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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/259 

frá 21. febrúar 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 427/2014 í þeim tilgangi að aðlaga hana að breytingunni á 

lögbundnu prófunaraðferðinni og að einfalda stjórnsýslumeðferð vegna umsókna og vottunar (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 frá 11. maí 2011 um að setja staðla um mengunar-

varnargetu nýrra léttra atvinnuökutækja sem hluta af samþættri stefnu Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá 

léttum ökutækjum (1), einkum 2. mgr. 12. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Framkvæmdastjórnin samþykkti 1. júní 2017 prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (WLTP-

prófunaraðferðin) sem sett er fram í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (2). WLTP-prófunaraðferðin 

kemur í stað nýju evrópsku aksturslotunnar (NEDC-prófunaraðferðin) sem sett er fram í XII. viðauka við reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 (3). Frá 2021 á að sannreyna hvort farið sé að markmiðunum um 

koltvísýringslosun, sem sett eru fram í reglugerð (ESB) nr. 510/2011, á grundvelli koltvísýringslosunar sem ákvörðuð er 

í samræmi við WLTP-prófunaraðferðina. Frá þeirri dagsetningu ætti einnig að ákvarða koltvísýringssparnað á grunni 

vistvænnar nýsköpunar með því að nota WLTP-prófunaraðferðina til viðmiðunar. 

2) Nauðsynlegt er að breyta framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2014 (4) til að endurspegla 

breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni og taka tillit til aðferðarinnar með hliðsjón af því að bera WLTP-

koltvísýringsgildin saman við samsvarandi NEDC-koltvísýringsgildi sem sett eru fram í framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 (5). 

3) Til að tryggja hnökralaus umskipti frá NEDC-prófunaraðferðinni til WLTP-prófunaraðferðarinnar ætti að vera mögulegt 

að leggja fram umsókn um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun með tilvísun til NEDC-

prófunaraðferðarinnar fram til 31. desember 2019 og með tilvísun til WLTP-prófunaraðferðarinnar frá gildistöku 

þessarar reglugerðar. 

4) Þó svo að framkvæmdastjórnin hafi veitt fleiri en tuttugu viðurkenningar á vistvænni nýsköpun hefur notkun 

framleiðenda, fram til 2017, á þeirri tækni fyrir ökutækjaflotann innan Evrópusambandsins verið fremur takmörkuð. 

Einfalda ætti ferlið við viðurkenningu og vottun í því skyni að stuðla að umfangsmeiri notkun þeirrar tækni og að 

hámarka möguleikana á því að draga úr koltvísýringslosun frá léttum atvinnuökutækjum. 

5) Líklegt er að stuðla megi að umfangsmeiri notkun á nýsköpunartækni, sem getur dregið úr koltvísýringslosun, með því 

að lækka viðmiðunarmörk fyrir sparnað í 0,5 g CO2/km. Þó er mikilvægt að koltvísýringssparnaðurinn sé ákvarðaður af 

mikilli nákvæmni til að tryggja að þeim sparnaði sé raunverulega náð. Því er nauðsynlegt að meta og magngreina 

óvissuna, sem er tengd aðferðunum sem eru notaðar til að sýna fram á sparnaðinn, og taka tillit til þeirrar óvissu þegar 

viðurkenningaryfirvald vottar koltvísýringssparnaðinn. Rétt þykir að laga breytingu á viðmiðunarmörkunum fyrir 

sparnað að innleiðingu WLTP-prófunaraðferðarinnar og þar af leiðandi ættu nýju viðmiðunarmörkin að gilda um 

umsóknir sem lagðar eru fram með tilvísun til WLTP-prófunaraðferðarinnar.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 49, 22.2.2018, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2019 frá  

8. febrúar 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 145, 31.5.2011, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 um viðbætur við reglugerð 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, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um niðurfellingu á 

reglugerð (EB) nr. 692/2008 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1). 

(3) 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). 

(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 (ESB) 

nr. 510/2011 (Stjtíð. ESB L 125, 26.4.2014, bls. 57). 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur 

til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 (Stjtíð. ESB L 175, 

7.7.2017, bls. 679). 
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6) Í þeim tilgangi að sýna fram á koltvísýringssparnaðinn ætti að vera mögulegt að gera prófanir á íhlutum, í þeim tilvikum 

þegar sparnaðurinn er ekki háður ökutæki, til að auka megi nákvæmni og einfalda ákvörðun um koltvísýrings-

sparnaðinn.  

7) Í því skyni að einfalda vottun á koltvísýringssparnaði ætti umsækjandi að geta lagt til, til viðbótar við nákvæma 

prófunaraðferð til að ákvarða sparnaðinn, einfaldaða matsaðferð eða fyrirframskilgreindan koltvísýringssparnað í 

umsókn um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun. Þegar slíkum einfölduðum aðferðum eða 

fyrirframskilgreindum koltvísýringssparnaði er beitt ætti að ákvarða sparnaðinn, sem viðurkenningaryfirvald hefur 

vottað, með varfærnislegum hætti sem endurspeglar minnsta sparnað sem sýnt hefur verið fram á. 

8) Tækni, sem greiður aðgangur hefur þegar verið að á markaðinum í nokkurn tíma, getur ekki talist nýsköpun í skilningi 

12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011 og ætti því ekki að teljast gjaldgeng sem vistvæn nýsköpun. Í því skyni að skapa 

rétta hvata þykir því rétt að í stað viðmiðunarársins 2009 komi virkt viðmiðunarár sem grunnur að því að ákvarða 

nýsköpunina sem felst í tiltekinni tækni. Nýja virka viðmiðunarárið ætti að gilda um umsóknir sem lagðar eru fram frá 

og með 1. janúar 2020. 

9) Ef framkvæmdastjórnin kemst að raun um, á grundvelli fenginnar reynslu af því að meta ýmiss konar nýsköpunartækni 

með sömu eiginleika, að sýnt hafi verið fram á, á fullnægjandi og sannfærandi hátt, að slík tækni uppfylli hæfisviðmið-

anirnar, sem um getur í 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011, eða ef nýsköpunartæknin er ekki háð sérstökum 

ökutækjamæliþáttum framleiðanda, ætti að vera unnt að viðurkenna nýsköpunartæknina sem vistvæna nýsköpun með 

ákvörðun sem veitir öllum framleiðendum þann möguleika að votta koltvísýringssparnað með tilvísun til þeirrar 

ákvörðunar, að því tilskildu að skilyrðum ákvörðunarinnar sé fullnægt. 

10) Fyrir sumar tegundir nýsköpunartækni er krafist sterkra tölfræðilegra gagna til að styðja við ályktanirnar, sem tilgreindar 

eru í umsókninni um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun, sem og til að styðja við mæliþættina 

sem lagðir eru til í prófunaraðferðinni. Hópur framleiðenda eða afhendingaraðila ætti að geta lagt fram sameiginlega 

umsókn í því skyni að hafa eins stórt gagnasafn og mögulegt er. Ef sú er raunin ætti hópurinn að eiga kost á að leggja 

fram umsókn sem felur í sér margar sannprófunarskýrslur, ef nauðsyn krefur af ástæðum sem varða trúnaðar- eða 

samkeppnismál. 

11) Í þeim tilgangi að tryggja að vottaður koltvísýringssparnaður, sem framleiðendur nota til að tryggja að markmiðin séu 

uppfyllt, sé réttur ætti framkvæmdastjórnin að vera í aðstöðu til að bregðast hratt við og tilkynna framleiðendum ef hún 

greinir eða er upplýst um einhver frávik eða ósamræmi í prófunaraðferðinni eða nýsköpunartækninni sem gæti haft áhrif 

á hversu mikill vottaði sparnaðurinn er. 

12) Reynslan sýnir að nauðsynlegt gæti reynst að breyta prófunaraðferðunum, sem settar eru fram í ákvörðunum um 

viðurkenningu á vistvænni nýsköpunar, m.a. til að taka tillit til tækniþróunar eða til að rýmka gildissvið ákvörðunar um 

viðurkenningu þannig að hún taki til fleiri ökutækja. Bæði upprunalegi umsækjandinn og framkvæmdastjórnin ættu því 

að geta haft frumkvæði að því að breyta þeim ákvörðunum. 

13) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 427/2014 til samræmis við það. 

14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 427/2014 er breytt sem hér segir: 

 1) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað fyrsta málsliðar 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„Leggja má inn umsókn um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun að því er varðar tækni, 

samkvæmt þessari reglugerð, að því tilskildu að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:“,   
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b) í stað a-liðar 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„a) hún hafi að hámarki verið sett upp í 3% allra nýrra léttra atvinnuökutækja, sem skráð voru á árinu 2009, að því er 

varðar umsóknir sem lagðar eru fram til 31. desember 2019 eða að hámarki í a.m.k. 3% allra nýrra léttra 

atvinnuökutækja, sem skráð eru á árinu n-4, þar sem n er umsóknarárið að því er varðar umsóknir sem lagðar eru 

fram frá og með 1. janúar 2020,“, 

c) eftirfarandi 4. mgr. bætist við: 

„4. Leggja má inn umsókn um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun með tilvísun til staðlaðrar 

prófunaraðferðar í samræmi við eftirfarandi: 

a) fram til 31. desember 2019 fyrir NEDC-prófunaraðferðina sem um getur í XII. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 692/2008, 

b) frá og með 14. mars 2018 fyrir WLTP-prófunaraðferðina sem um getur í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/1151 (*). 

  

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 um viðbætur við reglugerð 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, um 

breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 

og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 

(Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1).“ 

 2) Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3) „umsækjandi“: framleiðandi eða birgir, eða hópur framleiðenda eða birgja, sem sendir inn umsókn um viður-

kenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun,“, 

b) í stað 6. mgr. komi eftirfarandi: 

„6) „beiðandi“: framleiðandi eða birgir, eða hópur framleiðenda eða birgja, sem óskar eftir breytingu á ákvörðun um 

viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun.“ 

 3) Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 

„4. gr. 

Umsókn um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun“, 

b) ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. eftirfarandi komi í stað inngangsmálsliðarins: 

„Í umsókn um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun skal eftirfarandi koma fram:“, 

ii. í stað e-liðar komi eftirfarandi: 

„e) aðferðin sem nota á til að sýna fram á skerðingu koltvísýringslosunar á grunni nýsköpunartækninnar, þ.m.t. 

tilvísun til viðeigandi staðlaðrar prófunaraðferðar, í samræmi við 4. mgr. 2. gr., eða tilvísun til viðurkenndu 

aðferðarinnar ef framkvæmdastjórnin hefur þegar viðurkennt hana,“, 

iii. eftirfarandi liður ea bætist við: 

„ea) einfölduð aðferð til að meta koltvísýringssparnað, sem á að votta, eða fyrirframskilgreind gildi kol-

tvísýringssparnaðar, sem á að nota við vottun allra ökutækja sem búin eru nýsköpunartækni, eftir því sem 

við á, til viðbótar við aðferðina sem um getur í e-lið,“,   



Nr. 25/338 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 28.3.2019 

 

iv. eftirfarandi komi í stað i. og ii. liðar í f-lið: 

 „i. að losunarskerðing á grunni nýsköpunartækni, eins og ákvarðað er í samræmi við e-lið og, eftir atvikum, lið 

ea, uppfylli viðeigandi viðmiðunarmörk, sem tilgreind eru í 1. mgr. 9. gr., að teknu tilliti til þess að tæknin 

spillist hugsanlega með tímanum, 

ii. að koltvísýringssparnaður á grunni nýsköpunartækni falli ekki undir eða falli einungis að hluta til undir hina 

stöðluðu prófunaraðferð koltvísýringsmælinga, eins og um getur í c-lið 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 510/2011 og eins og tilgreint er í 4. mgr. 2. gr. þessarar reglugerðar,“, 

v. eftirfarandi iv. liður bætist við í f-lið: 

„iv. ef um er að ræða lið ea í þessari grein, að gildi koltvísýringsskerðingar, sem úthluta á ökutæki við vottun 

með því að nota einfaldaða matsaðferð eða með fyrirframskilgreindum gildum koltvísýringssparnaðar, eins 

og um getur í lið ea, sé lægra en eða jafnt og gildi losunarskerðingar á grunni nýsköpunartækni, eins og 

ákvarðað er með því að nota prófunaraðferðina, sem um getur í e-lið, þ.m.t. mögulegar víxlverkanir við 

aðra viðurkennda vistvæna nýsköpun.“ 

 4) Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 

„5. gr. 

Grunnviðmið og vistvæn nýsköpun“ 

b) í stað a- og b-liðar 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„a) ökutæki með vistvæna nýsköpun sem á að vera búið nýsköpunartækni eða, eftir því sem við á, nýsköpunartækni 

sem sjálfstæðum íhlut,  

b) grunnviðmiðunarökutæki sem skal ekki vera búið nýsköpunartækni, en skal að öllu öðru leyti vera nákvæmlega 

eins og ökutækið sem búið er vistvænni nýsköpun eða, eftir því sem við á, grunnviðmiðunartækni sem 

sjálfstæðum íhlut.“, 

c) í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3. Ef umsækjandi telur að hægt sé að veita upplýsingarnar, sem um getur í 8. og 9. gr., á annan hátt en þann sem 

um getur í 1. mgr. þessarar greinar skal umsókn um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun 

innihalda nauðsynlegar upplýsingar sem réttlæta að niðurstaðan og aðferðin gefi jafngildar niðurstöður.“, 

d) eftirfarandi 4. mgr. bætist við: 

„4. Ef umsókn um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun er gerð með tilvísun til WLTP-

prófunaraðferðarinnar, eins og um getur í b-lið 4. mgr. 2. gr., skal grunnviðmiðunarökutækið vera það ökutæki innan 

brúunarhóps eða ökumótstöðufylkjahóps sem stendur fyrir versta tilvikið með hliðsjón af því að sýna fram á sparnað 

með vistvænni nýsköpun. 

Í tilvikinu sem um getur í öðrum undirlið liðar 1.2.3.1 í 6. undirviðauka eða lið 3.2.3.1 í 7. undirviðauka við XXI. 

viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 skal grunnviðmiðunarökutækið vera prófunarökutæki H.  

Valið á grunnviðmiðunarökutæki skal byggjast á sterkum og óháðum tölfræðilegum gögnum en á þeim er unnt að 

byggja sannprófanlegar ályktanir um hversu viðeigandi og dæmigert grunnviðmiðunarökutækið er.“ 

 5) Ákvæðum 7. gr. er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi 1. mgr. a bætist við: 

„1a. Eftirfarandi skilyrði gilda ef umsækjandinn er hópur framleiðenda: 

a) sjálfstæður og vottaður aðili skal framkvæma sannprófanirnar, sem um getur í a- til e-lið 2. mgr., í tengslum við hvern 

aðila í umsækjandahópnum, ef við á, með hliðsjón af inntaki umsóknar um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem 

vistvænni nýsköpun, 

b) eftir því sem við á, af ástæðum sem varða trúnaðar- eða samkeppnismál, mega aðilar umsækjandahópsins leggja 

fram margar sannprófunarskýrslur fyrir mismunandi gagnasöfn til stuðnings sömu umsókninni.“,   



28.3.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 25/339 

 

b) ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. eftirfarandi liður ca bætist við í fyrstu undirgrein: 

„ca) sannprófa, ef um er að ræða lið ea 2. mgr. 4. gr., hvort einfaldaða matsaðferðin eða fyrirframskilgreind gildi 

koltvísýringssparnaðar, sem um getur í þeim lið, eigi við um vottun koltvísýringssparnaðar viðeigandi 

ökutækja, sem um getur í d-lið 2. mgr. 4. gr., og uppfylli lágmarkskröfurnar sem settar eru fram í iv. lið  

f-liðar 2. mgr. 4. gr.,“, 

ii. í stað síðustu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„Að því er varðar liði c og ca skal sjálfstæður og vottaður aðili leggja fram aðferðalýsingar fyrir prófanir sem eru 

ákvarðaðar fyrir sannprófunina.“, 

c) í stað fyrstu undirgreinar 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3. „Að því er varðar vottun á koltvísýringssparnaði, í samræmi við 11. gr., skal hinn sjálfstæði og vottaði aðili, að 

beiðni framleiðanda, taka saman skýrslu um víxlverkun milli mismunandi búnaðar sem felur í sér vistvæna nýsköpun 

og settur er í gerð, afbrigði og útfærslu ökutækis og, eftir atvikum, brúunarhóp ökutækis.“ 

d) Ákvæði 4. mgr. falli brott. 

 6) Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað a- og b-liðar 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„a) losun koltvísýrings frá grunnviðmiðunarökutækinu og frá ökutækinu með vistvæna nýsköpunartækni sem er 

búið nýsköpunartækninni sem er í notkun í kjölfar beitingar aðferðarinnar, sem um getur í e-lið 2. mgr. 4. gr., og, 

eftir því sem við á, í kjölfar beitingar einfölduðu matsaðferðarinnar sem um getur í lið ea í þeirri grein, 

b) losun koltvísýrings frá grunnviðmiðunarökutækinu og frá ökutækinu með vistvæna nýsköpun, sem er búið 

nýsköpunartækninni sem er í notkun í kjölfar beitingar stöðluðu prófunaraðferðarinnar, eins og tilgreint er í 

samræmi við a- eða b-lið 4. mgr. 2. gr.“, 

b) eftirfarandi undirgrein bætist við 2. mgr.: 

„Ef um er að ræða umsóknir um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun, sem gerðar eru með 

tilvísun til b-liðar 4. mgr. 2. gr., skal óvissan metin og magngreind í þeim tilgangi að ákvarða sparnaðinn. 

Magngreinda óvissan skal dregin frá heildarsparnaðinum.“, 

c) eftirfarandi 3. mgr. bætist við: 

„3. Ef um er að ræða fyrirframskilgreind gildi koltvísýringssparnaðar, sem lögð eru til í samræmi við lið ea í 2. mgr. 

4. gr., skulu þau gildi ákvörðuð við stig sem er lægra en eða jafnt og heildarsparnaðurinn sem er ákvarðaður í 

samræmi við 2. mgr.“ 

 7) Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Lágmarksskerðing, sem á að nást á grunni nýsköpunartækni í samræmi við 2. mgr. 8. gr., skal vera: 

a) 1 g CO2/km ef um er að ræða umsókn sem lögð er fram með tilvísun til a-liðar 4. mgr. 2. gr., 

b) 0,5 g CO2/km ef um er að ræða umsókn sem lögð er fram með tilvísun til b-liðar 4. mgr. 2. gr.“, 

b) í stað orðanna „stöðluðu prófunarlotunni“ í 2. mgr. komi „stöðluðu prófunaraðferðinni“. 

 8) Í stað fyrirsagnar 10. gr. komi eftirfarandi: 

„10. gr. 

Mat á umsókn um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun“.   
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 9) Ákvæðum 11. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2. Vottaður koltvísýringssparnaður á grunni vistvænnar nýsköpunar, sem sönnur eru færðar á í samræmi við 

samsvarandi ákvörðun um að viðurkenna nýsköpunartækni sem vistvæna nýsköpun, skal tilgreindur sérstaklega, bæði í 

gögnum gerðarviðurkenningarinnar og í samræmisvottorðinu, í samræmi við tilskipun 2007/46/EB, á grundvelli prófana 

sem tæknileg þjónusta framkvæmir, í samræmi við 11. gr. þeirrar tilskipunar, með viðurkenndri prófunaraðferð. 

Magngreinda óvissan, sem um getur í 2. mgr. 8. gr., skal dregin frá þeim heildarsparnaði sem á að votta, sbr. þó kröfur 

ákvörðunarinnar um viðurkenningu. Ef koltvísýringssparnaður, á grunni vistvænu nýsköpunarinnar fyrir ákveðna 

gerð, afbrigði, útfærslu og, eftir því sem við á, brúunarhóp, er undir viðeigandi viðmiðunarmörkum, sem tilgreind eru í 

1. mgr. 9. gr., skal ekki votta sparnaðinn. 

Ef fyrirframskilgreindur koltvísýringssparnaður, sem er ákvarðaður í samræmi við lið ea í 2. mgr. 4. gr., er tilgreindur 

í ákvörðun um viðurkenningu má færa viðeigandi fyrirframskilgreind gildi sparnaðar beint í skjöl um gerðarviður-

kenningu, að því tilskildu að viðurkenningaryfirvaldið sé í aðstöðu til að staðfesta að ökutækið sé búið tækninni í 

samræmi við forskriftirnar í ákvörðuninni um viðurkenningu.“,  

b) í stað gildisins „1 g CO2/km“ í annarri undirgrein 4. mgr. komi gildið „0,5 g CO2/km“. 

10) Ákvæðum 12. gr. er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi undirgrein bætist við á eftir annarri undirgrein í 1. mgr.: 

„Framkvæmdastjórninni er einnig heimilt að tilkynna framleiðanda slíkt þegar hún greinir eða er upplýst um frávik 

eða ósamræmi í prófunaraðferðinni eða í nýsköpunartækninni í samanburði við þær upplýsingar sem hún hefur 

móttekið sem hluta af umsókn um viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun.“,  

b) í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3. Ef ekki er lengur tekið tillit til hins vottaða koltvísýringssparnaðar framleiðanda getur hann sótt um nýja vottun á 

viðkomandi ökutækjum, í samræmi við aðferðina sem mælt er fyrir um í 11. gr., eða, eftir því sem við á, óskað eftir 

breytingu á ákvörðun um viðurkenningu, í samræmi við 12. gr. a, sem skal studd nauðsynlegum gögnum til að staðfesta 

hversu viðeigandi prófunaraðferðin og koltvísýringssparnaðurinn er sem fæst á grunni nýsköpunartækninnar.“, 

11) eftirfarandi 12. gr. a bætist við: 

„12. gr. a 

Breyting á ákvörðun um að viðurkenna nýsköpunartækni sem vistvæna nýsköpun 

1. Framleiðandi eða birgir, þ.m.t. upprunalegur umsækjandi, getur lagt beiðni fyrir framkvæmdastjórnina um breytingu 

á núverandi ákvörðun um viðurkenningu. Beiðnina og öll fylgiskjöl skal einnig senda með tölvupósti eða rafrænum 

gagnabera eða með upphali á netþjón sem framkvæmdastjórnin stjórnar. Fylgiskjölin skulu talin upp í skriflegu beiðninni. 

2. Eftirfarandi upplýsingar og gögn skulu lögð fram ásamt beiðninni um breytingu: 

a) samskiptaupplýsingar beiðanda, 

b) tilvísun til ákvörðunarinnar um viðurkenningu sem á að breyta, 

c) lýsing á breytingum, sem lagðar eru til, þ.m.t. samantekt á þeirri lýsingu, 

d) gögn sem sýna fram á nauðsyn breytinganna og hversu viðeigandi þær eru, 

e) gögn sem sýna að losunarskerðing á grunni nýsköpunartækni, eins og ákvarðað er með breyttri prófunaraðferð eða, 

eftir því sem við á, með nýrri eða breyttri og einfaldaðri matsaðferð eða fyrirframskilgreindum koltvísýringssparnaði, 

uppfylli viðeigandi viðmiðunarmörk, sem tilgreind eru í 1. mgr. 9. gr., að teknu tilliti til þess að tæknin spillist 

hugsanlega með tímanum, 

f) sérstök fullgildingarskýrsla sem sjálfstæður og vottaður aðili semur og þar sem eftirfarandi er sannprófað: 

— að breytt prófunaraðferð uppfylli kröfurnar, sem settar eru fram í 1. mgr. 6. gr., og, eftir atvikum, kröfurnar sem 

settar eru fram í iv. lið f-liðar 2. mgr. 4. gr., 
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— að losunarskerðing á grunni nýsköpunartækni, eins og ákvarðað er með breyttri prófunaraðferð, eða, eftir því sem 

við á, með nýrri eða breyttri og einfaldaðri matsaðferð eða fyrirframskilgreindum koltvísýringssparnaði, uppfylli 

viðeigandi viðmiðunarmörk, sem tilgreind eru í 1. mgr. 9. gr., að teknu tilliti til þess að tæknin spillist hugsanlega 

með tímanum. 

3. Þegar framkvæmdastjórnin móttekur beiðni um breytingu skal hún birta stutta lýsingu á framlögðu breytingunum 

sem um getur í c-lið 2. mgr. 

4. Framkvæmdastjórnin skal meta beiðnina um breytingu og skal, innan níu mánaða frá móttöku fullfrágenginnar 

beiðni, breyta ákvörðuninni um viðurkenningu, nema andmælum sé hreyft að því er varðar hversu viðeigandi framlögðu 

breytingarnar eru. 

Í ákvörðun um breytingu á viðurkenningu skal, ef nauðsyn krefur, tilgreina gildissvið hennar og upplýsingarnar, sem 

krafist er í tengslum við vottun koltvísýringssparnaðar í samræmi við 11. gr. þessarar reglugerðar, sbr. þó beitingu 

undantekninga frá rétti til almenns aðgangs að skjölunum sem tilgreind eru í reglugerð (EB) nr. 1049/2001. 

5. Framkvæmdastjórnin getur farið fram á að gerðar séu breytingar á framlögðum breytingum. Framkvæmdastjórnin 

skal í því tilviki hafa samráð við beiðanda sem og aðra viðkomandi hagsmunaaðila, þ.m.t. upprunalegan umsækjanda um 

viðurkenningu á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun, um framlagðar breytingar og, eftir því sem við á, taka tillit til 

móttekinna athugasemda. 

6. Heimilt er að framlengja matstímabilið um fimm mánuði ef framkvæmdastjórnin telur, vegna þess hversu flókin 

nýsköpunartæknin og meðfylgjandi breytt prófunaraðferð er eða vegna umfangs og efnis beiðninnar um breytingu, að ekki 

sé mögulegt að meta beiðnina á viðeigandi hátt innan níu mánaða matstímabilsins. 

Framkvæmdastjórnin skal tilkynna beiðanda, innan 40 daga frá móttöku beiðninnar, ef framlengja á matstímabilið. 

7. Framkvæmdastjórnin getur, hvenær sem er og að eigin frumkvæði, breytt ákvörðun um viðurkenningu, sérstaklega 

til að taka tillit til tækniframfara. Framkvæmdastjórnin skal hafa samráð við upprunalegan umsækjanda um viðurkenningu 

á nýsköpunartækni sem vistvænni nýsköpun og aðra viðkomandi hagsmunaaðila um þær breytingar sem fram-

kvæmdastjórnin hugleiðir að gera og, eftir því sem við á, taka til greina mótteknar athugasemdir.“ 

2. 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 21. febrúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


