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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/1231 

frá 6. júní 2017 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 um aðferð til að ákvarða 

nauðsynlegar fylgnibreytur til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni til skýringar á þáttum er 

varða málsmeðferð og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1014/2010 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 frá 23. apríl 2009 um að setja staðla um 

mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá 

léttum ökutækjum (1), einkum fyrstu undirgrein 9. mgr. 8. gr. og fyrstu undirgrein 7. mgr. 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Aðferðir til að ákvarða fylgnibreytur, sem eru nauðsynlegar til að endurspegla breytinguna á lögbundnu 

prófunaraðferðinni, eru settar fram í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 (2) og, með 

tilliti til léttra atvinnuökutækja, í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152 (3). Til að greiða 

fyrir umskiptum yfir í nýju lögbundnu prófunaraðferðina til að mæla koltvísýringslosun og eldsneytiseyðslu léttra 

ökutækja (prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu, WLTP) ætti að samræma, að því marki sem 

unnt er, fylgniaðferðina, sem gildir um fólksbifreiðar, við aðferðina sem gildir um létt atvinnuökutæki. 

2) Útskýra ætti hvernig aðildarríki tilnefna tengiliði hjá gerðarviðurkenningaryfirvöldum og tækniþjónustu þannig að unnt 

sé að afhenda rafrænu undirskriftarlyklana, sem nauðsynlegir eru fyrir formlega notkun fylgnitóls, með skilvirkum og 

öruggum hætti. 

3) Ef um er að ræða ökutæki í flokki M1 með tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu sem er 3 000 kg eða meiri, 

er viðeigandi að veita framleiðendum sama möguleika og fyrir ökutæki í flokki N1, þ.e. annaðhvort að leiða  NEDC-

ökumótstöðustuðlana út frá WLTP-prófunum eða nota töflusettu gildin sem sett eru fram í töflu 3 í 4. viðauka a í 

reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 (SÞ/EBE) (4). Þetta ætti að greiða fyrir 

gerðarviðurkenningarprófunum á þessum tiltekna ökutækjahópi. 

4) Á grundvelli frekari þróunar fylgnitólsins er ekki lengur þörf á tilteknum breytum fyrir ílagsgögn og samfara því ætti að 

bæta við tilteknum öðrum gögnum, sem eru stjórnsýslulegs eðlis, til að tryggja rekjanlegt og sannprófanlegt ferli. 

5) Einnig er við hæfi að innleiða notkun rafrænna tætikóða fyrir frálagsskrár fylgnitólsins. Framkvæmdastjórnin ætti að 

hafa aðgang að tilteknum takmörkuðum frálagsgögnum úr fylgnitólinu, sem ekki hvílir trúnaður á, til að tryggja 

áframhaldandi þróun og úrbætur á fylgnitólinu og til að gera kleift að gera frekari sannprófun á fylgniniðurstöðum. 

6) Einfalda ætti útreikninga á NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring þannig að ekki sé þörf á eftirvinnslu WLTP-

prófunarniðurstaðna og reikna út muninn á milli WLTP-koltvísýringsgildis úr hermiprófun með fylgnitóli og NEDC-

koltvísýringsgildis. Nýja reikniaðferðin gefur tölulegt NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring og auðvelt ætti að vera 

að reikna út hvers konar frávik í fylgnitólinu og sýna það í samantekt á frálagsskránni sem trúnaður hvílir ekki á. Þessi 

aðferð dregur umtalsvert úr hættu á villum í útreikningum á viðmiðunargildunum. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2017, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/2018 frá 

23. mars 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 1. 

(2) 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. L 175, 7.7.2017, 

bls. 679). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur 

til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni með tilliti til léttra atvinnuökutækja og um breytingu á 

framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 644). 

(4) Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 — Samræmd ákvæði varðandi viðurkenningu á ökutækjum að því er 

varðar losun mengunarefna samkvæmt kröfum um eldsneyti hreyfils [2015/1038] (Stjtíð ESB L 172, 3.7.2015, bls. 1). 

2018/EES/33/31 



17.5.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 33/345 

 

7) Enn fremur er talið viðeigandi að einfalda útreikninga á gildum fyrir eldsneytiseyðslu við blandaðan akstur og fyrir 

hvern fasa. Reikna ætti eldsneytiseyðslu út frá endanlegu NEDC-koltvísýringsgildi (gildi samkvæmt yfirlýsingu 

framleiðanda, samkvæmt fylgnitólinu eða samkvæmt raunprófun) með því að nota reiknireglurnar sem tilgreindar eru í 

XII. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 (1). 

8) Því ætti að breyta I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 til samræmis við það. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 (2) er breytt í samræmi við II. viðauka við 

þessa reglugerð. 

3. 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 6. júní 2017. 

 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). 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 frá 10. nóvember 2010 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra 

fólksbifreiða samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð ESB L 293, 11.11.2010, bls. 15). 
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 er breytt sem hér segir: 

 1) í stað liðar 2.1.2 komi eftirfarandi: 

„2.1.2. Tilnefning fylgnitólsnotenda 

Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um viðeigandi tengiliði, sem bera ábyrgð á notkun fylgnitólsins 

hjá viðurkenningaryfirvaldinu, og, eftir atvikum, hjá tækniþjónustunni. Aðeins skal tilnefna einn tengilið fyrir 

hvert yfirvald eða þjónustu. Upplýsingarnar, sem eru veittar framkvæmdastjórninni, skulu fela í sér eftirfarandi: 

heiti stofnunarinnar, nafn ábyrgs aðila, póstfang, tölvupóstfang og símanúmer. Þessar upplýsingar skulu sendar á 

eftirfarandi virkt pósthólf (*): 

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu 

Rafrænir undirskriftarlyklar til að nota fylgnitólið skulu aðeins veittir ef tengiliðurinn óskar eftir því (**). 

Framkvæmdastjórnin skal gefa út leiðbeiningar um verklagið sem fylgja skal í tengslum við slíkar beiðnir. 

 ___________  

(*) Hvers konar breytingar á tölvupóstfanginu verða gerðar aðgengilegar á vefsetrinu. 

(**) Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnarinnar afhendir rafræna undirskriftalykla.“, 

 2) í stað a- og b-liðar liðar 2.2 komi eftirfarandi: 

„a) ef gerðar eru tvær gerðarviðurkenningarprófanir skal nota prófunarniðurstöðurnar með hæstu gildi koltvísýrings-

losunar við blandaðan akstur, 

b) ef gerðar eru þrjár gerðarviðurkenningarprófanir skal nota prófunarniðurstöðurnar með miðgildi koltvísýringslosunar 

við blandaðan akstur.“, 

 3) í stað liðar 2.3.1 komi eftirfarandi: 

„2.3.1. Ákvörðun tregðu ökutækis samkvæmt NEDC 

NEDC-viðmiðunarmassi fyrir ökutæki H og, eftir atvikum, ökutæki L og R, skal ákvarðaður sem hér segir: 

RMn,L = (MROL – 75 + 100) [kg] 

RMn,H = (MROH – 75 + 100) [kg] 

RMn,R = (MROR – 75 + 100) [kg] 

þar sem: 

ökutæki R er dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi, samkvæmt skilgreiningu í lið 5.1 í 4. undirviðauka XXI. 

viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (*). 

MRO er massi ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, samkvæmt skilgreiningu í a-lið 4. mgr. 2. gr. reglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 (**) fyrir ökutæki H, L og R, eftir því sem við á. 

Sá viðmiðunarmassi sem nota skal sem ílagsgögn fyrir hermun og, ef við á, raunprófun ökutækis, skal vera 

tregðugildið, sem sett er fram í töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 83, og jafngildir viðmiðunarmassanum RM, sem er ákvarðaður í samræmi við þennan lið og nefnist 

TMn,L, TMn,H og TMn,R. 

 ___________  

(*) 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). 

(**) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 frá 12. desember 2012 um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar massa og mál 

vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (Stjtíð. 

ESB L 353, 21.12.2012, bls. 31).“,  
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 4) í stað liða 2.3.5 og 2.3.6 komi eftirfarandi: 

„2.3.5. Ákvörðun mismunar á milli forskrifta fyrir hjólbarðaþrýsting 

Samkvæmt lið 6.6.3 í 3. viðbæti I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 skal lægsti ráðlagður þrýstingur í 

hjólbörðum fyrir prófunarmassa ökutækis notaður við fríhjólun til að ákvarða ökumótstöðu, jafnvel þótt slíkt sé 

ekki tilgreint fyrir NEDC-prófunaraðferðina. Hjólbarðaþrýstingurinn, sem taka skal tillit til við mælingu á NEDC-

ökumótstöðu, í samræmi við lið 2.3.8, skal vera meðaltal ásanna tveggja af reiknuðu meðaltali fyrir heimilaðan 

lágmarks- og hámarksþrýsting í hjólbörðum fyrir valda hjólbarða á hvorum ás fyrir NEDC-viðmiðunarmassa 

ökutækisins. Útreikningur skal gerður fyrir ökutæki H og, eftir atvikum, ökutæki L og R, með eftirfarandi 

reiknireglum: 

Fyrir ökutæki H: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐻+𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻

2
)  

Fyrir ökutæki L: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐿+𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿

2
)  

Fyrir ökutæki R: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑅+𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑅

2
)

′
 

þar sem: 

Pmax, er meðaltal hámarksþrýstings í hjólbarða fyrir valda hjólbarða á ásunum tveimur, 

Pmin, er meðaltal lágmarksþrýstings í hjólbarða fyrir valda hjólbarða á ásunum tveimur. 

Reikna skal út samsvarandi áhrif í tengslum við þá mótstöðu sem beitt er á ökutækið með eftirfarandi 

reiknireglum fyrir ökutæki H, L og R: 

Fyrir ökutæki H: 𝑇𝑃𝐻 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻
)

−0,4

 

Fyrir ökutæki L: 𝑇𝑃𝐿 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐿

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐿
)

−0,4

 

Fyrir ökutæki R: 𝑇𝑃𝑅 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑅
)

−0,4

 

2.3.6. Ákvörðun mynsturdýptar hjólbarða (TTD) 

Samkvæmt lið 4.2.2.2 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 er lágmarksmynsturdýpt 

hjólbarða 80% fyrir WLTP-prófun en samkvæmt lið 4.2 í 7. viðbæti í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 er heimiluð lágmarksmynsturdýpt hjólbarða 50% af nafngildi fyrir 

NEDC-prófun. Þetta gefur 2 mm meðalmun í mynsturdýpt milli aðferðanna tveggja. Ákvarða skal samsvarandi 

áhrif í tengslum við þá mótstöðu sem beitt er á ökutækið í því skyni að reikna út NEDC-ökumótstöðuna í lið 2.3.8 

í samræmi við eftirfarandi reiknireglur fyrir ökutæki H, L og R: 

Fyrir ökutæki H: 𝑇𝑇𝐷𝐻 = (2 ∙
0,1∙𝑅𝑀𝑛,𝐻∙9,81

1 000
)  

Fyrir ökutæki L: 𝑇𝑇𝐷𝐿 = (2 ∙
0,1∙𝑅𝑀𝑛,𝐿∙9,81

1 000
)  

Fyrir ökutæki R: 𝑇𝑇𝐷𝑅 = (2 ∙
0,1∙𝑅𝑀𝑛,𝑅∙9,81

1 000
)  

þar sem: 

RMn,H, RMn,L og RMn,R eru viðmiðunarmassar fyrir ökutæki H, L og R, ákvarðaðir í samræmi við lið 2.3.1.“,  
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 5) eftirfarandi tvær málsgreinar bætast við lið 2.3.8.1: 

„Reikna skal út NEDC-ökumótstöðustuðlana í samræmi við reiknireglurnar sem tilgreindar eru í lið 2.3.8.1.1 (fyrir 

ökutæki H) og í lið 2.3.8.1.2 (fyrir ökutæki L). 

Nema annað sé tekið fram gilda reiknireglurnar bæði við hermun sem og við raunprófun ökutækis.“, 

 6) í stað liðar 2.3.8.2 komi eftirfarandi: 

„2.3.8.2. Ákvörðun ökumótstöðu þar sem ökumótstaðan hefur verið ákvörðuð fyrir WLTP-prófunina í samræmi við 5. 

lið í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151. 

2.3.8.2.1. Ökumótstöðufylkjahópur í samræmi við lið 5.1 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1151. 

Ef ökumótstaða ökutækis hefur verið reiknuð út, í samræmi við lið 5.1 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1151, skal ákvarða NEDC-ökumótstöðuna, sem nota skal fyrir hermun með fylgnitólinu, 

með eftirfarandi hætti: 

a) Töflusett gildi fyrir NEDC-ökumótstöðu í samræmi við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 

Ökutæki H: 

F0n,H = T0n,H + (F0w,H – Aw,H) 

F1n,H = F1w,H – Bw,H 

F2n,H = T2n,H + (F2w,H – Cw,H) 

Ökutæki L: 

F0n,L = T0n,L + (F0w,L – Aw,L) 

F1n,L = F1w,L – Bw,L 

F2n,L = T2n,L + (F2w,L – Cw,L) 

þar sem: 

F0n,i, F1n,i, F2n,i, með i = H,L, eru NEDC-ökumótstöðustuðlarnir fyrir ökutæki H eða L, 

T0n,i, T2n,i, með i = H,L eru NEDC-stuðlarnir fyrir vegkefli fyrir ökutæki H eða L, ákvarðaðir í 

samræmi við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, 

AW,H/L, BW,H/L, CW,H/L eru stuðlarnir fyrir vegkefli ökutækis sem notað er til að undirbúa vegkeflið 

í samræmi við 7. og 8. lið í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151, 

b) NEDC-ökumótstaða sem er leidd út frá dæmigerðu ökutæki 

Ef um er að ræða ökutæki, sem eru hönnuð fyrir tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu sem er  

3 000 kg eða meiri, má ákvarða NEDC-ökumótstöðuna, ef framleiðandi óskar eftir því, í samræmi við 

eftirfarandi: 

1) Ákvörðun ökumótstöðustuðla fyrir dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi 

i. Áhrif af mismunandi tregðu: 

F0n,R
1 = F0w,R ∙ (

RMn,R

TMw,R

) 

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.1, að eftirfarandi undanskildu: 

F0w,R er sá ökumótstöðustuðull, F0, sem ákvarðaður er fyrir WLTP-prófun ökutækis R og TMw,R er sá 

prófunarmassi sem notaður er fyrir WLTP-prófun ökutækis R.  
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ii. Áhrif af mismunandi hjólbarðaþrýstingi: 

𝐹0𝑛,𝑅
2 = 𝐹0𝑛,𝑅

1 ∙ 𝑇𝑃𝑅 

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.5. 

iii. Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast: 

𝐹0𝑛,𝑅
3 = 𝐹0𝑛,𝑅

2 ∙ (
1,015

1,03
) 

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis: 

𝐹0𝑛,𝑅
3 = 𝐹0𝑛,𝑅

2 ∙ (
1

1,03
) 

iv. Áhrif af mismunandi mynsturdýpt hjólbarða: 

𝐹0𝑛,𝑅
4 = 𝐹0𝑛,𝑅

3 − 𝑇𝑇𝐷𝑅  

þar sem þættirnir í reiknireglunni eru þeir sem skilgreindir eru í lið 2.3.6. 

v. Áhrif vegna formeðhöndlunar: 

𝐹0𝑛,𝑅 = 𝐹0𝑛,𝑅
4 − 6 

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis er leiðréttingunni vegna áhrifa af formeðhöndlun ekki beitt. 

vi. Fyrir ökutæki R skal ökumótstöðustuðullinn F1n ákvarðaður sem hér segir: 

Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast: 

𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 ∙ (
1,015

1,03
) 

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis: 

𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 ∙ (
1

1,03
) 

vii. Fyrir ökutæki R skal ökumótstöðustuðullinn F2n ákvarðaður sem hér segir: 

Ákvörðun tregðu hjá hlutum sem snúast: 

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
∗ ∙ (

1,015

1,03
) 

Eftirfarandi reikniregla gildir um raunprófun ökutækis: 

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
∗ ∙ (

1

1,03
) 

þar sem þátturinn 𝐹2𝑤,𝑅
∗  er ökumótstöðustuðullinn F2, sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun ökutækis 

R, að frádregnum áhrifum af öllum loftaflfræðilegum aukabúnaði. 

2) Ákvörðun NEDC-ökumótstöðustuðla fyrir ökutæki H 

Nota skal eftirfarandi reiknireglur til að reikna út NEDC-ökumótstöðuna fyrir ökutæki H: 

i. Fyrir ökutæki H ákvarðast F0n,H sem hér segir: 

𝐹0𝑛,𝐻 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝐻

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐻−𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐻)) , (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

𝑅𝑀𝑛,𝐻

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐻−𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙

𝑅𝑀𝑛,𝐻)))  



Nr. 33/350 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.5.2018 

 

þar sem: 

F0n,R er fastur ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N, 

RMn,H er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki H, 

RMn,R er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki R, 

RRH er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki H, gefin upp í kg/tonn, 

RRR er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki R, gefin upp í kg/tonn. 

ii. Fyrir ökutæki H ákvarðast F2n,H sem hér segir: 

𝐹2𝑛,𝐻 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝐻

𝐴𝑓,𝑅

) , (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝐻

𝐴𝑓,𝑅

)) 

þar sem: 

F2n,R er annars stigs ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N/(km/klst.)2, 

Af,H er framhlið ökutækis H í m2, 

Af,R er framhlið ökutækis R í m2. 

iii. Fyrir ökutæki H skal F1n,H fastsett við 0. 

3) Ákvörðun NEDC-ökumótstöðustuðulsins fyrir ökutæki L 

Nota skal eftirfarandi reiknireglur fyrir útreikning á NEDC-ökumótstöðu fyrir ökutæki L: 

i. Fyrir ökutæki L ákvarðast F0n,L sem hér segir: 

𝐹0𝑛,𝐿 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝐿

𝑅𝑀𝑛,𝑅

+ (
𝑅𝑅𝐿 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐿)) , (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8

∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝐿

𝑅𝑀𝑛,𝑅

+ (
𝑅𝑅𝐿 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐿))) 

þar sem: 

F0n,R er fastur ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N, 

RMn,L er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki L, 

RMn,R er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki R, 

RR,L er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki L, gefin upp í kg/tonn, 

RRR er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki R, gefin upp í kg/tonn. 

ii. Fyrir ökutæki L ákvarðast F2n,L sem hér segir: 

𝐹2𝑛,𝐿 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝐿

𝐴𝑓,𝑅

) , (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝐿

𝐴𝑓,𝑅

)) 

þar sem: 

F2n,R er annars stigs ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N/(km/klst.)2, 

Af,L er framhlið ökutækis L í m2, 

Af,R er framhlið ökutækis R í m2. 

iii. Fyrir ökutæki L skal F1n,L fastsett við 0.  
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2.3.8.2.2. Stöðluð ökumótstaða í samræmi við lið 5.2 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 

Ef stöðluð ökumótstaða hefur verið reiknuð út, í samræmi við lið 5.2 í 4. undirviðauka XXI. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1151, skal reikna út NEDC-ökumótstöðuna í samræmi við a-lið liðar 2.3.8.2.1 þessa 

viðauka. 

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis skal nota NEDC-vegkeflisstuðla við prófun ökutækis H eða L, sem 

ákvarðaðir eru í samræmi við töflu 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 83.“, 

 7) töflu 1 í lið 2.4 er breytt sem hér segir: 

a) í línunni með færslu 30 („Tregða ökutækis (NEDC)“) skal neðangreint koma í stað tilvísunarinnar í dálkinum 

„Heimild“: 

„Tafla 3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. Útfyllist af 

gerðarviðurkenningaryfirvaldinu eða tækniþjónustunni“, 

b) í stað línunnar með færslu 34 komi eftirfarandi: 

„34 Tregðustilling, WLTP kg 

Liður 2.5.3 í 4. undirviðauka XXI. 

viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1151 

Tregða vegkeflis sem beitt er við 

WLTP-prófun“, 

c) í línunni með færslu 59 („WLTP – hitastig á kælivökva hreyfils“) skal neðangreint koma í stað tilvísunarinnar í 

dálkinum „Athugasemdir“: 

„Mörg gildi: gögn frá innbyggðu greiningarkerfi, 1 hz, 1 °C nákvæmni“, 

d) línunum með færslum 63-66 er skipt út og línu 67 er bætt við: 

 „63 

Uppgefin NEDC-

koltvísýringslosun 

(blandaður akstur) 

fyrir ökutæki H og L 

gCO2/km 

 Uppgefið gildi fyrir NEDC-prófun. 

Að því er varðar ökutæki með kerfi 

sem endurnýja sig reglubundið skal 

nota leiðréttingargildið Ki 

64 
NEDC – hraði 

(fræðilegur) 
km/klst. 

Eins og skilgreint er í 6. lið í 4. 

viðauka við reglugerð efnahags-

nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 83 

Mörg gildi: 1 hz, 0,1 km/klst. 

nákvæmni. Ef ekki er gefið upp 

neitt hraðasnið gildir hraðasniðið 

sem gefið er upp í 6. lið í 4. 

viðauka við reglugerð efnahags-

nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 83 

65 
NEDC – gírar 

(fræðilegir) 
— Sama og hér að framan 

Mörg gildi: 1 hz. Ef ekki er gefið 

upp neitt hraðasnið gildir 

hraðasniðið sem gefið er upp í 6. lið 

í 4. viðauka við reglugerð efnahags-

nefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 83 

66 
Verksmiðjunúmer 

ökutækjahóps 
— 

Liður 5.0 í XXI. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1151 
 

67 
Endurnýjunarstuðulli

nn Ki 
— 

1. viðbætir 6. undirviðauka XXI. 

viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1151 

Fyrir ökutæki, sem eru ekki með 

kerfi sem endurnýjar sig reglu-

bundið, er þetta gildi jafnt og 1. 

Fyrir ökutæki, sem eru með kerfi 

sem endurnýja sig reglubundið, er 

þetta gildi, ef það er ekki gefið upp, 

fastsett við 1,05.“, 

 8) í stað annarrar málsgreinar í lið 3.1 komi eftirfarandi: 

„Ef munur á ökutæki H og ökutæki L skýrist eingöngu af mismunandi aukabúnaði (þ.e. þau hafa sama massa ökutækis 

sem er tilbúið til aksturs (MRO), sömu yfirbyggingu og sömu ökumótstöðustuðla) skal NEDC-viðmiðunargildið fyrir 

koltvísýring eingöngu ákvarðað fyrir ökutæki H.“,  
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 9) í stað liða 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 komi eftirfarandi: 

„3.1.1. Ílagsgögn og niðurstöður fylgnitólsins 

3.1.1.1. Upprunaleg frálagsskýrsla fylgnitólsins 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða tilnefnd tækniþjónusta skal tryggja að ílagsgagnaskráin fyrir fylgnitólið sé 

fullgerð. Að lokinni prufukeyrslu fylgnitólsins skal gefa út upprunalega frálagsskýrslu fylgnitólsins og 

skýrslunni úthlutaður tætikóði. Skýrslan skal innihalda eftirfarandi undirskrár: 

a) ílagsgögnin sem tilgreind eru í lið 2.4, 

b) frálagsgögnin úr hermuninni, 

c) samantektarskrá þar sem eftirfarandi kemur fram: 

i. verksmiðjunúmer ökutækjahóps, 

ii. munurinn á koltvísýringsgildinu, sem framleiðandi gefur upp, og gildinu sem fæst með fylgnitólinu 

(CO2, blandaður akstur), 

iii. tæknigögn, sem eru ekki trúnaðargögn (t.d. eldsneytistegund, slagrými hreyfils, tegund gírkassa, 

forþjappa). 

3.1.1.2. Fullgerð fylgniskýrsla 

Þegar upprunaleg frálagsskýrsla fylgnitólsins hefur verið gefin út í samræmi við lið 3.1.1.1 skal 

gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða, ef við á, tilnefnd tækniþjónusta nota viðeigandi skipanir í fylgnitólinu til að 

senda netþjóni með tímastimplun samantektarskrána sem sendir sendanda tímastimplað svar sem og heila tölu, 

sem valin er af handahófi, á bilinu 1-99 (og afrit til viðeigandi þjónustusviða framkvæmdastjórnarinnar). 

Fullgerð fylgniskrá skal búin til sem inniheldur svarið með tímastimplun og upprunalegu frálagsskýrslu 

fylgnitólsins sem um getur í lið 3.1.1.1. Fullgerðu fylgniskránni skal úthlutaður tætikóði. Gerðarviðurkenn-

ingaryfirvaldið skal geyma skrána sem prófunarskýrslu í samræmi við VIII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 

3.1.2. NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H 

Nota skal fylgnitólið til að framkvæma NEDC-hermiprófun á ökutæki H með því að nota viðeigandi ílagsgögn 

sem um getur í lið 2.4. 

Fyrir ökutæki H ákvarðast NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring sem hér segir: 

CO2,H = NEDC CO2,C,H · Ki,H 

þar sem: 

CO2,H er NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ökutæki H, 

NEDC CO2,C,H er NEDC-koltvísýringsgildið við blandaðan akstur fyrir ökutæki H sem fæst með hermun með 

því að nota fylgnitólið, 

Ki,H er gildið sem ákvarðað er í samræmi við 1. viðbæti 6. undirviðauka XXI. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1151 fyrir ökutæki H. 

Til viðbótar við NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring skal fylgnitólið einnig láta í té fasatengd 

koltvísýringsgildi fyrir ökutæki H. 

3.1.3. NEDC-viðmiðunargildi fyrir koltvísýring fyrir ökutæki L 

Ef við á skal NEDC-hermiprófun á ökutæki L framkvæmd með því að nota fylgnitólið og viðeigandi ílagsgögn 

sem um getur í lið 2.4.  
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Fyrir ökutæki L ákvarðast NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring sem hér segir: 

CO2,L = NEDC CO2,C,L · Ki,L 

þar sem: 

CO2,L er NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring fyrir ökutæki L, 

NEDC CO2,C,L er NEDC-koltvísýringsgildið við blandaðan akstur fyrir ökutæki L sem fæst með hermun með 

því að nota fylgnitólið, 

Ki,L er gildið, sem ákvarðað er í samræmi við 1. viðbæti 6. undirviðauka XXI. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1151, fyrir ökutæki L. 

Til viðbótar við NEDC-viðmiðunargildið fyrir koltvísýring skal fylgnitólið einnig láta í té fasatengd 

koltvísýringsgildi fyrir ökutæki L.“, 

10) í stað liðar 3.2.6 komi eftirfarandi: 

„3.2.6. Ef talan, sem um getur í lið 3.1.1.2 og sem valin er af handahófi, er á bilinu 90-99 skal ökutækið valið fyrir eina 

raunmælingu, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, að 

teknu tilliti til þeirra útskýringa sem settar eru fram í 2. lið þessa viðauka. Prófunarniðurstöðurnar skulu skráðar í 

samræmi við VIII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 

Ef NEDC-koltvísýringsgildið fyrir ökutæki H og L er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.1 skal sú tegund ökutækis 

sem valin er fyrir raunmælingu vera ökutæki L ef talan, sem valin er af handahófi, er á bilinu 90-94, og ökutæki H 

ef talan, sem valin er af handahófi, er á bilinu 95-99. 

Ef NEDC-koltvísýringsgildið er ákvarðað í samræmi við lið 3.2.1, eingöngu fyrir ökutæki H eða ökutæki L í 

brúunarhópnum, skal það ökutæki valið fyrir eina raunmælingu ef talan, sem valin er af handahófi, er á  

bilinu 90-99.  

Ef NEDC-koltvísýringsgildin eru ekki ákvörðuð í samræmi við lið 3.2.1 en gerð er raunprófun á ökutæki H og  

L skal líta fram hjá tölunni sem valin er af handahófi.“, 

11) í stað annarrar málsgreinar liðar 3.2.8 komi eftirfarandi: 

„De-stuðullinn skal reiknaður út með þremur tugastöfum og skráður í gerðarviðurkenningarvottorðið og í 

samræmisvottorðið.“, 

12) í stað liða 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3 komi eftirfarandi: 

„3.3.1. Útreikningur á fasatengdum NEDC-koltvísýringsgildum fyrir ökutæki H 

Fyrir ökutæki H ákvarðast fasatengdu NEDC-gildin sem hér segir: 

NEDC CO2,p,H = NEDC CO2,p,H,c · CO2,AF,H 

þar sem: 

p er NEDC-fasinn „UDC“ (lota fyrir innanbæjarakstur) eða „EUDC“ (lota fyrir utanbæjarakstur),  

NEDC 

CO2,p,H,c 

er NEDC-koltvísýringsgildið, sem fengið er úr hermun með fylgnitólinu fyrir fasa p, sem um 

getur í lið 3.1.2, eða, ef við á, niðurstaða úr raunmælingu eins og um getur í lið 3.2.2, 

NEDC CO2,p,H er fasatengt NEDC-gildi fyrir ökutæki H fyrir viðeigandi fasa p, í gCO2/km, 

CO2,AF,H er leiðréttingarstuðullinn fyrir ökutæki H, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDC-

koltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu 

fyrir koltvísýring, sem fengin er úr hermun með fylgnitólinu sem um getur í lið 3.1.2, eða, eftir 

atvikum, niðurstöðu úr raunmælingu. 
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3.3.2. Útreikningur á fasatengdum NEDC-koltvísýringsgildum fyrir ökutæki L 

Fyrir ökutæki L ákvarðast fasatengdu NEDC-gildin sem hér segir: 

NEDC CO2,p,L = NEDC CO2,p,L,c · CO2,AF,L 

þar sem: 

p er NEDC-fasinn „UDC“ (lota fyrir innanbæjarakstur) eða „EUDC“ (lota fyrir 

utanbæjarakstur), 

NEDC 

CO2,p,L,c 

er NEDC-koltvísýringsgildið, sem fengið er úr hermun með fylgnitólinu fyrir fasa p, sem um 

getur í lið 3.1.2, eða, ef við á, samkvæmt niðurstöðu úr raunmælingu eins og um getur í lið 

3.2.2, 

NEDC CO2,p,L er fasatengt NEDC-gildi fyrir ökutæki L fyrir viðeigandi fasa p, í gCO2/km, 

CO2,AF,L er leiðréttingarstuðullinn fyrir ökutæki L, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDC-

koltvísýringsgildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöðu 

fyrir koltvísýring, sem fengin er úr hermun með fylgnitólinu sem um getur í lið 3.1.2, eða, eftir 

atvikum, samkvæmt niðurstöðu úr raunmælingu. 

3.3.3. Útreikningur á NEDC-eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki H og L 

3.3.3.1. Útreikningur á NEDC-eldsneytiseyðslu (blandaður akstur) 

Reikna skal út NEDC-eldsneytiseyðslu (blandaður akstur) fyrir ökutæki H og L með því að nota gildi fyrir 

NEDC-koltvísýringslosun við blandaðan akstur sem ákvarðast í samræmi við lið 3.2 og ákvæðin sem tilgreind 

eru í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008.  Losun annarra mengunarefna, sem máli skipta við útreikning 

á eldsneytiseyðslu (vetniskolefni, kolsýringur), skal teljast vera 0 (núll) g/km. 

3.3.3.2. Útreikningur á fasatengdri NEDC-eldsneytiseyðslu 

Reikna skal út fasatengda NEDC-eldsneytiseyðslu fyrir ökutæki H og L með því að nota fasatengd NEDC-gildi 

fyrir koltvísýringslosun sem ákvarðast í samræmi við lið 3.3 og ákvæðin sem tilgreind eru í XII. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 692/2008. Losun annarra mengunarefna, sem máli skipta við útreikning á eldsneytiseyðslu 

(vetniskolefni, kolsýringur), skal teljast vera 0 (núll) g/km.“, 

13) eftirfarandi liður 4.2.1.4a bætist við: 

„4.2.1.4a NEDC-ökumótstaða sem er leidd út frá dæmigerðu ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi 

Ef NEDC-ökumótstaða dæmigerðs ökutækis hefur verið reiknuð út frá dæmigerðu ökutæki samkvæmt WLTP, 

í samræmi við b-lið liðar 2.3.8.2.1, skal reikna út ökumótstöðu einstaks ökutækis með eftirfarandi reiknireglu: 

a) F0n,ind fyrir einstakt ökutæki skal ákvarðað sem hér segir: 

𝐹0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑅𝑀𝑛,𝑅

+ (
𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑)) , (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8

∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑅𝑀𝑛,𝑅

+ (
𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑))) 

þar sem: 

F0n,R er fastur ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, tilgreint í N, 

RMn,ind er viðmiðunarmassinn fyrir einstakt ökutæki, 

RMn,R er viðmiðunarmassinn fyrir ökutæki R, 

RR,ind er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir hvert einstakt ökutæki, gefin upp í kg/tonn, 

RRR er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir ökutæki R, gefin upp í kg/tonn. 

  



17.5.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 33/355 

 

b) Gildið F2n,ind fyrir einstakt ökutæki skal ákvarðað sem hér segir: 

𝐹2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑

𝐴𝑓,𝑅

) , (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑

𝐴𝑓,𝑅

)) 

þar sem:  

F2n,R er annars stigs ökumótstöðustuðull fyrir ökutæki R, gefinn upp í N/(km/klst.)2, 

Af,ind er framhlið einstaks ökutækis í m2, 

Af,R er framhlið ökutækis R í m2. 

c) Gildið f1n,ind fyrir einstakt ökutæki skal stillt á 0.“, 

14) í a-lið 5. liðar komi orðin „fullgerða fylgniskýrslan“ í stað orðanna „frálagsskýrsla fylgnitólsins“. 

 _____  

II. VIÐAUKI 

Eftirfarandi lína bætist við í töfluna „Gagnagjafar“ í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1014/2010: 

„Verksmiðjunúmer ökutækjahóps  Liður 5.0 í XXI. viðauka við 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).“ 

 


