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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 18. november 2014 

om godkjenning av Webastos solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(2014/806/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren Webasto Roof & Components SE (heretter kalt «søkeren») innga 5. mars 2014 en søknad om god-

kjenning av Webastos solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi. Søknaden ble funnet å være fullstendig, 

og tidsrommet for Kommisjonens vurdering av søknaden begynte dagen etter datoen for offisielt mottak av søknaden, 

dvs. 6. mars 2014. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011(2) og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av 

innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

3) Søknaden gjelder Webastos solcelletak til batterilading. Solcelletaket består av et solcellepanel som monteres på 

kjøretøyets tak. Solcellepanelet omdanner energi fra omgivelsene til elektrisk energi som via en likestrømsomformer 

lagres i et batteri i kjøretøyet. Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

4) Søkeren har dokumentert at den typen solcelletaksystem til batterilading som er beskrevet i denne søknaden, ikke ble 

brukt i mer enn 3 % av nye personbiler som ble registrert i referanseåret 2009. 

5) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil oppnås med den innovative teknologien når den er montert i et 

kjøretøy, er det nødvendig å definere referansekjøretøyet som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for virknings-

graden til kjøretøyet som er utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i artikkel 5 og 8 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011. Kommisjonen mener at referansekjøretøyet bør være en kjøretøyvariant som er 

identisk med det miljøinnovative kjøretøyet bortsett fra solcelletaket, og eventuelt uten tilleggsbatteriet og andre 

innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften. Dersom det 

dreier seg om en ny versjon av et kjøretøy der solcelletakpanelet er montert, bør referansekjøretøyet være et kjøretøy der 

solcelletakpanelet er frakoblet, og det bør tas hensyn til forskjellen i masse som følge av montering av solcelletaket. 

6) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonen som skyldes bruk av et solcelletak til 

batterilading, som omfatter formler som bygger på de tekniske retningslinjene. Kommisjonen anser at det dessuten bør 

dokumenteres i hvilken grad det samlede energiforbruket med hensyn til kjøretøyets transportfunksjon forbedres 

sammenlignet med energiforbruket ved drift av utstyr som skal bedre førerens eller passasjerenes komfort.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 19.11.2014, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf (utgaven fra februar 2013). 
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7) Ved bestemmelsen av utslippsreduksjonen er det også nødvendig å ta hensyn til lagringskapasiteten til et enkelt batteri i 

kjøretøyet eller forekomsten av et tilleggsbatteri som brukes bare til lagring av den elektriske kraften som produseres av 

solcelletaket. 

8) Kommisjonen anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare og sammenlignbare, og at 

den på en realistisk måte og med sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den innovative teknologien har en 

gunstig virkning på CO2-utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

9) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslippsreduk-

sjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

10) Ettersom typegodkjenningsprøvingen av CO2-utslipp nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(1) 

og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2) ikke tar hensyn til forekomsten av et solcelletak og energiproduksjonen 

som muliggjøres gjennom denne teknologien, finner Kommisjonen det godtgjort at Webastos solcelletak til batterilading 

ikke omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen. Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er utarbeidet 

av TÜV SÜD Czech s.r.o., som er et uavhengig, godkjent organ, og at rapporten støtter funnene angitt i søknaden. 

11) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle 

innovative teknologien. 

12) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF, bør det angis en individuell kode som skal brukes for den 

innovative teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Webastos solcelletak til batterilading beregnet på bruk i kjøretøyer i gruppe M1 godkjennes som en innovativ teknologi i 

henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av Webastos solcelletak til batterilading nevnt i nr. 1 skal bestemmes ved hjelp av 

metoden angitt i vedlegget. 

3. Den individuelle miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning, er «7». 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 18. november 2014. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT  

L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN SOM SKYLDES BRUK AV WEBASTOS SOLCELLETAK TIL 

BATTERILADING 

1. Innledning 

Prøvingsprosedyren og prøvingsforholdene som skal brukes ved bestemmelse av den CO2-utslippsreduksjonen som kan 

tilskrives bruken av Webastos solcelletak til batterilading i et kjøretøy i gruppe M1, er fastsatt i nr. 2 og 3. 

2. Prøvingsprosedyre 

Solcellepanelets høyeste utgangseffekt (PP) skal bestemmes ved forsøk for hver kjøretøyvariant. Målingene skal utføres i 

samsvar med prøvingsmetoden fastsatt i den internasjonale standarden IEC 61215:2005(1). 

Det skal brukes et komplett, demontert solcellepanel. De fire hjørnepunktene på panelet skal berøre det horisontale 

målepanelet. 

Målingene skal utføres minst fem ganger. 

Produsenten skal framlegge opplysninger om hellingsvinkelen i lengderetningen og den samlede lagringskapasiteten (eller 

den resulterende korreksjonskoeffisienten for solenergi [SCC – Solar Correction Coefficient]). 

Biltakets mulige helling i lengderetningen skal korrigeres matematisk i etterkant ved hjelp av en cosinusfunksjon. 

3. Formler 

1. Standardavviket for aritmetisk gjennomsnitt av høyeste utgangseffekt skal beregnes ved hjelp av formel 1. 

Formel 1: 

ΔPP̅ = √
∑ (Ppi − Pp)²n

i=1

n(n − 1)
 

der: 

ΔPP̅: standardavvik for aritmetisk gjennomsnitt av høyeste utgangseffekt (Wp), 

PPi: måleverdi for høyeste utgangseffekt (Wp), 

Pp̅: aritmetisk gjennomsnitt av høyeste utgangseffekt (Wp), 

n: antall målinger. 

Hvor mye ekstra elektrisk effekt som er tilgjengelig, avhenger av den tilgjengelige lagringskapasiteten i kjøretøyet, som må 

verifiseres. Dersom kapasiteten er under 0,666 Ah per watt for solcellepanelets høyeste effekt, kan solstrålingen på solrike 

og skyfrie sommerdager ikke utnyttes fullt ut, ettersom batteriene er fulladede. I dette tilfellet skal den anvendbare andelen 

av solstrålingsenergien beregnes ved hjelp av korreksjonskoeffisienten for solenergi nevnt i nr. 2. 

2. Følgende inndata skal brukes ved beregning av potensielle CO2-reduksjoner: 

— Den gjennomsnittlige solinnstrålingen PSR angitt i nr. 5.7.1 i de tekniske retningslinjene(2), dvs. 120 W/m2. 

— Utnyttelsesgraden/skyggevirkningen UFIR angitt i nr. 5.4.2 i de tekniske retningslinjene, dvs. 0,51. 

— Solenergisystemets virkningsgrad ηSS angitt i nr. 5.1.3 i de tekniske retningslinjene, dvs. 0,76.  

  

(1) IEC 61215. Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules — Design qualification and type-approval. Referansenummer IEC 

61215:2005(E). 

(2) Tekniske retningslinjer for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 

(utgaven fra februar 2013). 
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— Korreksjonskoeffisienten for solenergi SCC angitt i tabell 1 og i nr. 5.7.2 i de tekniske retningslinjene. 

Tabell 1 

Samlet tilgjengelig lag-

ringskapasitet (12 V)/sol-

cellepanelets høyeste effekt 

(Ah/Wp)(1) 

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 > 0,666 

Korreksjonskoeffisient for 

solenergi (SCC) 

0,481 0,656 0,784 0,873 0,934 0,977 1 

(1) Den samlede lagringskapasiteten omfatter en gjennomsnittlig anvendbar lagringskapasitet i startbatteriet på 10 Ah (12 V). 

Alle verdier viser til en gjennomsnittlig årlig solstråling på 120 W/m2, en skyggeandel på 0,49 og en gjennomsnittlig kjøretid 

på 1 time per dag ved et elektrisk effektbehov på 750 W. 

— Det faktiske effektforbruket for bensindrevne (VPe-P) og dieseldrevne (VPe-D) kjøretøyer angitt i tabell 2 og i  

nr. 5.1.1 i de tekniske retningslinjene. 

Tabell 2 

Type motor Faktisk effektforbruk VPe (l/kWh) 

Bensin (VPe-P) 0,264 

Diesel (VPe-D) 0,22 

— Vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad ηΑ angitt i nr. 5.1.2 i de tekniske retningslinjene, dvs. 0,67. 

For omregningsfaktorene CF brukes dataene i tabell 3: 

Tabell 3 

Drivstofftype Omregningsfaktor (l/100 km) → (g CO2/km) (100 g/l) 

Bensin (CFP) 23,3 (= 2 330 g CO2/l) 

Diesel (CFD) 26,4 (= 2 640 g CO2/l) 

For gjennomsnittlig årlig kjørelengde brukes dataene i tabell 4 (km/år): 

Tabell 4 

Drivstofftype Gjennomsnittlig årlig kjørelengde (km/år) 

Bensin (MP) 12 700 

Diesel (MD) 17 000 

Med disse inndataene skal CO2-utslippsreduksjonen for et bensindrevet kjøretøy beregnes ved hjelp av formel 2. 

Forskjellen i masse mellom referansekjøretøyet og det miljøinnovative kjøretøyet som følge av montering av solcelletaket 

og et eventuelt tilleggsbatteri skal tas i betraktning ved å bruke korreksjonskoeffisienten for masse(1). Referansekjøretøyet 

skal være en kjøretøyvariant som er identisk med det miljøinnovative kjøretøyet bortsett fra solcelletaket, og eventuelt uten 

tilleggsbatteriet og andre innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring 

av kraften.  

  

(1) Kapittel 5 nr. 5.1 i referanseundersøkelsen fra FFS http://europa.eu/!qN68wc 
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Dersom det dreier seg om en ny versjon av et kjøretøy der solcelletakpanelet er montert, skal referansekjøretøyet 

spesifiseres som et kjøretøy der solcelletakpanelet er frakoblet, og det bør tas hensyn til forskjellen i masse som følge av 

montering av solcelletaket. Dersom solcelletakpanelet er laget av glass, innføres en korreksjon for endringen i masse, dvs. 

en ekstra masse på 3,4 kg. Dersom solcelletakpanelet er laget av syntetisk materiale med lav vekt, er det ikke nødvendig 

med en korreksjon for endring i masse. Produsenten skal overlevere verifisert dokumentasjon om denne endringen i masse 

til typegodkjenningsmyndigheten. 

Formel 2: 

CCO2
= PSR ∙ UFIR ∙ ηSS ∙ PP ∙ SCC ∙

VPe−P

ηA

∙
CFP

MP

∙ cosΦ − ΔCO2mP 

der: 

CCO2: CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km), 

PSR: gjennomsnittlig solinnstråling (W/m2), 

UFIR: utnyttelsesgrad/skyggevirkning (-), 

ηSS: solenergisystemets virkningsgrad (-), 

PP: høyeste utgangseffekt (Wp), 

SCC: korreksjonskoeffisient for solenergi (-), 

VPe – P: faktisk effektforbruk for bensindrevne kjøretøyer (l/kWh), 

ηA: vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad (-), 

CFP: omregningsfaktor for bensindrevne kjøretøyer (100 g/l), 

MP: gjennomsnittlig årlig kjørelengde for bensindrevne kjøretøyer (km/år), 

Φ: solcellepanelets helling i lengderetningen [o], 

ΔCO2mP: CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av endringen i massen til bensindrevne kjøretøyer etter montering av 

solcelletaket og eventuelt et tilleggsbatteri og andre innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning 

av solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften (g CO2/km). 

CO2-utslippsreduksjonen for dieseldrevne kjøretøyer beregnes ved hjelp av formel 3. 

Forskjellen i masse mellom referansekjøretøyet og det miljøinnovative kjøretøyet som følge av montering av solcelletaket 

og et eventuelt tilleggsbatteri skal tas i betraktning ved å bruke korreksjonskoeffisienten for masse(1). Referansekjøretøyet 

skal være en kjøretøyvariant som er identisk med det miljøinnovative kjøretøyet bortsett fra solcelletaket, og eventuelt uten 

tilleggsbatteriet og andre innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring 

av kraften. 

Dersom det dreier seg om en ny versjon av et kjøretøy der solcelletakpanelet er montert, skal referansekjøretøyet 

spesifiseres som et kjøretøy der solcelletakpanelet er frakoblet, og det bør tas hensyn til forskjellen i masse som følge av 

montering av solcelletaket. Dersom solcelletakpanelet er laget av glass, innføres en korreksjon for endringen i masse, dvs. 

en ekstra masse på 3,4 kg. Dersom solcelletakpanelet er laget av syntetisk materiale med lav vekt, er det ikke nødvendig 

med en korreksjon for endring i masse. Produsenten skal overlevere verifisert dokumentasjon om denne endringen i masse 

til typegodkjenningsmyndigheten. 

Formel 3: 

CCO2
= PSR ∙ UFIR ∙ ηSS ∙ PP ∙ SCC ∙

VPe−D

ηA

∙
CFD

MD

∙ cosΦ − ΔCO2mD 
  

  

(1) Kapittel 5 nr. 5.1 i referanseundersøkelsen fra FFS http://europa.eu/!qN68wc 
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der: 

VPe – D: faktisk effektforbruk for dieseldrevne kjøretøyer (l/kWh), 

CFD: omregningsfaktor for dieseldrevne kjøretøyer (100 g/l), 

MD: gjennomsnittlig årlig kjørelengde for dieseldrevne kjøretøyer (km/år), 

ΔCO2mD: CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av endringen i massen til dieseldrevne kjøretøyer etter montering av 

solcelletaket og eventuelt et tilleggsbatteri og andre innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning av 

solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften (g CO2/km). 

CO2-korreksjonskoeffisienten på grunn av endringen i massen beregnes ved hjelp av formel 4 og 5. 

Formel 4: 

ΔCO2mP = 0,0277 ∙ Δm for et bensindrevet kjøretøy 

og 

Formel 5: 

ΔCO2mD = 0,0383 ∙ Δm for et dieseldrevet kjøretøy 

der: 

Δm: endringen i massen på grunn av montering av solcelletaket og eventuelt et tilleggsbatteri og andre innretninger som 

er spesifikt nødvendige for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften (f.eks. 5 kg). 

3. Feilen i CO2-utslippsreduksjonen beregnes ved hjelp av formel 6. 

Formel 6: 

∆CCO2
= √∑(

∂CCO2

∂PPi

∆PP)2

n

i=1

 

der: 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ : feil for den samlede CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km), 

 den beregnede CO2-utslippsreduksjonens følsomhet forbundet med den målte reduksjonen under prøving I, 

n: antall målinger. 

For å beregne feilen i CO2-utslippsreduksjonen for et bensindrevet kjøretøy anvendes resultatene av formel 6 i formel 2 i 

samsvar med følgende formel 7: 

Formel 7: 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ = PSR ∙ UFIR ∙ ηSS ∙ SCC ∙

VPe−P

ηA

∙
CFP

MP

∙ ΔP ∙ cosΦ 

For å beregne feilen i CO2-utslippsreduksjonen for et dieseldrevet kjøretøy anvendes resultatene av formel 6 i formel 3, som 

gir formel 8. Dette er feilen i CO2-utslippsreduksjonen for et dieseldrevet kjøretøy. 

Formel 8: 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ = PSR ∙ UFIR ∙ ηSS ∙ SCC ∙

VPe−D

ηA
∙

CFD

MD
∙ ΔP̅ ∙ cosΦ  
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4. Følgende formel 9 skal brukes for å påvise at minsteterskelen på 1 g CO2/km overskrides på en statistisk signifikant 

måte: 

Formel 9: 

MT ≤ CCO2
− ΔCCO2

̅̅ ̅̅ ̅̅  

der: 

MT: minsteterskelen (g CO2/km), dvs. 1 g CO2/km, 

CCO2: samlet CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km), 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ : feil for den samlede CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km). 

Dersom den samlede reduksjonen i CO2-utslipp, beregnet med formel 9, ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  


