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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1003 

av 16. juli 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre og forenkle 

korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer i forordning (EU) 2017/1151(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

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

særlig artikkel 13 nr. 6 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunnlag av erfaringene fra gjennomføringen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2) og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152(3) har det vist seg at visse elementer i sistnevnte forordning bør endres. 

2) Det er nødvendig å supplere den eksisterende metoden for å definere sluttpunkter på interpolasjonslinjen som brukes til 

å beregne NEDC-CO2-utslippsverdien for et enkeltkjøretøy. Disse sluttpunktene, som representeres ved det 

prøvingskjøretøyet som har de høyeste CO2-utslippsverdiene, og prøvingskjøretøyet med de laveste verdiene, defineres 

slik at differansen mellom de to prøvingskjøretøyenes høyeste og laveste verdi er lik eller større enn 5 g CO2/km. 

3) For å unngå at enkeltkjøretøyenes CO2-utslippsverdier bestemmes på grunnlag av interpolasjonslinjer som ikke oppnår 

minstedifferansen, bør denne endringen tre i kraft umiddelbart. 

4) Dersom det benyttes matrisefamilier for kjøremotstand med sikte på typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 

2017/1151, bør beregningen av NEDC-CO2-utslippsverdien for et enkeltkjøretøy som tilhører en slik familie, forenkles 

ved at kjøremotstandskoeffisientene som benyttes ved beregningen av NEDC-CO2-verdien, utledes fra enkeltkjøretøyets 

kjøremotstandskoeffisienter som fastsatt i forordning (EU) 2017/1151. 

5) For delvis oppbygde N1-kjøretøyer bør endringen av vedlegg XII til forordning (EU) 2017/1151 tas i betraktning ved 

bestemmelse av kjøremotstandskoeffisientene som skal benyttes som inndata for korrelasjonsverktøyet. 

6) For å sikre et pålitelig korrelasjonsresultat bør antall sylindrer tilføyes som inndata til korrelasjonsverktøyet. 

7) Anledningen bør også benyttes til å rette visse redaksjonelle feil i teksten. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 17.7.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2019 av 10. juli 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling 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, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644). 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



Nr. 76/220 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.11.2020 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 2.3.8.1 skal lyde: 

«2.3.8.1. For WLTP-kjøremotstand som bestemmes i samsvar med nr. 1–4 og nr. 6 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

NEDC-kjøremotstandskoeffisientene for ferdigoppbygde N1-kjøretøyer skal beregnes i samsvar med formlene 

angitt i nr. 2.3.8.1.1 (for kjøretøy H) og nr. 2.3.8.1.2 (for kjøretøy L) og i samsvar med bokstav a) og b) 

nedenfor. 

Med mindre annet er angitt, skal formlene brukes både for simuleringer og fysiske kjøretøyprøvinger. 

Typegodkjenningsmyndigheten, eventuelt den tekniske instansen, skal kontrollere om vindtunnelanlegget nevnt 

i nr. 3.2.3.2.2.3 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 er egnet til nøyaktig å bestemme 

verdiene for Δ(Cd × Af). Dersom vindtunnelanlegget ikke er egnet, skal den høyeste luftmotstandsverdien 

anvendes for alle kjøretøyer i familien. 

a) WLTP-kjøremotstandskoeffisientene og prøvingsmasseverdiene i disse formlene skal være dem som 

stammer fra kjøretøy H og L, som definert for interpolasjonsfamilien i henhold til forordning (EU) 

2017/1151. 

b) Uten hensyn til bokstav a) skal NEDC-kjøremotstandskoeffisientene, dersom syklusenergibehovet for 

WLTP-kjøretøy H og/eller L, som bestemt i samsvar med nr. 5 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151, ikke samsvarer med henholdsvis høyeste eller laveste syklusenergibehov for NEDC-

kjøretøy H og/eller L, bestemmes i samsvar med ett av følgende: 

i) På grunnlag av det enkeltkjøretøyet i interpolasjonsfamilien som har henholdsvis høyeste eller laveste 

NEDC-syklusenergibehov. 

ii) På grunnlag av kombinasjonen av henholdsvis høyeste eller laveste av hver av egenskapene som er 

relevante for kjøremotstand, dvs. luftmotstand, rullemotstand og masse, hos et hvilket som helst 

enkeltkjøretøy i interpolasjonsfamilien. 

Valget av framgangsmåte som fastsatt i punkt i) eller ii) skal gjøres av produsenten. 

Bokstav b) får, med hensyn til utslipp, anvendelse for nye typegodkjenninger som gis fra 1. januar 2019, eller 

før nevnte dato på produsentens anmodning.» 

2) I nr. 2.3.8.1.1 skal nytt første ledd lyde: 

«Dersom denne beregningsmetoden benyttes for et enkeltkjøretøy i samsvar med nr. 4.2.1.4.2, anvendes WLTP-

kjøremotstanden og prøvingsmassen som svarer til NEDC-enkeltkjøretøyet, der virkningen av tilleggsutstyr er fjernet.» 

3) I nr. 2.3.8.1.1 bokstav c) skal siste ledd lyde: 

«der faktoren F*2w,H er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy H, der virkningen av alt 

tilleggsutstyr er fjernet.» 

4) I nr. 2.3.8.1.2 bokstav c) skal siste ledd lyde: 

«der faktoren F*2w,L er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy L, der virkningen av alt 

tilleggsutstyr er fjernet.» 

5) Nr. 2.3.8.2.1 bokstav b) skal lyde: 

«b) NEDC-kjøremotstandskoeffisienter dersom NEDC-tabellverdier ikke brukes 

For kjøretøyer som er konstruert for en største teknisk tillatt totalmasse på minst 3 000 kg, kan NEDC-kjøremot-

standskoeffisientene på anmodning fra produsenten bestemmes i samsvar med nr. 2.3.8.1.» 
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6) Nr. 2.3.8.2.2 skal lyde: 

«2.3.8.2.2. Bestemmelse av kjøremotstand for delvis oppbygde N1-kjøretøyer i samsvar med nr. 2.2 i vedlegg XII til 

forordning (EU) 2017/1151 

For et delvis oppbygd N1-kjøretøy der kjøremotstanden for det representative kjøretøyet er bestemt i samsvar 

med nr. 2.2 i vedlegg XII og nr. 5.1 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, skal 

NEDC-kjøremotstanden som skal brukes som inndata til simuleringene med korrelasjonsverktøyet, 

bestemmes som følger: 

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
) 

der 

F0n,R, F1n,R, F2n,R er NEDC-kjøremotstandskoeffisientene for det representative kjøretøyet, 

T0n,R, T2n,R er koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for det representative kjøretøyet 

bestemt i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, 

AW,L/H, BW,L/H, CW,L/H er rulledynamometerkoeffisientene for kjøretøyet som brukes til å forberede 

rulledynamometeret i samsvar med nr. 7 og 8 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151. 

Ved fysisk kjøretøyprøving skal prøvingen utføres med koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for 

kjøretøy R bestemt i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83.» 

7) Nytt nr. 2.3.8.3a skal lyde: 

«2.3.8.3a. Utvidelser av utslippsgodkjenninger gitt i henhold til forordning (EU) 2017/1151 

Dersom en utslippsgodkjenning i henhold til forordning (EU) 2017/1151 utvides fordi nye kjøretøyer legges 

til CO2-interpolasjonsfamilien med NEDC CO2-utslipp som er høyere enn for kjøretøy H, eller lavere enn for 

kjøretøy L, får følgende bestemmelser anvendelse med henblikk på korrelasjon: 

a) Dersom differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L i interpolasjonsfamilien er lik eller større enn 

5 g CO2/km, kan NEDC-interpolasjonslinjen for denne familien utvides, forutsatt at NEDC-CO2-

utslippene bestemt i henhold til nr. 3 på grunnlag av inndata fra WLTP-kjøretøyprøvingen nevnt i  

nr. 3.1.1 i vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151, er like store eller lavere enn CO2-utslippene bestemt 

på grunnlag av NEDC-interpolasjonslinjen. 

b) Dersom differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L er mindre enn 5 g CO2/km, kan ikke 

interpolasjonslinjen utvides. 

For bokstav a) skal referanseverdiene for CO2-utslipp bestemmes uten utvelgingen nevnt i nr. 3.1.1.2 og 

3.2.6. 

For bokstav b), eller dersom referanseverdiene for CO2-utslipp nevnt i bokstav a) er høyere enn 

interpolasjonslinjen, skal NEDC-kjøretøy H og L bestemmes i samsvar med nr. 2 og 3 i dette vedlegg. 

Bokstav a) får anvendelse med hensyn til nye utvidelser for nye typer som gis fra 1. januar 2019, eller før 

nevnte dato på produsentens anmodning.» 

8) I tabell 1 i nr. 2.4 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 66 skal teksten i første kolonne lyde: 

«Interpolasjonsfamiliens identifikasjonsnummer»  
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b) Nytt nr. 68 skal lyde: 

«68 Antall sylindrer — Produsentens erklæring Antall (angis senest fra 1. januar 2019)» 

9) I nr. 3.1.1.1 bokstav c) skal punkt i) lyde: 

«i) interpolasjonsfamiliens identifikasjonsnummer,»  

10) I nr. 3.1.4 skal første ledd lyde: 

«For delvis oppbygde N1-kjøretøyer skal den simulerte NEDC-prøvingen av det representative kjøretøyet (kjøretøy RMSV) 

utføres ved hjelp av korrelasjonsverktøyet og de relevante inndataene registrert i matrisen nevnt i nr. 2.4 for kjøretøy H 

eller L med det syklusenergibehovet som ligger nærmest det som er bestemt for det representative kjøretøyet i samsvar 

med nr. 4.2.1.5.» 

11) I nr. 3.3.1 skal definisjonen i siste ledd lyde: 

«CO2,AF,H er justeringsfaktoren for kjøretøy H beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt i samsvar 

med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultater nevnt i nr. 3.1.2 eller eventuelt 

resultatet av den fysiske målingen.» 

12) I nr. 3.3.2 skal definisjonen i siste ledd lyde: 

«CO2,AF,L er justeringsfaktoren for kjøretøy L beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt i samsvar 

med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultater nevnt i nr. 3.1.3 eller eventuelt 

resultatet av den fysiske målingen.» 

13) I nr. 3.3.3 skal definisjonen i siste ledd lyde: 

«CO2,AF,R er justeringsfaktoren for kjøretøy RMSV beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt i 

samsvar med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultater nevnt i nr. 3.1.3 eller 

eventuelt resultatet av den fysiske målingen.» 

14) Nr. 4.2.1.4 skal lyde: 

«4.2.1.4. Beregning av kjøremotstand for et enkeltkjøretøy i en WLTP-interpolasjonsfamilie 

4.2.1.4.1. Kjøremotstandskoeffisienter utledet fra NEDC-kjøretøy H og L 

Kjøremotstandskoeffisientene F0,n, F1,n og F2,n for kjøretøy H og L bestemt i samsvar med nr. 2.3.8 benevnes 

som henholdsvis F0n,H, F1n,H og F2n,H og F0n,L, F1n,L og F2n,L. 

Kjøremotstandskoeffisientene f0n,ind, f1n,ind og f2n,ind for et enkeltkjøretøy skal beregnes i samsvar med 

følgende formel: 

Formel 1(a) 

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

(𝑇𝑀𝑛,𝐻 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐿)
 

For nye typegodkjenninger som med hensyn til utslipp gis fra 1. januar 2019, eller før nevnte dato på 

produsentens anmodning, skal kjøremotstandskoeffisientene beregnes i samsvar med følgende formel: 

Formel 1(b) 

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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Eller dersom (TMn,H · RRn,H – TMn,L · RRn,L) = 0, eller, dersom det er relevant, (RMn,H · RRn,H – RMn,L · RRn,L) 

= 0, skal formel 2 anvendes: 

Formel 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
)

 

Eller dersom Δ[Cd × Af]LH,n = 0, skal formel 3 anvendes: 

Formel 3 

f2n,ind = F2n,H – ΔF2n 

der 

ΔF0,n = F0n,H – F0n,L 

ΔF2,n = F2n,H – F2n,L 

4.2.1.4.2. Kjøremotstandskoeffisienter utledet fra WLTP-kjøremotstandskoeffisienter for enkeltkjøretøyer 

Fra 1. januar 2019 for nye typegodkjenninger og fra 1. januar 2020 for alle nye kjøretøyer som tas i bruk, 

eller før nevnte dato på anmodning fra produsenten, skal NEDC-kjøremotstanden for et enkeltkjøretøy 

utledes fra WLTP-kjøremotstandskoeffisientene for kjøretøyet i følgende tilfeller: 

a) Dersom CO2-utslippsverdien, syklusenergibehovet eller noen av kjøremotstandskoeffisientene f0, f1 eller 

f2 beregnet i samsvar med nr. 4.2.1.4.1 skal ekstrapoleres fra NEDC-kjøretøy H eller L. 

b) Dersom kjøremotstandskoeffisientene for NEDC-kjøretøy H og L er utledet fra forskjellige kjøremot-

standsfamilier. 

c) Dersom enkeltkjøretøyet tilhører en kjøremotstandsfamilie som er forskjellig fra kjøremotstandsfamilien 

til NEDC-kjøretøy H og/eller L. 

d) Dersom enkeltkjøretøyet tilhører en kjøremotstandsmatrisefamilie. 

NEDC-kjøremotstandskoeffisientene skal, i tilfellene nevnt i bokstav a)–d), beregnes ved hjelp av formlene i 

nr. 2.3.8.1.1, der henvisninger til kjøretøy H skal anses som henvisninger til enkeltkjøretøyet. 

For bokstav a) kan CO2-ekstrapoleringen foretas bare dersom differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L er 

lik eller større enn 5 g CO2/km. Interpolasjonslinjen kan i så fall ekstrapoleres med høyst 3 g CO2/km over 

CO2-utslippene fra kjøretøy H eller under utslippene fra kjøretøy L. Dersom ekstrapoleringen overstiger 

3 g CO2/km, eller differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L er mindre enn 5 g CO2/km, skal produsenten 

bestemme en ny interpolasjonslinje for familien i samsvar med nr. 2 og 3 i dette vedlegg.» 

15) Nr. 4.2.1.6 utgår. 

 __________  


