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                           TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2004/3/EB                         2007/EES/31/10 

frá 11. febrúar 2004 

um breytingu á tilskipunum ráðsins 70/156/EBE og 80/1268/EBE að því er varðar mælingar 
 á losun koltvísýrings og eldsneytiseyðslu ökutækja í flokki N1 (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 
 
í samræmi við verklagsregluna sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Tilskipun ráðsins 80/1268/EBE frá 16. desember 

1980 um losun koltvísýrings og eldsneytiseyðslu 
vélknúinna ökutækja (4) er ein sértilskipana sem falla 
undir gerðarviðurkenningaraðferðina sem mælt er 
fyrir um í tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 
1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um 
gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og 
eftirvögnum þeirra (5). 

 
2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar til Evrópu-

þingsins og ráðsins um „stefnu og ráðstafanir Evrópu-
sambandsins til að draga úr losun gróðurhúsaloftteg-
unda: Fram til Evrópuáætlunar um loftslagsbreytingar 
(ECCP)“ er lögð fram tillaga um framkvæmdaáætlun 
til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, þ.m.t. 
ráðstafanir í flutningsgeiranum. Í grænbókinni „Fram 
til evrópsks skipulags sem tryggir öruggar orku-
birgðir“ er einnig hvatt til aðgerða til að draga úr 
eldsneytiseyðslu vélknúinna ökutækja. 

 
3) Samkvæmt skipulagsáætlun Bandalagsins um að 

draga úr losun koltvísýrings (CO2) frá fólksbifreiðum, 
eins og lýst er í orðsendingu framkvæmdastjórnar-
innar til Evrópuþingsins og ráðsins sem ber yfirskrift-
ina „Skipulagsáætlun Bandalagsins um að draga úr 
koltvísýringslosun frá fólksbifreiðum og úr 
eldsneytiseyðslu“, hefur samhæfð mæliaðferð verið

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 49, 19.2.2004, bls. 36. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2004 frá  
29. október 2004 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 20, 21.4.2005, bls. 5. 

(1) Stjtíð. EB C 51 E, 26.2.2002, bls. 317. 
(2) Stjtíð. EB C 125, 27.5.2002, bls. 6. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 24. september 2002 (Stjtíð. ESB C 273 E, 

14.11.2003, bls. 22), sameiginleg afstaða ráðsins frá 9. október 2003 
(Stjtíð. ESB C 305 E, 16.12.2003, bls. 1) og afstaða Evrópuþingsins frá 
16. desember 2003 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB). 

(4) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 36. Tilskipuninni var síðast breytt 
með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/100/EB (Stjtíð. EB L 
334, 28.12.1999, bls. 36). 

(5) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 807/2003 (Stjtíð. EB L 122, 16.5.2003, bls. 36). 

notuð sem tæki til grundvallar, eins og mælt er fyrir 
um í tilskipun 80/1268/EBE. Með það í huga að síðar 
verði heimilaðar ráðstafanir til að draga úr eldsneytis-
eyðslu og losun koltvísýrings frá léttum vöruflutn-
ingabifreiðum er nauðsynlegt að rýmka gildissvið 
þeirrar tilskipunar þannig að hún nái einnig yfir öku-
tæki í flokki N1. 

 

4) Eins og um getur í ákvörðun Evrópuþingsins og ráðs-
ins nr. 1753/2000/EB frá 22. júní 2000 um að koma á 
kerfi til að fylgjast með meðaltölu tiltekinnar losunar 
koltvísýrings frá nýjum fólksbílum (6) hefur fram-
kvæmdastjórnin staðið að rannsókn á möguleikum á 
og áhrifum af samhæfðri aðferð við að mæla losun 
koltvísýrings frá ökutækjum í flokki N1. Í þessu tilliti 
telst það tæknilega viðunandi aðferð og sú kostnaðar-
hagkvæmasta að beita losunarprófunum, sem eru fyrir 
hendi og um getur í tilskipun ráðsins 70/220/EBE frá 
20. mars 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
varðandi ráðstafanir gegn loftmengun frá vélknúnum 
ökutækjum (7), einnig til að mæla eldsneytiseyðslu og 
losun koltvísýrings frá ökutækjum í þeim flokki. 

 

5) Margir smærri framleiðendur kaupa af birgjum 
hreyfla sem hlotið hafa gerðarviðurkenningu með 
tilliti til losunar í samræmi við tilskipun ráðsins 
88/77/EBE frá 3. desember 1987 um samræmingu 
laga aðildarríkjanna um ráðstafanir sem ber að gera til 
að stemma stigu við losun mengandi lofttegunda og 
efnisagna frá þrýstikveikjuhreyflum til notkunar í 
ökutæki og losun mengandi lofttegunda frá hreyflum 
með rafkveikju, knúnum með jarðgasi eða fljótandi 
jarðolíugasi, til notkunar í ökutæki (8). Umtalsverður 
fjöldi þessara framleiðenda ræður ekki yfir þeim 
grunnvirkjum eða sérþekkingu sem er nauðsynleg til 
að framkvæma prófanir á útblæstri eða losun koltví-
sýrings. Því er nauðsynlegt að veita smærri framleið-
endum undanþágu frá ákvæðum þessarar tilskipunar 
þar sem viðbótarkostnaðurinn við að uppfylla þau 
yrði óhóflega hár fyrir þá. 

 

6) Þessar ráðstafanir hafa einnig áhrif á viðaukana við 
tilskipun 70/156/EBE. 

 

7) Því ber að breyta tilskipunum 70/156/EBE og 
80/1268/EBE til samræmis við þetta. 

________________  

(6) Stjtíð. EB L 202, 10.8.2000, bls. 1. 
(7) Stjtíð. EB L 76, 6.4.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/76/EB (Stjtíð. ESB L 206, 
15.8.2003, bls. 29). 

(8) Stjtíð. EB L 36, 9.2.1988, bls. 33. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/27/EB (Stjtíð. EB L 107, 
18.4.2001, bls. 10). 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Tilskipun 70/156/EBE er breytt sem hér segir: 
 
a) Eftirfarandi komi í stað línu 39 í I. hluta IV. viðauka: 
 

Viðfangsefni Númer tilskipunar
Tilvísun í 

Stjórnartíðindi 
EB 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

„39. CO2-losun/ 
eldsneytiseyðsla 

80/1268/EBE  L 375, 
31.12.1980, 
bls. 36 

X   X“       

 
 

b) Í samræmisvottorði Bandalagsins fyrir fullbúin ökutæki eða fullbúin ökutæki í áföngum í flokkum N1, 
N2 og N3 í I. hluta IX. viðauka, bls. 2, bætist eftirfarandi liður við: 
 
„46.2. CO2-losun/eldsneytiseyðsla (1) (einungis N1): 
 
Númer grunntilskipunar og nýjustu breytingatilskipunarinnar sem gildir um EB-gerðarviðurkenn-
inguna: ....................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 

 CO2-losun Eldsneytiseyðsla 

Akstur í þéttbýli: .....g/km ..... 1/100 km eða, fyrir loftkennt eldsneyti, m3/100 km (1) 

Akstur utan  
þéttbýlis: 

.....g/km ..... 1/100 km eða, fyrir loftkennt eldsneyti, m3/100 km (1) 

Blandaður akstur: .....g/km ..... 1/100 km, eða fyrir loftkennt eldsneyti, m3/100 km (1)  

 
 
(1) Að því er varðar ökutæki, sem ganga bæði fyrir bensíni og loftkenndu eldsneyti, skal gera 

útreikningana bæði fyrir bensín og loftkennt eldsneyti. Í prófuninni verður litið á ökutæki, sem eru 
búin bensínkerfi sem neyðarráðstöfun eða eingöngu til ræsingar og þar sem bensíngeymir tekur 
mest 15 lítra af bensíni, sem ökutæki sem eingöngu ganga fyrir loftkenndu eldsneyti.“ 

 
2. gr. 

 
Ákvæðum I. og II. viðauka við tilskipun 80/1268/EBE er hér með breytt eins og fram kemur í 
viðaukanum við þessa tilskipun. 
 

3. gr. 
 
Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 19. febrúar 2006: 
 
a) leggja fram rannsókn á möguleikunum á að afla lýsandi gagna um eldsneytiseyðslu og losun 

koltvísýrings frá fullbúnum ökutækjum sem eru smíðuð í mörgum áföngum og ökutækjum þar sem 
losun er mæld í samræmi við tilskipun 88/77/EBE, í því skyni að tekið sé tillit til 
kostnaðarhagkvæmra þátta þessara mælinga, 

 
b) leggja fram mat á hugtakinu ökutækjahópur sem er tekið upp í þessari tilskipun, 

 
c) leggja fram, ef við á, drög að ráðstöfunum um aðlögun þessarar tilskipunar að tækniframförum fyrir 

nefndina sem komið var á fót skv. 13. gr. tilskipunar 70/156/EBE. 
 

4. gr. 
 
Sérhæfðum bifreiðasmiði, sem framleiðir ökutæki sem er í samræmi við viðmiðanir fyrir einn af öku-
tækjahópum framleiðanda grunnökutækis, er heimilt að nota gögn frá framleiðanda grunnökutækisins um 
eldsneytisnýtni og losun koltvísýrings. 



Nr. 31/24  28.6.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

5. gr. 

1. Frá og með 19. febrúar 2005 er aðildarríkjunum ekki heimilt að því er varðar ökutæki í flokki N1, af 
ástæðum sem varða losun koltvísýrings eða eldsneytiseyðslu: 

a) að synja um EB-gerðarviðurkenningu eða innlenda gerðarviðurkenningu fyrir vélknúin ökutæki af 
hvaða gerð sem er, 

b) að banna að ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun í fyrsta sinn skv. 7. gr. tilskipunar 
70/156/EBE, 

ef tölugildi losunar koltvísýrings og eldsneytiseyðslu 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 2005, að því er varðar ökutæki í undirflokki I í flokki N1, og frá og með 
1. janúar 2007, að því er varðar ökutæki í undirflokkum II og III í flokki N1 skulu aðildarríkin: 

a) ekki lengur veita EB-gerðarviðurkenningu skv. 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE, 

b) synja um innlenda gerðarviðurkenningu, nema á grundvelli ákvæða 2. mgr. 8. gr. tilskipunar 
70/156/EBE, 

ef talnagildi losunar koltvísýrings og eldsneytiseyðslu 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 2006, að því er varðar ökutæki í undirflokki I í flokki N1, og frá og með 
1. janúar 2008, að því er varðar ökutæki í undirflokkum II og III í flokki N1 skulu aðildarríkin: 

a) líta á samræmisvottorð, sem fylgja nýjum ökutækjum samkvæmt tilskipun 70/156/EBE, sem ógild að 
því er varðar 1. mgr. 7. gr. þeirrar tilskipunar, 

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

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

4. Að því er varðar fjölþrepa ökutæki í flokki N1 skal fresta dagsetningunum sem um getur í 2. og 
3. mgr. um 12 mánuði. 

5. Í þessari grein er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

— „ökutæki í undirflokki I í flokki N1“, N1-ökutæki með 1305 kg viðmiðunarmassa eða minni, 

— „ökutæki í undirflokki II í flokki N1“: N1-ökutæki með viðmiðunarmassa yfir 1305 kg en ekki meiri 
en 1760 kg, 

— „ökutæki í undirflokki III í flokki N1
“:, N1-ökutæki með meiri en 1760 kg viðmiðunarmassa. 

6. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 
19. febrúar 2005. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 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. 

7. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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8. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Strassborg 11. febrúar 2004. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX M. MCDOWELL 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 

I. Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 80/1268/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 1. liðar komi eftirfarandi: 

„1. GILDISSVIÐ: 

Þessi tilskipun gildir um mælingar á losun koltvísýrings (CO2) og eldsneytiseyðslu vélknúinna ökutækja í 
flokkum M1 og N1. 

Hún gildir ekki um ökutæki í flokki N1 ef bæði eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

— gerð hreyfilsins í þeirri gerð ökutækis hefur fengið gerðarviðurkenningu samkvæmt tilskipun 
88/77/EBE og 

— árleg heildarframleiðsla framleiðandans á heimsvísu er færri en 2000 ökutæki í flokki N1.“ 

2. Í stað liðar 2.3. komi eftirfarandi: 

„2.3. Fyrir prófunina sem lýst er í 6. lið skal leggja fram dæmigert ökutæki fyrir þá gerð sem á að viður-
kenna þegar sú tækniþjónusta sem annast gerðarviðurkenningar framkvæmir prófunina. Að því er 
varðar ökutæki í flokkum M1 og N1, sem hafa gerðarviðurkenningu með tilliti til losunar samkvæmt 
tilskipun 70/220/EBE, skal tækniþjónustan ganga úr skugga um að ökutækið sé í samræmi við 
viðmiðunarmörkin sem eiga við um viðkomandi gerð, eins og lýst er í tilskipun 70/220/EBE.“  

3. Í lið 6.1 bætist eftirfarandi liður við: 

„Ökutæki sem ná ekki hröðunar- og hámarkshraðamörkum sem krafist er í prófunarlotunni skulu látin vinna 
með fullri inngjöf eldsneytis þar til þau ná aftur því vinnsluferli sem krafist er. Frávik frá prófunarlotunni 
skulu skráð í prófunarskýrsluna.“ 

4. Í stað 11. liðar komi eftirfarandi: 

„11.  RÝMKUN VIÐURKENNINGAR 

11.1. Rýmka má gerðarviðurkenningu svo hún nái til ökutækja sömu gerðar eða annarrar gerðar 
sem eru mismunandi að því er varðar eftirfarandi atriði í II. viðauka ef tækniþjónustan mælir 
losun koltvísýrings sem er ekki meira en 4% yfir gildum fyrir gerðarviðurkenninguna fyrir 
ökutæki í flokki M1 og ekki meira en 6% yfir gerðarviðurkenningargildi fyrir ökutæki í 
flokki N1: 

— viðmiðunarmassi, 

— leyfður hámarksmassi, 

— gerð yfirbyggingar:  
fyrir flokk M1: fernar dyr, hallbakur, skutbifreið, tvennar dyr, blæjubifreið, fjölnota 
bifreið 
fyrir flokk N1: vöruflutningabifreið, sendibifreið, 

— heildargírhlutfall, 

— búnaður og fylgihlutir hreyfils. 

11.2. Rýmkun viðurkenningar á ökutækjum í flokki N1 innan sama hóps: 

11.2.1. Að því er varðar ökutæki í flokki N1, sem hafa fengið viðurkenningu um að þau 
tilheyri tilteknum ökutækjahópi samkvæmt málsmeðferðinni í lið 12.2 í I. viðauka, 
er einungis hægt að rýmka gerðarviðurkenningu svo hún nái til ökutækja í sama hópi 
ef tækniþjónustan metur að eldsneytiseyðsla nýja ökutækisins sé ekki meiri en 
eldsneytiseyðsla ökutækisins sem eldsneytiseyðsla hópsins er grundvölluð á. 

Einnig er heimilt að rýmka viðurkenningar svo þær nái til ökutækja: 

— sem eru allt að 110 kg þyngri en ökutækið sem var prófað úr hópnum, að því 
tilskildu að þau séu ekki meira en 220 kg þyngri en léttasta ökutækið í hópnum, 

— sem eru með lægra heildarsnúningshlutfall en ökutækið sem var prófað úr 
hópnum einungis vegna breytinga á hjólbarðastærð og 

— sem eru að öllu öðru leyti í samræmi við hópinn. 

11.2.2. Að því er varðar ökutæki í flokki N1, sem hafa fengið viðurkenningu um að þau 
tilheyri tilteknum ökutækjahópi samkvæmt málsmeðferðinni í lið 12.3 í I. viðauka, 
er því aðeins hægt að rýmka gerðarviðurkenningu svo hún nái til ökutækja í sama 
hópi, án frekari prófana að tækniþjónustan meti sem svo að eldsneytiseyðsla nýja 
ökutækisins falli innan þeirra marka sem afmarkast af þeim tveimur ökutækjum í 
hópnum sem hafa annars vegar minnstu eldsneytiseyðsluna og hins vegar þá mestu.“ 
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5. Eftirfarandi liður bætist við: 
„12. VIÐURKENNING Á ÖKUTÆKJUM Í FLOKKI N1 INNAN SAMA HÓPS 

Hægt er að viðurkenna ökutæki í flokki N1 innan hóps eins og hann er skilgreindur í lið 12.1 með 
annarri aðferðanna sem er lýst í liðum 12.2. og 12.3. 
12.1. Hægt er að flokka ökutæki í flokki N1 saman í hóp að því er varðar þessa tilskipun ef 

eftirfarandi færibreytur eru sams konar eða innan þeirra marka sem tilgreind eru: 
12.1.1. Sams konar færibreytur eiga við um: 

— framleiðanda og gerð eins og skilgreint er í lið 0.2 í I. hluta II. viðauka, 
— slagrými, 
— gerð mengunarvarnakerfis, 
— gerð eldsneytiskerfis eins og skilgreint er í lið 1.5.2 í II. viðauka. 

12.1.2. Eftirfarandi færibreytur verða að vera innan eftirfarandi marka: 
— heildarsnúningshlutfall (mest 8% meira en það lægsta) eins og skilgreint er í lið 

1.6.3 í II. viðauka, 
— viðmiðunarmassi (ekki meira en 220 kg léttari en sá mesti), 
— framhlið (ekki yfir 15% minni en sú stærsta), 
— hreyfilafl (ekki yfir 10% minna en það mesta), 

12.2. Ökutækjahópur, eins og skilgreint er í lið 12.1., getur fengið viðurkenningu á grundvelli 
gagna um losun koltvísýrings og eldsneytiseyðslu sem eiga við um öll ökutækin sem tilheyra 
hópnum. Til prófunarinnar skal tækniþjónustan velja það ökutæki úr hópnum, sem hún telur 
að valdi mestri losun koltvísýrings. Mælingarnar skulu fara fram eins og lýst er í 6. lið og 
skulu niðurstöðurnar sem fást með aðferðinni sem er lýst í lið 6.5 notaðar sem það 
gerðarviðurkenningargildi sem á við um öll ökutækin í hópnum. 

12.3. Ökutæki sem tilheyra hópi, eins og skilgreint er í lið 12.1., geta fengið viðurkenningu á 
grundvelli einstakra gagna um losun koltvísýrings og eldsneytiseyðslu sérhvers ökutækis 
sem tilheyrir hópnum. Tækniþjónustan skal velja til prófunarinnar tvö ökutæki úr hópnum, 
sem hún telur að valdi annars vegar mestri losun koltvísýrings og hins vegar minnstri losun. 
Mælingarnar skulu fara fram eins og lýst er í 6. lið. Ef upplýsingar framleiðanda um þessi 
tvö ökutæki eru innan þolmarkanna, sem er lýst í lið 6.5, getur losun koltvísýrings, sem 
framleiðandinn tilgreinir fyrir öll ökutæki í ökutækjahópnum, gilt sem gerðarviður-
kenningargildi. Ef upplýsingar framleiðandans eru ekki innan þolmarkanna, eru niðurstöð-
urnar sem fást með aðferðinni sem er lýst í lið 6.5 notaðar sem gerðarviðurkenningargildi og 
skal tækniþjónustan velja viðeigandi fjölda annarra ökutækja úr hópnum til frekari prófana.“ 

II. Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 80/1268/EBE er hér með breytt sem hér segir: 
1. Textanum efst á síðunni er breytt sem hér segir: 

„Viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr.: 
varðandi gerðarviðurkenningu ökutækis (6) með hliðsjón af tilskipun 80/1268/EBE (losun koltvísýrings og 
eldsneytiseyðsla), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 2004/3/EB.“ 

2. Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við viðbótina: 
„(6) Að því er varðar ökutæki sem hafa fengið viðurkenningu innan ökutækjahóps skv. 12. lið I. viðauka, 

verður þessi viðbót að vera til staðar fyrir sérhvert ökutæki í ökutækjahópnum.“ 
3. Viðbótinni er breytt frekar sem hér segir: 

a) liður 1.3 verði svohljóðandi: 
„1.3. Gerð yfirbyggingar: 

1.3.1. fyrir flokk M1: fernar dyr, hallbakur, skutbifreið, tvennar dyr, blæjubifreið, fjölnota 
bifreið (1) 
1.3.2. fyrir flokk N1: vöruflutningabifreið, sendibifreið“ 

b) liður 1.7 verði svohljóðandi: 
„1.7. Gerðarviðurkenningargildi“ 

 

 
 


