
21.4.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/273 

 

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1430 

frá 31. maí 2021 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 með því að tilgreina þau gögn 

sem aðildarríkin eiga að gefa skýrslu um í þeim tilgangi að sannprófa koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun nýrra, þungra ökutækja (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 frá 28. júní 2018 um vöktun og skýrslugjöf vegna 

koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar nýrra þungra ökutækja (1), einkum 2. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 (2) er mælt fyrir um reglur um samræmi ökutækja og hreyfla í 

notkun, endingu mengunarvarnarbúnaðar, innbyggð greiningarkerfi ökutækja og mælingu á eldsneytisnotkun og 

koltvísýringslosun. 

2) Í samræmi við 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956 skal framkvæmdastjórnin vakta, ef þær eru fyrir hendi, 

niðurstöður úr prófunum á vegum, sem framkvæmdar eru innan ramma reglugerðar (EB) nr. 595/2009, í þeim tilgangi 

að sannprófa koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra, þungra ökutækja. 

3) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400 (3) er bætt við lagarammann um gerðarviðurkenningu 

vélknúinna ökutækja og hreyfla að því er varðar losun og upplýsingar um viðgerðir og viðhald ökutækja, sem settur var 

með reglugerð (ESB) nr. 582/2011 (4). Í reglugerð (ESB) nr. 2017/2400 er mælt fyrir um reglur um útgáfu leyfa til að 

nota hermitól í því skyni að ákvarða koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra ökutækja sem á að selja, skrá eða taka 

í notkun í Sambandinu og til að nota þetta hermitól og gefa yfirlýsingar um þau gildi fyrir koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun sem þannig eru ákvörðuð. 

4) Nauðsynlegt er að greina prófunarskýrslur til að öðlast yfirgripsmikla þekkingu á prófunum á vegum til að sannprófa 

koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra, þungra ökutækja. 

5) Ef ökutæki stenst ekki sannprófunaraðferð er þörf á frekari upplýsingum um hver sé ástæða þess og eftirfylgni, ásamt 

niðurstöðum rannsókna til að komast að því hver ástæðan sé. 

6) Einnig er þörf á upplýsingum um hvernig mismunandi prófunarskýrslur eru tengdar sama ökutækjahópnum sem er til 

rannsóknar. 

7) Til að gera framkvæmdastjórninni kleift að fá gögnin tímanlega, sem eru nauðsynleg til að vakta niðurstöður úr 

prófunum á vegum, í samræmi við 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956, og til að semja ársskýrslu, í samræmi við 

10. gr. þeirrar reglugerðar, þykir rétt að tilgreina fyrir hvaða tíma lögbær yfirvöld aðildarríkjanna ættu að gefa skýrslu 

um þau gögn. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 309, 2.9.2021, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 9.7.2018, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 frá 18. júní 2009 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja og hreyfla með 

tilliti til losunar frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja og um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 715/2007 og tilskipun 2007/46/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 80/1269/EBE, 2005/55/EB og 2005/78/EB  

(Stjtíð. ESB L 188, 18.7.2009, bls. 1). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400 frá 12. desember 2017 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 595/2009 að því er varðar ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra ökutækja og um breytingu á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 (Stjtíð. ESB L 349, 29.12.2017,  

bls. 1). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 595/2009 að því er varðar losun frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um breytingu á I. og III. viðauka við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 167, 25.6.2011, bls. 1). 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gögn sem gefa á skýrslu um 

Að því er varðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2018/956 skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna gefa skýrslu um eftirfarandi 

gögn: 

a) prófunarskýrslur, sem um getur í annarri undirgrein 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2017/2400, í síðasta lagi einum 

mánuði eftir að framleiðandi ökutækis hefur látið viðurkenningaryfirvaldinu þær skýrslur í té, 

b) upplýsingar um rannsókn til að komast að því hver sé ástæða þess að ökutæki stenst ekki sannprófunaraðferðina, eins og 

um getur í annarri undirgrein 2. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2017/2400, eigi síðar en einum mánuði eftir að rannsókn 

hefst, 

c) niðurstöður rannsóknar sem um getur í annarri undirgrein 2. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2017/2400, þ.m.t. upplýsingar 

um hver sé ástæða þess að ökutæki stenst ekki sannprófunaraðferðina samkvæmt annarri undirgrein þeirrar greinar sem 

tengist vottun íhluta, aðskilinna tæknieininga eða kerfa eða notkun hermitólsins, eigi síðar en einum mánuði eftir að 

viðurkenningaryfirvaldið hefur komist að því hver ástæðan sé, 

d) prófunarskýrslur, sem um getur í 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) 2017/2400, með númeri vottorðs um eiginleika sem 

tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun loftviðnámshóps, sem þær hafa verið teknar saman fyrir, eigi síðar en 

einum mánuði eftir að framleiðandi hefur látið viðurkenningaryfirvaldinu þessar skýrslur í té, 

e) skjölin sem lýst er í 1. og 2. viðbæti við VIII. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400, þ.m.t. 

fylgiskjölin, fyrir hvert vottorð um eiginleika sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun loftviðnámshóps sem 

hefur verið veitt, framlengt, synjað eða afturkallað, eigi síðar en einum mánuði eftir að viðurkenningaryfirvaldið hefur tekið 

saman þessi skjöl eða móttekið þau. 

2. gr. 

Gildistaka 

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 31. maí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


