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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/987 

frá 27. apríl 2018 

um breytingu og leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/655 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 að því er varðar vöktun á losun mengandi lofttegunda frá 

brunahreyflum sem eru í notkun og eru uppsettir í færanlegum vélbúnaði til nota utan vega (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 frá 14. september 2016 um kröfur varðandi losunarmörk 

mengandi lofttegunda og efnisagna og gerðarviðurkenningu brunahreyfla fyrir færanlegan vélbúnað til nota utan vega, um 

breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1024/2012 og (ESB) nr. 167/2013 og um breytingu og niðurfellingu tilskipunar 

97/68/EB (1), einkum 2. mgr. 19. gr, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/655 (2) er m.a. mælt fyrir um aðferðir við vöktun á losun 

mengandi lofttegunda frá brunahreyflum sem eru í notkun og eru uppsettir í færanlegum vélbúnaði til nota utan vega. 

2) Samkvæmt töflu III-1 í III. viðauka við reglugerð (ESB) 2016/1628 eru lögboðnir gildistökudagar að því er varðar  

ESB-gerðarviðurkenningu og setningu hreyfla í undirflokki NRE-v-5 á markað, einu ári síðar en fyrir hreyfla í 

undirflokki NRE-v-6. 

3) Til að auðvelda framleiðendum þessara NRE-v-5-hreyfla með lægra aflsvið að uppfylla tímamörkin í framseldri 

reglugerð (ESB) 2017/655 sem gefin eru til að leggja niðurstöðurnar úr prófunum fyrir viðurkenningaryfirvöldin ætti 

því að stytta tilskilda tímalengd fyrir þennan undirflokk hreyfla að því er varðar samanlagða notkun brunahreyfla sem 

eru í notkun og eru uppsettir í færanlegum vélbúnaði til nota utan vega og prófaðir innan ramma vöktunar á losun 

mengandi lofttegunda. 

4) Fyrir skýrleika sakir ætti að koma fram í 5. viðbæti viðaukans við framselda reglugerð (ESB) 2017/655 að viðmiðunar-

gildin fyrir vinnu og massa koltvísýrings, sem framleiðandinn notar til að reikna út losun mengandi lofttegunda fyrir 

hreyfilgerð, eða hvers konar hreyfilgerð innan sama hreyflahópsins, séu þau sem tilgreind eru í viðbótinni við ESB-

gerðarviðurkenningarvottorðið fyrir hreyfilgerðina eða hreyflahópinn, í samræmi við sniðmátið sem sett er fram í IV. 

viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/656 (3). 

5) Til að forðast mistök við námundun í útreikningum á losun mengandi lofttegunda ætti að taka fram að viðeigandi 

viðmiðunarmörk fyrir losun með útblæstri eru sett fram í 2. mgr. 18. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628. 

6) Til að tryggja innra samræmi í framseldri reglugerð (ESB) 2017/655 og til að aðlaga hana að framseldri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/654 (4) ætti að endurskoða tilteknar mælieiningar. 

7) Í kjölfar birtingar framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/655 hafa ýmsar villur greinst, þ.m.t. röng úthlutun ábyrgðar og 

villur í tilteknum jöfnum, sem þarf að leiðrétta. 

8) Því ætti að breyta og leiðrétta framselda reglugerð (ESB) 2017/655 til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 182, 18.7.2018, bls. 40. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 252, 16.9.2016, bls. 53. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/655 frá 19. desember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/1628 að því er varðar vöktun á losun mengandi lofttegunda frá brunahreyflum sem eru í notkun og eru uppsettir í 

færanlegum vélbúnaði til nota utan vega (Stjtíð. ESB L 102, 13.4.2017, bls. 334). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/656 frá 19. desember 2016 um stjórnsýslukröfur að því er varðar 

losunarmörk og gerðarviðurkenningu brunahreyfla fyrir færanlegan vélbúnað til nota utan vega í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) 2016/1628 (Stjtíð. ESB L 102, 13.4.2017, bls. 364). 

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/654 frá 19. desember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/1628 að því er varðar tæknilegar kröfur og almennar kröfur með tilliti til losunarmarka og gerðarviðurkenningar 

brunahreyfla fyrir færanlegan vélbúnað til nota utan vega (Stjtíð. ESB L 102, 13.4.2017, bls. 1). 

2020/EES/24/04 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2017/655 

Framseldri reglugerð (ESB) 2017/655 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi 3. gr. a bætist við: 

„3. gr. a 

Umbreytingarákvæði 

1. Þrátt fyrir beitingu ákvæða þessarar reglugerðar, eins og þeim var breytt með framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/987 (*), skulu viðurkenningaryfirvöld, til 31. desember 2018, einnig halda áfram að veita  

ESB-gerðarviðurkenningar fyrir gerðir hreyfla eða hreyflahópa sem eru í samræmi við þá útgáfu þessarar reglugerðar sem 

var í gildi 6. ágúst 2018. 

2. Þrátt fyrir beitingu ákvæða þessarar reglugerðar, eins og þeim var breytt með framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/987, skulu aðildarríkin, til 30. júní 2019, einnig heimila að hreyflar, sem byggjast á gerð hreyfla 

sem var viðurkennd í samræmi við þá útgáfu þessarar reglugerðar sem var í gildi 6. ágúst 2018, séu settir á markað. 

  

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/987 frá 27. apríl 2018 um breytingu og leiðréttingu á 

framseldri reglugerð (ESB) 2017/655 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 að því er 

varðar vöktun á losun mengandi lofttegunda frá brunahreyflum sem eru í notkun og eru uppsettir í færanlegum 

vélbúnaði til nota utan vega (Stjtíð. ESB L 182, 18.7.2018, bls. 40).“ 

2) Viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2017/655 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Leiðréttingar á framseldri reglugerð (ESB) 2017/655 

Viðaukinn við framselda reglugerð (ESB) 2017/655 er leiðréttur 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 27. apríl 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2017/655 er breytt sem hér segir: 

1) í stað liða 2.6.1.1. og 2.6.1.2. kemur eftirfarandi: 

„2.6.1.1. Prófun á níu hreyflum með samanlagða notkun sem er minni en a% af endingartíma innan losunarmarka í 

samræmi við töflu 1. Niðurstöður úr prófunum skulu lagðar fyrir viðurkenningaryfirvaldið eigi síðar en  

31. desember 2022. 

2.6.1.2. Prófun á níu hreyflum með samanlagða notkun sem er meiri en b% af endingartíma innan losunarmarka í 

samræmi við töflu 1. Prófunarskýrslur skulu lagðar fyrir viðurkenningaryfirvaldið eigi síðar en  

31. desember 2024.“ 

2) Eftirfarandi tafla 1 bætist við í lið 2.6.1.3: 

„Tafla 1 

Gildi fyrir endingartíma innan losunarmarka (%) 

Viðmiðunarafl fyrir valinn hreyfil (kW) a b 

56 ≤ P < 130 20 55 

130 ≤ P ≤ 560 30 70“. 

3) Í stað liðar 2.6.2.1 kemur eftirfarandi: 

„2.6.2.1. Niðurstöður úr prófun á fyrstu níu hreyflunum skulu lagðar fram eigi síðar en tólf mánuðum eftir að fyrsti 

hreyfillinn er uppsettur í færanlegum vélbúnaði til nota utan vega og eigi síðar en átján mánuðum eftir að 

framleiðsla á viðurkenndri gerð hreyfils eða viðurkenndum hreyflahópi hefst.“ 

4) Í stað liðar 3.1.1 kemur eftirfarandi: 

„3.1.1. Stjórnandi færanlegs vélbúnaðar til nota utan vega sem framkvæmir vöktunarprófun á hreyfli í notkun getur verið 

annar en sá sem að jafnaði stýrir vélbúnaðinum ef framleiðandinn sýnir viðurkenningaryfirvaldinu fram á að 

tilnefndur stjórnandi hafi hlotið næga þjálfun og færni til að stjórna færanlega vélbúnaðinum til nota utan vega.“ 

5) Í stað töflunnar í lið 4.1 í 3. viðbæti kemur eftirfarandi: 

„Tafla 

Vikmörk 

Hallatala aðhvarfslínu, m 0,9 til 1,1 — ráðlagt 

Ákvörðunarstuðull r2 lágmark 0,90 — skyldubundið“. 

6) Ákvæðum 5. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi liður 2.1.5 bætist við á undan mynd 1: 

„2.1.5. Viðmiðunargildin fyrir vinnu og massa koltvísýrings fyrir gerð hreyfils, eða fyrir allar gerðir hreyfla innan 

sama hreyflahóps, skulu vera eins og tilgreint er í liðum 11.3.1 og 11.3.2 í viðbótinni við ESB-

gerðarviðurkenningarvottorðið fyrir hreyfilgerðina eða hreyflahópinn, eins og sett er fram í IV. viðauka við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/656 (*). 

  

(*) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/656 frá 19. desember 2016 um stjórnsýslukröfur að 

því er varðar losunarmörk og gerðarviðurkenningu brunahreyfla fyrir færanlegan vélbúnað til nota utan vega í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 (Stjtíð. ESB L 102, 13.4.2017, bls. 364).“,  



Nr. 24/442 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.4.2020 

 

b) í stað 3. liðar kemur eftirfarandi: 

„3. Námundun í útreikningum á losun mengandi lofttegunda 

Í samræmi við staðalinn ASTM E 29-06b (Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to 

Determine Conformance with Specifications) skulu lokaniðurstöður úr prófunum námundaðar í einu skrefi að þeim 

fjölda aukastafa hægra megin við tugabrotskommu sem eru tilgreindir í viðeigandi viðmiðunarmörkum fyrir losun 

með útblæstri, sem eru sett fram í 2. mgr. 18. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628, með einum marktækum tölustaf til 

viðbótar.“ 

 _____  
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II. VIÐAUKI 

Viðaukinn við framselda reglugerð (ESB) 2017/655 er leiðréttur sem hér segir: 

1) í stað liðar 5.1 kemur eftirfarandi: 

„5.1. Rafstýrieiningin skal gefa mælitækjum eða gagnaskráningartæki færanlegs mælikerfis fyrir losun (PEMS) 

upplýsingar frá gagnastreymi í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í 7. viðbæti.“ 

2) Í stað liða 6.1.– 6.4 kemur eftirfarandi: 

„6.1. Vöktunarprófanir á hreyfli í notkun skulu gerðar með færanlegu mælikerfi fyrir losun í samræmi við 1. viðbæti. 

6.2. Framleiðendur skulu fylgja prófunaraðferðinni, sem sett er fram í 2. viðbæti, að því er varðar vöktun á hreyflum í 

notkun, sem eru uppsettir í færanlegum vélbúnaði til nota utan vega, með því að nota færanlegt mælikerfi fyrir losun. 

6.3. Framleiðendur skulu fylgja aðferðunum, sem settar eru fram í 3. viðbæti, við forvinnslu gagna úr vöktun á hreyflum 

í notkun, sem eru uppsettir í færanlegum vélbúnaði til nota utan vega, með því að nota færanlegt mælikerfi fyrir 

losun. 

6.4. Framleiðendur skulu fylgja aðferðunum, sem settar eru fram í 4. viðbæti, við ákvörðun gildra atburða við 

vöktunarprófun á hreyflum í notkun, sem eru uppsettir í færanlegum vélbúnaði til nota utan vega, með því að nota 

færanlegt mælikerfi fyrir losun.“ 

3) Í stað 8. liðar kemur eftirfarandi: 

„8. Útreikningar 

Framleiðendur skulu fylgja aðferðunum, sem settar eru fram í 5. viðbæti, við útreikning á losun mengandi lofttegunda 

vegna vöktunar á hreyflum í notkun, sem eru uppsettir í færanlegum vélbúnaði til nota utan vega, með því að nota 

færanlegt mælikerfi fyrir losun.“ 

4) Í stað fyrsta málsliðar í lið 10.1 kemur eftirfarandi: 

„Framleiðendur skulu, fyrir hvern prófaðan hreyfil, gera drög að prófunarskýrslu um vöktun hreyfla í notkun, sem eru 

uppsettir í færanlegum vélbúnaði til nota utan vega, með því að nota færanlegt mælikerfi fyrir losun.“ 

5) Ákvæði 5. viðbætis eru leiðrétt sem hér segir: 

a) í stað liðar 2.2.1 kemur eftirfarandi: 

„2.2.1. Útreikningur á sértækri losun mengandi efna frá hemlum 

Sértæk losun mengandi efna frá hemlum egas (g/kWh) skal reiknuð fyrir hvern meðaltalsglugga og hverja 

mengandi lofttegund á eftirfarandi hátt: 

𝑒𝑔𝑎𝑠 =
𝑚𝑖

𝑊(𝑡2,𝑖) − 𝑊(𝑡1,𝑖)
 

þar sem: 

— mi er massi losunar mengandi lofttegundarinnar í i-unda meðaltalsglugga, g/meðaltalsglugga, 

— W(t2,i) – W(t1,i) er vinna hreyfils í i-unda meðaltalsglugganum, kWh.“, 

b) í stað liðar 2.2.3 kemur eftirfarandi: 

„2.2.3. Útreikningar á samræmisstuðlum 

Reikna skal samræmisstuðla fyrir hvern stakan, gildan meðaltalsglugga og hverja mengandi lofttegund sem hér 

segir: 

𝐶𝐹 =
𝑒𝑔𝑎𝑠

𝐿
 

þar sem: 

— egas er sértæk losun mengandi lofttegunda frá hemlum, g/kWh, 

— L er gildandi mörk, g/kWh.“,  
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c) í skýringartextanum fyrir fyrstu jöfnuna í lið 2.3 kemur eftirfarandi í stað undirliðanna sem varða 𝑚𝐶𝑂2
(𝑡𝑗,𝑖) og 

𝑚𝐶𝑂2,𝑟𝑒𝑓
: 

„— 𝑚𝐶𝑂2
(𝑡𝑗,𝑖) er massi koltvísýrings sem er mældur frá byrjunartíma prófunar að tíma tj,i, g, 

— 𝑚𝐶𝑂2,𝑟𝑒𝑓
 er massi koltvísýrings ákvarðaður fyrir NRTC-lotu, g,“ 

d) í skýringartextanum fyrir jöfnuna í lið 2.3.1 kemur eftirfarandi í stað undirliðarins sem varðar Pmax: 

„— Pmax er hámarksnettóafl, eins og það er skilgreint í 28. skilgreiningarlið 3. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1628, 

kW.“, 

e) í stað liðar 2.3.2 kemur eftirfarandi: 

„2.3.2. Útreikningar á samræmisstuðlum 

Reikna skal út samræmisstuðla fyrir hvern stakan, gildan meðaltalsglugga og hvert stakt mengunarefni sem hér 

segir: 

𝐶𝐹 =
𝐶𝐹𝐼

𝐶𝐹𝐶

 

með 

𝐶𝐹𝐼 =
𝑚𝑖

𝑚𝐶𝑂2(𝑡2,𝑖)−𝑚𝐶𝑂2(𝑡1,𝑖)
 (hlutfall þegar ökutæki er í notkun) og 

CFC =
mL

mCO2,ref

 (hlutfall við vottun) 

þar sem: 

— mi er massi losunar mengandi lofttegundarinnar í i-unda meðaltalsglugga, g/meðaltalsglugga, 

— mCO2
(t2,i) − mCO2

(t1,i) er massi koltvísýrings í i-unda meðaltalsglugga, g, 

— mCO2,ref
 er massi koltvísýrings hreyfils, ákvarðaður fyrir NRTC-lotu, g, 

— mL er massi losunar mengandi lofttegundar sem samsvarar gildandi mörkum fyrir NRTC-lotu, g.“ 

6) Í stað liðar 2.8 í 8. viðbæti kemur eftirfarandi: 

„2.8. Slagrými hreyfils [cm3]“. 

 __________  


