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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/932 

frá 29. júní 2018 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 582/2011 að því er varðar ákvæði um prófanir með færanlegum 

mælikerfum fyrir losun (PEMS) og kröfur um gerðarviðurkenningu fyrir almennt eldsneyti (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af 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 (1), einkum 4. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nýlega voru gefnir út staðlar Staðlasamtaka Evrópu fyrir tilteknar almennar dísilblöndur með fitusýrumetýlestrum 

(FAME-dísilblöndur) og paraffínsk dísileldsneyti. Því þykir rétt að uppfæra gildandi reglur svo að þær vísi einnig til 

þessara nýju staðla. 

2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1718 (2) voru innleiddar kröfur um hlutdeild þéttbýlishluta ferðar sem 

og heildarlengd ferðar í tengslum við prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun (PEMS). Komist hefur verið að því að 

framkvæmd prófunar með færanlegu mælikerfi fyrir losun í samræmi við gildandi ákvæði leiðir til ógildra prófana vegna 

þessara takmarkandi krafna, sérstaklega í tilteknum ökutækjum í flokki N3 sem eru búin hreyfli sem hefur hærri afköst. Til 

að leysa úr þessu máli ætti að breyta skilyrðunum fyrir að uppfylla kröfuna um þéttbýlisglugga með því að auka 

þéttbýlishluta ferðarinnar á kostnað hlutdeildar hraðbrautarhlutans og framlengja hámarksheildarlengd ferðarinnar. 

3) Þörf er á nánari útlistun varðandi þá kröfu að hafa a.m.k. einn gildan glugga eingöngu með þéttbýlisakstri, sem á 

sérstaklega við um losun NOx, þar sem það er sá mengunarvaldur sem er afgerandi (e. critical pollutant) við slík skilyrði. 

4) Hvað varðar gerðarviðurkenningu fyrir almennt eldsneyti er á þessari stundu ekki sett fram aðferð í reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 (3) sem nota skal til að sýna fram á að snúningsvægismerki frá rafstýrieiningu 

hreyfils (ECU) uppfylli tilskilin vikmörk. Þegar hreyfill er ekki búinn kerfi til að bera kennsl á hvaða eldsneyti er í notkun 

getur tækniþjónustan valið hvaða aðferð hún notar til að sýna fram á að farið sé að kröfum. Rétt þykir að samræma þá 

aðferð vegna aukins áhuga á gerðarviðurkenningu á óhefðbundnu eldsneyti. Því ætti að ákvarða frávik á snúningsvægi af 

völdum óhefðbundins eldsneytis og síðan ætti að nota þetta frávik til að reikna út leiðréttingarstuðul afls, sem koma ætti 

fram í gerðarviðurkenningarskjalinu. Nota má leiðréttingarstuðul afls til að sýna fram á að farið sé að kröfum um 

nákvæmni að því er varðar snúningsvægismerkið frá rafstýrieiningu hreyfils. Enn fremur má nota leiðréttingarstuðul afls 

fyrir prófun færanlegs mælikerfis fyrir losun með óhefðbundnu eldsneyti til að ákvarða rétt snúningsvægisgildi fyrir 

útreikning á losun. 

5) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 582/2011 til samræmis við það. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin ökutæki.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 165, 2.7.2018, bls. 32. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 209/2018 frá 

26. október 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

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

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1718 frá 20. september 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 582/2011 að því er varðar 

losun frá þungum ökutækjum með tilliti til ákvæðanna um prófanir með færanlegum mælikerfum fyrir losun (PEMS) og aðferðarinnar við 

prófun á endingu endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar (Stjtíð. ESB L 259, 27.9.2016, bls. 1). 

(3) 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). 

2018/EES/72/25 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (ESB) nr. 582/2011 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) í stað inngangshlutans í fyrstu málsgrein í lið 1.1.2 komi eftirfarandi: 

„Ef framleiðandi heimilar að hreyflahópur sé knúinn markaðseldsneyti sem uppfyllir hvorki kröfur tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB (*) né staðal Staðlasamtaka Evrópu EN 228:2012, ef um er að ræða blýlaust bensín, 

eða staðal Staðlasamtaka Evrópu EN 590:2013, ef um er að ræða dísilolíu, t.d. FAME B100 (staðall Staðlasamtaka 

Evrópu EN 14214), FAME-dísilblöndur B20/B30 (staðall Staðlasamtaka Evrópu EN 15940), paraffínsk eldsneyti (staðall 

Staðlasamtaka Evrópu EN 15940) eða annað eldsneyti, skal framleiðandinn uppfylla eftirfarandi kröfur til viðbótar við 

kröfurnar í lið 1.1.1: 

 ___________  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB frá 13. október 1998 um gæði bensíns og dísileldsneytis og breytingu 

á tilskipun ráðsins 93/12/EBE (Stjtíð. EB L 350, 28.12.1998, bls. 58).“, 

b) eftirfarandi liður a1 bætist við í lið 1.1.2: 

„a1) ákvarða leiðréttingarstuðul afls fyrir hvert eldsneyti sem er tilgreint samkvæmt lið 5.2.7, ef við á,“ 

c) í stað b-liðar í lið 5.2.5 komi eftirfarandi: 

„b) 10% þegar prófun samkvæmt aksturslotu við stöðugar aðstæður sem er samhæfð á heimsvísu (hér á eftir nefnd 

„WHSC-prófun“) í samræmi við III. viðauka, nema fyrir ham 1 og ham 13 (lausagangshamir)“, 

d) eftirfarandi liður 5.2.7 bætist við: 

„5.2.7. Ef munurinn á milli mælds gildis snúningsvægis, sem fengið er með tilgreindu markaðseldsneyti, og 

snúningsvægis, sem er reiknað út frá upplýsingunum sem krafist er í lið 5.2.1, fer yfir eitthvert þeirra gilda sem 

tilgreind eru í lið 5.2.5, skal ákvarða leiðréttingarstuðul afls fyrir hvert viðbótarmarkaðseldsneyti, sem 

framleiðandi heimilar í samræmi við lið 1.1.2, fyrir hreyflahópinn Reikna skal út leiðréttingarstuðul sem hlutfall 

á milli meðaltals af mældu toppgildi snúningsvægis [Nm] með viðmiðunareldsneytinu skv. IX. viðauka og 

meðaltals af mældu toppgildis snúningsvægis [Nm] með tilgreindu markaðseldsneyti.“, 

e) í stað liða 5.3.3 og 5.3.3.1 komi eftirfarandi: 

„5.3.3. Sýna skal fram á farið sé að kröfunni, sem um getur í lið 5.2.5, fyrir stofnhreyfil hreyfilhóps þegar hreyfilafl er 

ákvarðað í samræmi við XIV. viðauka og þegar WHSC-prófunarlota er framkvæmd í samræmi við III. viðauka 

ásamt prófun utan lotu á rannsóknarstofu við gerðarviðurkenningu, í samræmi við 6. lið í VI. viðauka. 

5.3.3.1. Sýna skal fram á að farið sé að kröfunni, sem um getur í lið 5.2.5, fyrir alla hreyfla í hreyflahópnum þegar 

hreyfilafl er ákvarðað í samræmi við XIV. viðauka. Í þessum tilgangi skal gera viðbótarmælingar við 

mismunandi hlutaálag og snúningshraða (t.d. við hami WHSC-prófunarinnar og nokkra punkta í viðbót sem 

valdir eru af handahófi).“, 

f) eftirfarandi liður 5.3.3.2 bætist við: 

„5.3.3.2. Ef við á skal ákvarða leiðréttingarstuðul afls fyrir hreyflahópinn, sem um getur í lið 5.2.7, með stofnhreyfli 

hreyflahópsins.“, 

g) í stað liðar 1.5.2 í viðbótinni við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu í 5. viðbæti komi eftirfarandi: 

„1.5.2. Viðbótarupplýsingar, t.d. leiðréttingarstuðull afls fyrir hvert tilgreint eldsneyti (ef við á)“, 

h) í stað liðar 1.5.2 í viðbótinni við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu í 7. viðbæti komi eftirfarandi: 

„1.5.2. Viðbótarupplýsingar, t.d. leiðréttingarstuðull afls fyrir hvert tilgreint eldsneyti (ef við á)“, 
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2) ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) í stað liðar 4.4.2 komi eftirfarandi: 

„4.4.2. Eldsneyti 

Prófunareldsneytið skal vera markaðseldsneyti sem fellur undir tilskipun 98/70/EB og viðeigandi CEN-staðla 

eða viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka við þessa reglugerð.“, 

b) eftirfarandi liður 4.4.2.2 bætist við: 

„4.4.2.2. Taka skal sýni úr eldsneyti.“, 

c) í stað liðar 4.5.3 komi eftirfarandi: 

„4.5.3. Í tilviki ökutækja í flokki N3 skal ferðin samanstanda af u.þ.b. 30% akstri í þéttbýli, 25% akstri í dreifbýli og 

45% akstri á hraðbrautum.“, 

d) í stað liðar 4.6.5 komi eftirfarandi: 

„4.6.5. Tímalengd prófunar skal vera nægilega löng til að ljúka fjórum til átta sinnum við vinnuna sem framkvæmd er í 

WHTC-prófun eða til að framleiða fjórum til átta sinnum viðmiðunarmassa koltvísýrings í kg/lotu í WHTC-

prófun eftir því sem við á.“, 

e) ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. eftirfarandi liður 4.2.1.1 bætist við: 

„4.2.1.1. Útreikningur á sértækri losun frá tilgreindu markaðseldsneyti 

Ef prófun samkvæmt þessum viðauka var framkvæmd með markaðseldsneyti, sem er tilgreint í lið 3.2.2.2.1 

í 1. hluta í 4. viðbæti við I. viðauka, skal reikna út sértæka losun egas (mg/kWh) fyrir hvern glugga og hvert 

mengunarefni með því að margfalda óleiðrétta, sértæka losun með leiðréttingarstuðli afls samkvæmt lið a1 

í lið 1.1.2 í I. viðauka.“, 

ii. í stað liðar 4.2.2.2.2 komi eftirfarandi: 

„4.2.2.2.2. Prófunin telst ógild ef hlutfall gildra glugga er lægra en 50% eða ef ekki eru fleiri gildir gluggar að því 

er varðar köfnunarefnisoxíð (NOx) eftir í akstri sem er eingöngu í þéttbýli eftir að reglunni um 

hundraðshlutamarkið 90 hefur verið beitt.“, 

f) eftirfarandi liður 2.1.1 bætist við í 4. viðbæti: 

„2.1.1. Ef notað er markaðseldsneyti, sem er tilgreint í lið 3.2.2.2.1 í 1. hluta í 4. viðbæti við I. viðauka, fyrir prófunina 

skal deila snúningsvægismerkinu frá rafstýrieiningu hreyfils með leiðréttingarstuðlinum áður en sannprófun með 

viðmiðunarferli hámarkssnúningsátaks er framkvæmd með þessu sama markaðseldsneyti.“ 

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 29. júní 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


