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 TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 1999/100/EB 2001/EES/31/04 

frá 15. desember 1999 

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 80/1268/EBE um koldíoxíðútblástur og 
eldsneytiseyðslu vélknúinna ökutækja(*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 
1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviður-
kenningu vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra (1), eins 
og henni var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 98/91/EB (2), einkum 2. mgr. 13. gr., 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 80/1268/EBE frá 
16. desember 1980 um losun koldíoxíðs og eldsneytiseyðslu 
vélknúinna ökutækja (3), eins og henni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/116/EB (4), einkum 
3. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Tilskipun 80/1268/EBE er ein sértilskipananna sem 

fjalla um EB-gerðarviðurkenningaraðferðina sem var 
tekin upp með tilskipun 70/156/EBE. Af því leiðir að 
ákvæði tilskipunar 70/156/EBE, sem varða kerfi, íhluti 
og aðskildar tæknieiningar í ökutækjum, eiga við um 
þessa tilskipun. 

 
2) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/69/EB frá 

13. október 1998 um ráðstafanir gegn loftmengun 
vegna útblásturs frá vélknúnum ökutækjum og um 
breytingu á  tilskipun ráðsins 70/220/EBE (5) var 
prófunarferli á gerð I fyrir mælingu á losun breytt með 
því að fella niður upphaflega 40 sekúndna hægagangs-
tímann. Nauðsynlegt er að samræma prófunarferli fyrir 
mælingu á losun koltvísýrings og eldsneytiseyðslu í 
tilskipun 80/1268/EBE samkvæmt því. 

 
3) Með tilliti til eftirlits með losun koltvísýrings, innan 

ramma áætlunar bandalagsins um að draga úr losun 
koltvísýrings frá fólksbifreiðum, er rétt að taka upp í 
tilskipun 80/1268/EBE nýjar tæknilegar kröfur um 
mælingu á koltvísýringslosun og eldsneytiseyðslu fyrir 
EB-gerðarviðurkenningu gasknúinna ökutækja 
(kútagas og náttúrugas). Í þessu tilliti er rétt að fylgja 
tæknilegum kröfum sem efnahagsnefnd Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu samþykkti í reglugerð sinni 
nr. 101 (6). 

 
 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 334, 28.12.1999, bls. 36, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2000 frá 28. júní 
2000 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 42, 21.9.2000, bls. 5. 

(1) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 11, 16.1.1999, bls. 25. 
(3) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 36. 
(4) Stjtíð. EB L 329, 30.12.1993, bls. 39. 
(5) Stjtíð. EB L 350, 28.12.1998, bls. 1. 
(6) Sþ/EBE reglugerð nr. 101 (E/ECE324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add. 

100), með áorðnum breytingum. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun að tækni-
framförum sem komið var á fót með tilskipun 
70/156/EBE. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. og II. viðauka við tilskipun 80/1268/EBE er hér  
með breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 

2. gr.  

1. Frá og með 1. janúar 2000 mega aðildarríkin ekki, af 
ástæðum er varða losun koltvísýrings eða eldsneytiseyðslu: 
 
― synja, fyrir hvaða gerð vélknúins ökutækis sem er, um 

EB-gerðarviðurkenningu samkvæmt 1. mgr. 4. gr. 
tilskipunar 70/156/EBE, eða 

 
― synja um innlenda gerðarviðurkenningu, eða 
 
― banna að ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun 

samkvæmt 7. gr. tilskipunar 70/156/EBE 
 
ef losunar- og eyðslumörk hafa verið ákvörðuð í samræmi 
við kröfur tilskipunar 80/1268/EBE, eins og henni er breytt 
með þessari tilskipun. 
 

2. Frá og með 1. janúar 2000 skulu aðildarríkin, fyrir 
ökutæki í flokki M1, samanber skilgreiningu í A-þætti 
II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE, nema ökutæki með 
hámarksmassa yfir 2 500 kg, og frá og með 1. janúar 2001 
fyrir ökutæki í flokki M1 með hámarksmassa yfir 2 500 kg: 
 
― hætta að gefa út EB-gerðarviðurkenningu, samkvæmt    

4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, og 
 
― synja um innlenda gerðarviðurkenningu, nema á 

grundvelli ákvæða 2. mgr. 8. gr. tilskipunar 70/156/EBE, 
 
fyrir gerð ökutækis ef losunar- og eyðslumörk hafa ekki 
verið ákvörðuð í samræmi við kröfur tilskipunar 
80/1268/EBE, eins og henni er breytt með þessari tilskipun. 
 
3. Frá og með 1. janúar 2001 skulu aðildarríkin, fyrir 
ökutæki í flokki M1, samanber skilgreiningu í A-þætti 
II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE, nema ökutæki með 
hámarksmassa yfir 2 500 kg, og frá og með 1. janúar 2002 
fyrir ökutæki í flokki M1 með hámarksmassa yfir 2 500 kg: 
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― líta svo á að samræmisvottorð, sem fylgja nýjum öku-
tækjum í samræmi við ákvæði tilskipunar 70/156/EBE, 
gildi ekki lengur að því er varðar 1. mgr. 7. gr. þeirrar 
tilskipunar, og 

― neita að skrá, selja og taka í notkun ný ökutæki, sem ekki 
fylgir samræmisvottorð í samræmi við tilskipun 
70/156/EBE, nema unnt sé að skírskota til ákvæða 
2. mgr. 8. gr. tilskipunar 70/156/EBE, 

 
ef losunar- og eyðslumörk hafa ekki verið ákvörðuð í 
samræmi við kröfur tilskipunar 80/1268/EBE, eins og henni 
er breytt með þessari tilskipun. 
 

3. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
31. desember 1999. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega.  

Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 
5. gr. 

 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 15. desember 1999.  
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 

BREYTINGAR Á I. OG II.VIÐAUKA VIÐ TILSKIPUN 80/1268/EBE 

I. viðauka er breytt sem hér segir: 
 
1. Í stað liðar 4.1. komi eftirfarandi: 

 
�4.1. Losun koltvísýrings er mæld á meðan á prófunarferlinu stendur, þar sem líkt er eftir akstri í þéttbýli 

og í dreifbýli, eins og lýst er í 1. viðbæti við III. viðauka við tilskipun 70/220/EBE, eins og henni var 
síðast breytt.�  

 
2. Í stað liðar 4.4. komi eftirfarandi: 

 
�4.4. Prófunareldsneyti 
 
4.4.1. Bensín- og dísilknúin ökutæki 
 

Við prófun skal nota viðeigandi viðmiðunareldsneyti, samanber skilgreiningu í IX. viðauka við 
tilskipun 70/220/EBE, eins og henni var síðast breytt. 
 

4.4.2. Ökutæki, knúin kúta- og náttúrugasi 
 

Að því er varðar kúta- og náttúrugas skal nota það eldsneyti sem  framleiðandi velur fyrir mælingu á 
nettóafli í samræmi við I. viðauka við tilskipun 80/1269/EBE. Tilgreina skal eldsneytið sem er valið 
í tilkynningarskjalinu eins og kemur fram í II. viðauka. 
 

4.4.3. Við útreikninga, sem nefndir eru í 4.3, ber að nota eftirfarandi eldsneytiseiginleika: 
 

a) eðlismassi: mældur í prófunareldsneyti í samræmi við ISO 3675 eða með 
jafngildri aðferð; fyrir bensín og dísilolíu verður notaður mældur eðlismassi við 
15 °C; fyrir kútagas og náttúrugas verður notaður viðmiðunareðlismassi á 
eftirfarandi hátt: 

0,538 kg/l fyrir kútagas  

0,654 kg/m3 fyrir náttúrugas (*) 
 

b) vetnis-kolefnishlutfall: föst gildi verða notuð, sem eru: 

1,85 fyrir bensín 

1,86 fyrir dísilolíu  

2,525 fyrir kútagas  

4,00 fyrir náttúrugas  

2,93 fyrir náttúrugas (önnur kolefni en metan) 
 
(*) Þetta er meðalgildi G20- og G23-viðmiðunareldsneytisins við 15 °C.� 
 

3. Í stað annarar málsgreinar liðar 5.1.4 komi eftirfarandi: 
 

�Að ósk framleiðanda er heimilt að undirbúa ökutæki með rafkveikjuhreyfla samkvæmt aðferðinni sem er 
lýst í lið 5.2.1. í VI. viðauka við tilskipun 70/220/EBE, eins og henni var síðast breytt.  Heimilt er að 
undirbúa ökutæki, búin þrýstikveikjuhreyflum, samkvæmt aðferðinni sem er lýst í lið 5.3 í III. viðauka við 
sömu tilskipun.� 

4. Í stað liðar 6.1. komi eftirfarandi: 
 
�6.1. Prófunarlota 

Prófunarlotunni er lýst í 1. viðbæti við III. viðauka við tilskipun 70/220/EBE, eins og henni var 
síðast breytt, þar með taldir bæði I. hluti (akstur í þéttbýli) og II. hluti (akstur í dreifbýli). Öllum 
akstursforskriftum í þessum viðbæti verður beitt við koltvísýringsmælinguna.� 

5. Í stað liðar 6.3.1 komi eftirfarandi: 

�6.3.1. Hleðslu- og tregðustillingar aflmælisins eru ákvarðaðar samkvæmt skilgreiningu í III. viðauka við 
tilskipun 70/220/EBE, eins og henni var síðast breytt.� 

6. Liðir 6.3.2 og 6.3.3 falli brott. 
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7. Lið 6.4.1.3 er breytt og verði svohljóðandi: 
 
�... 
 
Þynningarstuðull er reiknaður út með eftirfarandi hætti: 
 

Fyrir bensín og dísilolíu: ( )  
10 C  C  C

13,4  DF 4-
COHCCO2

++
=  

 

Fyrir kútagas: ( ) 4-
COHCCO 10 C  C  C

11,9  DF
2

++
=  

 

Fyrir náttúrugas: ( ) 4-
COHCCO 10 C  C  C

9,5  DF
2

++
=  

þar sem: ...� 
 

8. Í stað liðar 7.2 komi eftirfarandi: 
 

�7.2. Eldsneytiseyðsla, gefin upp í lítrum á 100 km (ef um er að ræða bensín, kútagas eða dísilolíu) eða í 
rúmmetrum á 100 km (ef um er að ræða náttúrugas), er reiknað út með eftirfarandi jöfnum: (**) 

 

a) fyrir bensínknúin ökutæki með rafkveikjuhreyfli: 

[ ])CO  (0,273  CO)  (0,429  THC)  (0,866  (0,1154/D)  FC 2××××××=  

b) fyrir kútagasknúin ökutæki með rafkveikjuhreyfli: 

[ ])CO  (0,273  CO)  (0,429  THC)  (0,825  538)(0,1212/0,  FC 2norm ×+×+××=  
 
Ef samsetning prófunareldsneytisins sýnir frávik frá þeirri samsetningu, sem gert er ráð fyrir við 
ákvörðun eðlilegrar eyðslu, er hægt, að ósk framleiðanda, að beita leiðréttingarstuðli cf á 
eftirfarandi hátt: 
 

[ ])CO  (0,273  CO)  (0,429  THC)  (0,825  cf   538)(0,1212/0,  FC 2norm ×+×+×××=  
 
Leiðréttingarstuðulinn cf, sem er heimilt að nota, er ákvarðaður á eftirfarandi hátt: 
 
cf = actualn  0693,0825,0 ×+  
 
þar sem: 
 
nactual = raunhlutfall vetnis og kolefnis í notkunareldsneytinu 
 

c) fyrir náttúrugasknúin ökutæki með rafkveikjuhreyfli: 

[ ])CO  (0,273  CO)  (0,429  THC)  (0,749  654)(0,1336/0,  FC 2norm ×+×+××=  

d) fyrir ökutæki með þrýstikveikjuhreyfli: 

[ ])CO  (0,273  CO)  (0,429  THC)  (0,866  (0,1155/D)  FC 2×+×+××=  

Í þessum jöfnum er: 

FC = eldsneytiseyðsla, gefin upp í lítrum á 100 km (ef um er að ræða bensín, kútagas eða 
dísilolíu) eða í rúmmetrum á 100 km (ef um er að ræða náttúrugas) 

THC = mæld losun heildarkolvatnsefnis í g/km 

CO = mæld losun kolsýrings í g/km 

CO2 = mæld losun koltvísýrings í g/km 

D = eðlismassi prófunareldsneytis við 15°C. 
 

(**) Endurtekið þegar um bensín eða loftkennt eldsneyti er að ræða ef ökutæki getur annaðhvort gengið fyrir 
bensíni eða loftkenndu eldsneyti. Ökutæki, sem geta notað bæði bensín og loftkennt eldsneyti en eru búin 
bensínkerfi sem neyðarráðstöfun eða eingöngu til ræsingar og þar sem bensíngeymir tekur mest 15 lítra 
bensíns, verður með tilliti til prófunarinnar litið á sem ökutæki sem eingöngu geta notað loftkennt 
eldsneyti.�  
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9. Í stað liðar 9.1.1.2.4 komi eftirfarandi: 
 
�9.1.1.2.4. Nota ber það viðmiðunareldsneyti við prófanirnar sem er lýst í IX. viðauka og IX. viðauka a við 

tilskipun 70/220/EBE, eins og henni var síðast breytt.� 
 

II. viðauka er breytt sem hér segir: 
 
1. Í stað liðar 1.7 í viðbótinni komi eftirfarandi: 

 

�1.7. Prófunarniðurstöður (4) 

1.7.1. Massi koltvísýringslosunar 

1.7.1.1. Massi koltvísýringslosunar (akstur í þéttbýli):.....................................................................  g/km 

1.7.1.2. Massi koltvísýringslosunar (akstur í dreifbýli): ...................................................................  g/km 

1.7.1.3. Massi koltvísýringslosunar (samanlagt):..............................................................................  g/km 

1.7.2. Eldsneytiseyðsla 

1.7.2.1. Eldsneytiseyðsla (akstur í þéttbýli):...........................................................................  l/100 km (5) 

1.7.2.2. Eldsneytiseyðsla (akstur í dreifbýli): .........................................................................  l/100 km (5) 

1.7.2.3. Eldsneytiseyðsla (samanlögð): .................................................................................. l/100 km (5)� 
 
2. Eftirfarandi neðanmálsgreinar bætist við í lok viðbótarinnar: 

�(4) Endurtekið þegar um bensín eða loftkennt eldsneyti er að ræða ef ökutæki getur annaðhvort gengið fyrir bensíni eða 
loftkenndu eldsneyti. Ökutæki, sem geta notað bæði bensín og loftkennt eldsneyti en eru búin bensínkerfi sem 
neyðarráðstöfun eða eingöngu til ræsingar og þar sem bensíngeymir tekur mest 15 lítra bensíns verður með tilliti til 
prófunarinnar litið á sem ökutæki sem eingöngu geta notað loftkennt eldsneyti.  

(5) Fyrir ökutæki, knúin náttúrugasi, kemur einingin �m3/100 km� í stað �l/100 km�.� 

 
 


