
29.6.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 40/102 

 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/45 

frá 14. janúar 2015 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 692/2008 að því er varðar nýsköpunartækni sem dregur úr losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af 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 (1), einkum 3. mgr. 5. gr., 

með hliðsjón af 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 

(rammatilskipun) (2), einkum 2. mgr. 39. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 (3) er kveðið á um að taka ætti tillit til koltvísýringssparnaðar, 

sem náðst hefur með notkun á nýsköpunartækni, við útreikninga hvers framleiðanda á sértækri meðaltalslosun 

koltvísýrings. Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2014 (4) eru settar fram ítarlegar reglur 

um viðurkenningu og vottun á nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum. 

2) Til þess að taka tillit til koltvísýringssparnaðar, sem náðst hefur með notkun á nýsköpunartækni, í útreikningum hvers 

framleiðanda á markmiði um sértæka losun koltvísýrings og til að tryggja skilvirkt eftirlit með sértækum sparnaði að því 

er varðar einstök ökutæki, ætti vottun ökutækja sem búin eru vistvænni nýsköpun að vera hluti af gerðarviðurkenningu 

ökutækis og sparnaðurinn ætti, í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 427/2014, að vera tilgreindur 

sérstaklega bæði í gögnum gerðarviðurkenningar og samræmisvottorði í samræmi við tilskipun 2007/46/EB. 

3) Þar af leiðandi er nauðsynlegt að breyta gögnunum sem notuð eru í gerðarviðurkenningarferlinu þannig að þau 

endurspegli nægilega vel upplýsingarnar um vistvæna nýsköpun. 

4) Markmiðið með breytingu á gögnunum sem notuð eru fyrir gerðarviðurkenningu er annars vegar að veita 

viðurkenningaryfirvöldum fullnægjandi gögn til að votta létt atvinnuökutæki sem búin eru vistvænni nýsköpun og hins 

vegar að fella koltvísýringssparnað vegna vistvænnar nýsköpunar inn í dæmigerðar upplýsingar um tiltekna gerð, 

afbrigði eða útfærslu ökutækis. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 9, 15.1.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 104/2017 frá 

13. júní 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar 

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1. 

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

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 frá 11. maí 2011 um að setja staðla um mengunarvarnargetu nýrra léttra 

atvinnuökutækja sem hluta af samþættri stefnu Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum (Stjtíð. L 145, 

31.5.2011, bls. 1) 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2014 frá 25. júlí 2014 um að koma á aðferð til að viðurkenna og votta 

nýsköpunartækni sem dregur úr losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 510/2011 (Stjtíð. L 125, 26.4.2014, bls. 57). 
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5) Í reglugerð (EB) nr. 692/2008 (1) er mælt fyrir um stjórnsýslufyrirmæli um að kanna samræmi ökutækja að því er varðar 

losun koltvísýrings og kröfur um mælingar á losun koltvísýrings og eldsneytiseyðslu slíkra ökutækja. 

6) Því ber að breyta tilskipun 2007/46/EB og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 til samræmis við það. 

7) Veita ætti framleiðendum og landsyfirvöldum nægan tíma til að þau geti aðlagað verklagsreglur sínar að nýju reglunum. 

8) Framleiðendur ættu að eiga kost á því, ef þeir svo kjósa, að sækja um vottun á koltvísýringssparnaði sem leiðir af notkun 

nýsköpunartækni fyrir þá dagsetningu sem þessar nýju reglur taka gildi. 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin ökutæki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. og IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Ákvæðum I. og XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Frá því að þessi reglugerð tekur gildi skulu landsyfirvöld ekki synja um veitingu EB-gerðarviðurkenningar eða landsbundinnar 

gerðarviðurkenningar að því er varðar þær gerðir ökutækja sem uppfylla kröfur þessarar reglugerðar. 

Frá 1. janúar 2016 skulu gerðarviðurkenningar fyrir ökutæki, sem eru búin nýsköpunartækni til að draga úr losun koltvísýrings, 

veittar í samræmi við tilskipun 2007/46/EB og reglugerð (EB) nr. 692/2008, eins og henni er breytt með þessari reglugerð. 

Eigi síðar en 1. janúar 2016 skulu framleiðendur afhenda samræmisvottorð fyrir öll ný ökutæki í samræmi við tilskipun 

2007/46/EB og reglugerð (EB) nr. 692/2008 eins og henni er breytt með þessari reglugerð. 

4. gr. 

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 14. janúar 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 _____  

  

(1) 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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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er breytt sem hér segir: 

1)  Í stað liða 3.5.6 og 3.5.6.1 í V. viðauka komi eftirfarandi: 

„3.5.6.  Ökutæki sem búið er vistvænni nýsköpun í skilningi 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 443/2009 fyrir ökutæki í flokki 

M1 eða 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011 fyrir ökutæki í flokki N1: já/nei (1) 

3.5.6.1.  Gerð/afbrigði/útfærsla grunnviðmiðunarökutækisins, sem um getur í 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 725/2011 fyrir 

ökutæki í flokki M1 eða 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 427/2014 fyrir ökutæki í flokki N1 (ef við á): ........................ “, 

2)  Ákvæðum IX. viðauka er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi liðir 3.3.1 og 3.2 bætist við í lið 49 í I. hluta, síðu 2 — Ökutækjaflokkur N1 (fullbúin ökutæki og ökutæki 

fullbúin í áföngum) í fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorðinu: 

„3.  Ökutæki sem búið er vistvænni nýsköpun (einni eða fleiri): já/nei (1) 

3.1.  Almennur kóði vistvænnar nýsköpunar (p1):  ...............................................................................................................  

3.2.  Heildarsparnaður í losun koltvísýrings vegna vistvænnar nýsköpunar (p2) (gera skal sams konar töflu fyrir hvert 

viðmiðunareldsneyti sem er prófað):  ........................................................................................................................ “, 

b)  eftirfarandi liðir 3.3.1 og 3.2 bætist við í lið 49 í II. hluta, síðu 2 — Ökutækjaflokkur N1 (ófullbúin ökutæki) í 

fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorðinu: 

„3.  Ökutæki sem búið er vistvænni nýsköpun (einni eða fleiri): já/nei (1) 

3.1.  Almennur kóði vistvænnar nýsköpunar (p1): 

3.2.  Heildarsparnaður í losun koltvísýrings vegna vistvænnar nýsköpunar (p2) (gera skal sams konar töflu fyrir hvert 

viðmiðunareldsneyti sem er prófað):  ........................................................................................................................ “. 

 _____ 
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 er breytt sem hér segir: 

1)  Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað liðar 4.3.5.1 komi eftirfarandi: 

„4.3.5.1. Ef um er að ræða gerð ökutækis sem búið er einni eða fleiri tegundum vistvænnar nýsköpunar, í skilningi 12. 

gr. reglugerðar (EB) nr. 443/2009 fyrir ökutæki í flokki M1 eða 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011 fyrir 

ökutæki í flokki N1, skal sýna fram á samræmi framleiðslu að því er varðar vistvæna nýsköpun með því að 

framkvæma prófanirnar, sem kveðið er á um í ákvörðun eða ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar um 

viðurkenningu á þeirri vistvænu nýsköpun sem um er að ræða.“, 

b)  Í stað liða 3.5.6 og 3.5.6.1 í 3. viðbæti komi eftirfarandi: 

„3.5.6.  Ökutæki sem búið er vistvænni nýsköpun í skilningi 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 443/2009 fyrir ökutæki í 

flokki M1 eða 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011 fyrir ökutæki í flokki N1: já/nei (*) 

3.5.6.1.  Gerð/afbrigði/útfærsla grunnviðmiðunarökutækisins, sem um getur í 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 725/2011 

fyrir ökutæki í flokki M1 eða 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 427/2014 fyrir ökutæki í flokki N1 (**):“, 

2)  Ákvæðum XII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað liða 4.1 og 4.2 komi eftirfarandi: 

„4.1.  Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 725/2011 fyrir ökutæki í flokki M1 og 1. mgr. 11. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 427/2014 skal framleiðandi, sem óskar eftir því að njóta ávinnings af minnkun sinni á 

sértækri meðaltalslosun koltvísýrings, í kjölfar sparnaðar sem næst með einni eða fleiri tegundum vistvænnar 

nýsköpunar í ökutæki, sækja um EB-gerðarviðurkenningarvottorð ökutækisins sem búið er vistvænni nýsköpun, 

hjá viðurkenningaryfirvaldi. 

4.2.  Sparnaður í losun koltvísýrings frá ökutæki sem búið er vistvænni nýsköpun, skal, að því er varðar 

gerðarviðurkenningu, ákvarðaður með verklagsreglunum og prófunaraðferðinni, sem tilgreind er í ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á vistvænni nýsköpun, í samræmi við 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 

725/2011 fyrir ökutæki í flokki M1 eða 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 427/2014 fyrir ökutæki í flokki N1.“, 

b)  Í stað liðar 4.4 komi eftirfarandi: 

„4.4.  Gerðarviðurkenning skal ekki veitt ef ekki er sýnt fram á að ökutæki, sem búið er vistvænni nýsköpun, hafi náð 

lágmarksminnkun losunar koltvísýrings sem nemur 1 g/km gagnvart viðmiðunarökutækinu, eins og um getur í 5. 

gr. reglugerðar (ESB) nr. 725/2011 fyrir ökutæki í flokki M1 eða 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 427/2014 fyrir 

ökutæki í flokki N1.“ 

 __________  




