. 

2.  Aðildarríkjum er heimilt að taka saman ítarlegu 

vöktunargögnin fyrir ökutækin, sem um getur í 1. mgr., og 

skulu í því tilviki nota eina af eftirfarandi nafngiftum í stað 

heitis framleiðanda: 

a) „AA-IVA“ til að tilkynna um gerð ökutækis sem hefur 

einstaka viðurkenningu, 

b) „AA-NSS“ til að tilkynna um gerð ökutækis sem hefur 

landbundna viðurkenningu í lítilli framleiðsluröð.“ 

4)  Í stað I. og II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 

komi textinn í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda 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 30. apríl 2013. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 José Manuel BARROSO 

 forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„I. VIÐAUKI 

Gagnagjafar 

Mæliþáttur 

Samræmisvottorð (I. hluti, fyrirmyndir A1, 

A2 eða B, eins og við á, sem settar eru 

fram í IX. viðauka við tilskipun 

2007/46/EB) 

Gerðarviðurkenningarskjöl (tilskipun 

2007/46/EB) 

Framleiðandi Liður 0.5 Liður 0.5 í I. hluta III. viðauka 

Gerðarviðurkenningarnúmer ásamt 

rýmkunarnúmeri þess 

Liður 0.10 Gerðarviðurkenningarvottorð, eins og 

tilgreint er í VI. viðauka 

Gerð Liður 0.2 Liður 0.2 í I. hluta III. viðauka 

Afbrigði Liður 0.2 II. hluti III. viðauka, 

Útfærsla Liður 0.2 II. hluti III. viðauka 

Tegund Liður 0.1 Liður 0.1 í I. hluta III. viðauka 

Verslunarheiti Liður 0.2.1 Liður 0.2.1 í I. hluta III. viðauka 

Flokkur viðurkenndrar ökutækjagerðar Liður 0.4 Liður 0.4 í I. hluta III. viðauka 

Massi (kg) 13. liður Liður 2.6 í I. hluta III. viðauka (1) 

Sértæk losun koltvísýrings (g/km) (2) Liður 49.1 3. liður VIII. viðauka 

Hjólhaf (mm) 4. liður Liður 2.1 í I. hluta III. viðauka (1) 

Sporvídd stýriáss – hins ássins (mm) 30. liður Liður 2.3.1 og 2.3.2 í I. hluta III. 

viðauka (3) 

Tegund eldsneytis 26. liður (eða 23. liður) Liður 3.2.2.1 í I. hluta III. viðauka 

Eldsneytishamur Liður 26.1 (eða 23.1) Liður 3.2.2.4 í I. hluta III. viðauka 

Slagrými hreyfils (cm3) 25. liður Liður 3.2.1.3 í I. hluta III. viðauka 

Raforkunotkun (Wh/km) Liður 49.2  

(1) Í samræmi við 8. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar. 

(2) Í samræmi við 4. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar. 

(3) Í samræmi við 7. og 8. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar. 

II. VIÐAUKI 

Töflur yfir nákvæmni gagna 

Kröfur um nákvæmni ítarlegra vöktunargagna sem tilkynna skal í samræmi við 2. gr.: 

Koltvísýringur (g/km) Heil tala 

Massi (kg) Heil tala 

Hjólhaf (mm) Heil tala 

Sporvídd stýriáss – hins ássins (mm) Heil tala 

Dregið úr losun með aðstoð 

nýsköpunartækni (g/km) 

Námundað að næsta tugasæti“ 

 




