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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1003 

frá 16. júlí 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152 til að skýra og einfalda fylgniaðferðina og til að 

aðlaga hana að breytingum við reglugerð (ESB) 2017/1151 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 frá 11. maí 2011 um að setja staðla um mengunar-

varnargetu nýrra léttra atvinnuökutækja sem hluta af samþættri stefnu Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá 

léttum ökutækjum (1), einkum þriðju undirgrein 6. mgr. 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Á grundvelli fenginnar reynslu af framkvæmd reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (2) og fram-

kvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152 (3) hefur komið í ljós að breyta ætti tilteknum þáttum í 

síðarnefndu reglugerðinni. 

2) Nauðsynlegt er að gera úrbætur á núverandi aðferð við skilgreiningu á endapunktum línulegrar brúunar sem notuð er við 

útreikning á NEDC-gildi fyrir koltvísýringslosun fyrir hvert einstakt ökutæki. Þessa endapunkta, sem táknaðir eru með 

prófunarökutæki sem er með hæstu gildin fyrir koltvísýringslosun og prófunarökutæki sem er með lægstu gildin, ætti að 

fastsetja þannig að mismunurinn milli prófunarökutækjanna tveggja með hæsta og lægsta gildið sé a.m.k. 5 g af 

koltvísýringi á kílómetra. 

3) Rétt þykir að þessi breyting öðlist gildi án tafar til þess að koma í veg fyrir að gildi koltvísýringslosunar fyrir hvert 

einstakt ökutæki séu ákvörðuð á grundvelli línulegrar brúunar sem gefur ekki lágmarksmismuninn. 

4) Ef ökumótstöðufylkjahópar eru notaðir í þeim tilgangi að fá gerðarviðurkenningu samkvæmt reglugerð (ESB) 

2017/1151 ætti að einfalda útreikning á gildinu fyrir koltvísýringslosun fyrir hvert einstakt ökutæki sem tilheyrir slíkum 

hópi með því að leiða ökumótstöðustuðla, sem eru notaðir við útreikning á NEDC-gildi koltvísýrings, út frá 

ökumótstöðustuðlum hvers einstaks ökutækis, eins og er ákvarðað í reglugerð (ESB) 2017/1151. 

5) Að því er varðar ófullbúin ökutæki í flokki N1 ætti að taka tillit til breytingarinnar á XII. viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1151 í þeim tilgangi að ákvarða hvaða ökumótstöðustuðla eigi að nota sem ílagsgögn fyrir fylgnitólið. 

6) Til að tryggja traustar fylgniniðurstöður þykir rétt að bæta við fjölda strokka sem ílagsgögn fyrir fylgnitólið. 

7) Einnig ætti að nota tækifærið til að leiðrétta tiltekin ritstjórnarleg mistök í textanum. 

8) 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) 2017/1152 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 180, 17.7.2018, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 195/2018 

frá 10. júlí 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 145, 31.5.2001, bls. 1. 

(2) 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). 

(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 framkvæmdar-

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

2019/EES/58/18 
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda 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 16. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  



Nr. 58/158 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.7.2019 

 

VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

 1) Í stað liðar 2.3.8.1 komi eftirfarandi: 

„2.3.8.1. Ef WLTP-ökumótstaða er ákvörðuð í samræmi við 1.-4. lið og 6. lið í 4. undirviðauka við XXI. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1151 

Reikna skal út NEDC-ökumótstöðustuðlana fyrir fullbúin ökutæki í flokki N1 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) og í samræmi við 

eftirfarandi a- og b-lið. 

Nema annað sé tekið fram gilda reiknireglurnar bæði við hermun sem og við raunprófanir ökutækis. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið eða, eftir atvikum, tækniþjónustan, skal sannreyna hvort vindgöngin, sem um 

getur í lið 3.2.3.2.2.3 í 7. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, geti ákvarðað 

nákvæmlega Δ(Cd ×Af) gildin. Ef vindgöngin bjóða ekki upp á þennan möguleika skal hæsta gildi loftnúnings-

viðnáms gilda fyrir öll ökutæki í hópnum. 

a) WLTP-ökumótstöðustuðlarnir og gildin fyrir prófunarmassa, sem um getur í þessum reiknireglum, skulu 

vera niðurstöður úr ökutæki H og L eins og skilgreint er fyrir brúunarhópinn samkvæmt reglugerð (ESB) 

2017/1151. 

b) Þrátt fyrir a-lið, ef orkuþörf WLTP-ökutækis H og/eða L í lotu, eins og ákvarðað er í samræmi við 5. lið í  

7. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, leiðir ekki til annars vegar hæstu 

orkuþarfar NEDC-ökutækis H og/eða L í lotu eða hins vegar þá minnstu, skal ákvarða ökumótstöðustuðlana 

í samræmi við annað af eftirfarandi: 

i. á grundvelli hvers ökutækis í brúunarhópi með annars vegar mestu NEDC-orkuþörf í lotu eða hins vegar 

þá minnstu, 

ii. á grundvelli samsetningar af annars vegar hæstu eða hins vegar lægstu gildum fyrir eiginleika sem 

tengjast ökumótstöðu, þ.e. loftnúningsviðnám, snúningsmótstaða og massi, fengið frá hvaða ökutæki 

sem er innan brúunarhópsins. 

Það er framleiðandinn sem velur hvora af þessum tveimur aðferðum skal valin. 

B-liður gildir fyrir nýjar gerðarviðurkenningar varðandi losun, sem veittar eru frá og með 1. janúar 2019, eða 

fyrir þessa dagsetningu ef framleiðandinn óskar eftir því.“ 

 2) Eftirfarandi bætist við í lið 2.3.8.1.1 sem fyrsta málsgrein: 

„Þar sem þessi reikningsaðferð er notuð fyrir einstakt ökutæki í samræmi við lið 4.2.1.4.2 skal nota WLTP-ökumótstöður 

og prófunarmassa sem samsvara einstöku NEDC-ökutæki, að frádregnum áhrifum af aukabúnaði.“ 

 3) Í stað síðustu málsgreinar c-liðar í lið 2.3.8.1.1 komi eftirfarandi: 

„þar sem þátturinn F*2w,H er ökumótstöðustuðullinn F2 sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun á ökutæki H, að frádregnum 

áhrifum af öllum aukabúnaði.“ 

 4) Í stað síðustu málsgreinar c-liðar í lið 2.3.8.1.2 komi eftirfarandi: 

„þar sem þátturinn F*2w,L er ökumótstöðustuðullinn F2 sem er ákvarðaður fyrir WLTP-prófun á ökutæki L, að frádregnum 

áhrifum af öllum aukabúnaði.“ 

 5) Eftirfarandi komi í stað b-liðar í lið 2.3.8.2.1: 

„b) NEDC-ökumótstöðustuðlar þar sem NEDC-töflugildin eru ekki notuð 

Ef um er að ræða ökutæki sem eru hönnuð fyrir tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu sem er 3000 kg eða 

meiri má ákvarða NEDC-ökumótstöðustuðlana í samræmi við lið 2.3.8.1., ef framleiðandi óskar eftir því.“ 
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 6) Í stað liðar 2.3.8.2.2 komi eftirfarandi: 

„2.3.8.2.2. Ákvörðun ökumótstöðu fyrir ófullbúin ökutæki í flokki N1 í samræmi við lið 2.2 í XII. viðauka við reglugerð 

(ESB) 2017/1151. 

Ef um er að ræða ófullbúið ökutæki í flokki N1 þar sem ökumótstaða fyrir dæmigert ökutæki hefur verið 

ákvörðuð, í samræmi við lið 2.2 í XII. viðauka og lið 5.1 í 4. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð 

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

eftirfarandi hætti: 

𝐹0𝑛,𝑅 = 𝑇0𝑛,𝑅 + (
𝐹0𝑊,𝐿 − 𝐴𝑊,𝐿 + 𝐹0𝑊,𝐻 − 𝐴𝑊,𝐻

2
) 

𝐹1𝑛,𝑅 =
𝐹1𝑊,𝐿 − 𝐵𝑊,𝐿 + 𝐹1𝑊,𝐻 − 𝐵𝑊,𝐻

2
 

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝑇2𝑛,𝑅 + (
𝐹2𝑊,𝐿 − 𝐶𝑊,𝐿 + 𝐹2𝑊,𝐻 − 𝐶𝑊,𝐻

2
) 

þar sem: 

F0n,R, F1n,R, F2n,R eru NEDC-ökumótstöðustuðlarnir fyrir dæmigerða ökutækið, 

T0n,R, T2n,R eru NEDC-stuðlar vegkeflis fyrir dæmigert ökutæki, ákvarðaðir í samræmi við töflu  

3 í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 

nr. 83, 

AW,L/H, BW,L/H, CW,L/H eru stuðlar vegkeflis fyrir ökutæki sem notað er við undirbúning á vegkeflinu í 

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

2017/1151 

Ef um er að ræða raunprófun ökutækis skal nota NEDC-stuðla vegkeflis fyrir prófun ökutækis R, sem 

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

Evrópu nr. 83.“ 

 7) Eftirfarandi liður 2.3.8.3a bætist við: 

„2.3.8.3a. Rýmkun á viðurkenningum með tilliti til losunar sem veittar eru samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/1151 

Ef viðurkenning með tilliti til losunar samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/1151 er rýmkuð vegna nýrra 

ökutækja sem bætt eru við CO2-brúunarhópinn, sem eru með meiri NEDC-koltvísýringslosun en ökutæki H 

eða minni en ökutæki L, skal eftirfarandi gilda að því er fylgnina varðar: 

a) ef mismunurinn milli NEDC-ökutækja H og L í brúunarhópi er a.m.k. 5 g af koltvísýringi á kílómetra má 

rýmka línulegu brúunina, sem er ákvörðuð fyrir þann hóp, að því tilskildu að NEDC-

koltvísýringslosunin, sem er ákvörðuð skv. 3. lið á grundvelli ílagsgagna sem fengin eru úr þeirri WLTP-

prófun ökutækis sem um getur í lið 3.1.1 í I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151, sé jafn mikil eða 

minni en koltvísýringslosunin sem er ákvörðuð á grundvelli línulegrar brúunar fyrir NEDC, 

b) ef mismunurinn milli NEDC-ökutækja H og L er minni en 5 g af koltvísýringi á kílómetra má ekki 

rýmka línulegu brúunina. 

Í tilviki a-liðar skal ákvarða koltvísýringslosun til viðmiðunar án valsins sem um getur í liðum 3.1.1.2 og 

3.2.6. 

Í tilviki b-liðar eða ef sú koltvísýringslosun til viðmiðunar sem um getur í a-lið er meiri en línulega brúunin 

skal ákvarða NEDC-ökutæki H og L í samræmi við 2. og 3. lið í þessum viðauka. 

A-liður gildir að því er varðar rýmkun fyrir nýjar gerðir sem veittar eru frá og með 1. janúar 2019 eða fyrir 

þessa dagsetningu ef framleiðandinn óskar eftir því.“ 

 8) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflu 1 í lið 2.4: 

a) í stað textans í fyrsta dálki 66. færslu í töflunni komi eftirfarandi: 

„Auðkennisnúmer fyrir brúunarhópinn“,  
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b) eftirfarandi 68. færsla bætist við: 

„68 Fjöldi strokka — Yfirlýsing framleiðanda Númer (Skal lagt fram eigi síðar en frá  

1. janúar 2019)“. 

 9) Í stað i. liðar í c-lið liðar 3.1.1.1 komi eftirfarandi: 

„i. auðkennisnúmer fyrir brúunarhópinn“. 

10) Í stað fyrstu málsgreinar í lið 3.1.4 komi eftirfarandi: 

„Ef um er að ræða ófullbúin ökutæki í flokki N1 skal framkvæma NEDC-hermiprófun á dæmigerðu ökutæki (ökutæki 

RMSV) með því að nota fylgnitólið og viðeigandi ílagsgögn sem skráð eru í fylkinu sem um getur í lið 2.4 sem tengist 

ökutæki H eða L, með orkuþörf í lotu sem er næst þeirri sem ákvörðuð er fyrir dæmigert ökutæki í samræmi við lið 

4.2.1.5.“ 

11) Í stað skilgreiningarinnar sem sett er fram í síðustu málsgrein liðar 3.3.1 komi eftirfarandi: 

„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-prófunarniðurstöður fyrir koltvísýring, sem fengin er úr 

hermun með fylgnitólinu sem um getur í lið 3.1.2, eða, eftir atvikum, niðurstöðu úr raunmælingu.“ 

12) Í stað skilgreiningarinnar sem sett er fram í síðustu málsgrein liðar 3.3.2 komi eftirfarandi: 

„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-prófunarniðurstöður fyrir koltvísýring, sem fengin er úr 

hermun með fylgnitólinu sem um getur í lið 3.1.3, eða, eftir atvikum, samkvæmt niðurstöðu úr 

raunmælingu.“ 

13) Í stað skilgreiningarinnar sem sett er fram í síðustu málsgrein liðar 3.3.3 komi eftirfarandi: 

„CO2,AF,R er leiðréttingarstuðullinn fyrir ökutæki RMSV, reiknaður út með hlutfallinu á milli NEDC-koltvísýrings-

gildisins, sem ákvarðað er í samræmi við lið 3.2, og NEDC-prófunarniðurstöður fyrir koltvísýring, sem 

fengin er úr hermun með fylgnitólinu sem um getur í lið 3.1.3, eða, eftir atvikum, samkvæmt niðurstöðu úr 

raunmælingu.“ 

14) Í stað liðar 4.2.1.4 komi eftirfarandi: 

„4.2.1.4. Útreikningur ökumótstöðu fyrir einstakt ökutæki í WLTP-brúunarhópi 

4.2.1.4.1. Ökumótstöðustuðlar sem fengnir eru frá NEDC-ökutækjum H og L 

Ökumótstöðustuðlarnir F0,n, F1,n og F2,n fyrir ökutæki H og L, sem eru ákvarðaðir í samræmi við lið 2.3.8, eru 

nefndir annars vegar F0n,H, F1n,H og F2n,H og hins vegar F0n,L, F1n,L og F2n,L. 

Ökumótstöðustuðlarnir f0n,ind, f1n,ind og f2n,ind fyrir einstakt ökutæki skulu reiknaðir út í samræmi við 

eftirfarandi reiknireglu: 

Reikniregla 1a 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − 𝛥𝐹0𝑛 ∙
(𝑇𝑀𝑛,𝐻 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑)

(𝑇𝑀𝑛,𝐻 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐿)
 

Fyrir nýjar gerðarviðurkenningar að því er varðar losun sem veittar eru frá og með 1. janúar 2019 eða fyrir 

þessa dagsetningu ef framleiðandinn óskar eftir því, skal reikna út ökumótstöðustuðlana í samræmi við 

eftirfarandi reiknireglu: 

Reikniregla 1b 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − 𝛥𝐹0𝑛 ∙
(𝑅𝑀𝑛,𝐻∙𝑅𝑅𝑛,𝐻−𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑∙𝑅𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑)

(𝑅𝑀𝑛,𝐻∙𝑅𝑅𝑛,𝐻−𝑅𝑀𝑛,𝐿∙𝑅𝑅𝑛,𝐿)
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Eða, ef (TMn,H · RRn,H – TMn,L · RRn,L) = 0, eða, eftir atvikum, (RMn,H · RRn,H – RMn,L · RRn,L) = 0, skal 

reikniregla 2 gilda: 

Reikniregla 2 

f0n,ind = F0n,H – ΔF0n 

f1n,ind = F1n,H 

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 − 𝛥𝐹2𝑛 ∙
(Δ[Cd × Af]LH,n − Δ[Cd × Af]ind,n)

(Δ[Cd × Af]LH,n)
 

eða, ef Δ[Cd × Af]LH,n = 0, skal reikniregla 3 gilda: 

Reikniregla 3 

f2n,ind = F2n,H – ΔF2n 

þar sem: 

ΔF0,n = F0n,H – F0n,L 

ΔF2,n = F2n,H – F2n,L 

4.2.1.4.2. Ökumótstöðustuðlar sem reiknast út frá WLTP-ökumótstöðustuðlum fyrir einstök ökutæki 

Frá 1. janúar 2019 fyrir nýjar gerðarviðurkenningar og frá 1. janúar 2020 fyrir öll ný ökutæki sem tekin eru í 

notkun, eða fyrir þessar dagsetningar ef framleiðandinn óskar eftir því, skal reikna út NEDC-ökumótstöður 

fyrir einstök ökutæki út frá WLTP-ökumótstöðustuðlum þess ökutækis í einhverjum af eftirfarandi tilvikum: 

a) ef framreikna á gildið fyrir koltvísýringslosun, orkuþörf í lotu eða einhverja af ökumótstöðustuðlum f0, f1 

eða f2, reiknað út í samræmi við lið 4.2.1.4.1, út frá NEDC-ökutæki H eða L, 

b) ef ökumótstöðustuðlarnar fyrir NEDC-ökutæki H og L eru reiknaðir út frá mismunandi ökumótstöðu-

hópum, 

c) ef einstaka ökutækið tilheyrir öðrum ökumótstöðuhópi en þeim ökumótstöðuhópi sem NEDC-ökutæki  

H og/eða L tilheyra, 

d) ef einstaka ökutækið tilheyrir ökumótstöðufylkjahópi. 

Í þeim tilvikum sem um ræðir í a- til d-lið skulu NEDC-ökumótstöðustuðlarnar reiknaðir út með þeim 

reiknireglum sem settar eru fram í lið 2.3.8.1.1, þar sem tilvísanir í ökutæki H skulu teljast tilvísanir í 

einstaka ökutækið. 

Í tilviki því sem um ræðir í a-lið má einungis framkvæma framreikning á koltvísýringi ef mismunurinn milli 

NEDC-ökutækja H og L er a.m.k. 5 g af koltvísýringi á kílómetra. Í því tilviki má framreikna línulegu 

brúunina með að hámarki 3 g af koltvísýringi á kílómetra yfir koltvísýringslosun frá ökutæki H eða undir 

koltvísýringslosun frá ökutæki L. Ef framreikningurinn gefur meira en 3 g af koltvísýringi á kílómetra eða ef 

mismunurinn milli NEDC-ökutækis H og L er minni en 5 g af koltvísýringi á kílómetra skal framleiðandinn 

ákvarða nýja línulega brúun fyrir þann hóp í samræmi við 2. og 3. lið í þessum viðauka.“ 

15) Liður 4.2.1.6 falli brott. 

 __________  


