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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 459/2012 

av 29. mai 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 6)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til 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(1), 

særlig artikkel 5 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme 

for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 

systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

(rammedirektiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 715/2007 og 

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(3) fastsettes felles tekniske 

krav til typegodkjenning av motorvogner og 

reservedeler når det gjelder utslipp, samt regler for 

samsvarsprøving av kjøretøyer i bruk, 

forurensningsreduserende innretningers holdbarhet, 

egendiagnosesystemer (OBD), måling av 

drivstofforbruk og tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 skal det 

fastsettes en standard for partikkelantall for kjøretøyer 

utstyrt med motor med elektrisk tenning som skal 

godkjennes etter Euro 6-standarder. 

3)  Partikler som slippes ut av kjøretøyer kan lagres i 

alveolene i menneskers lunger, noe som potensielt kan 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 1.6.2012, s. 16, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 208/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 10. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(3) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

føre til luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer, og 

til økt dødelighet. Det er derfor i allmennhetens 

interesse å ha høy grad av beskyttelse mot slike 

partikler. 

4)  For å måle partikkelutslipp fra kjøretøyer med elektrisk 

tenning brukes for tiden partikkelmålingsprogrammet 

(PMP) som er utviklet for dieselkjøretøyer. Det 

foreligger imidlertid bevis for at partikkelutslipp fra 

kjøretøyer med elektrisk tenning kan ha forskjellig 

størrelsesspektrum og kjemisk sammensetning 

sammenlignet med utslipp fra dieselkjøretøyer. 

Partiklenes størrelsesspektrum og kjemiske 

sammensetning, og hvor effektive de nåværende 

måleteknikkene er for å kontrollere utslipp av skadelige 

partikler, skal vurderes løpende. I framtiden kan det bli 

nødvendig med en gjennomgang av måleprotokollen for 

kjøretøyer med elektrisk tenning. 

5)  Dagens kunnskap tilsier at nivået av partikkelutslipp fra 

konvensjonelle motorer med indirekte 

drivstoffinnsprøyting (PFI), der drivstoffet sprøytes inn 

i innsugingsmanifoldene eller innsugingsportene heller 

enn direkte inn i forbrenningskammeret, er lavt. Det 

synes derfor å være berettiget å begrense 

regelverksmessige tiltak til for øyeblikket å omfatte 

kjøretøyer med direkte innsprøytingsmotorer, uten å 

utelukke videre forskning og overvåking av 

partikkelutslippene fra alle motorer med elektrisk 

tenning, særlig når det gjelder størrelsesspektrum og 

kjemisk sammensetning av partiklene som slippes ut, 

samt de reelle utslippene under kjøring. Om nødvendig 

bør Kommisjonen foreslå ytterligere tiltak der det også 

tas hensyn til PFI-motorenes framtidige markedsandel. 

6)  I forordning (EF) nr. 692/2008 er det fastsatt en 

grenseverdi for partikkelutslipp på 6 × 1011 #/km for 

Euro 6-dieselkjøretøyer. I samsvar med prinsippet om at 

lovgivningen skal være teknologinøytral, bør en 

utslippsgrense for Euro 6-kjøretøyer med elektrisk 

tenning være tilsvarende, ettersom det ikke er noe som 

tyder på at partikler fra motorer med elektrisk tenning 

har lavere spesifikk toksisitet enn partikler som slippes 

ut fra dieselmotorer. 

7)  Bensinpartikkelfilter, en effektiv etterbehandlings-

teknikk som reduserer partikkelutslippene fra kjøretøyer 

med elektrisk tenning, ventes å bli tilgjengelig for 

integrering i enkelte Euro 6-kjøretøyer til en rimelig 

kostnad. Dessuten virker det sannsynlig at det i løpet av 

tre år etter de obligatoriske Euro 6-datoene som er 

fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 715/2007, vil 

kunne oppnås en tilsvarende reduksjon av PN-utslipp 

gjennom tiltak som gjelder selve motoren, til betydelig 

lavere kostnad for mange bruksområder. Eventuelle 
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tiltak som gjelder selve motoren, må virke ved alle 

motorens driftsforhold for å sikre at utslippsnivåene ved 

realistiske kjøreforhold ikke blir forverret, i fravær av 

utstyr for etterbehandling. 

8)  For at alle nødvendige teknologier skal bli utviklet og gi 

tilstrekkelig overgangstid, bør det vedtas en innføring i 

to trinn, der grenseverdien for partikkelutslipp fra Euro 

6-dieselmotorer i annet trinn også vil få anvendelse for 

kjøretøyer med elektrisk tenning og direkte 

innsprøyting. 

9)  Oppmerksomhet bør rettes mot partikkelutslippene fra 

kjøretøyer med elektrisk tenning under realistiske 

kjøreforhold og utviklingen av tilsvarende 

prøvingsmetoder. Kommisjonen bør utvikle og innføre 

tilsvarende målemetoder senest tre år etter at Euro 6 har 

trådt i kraft. 

10)  Kommisjonen bør også overvåke virkningen av 

partikkelreduserende tiltak på CO2-utslipp fra kjøretøyer 

med elektrisk tenning. 

11)  I henhold til artikkel 4 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 692/2008 skal kjøretøyer som faller inn under 

virkeområdet for nevnte forordning, ikke 

typegodkjennes i henhold til utslippsstandardene i Euro 

6 før OBD-systemets grenseverdier er blitt innført. 

OBD-systemer er et viktig verktøy for å indikere 

funksjonsfeil ved forurensningsreduserende inn-

retninger. 

12)  I sin melding 2008/C 182/08 om anvendelsen og den 

framtidige utviklingen av Fellesskapets regelverk når 

det gjelder utslipp fra lette nyttekjøretøyer samt tilgang 

til reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger (Euro 5  

og 6)(1) har Kommisjonen foreslått en rekke OBD-

grenseverdier som grovt sett tilsvarer verdiene som 

gjelder for de fleste lette nyttekjøretøyer i De forente 

stater og Canada fra og med 2013, der de fleste 

egendiagnosesystemer i kjøretøyer er i samsvar med 

forskriftene fra Californian Air Resources Board 

(CARB). En tilnærming av Unionens krav til De forente 

staters krav vil være i samsvar med målet om 

internasjonal harmonisering og gi et høyt miljøvernnivå. 

13)  Kravene til OBD-systemer i De forente stater er 

imidlertid teknologisk utfordrende for 

kjøretøyprodusenter som ikke eksporterer til De forente 

stater. Det bør derfor vedtas en innledende periode på 

tre år med mindre strenge OBD-krav for å gi bransjen 

en passende overgangstid. 

14)  De endelige Euro 6 OBD-grenseverdiene for CO, 

NMHC og PM i henhold til forordning (EF) 

  

(1) EUT C 182 av 19.7 2008, s. 17. 

nr. 692/2008 bør være mindre strenge enn verdiene 

antydet i melding 2008/C 182/08, for å gjenspeile de 

særlige tekniske vanskelighetene på disse områdene. 

Dessuten bør det ikke innføres noen Euro 6 OBD-

grenseverdier for partikkeltall ved denne forordning. 

15)  På et senere tidspunkt vil det bli vurdert miljømessige 

behov, tekniske muligheter og nytte-/kostnadsforhold 

ved strengere Euro 6 OBD-grenseverdier når det gjelder 

CO og NMHC, samt for å fastsette en Euro 6 OBD-

grenseverdi for partikkeltall. Eventuelle 

regelverksendringer som innføres i den sammenheng, 

bør bare innføres med en passende overgangstid for 

bransjen. Med tanke på OBD-systemenes kompleksitet 

vil en slik overgangstid typisk være tre til fire år. 

16)  Forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 692/2008 bør 

derfor endres. 

17)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 715/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 endres tegnet til slutt i nr. 17 fra punktum til 

komma. 

2)  I artikkel 3 skal nytt nr. 18 lyde: 

«18. «motor med direkte innsprøyting» en motor som kan 

drives på en måte der drivstoffet sprøytes inn i 

innsugingsluften etter at denne har passert 

innsugingsventilene.» 

3)  I artikkel 10 skal nytt nr. 7 lyde: 

«7.  I inntil tre år etter de gjeldende datoer fastsatt i nr. 4 

og 5 for ny typegodkjenning og registrering, salg eller 

ibruktaking av nye kjøretøyer gjelder en grenseverdi for 

partikkelutslipp på 6 × 1012 #/km for kjøretøyer med motor 

med direkte innsprøyting og elektrisk tenning, etter 

produsentens valg.» 

4)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 
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Artikkel 2 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 4 oppheves nr. 7. 

2)  Vedlegg I, XI og XVI endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag 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, 29. mai 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Endringer av forordning (EF) nr. 715/2007 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabell 1 (Utslippsgrenser for Euro 5) skal teksten i annen rad siste spalte lyde: 

«Antall partikler (PN)» 

2)  Tabell 2 skal lyde: 

Tabell 2 

Utslippsgrenser for Euro 6 

 

Referansemasse 

(RM) 

(kg) 

Grenseverdier 

Masse – 

karbonmonoksid 

(CO) 

Masse – 

hydrokarboner samlet 

(THC) 

Masse – 

hydrokarboner 

unntatt metan 

(NMHC) 

Masse – 

nitrogenoksider 

(NOx) 

Samlet masse av 

hydrokarboner og 

nitrogenoksider 

(THC + NOx) 

Masse – partikler 

(PM)(1) 

Antall partikler 

(PN) 

L1 

(mg/km) 

L2 

(mg/km) 

L3 

(mg/km) 

L4 

(mg/km) 

L2 + L4 

(mg/km) 

L5 

(mg/km) 

L6 

(#/km) 

Gruppe Klasse  ET KT ET KT ET KT ET KT ET KT ET(2) KT ET(2)(3) KT 

M — Alle 1 000 500 100 — 68 — 60 80 — 170 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011 

N1 I RM ≤ 1 305 1 000 500 100 — 68 — 60 80 — 170 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011 

II 1 305 < RM ≤ 1 760 1 810 630 130 — 90 — 75 105 — 195 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011 

III 1 760 < RM 2 270 740 160 — 108 — 82 125 — 215 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011 

N2 — Alle 2 270 740 160 — 108 — 82 125 — 215 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011 

Betydning: ET = elektrisk tenning, KT = kompresjonstenning 

(1) En grense på 5,0 mg/km for massen av partikkelutslipp gjelder for kjøretøyer som er typegodkjent i henhold til utslippsgrensene i denne tabellen med den tidligere protokollen for måling av partikkelmasse, før 1.9.2011. 

(2) Grenseverdiene for partikkelmasse og partikkelantall skal gjelde bare for kjøretøyer med motorer med direkte innsprøyting. 

(3) Inntil tre år etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 og nr. 5 for henholdsvis nye typegodkjenninger og nye kjøretøyer skal en grenseverdi for partikkelutslipp på 6,0 × 1012 #/km gjelde for Euro 6-kjøretøyer med elektrisk tenning og direkte 

innsprøyting, etter produsentens valg. Senest når disse datoene er utløpt skal det gjennomføres en prøvingsmetode for typegodkjenning som sikrer effektiv begrensning av kjøretøyenes partikkelutslipp under realistiske kjøreforhold. 
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VEDLEGG II 

Endringer av forordning (EF) nr. 692/2008 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I tillegg 6 til vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal annet punktum lyde: 

 «Dette nummeret skal følges av én eller flere bokstaver som gjenspeiler de forskjellige kategoriene i samsvar 

med tabell 1.» 

b)  Tabell 1 skal lyde: 

Tabell 1 

Bokstav 
Utslipps-

standard 

OBD-

standard 

Kjøretøygruppe 

og -klasse 
Motor 

Gjennomførings-

dato: nye typer 

Gjennomførings-

dato: nye 

kjøretøyer 

Siste 

registrerings-

dato 

A Euro 5a Euro 5 M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2009 1.1.2011 31.12.2012 

B Euro 5a Euro 5 M1 for særlige 

samfunnsmessi

ge behov 

(unntatt M1G) 

KT 1.9.2009 1.1.2012 31.12.2012 

C Euro 5a Euro 5 M1G for 

særlige 

samfunnsmessi

ge behov 

KT 1.9.2009 1.1.2012 31.8.2012 

D Euro 5a Euro 5 N1 klasse II ET, KT 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012 

E Euro 5a Euro 5 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012 

F Euro 5b Euro 5 M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

G Euro 5b Euro 5 M1 for særlige 

samfunnsmessi

ge behov 

(unntatt M1G) 

KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

H Euro 5b Euro 5 N1 klasse II ET, KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

I Euro 5b Euro 5 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

J Euro 5b Euro 

5+ 

M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015 

K Euro 5b Euro 

5+ 

M1 for særlige 

samfunnsmessi

ge behov 

(unntatt M1G) 

KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015 

L Euro 5b Euro 

5+ 

N1 klasse II ET, KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016 
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Bokstav 
Utslipps-

standard 

OBD-

standard 

Kjøretøygruppe 

og -klasse 
Motor 

Gjennomførings-

dato: nye typer 

Gjennomførings-

dato: nye 

kjøretøyer 

Siste 

registrerings-

dato 

M Euro 5b Euro 

5+ 

N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016 

N Euro 6a Euro 6- M, N1 klasse I KT   31.12.2012 

O Euro 6a Euro 6- N1 klasse II KT   31.12.2012 

P Euro 6a Euro 6- N1 klasse III, 

N2 

KT   31.12.2012 

Q Euro 6b Euro 6- M, N1 klasse I KT   31.12.2013 

R Euro 6b Euro 6- N1 klasse II KT   31.12.2013 

S Euro 6b Euro 6- N1 klasse III, 

N2 

KT   31.12.2013 

T Euro 6b Euro 6- 

pluss 

IUPR 

M, N1 klasse I KT   31.8.2015 

U Euro 6b Euro 6- 

pluss 

IUPR 

N1 klasse II KT   31.8.2016 

V Euro 6b Euro 6- 

pluss 

IUPR 

N1 klasse III, 

N2 

KT   31.8.2016 

W Euro 6b Euro 

 6-1 

M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2014 1.9.2015 31.8.2018 

X Euro 6b Euro 

 6-1 

N1 klasse II ET, KT 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019 

Y Euro 6b Euro  

6-1 

N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019 

ZA Euro 6c Euro  

6-2 

M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2017 1.9.2018  

ZB Euro 6c Euro  

6-2 

N1 klasse II ET, KT 1.9.2018 1.9.2019  

ZC Euro 6c Euro  

6-2 

N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2018 1.9.2019  
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Bokstav 
Utslipps-

standard 

OBD-

standard 

Kjøretøygruppe 

og -klasse 
Motor 

Gjennomførings-

dato: nye typer 

Gjennomførings-

dato: nye 

kjøretøyer 

Siste 

registrerings-

dato 

ZX ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Alle kjøretøyer Batteri, 

helt 

elektrisk 

1.9.2009 1.1.2011  

ZY ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Alle kjøretøyer Brenselsce

lle, helt 

elektrisk 

1.9.2009 1.1.2011  

ZZ ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Alle kjøretøyer 

som benytter 

sertifikater i 

samsvar med 

nr. 2.1.1 i 

vedlegg I 

ET, KT 1.9.2009 1.1.2011  

Forklaring: 

Utslippsstandard Euro 5a = omfatter ikke den reviderte målemetoden for partikler, det normale antallet partikler og prøving av 

utslipp i lave temperaturer for kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard Euro 5b = fullstendige utslippskrav i henhold til Euro 5, herunder den reviderte målemetoden for partikler, 

det normale antallet partikler og prøving av utslipp i lave temperaturer for kjøretøy med kompresjonstenning og kjøretøyer 

som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard Euro 6a = omfatter ikke den reviderte målemetoden for partikler, det normale antallet partikler og prøving av 

utslipp i lave temperaturer for kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard Euro 6b = utslippskrav i henhold til Euro 6, herunder den reviderte målemetoden for partikler, det normale 

antallet partikler (foreløpige verdier for kjøretøy med elektrisk tenning) og prøving av utslipp i lave temperaturer for 

kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard Euro 6c = fullstendige utslippskrav i henhold til Euro 6, dvs. utslippsstandard Euro 6b med endelige 

standarder for partikkeltall for kjøretøy med elektrisk tenning. 

OBD-standard Euro 5 = grunnleggende OBD-krav i henhold til Euro 5, unntatt krav til ytelse i bruk (IUPR), NOx-overvåking 

av bensindrevne kjøretøyer og strengere krav til partikkelgrenseverdier for diesel. 

OBD-standard Euro 5+ = omfatter mindre strenge krav til ytelse under drift (IUPR), NOx-overvåking av bensindrevne 

kjøretøyer og strengere krav til partikkelgrenseverdier for diesel. 

OBD-standard Euro 6- = mindre strenge OBD-grenseverdier. 

OBD-standard Euro 6- pluss IUPR = omfatter mindre strenge krav til OBD-grenseverdier og ytelse under drift (IUPR). 

OBD-standard Euro 6-1 = fullstendige OBD-krav i henhold til Euro 6 men med foreløpige OBD-grenseverdier som definert i 

nr. 2.3.4 i vedlegg XI og delvis mindre strenge krav til IUPR. 

OBD-standard Euro 6-2 = fullstendige OBD-krav i henhold til Euro 6 men med endelige OBD-grenseverdier som definert i 

nr. 2.3.3 i vedlegg XI.» 

2)  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a)  Nye nr. 2.3.3 og 2.3.4 skal lyde: 

«2.3.3.  OBD-grenseverdiene for kjøretøyer som er typegodkjent i henhold til Euro 6-utslippsgrensene som er 

fastsatt i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007 fra tre år etter datoene som er fastsatt i 

nevnte forordnings artikkel 10 nr. 4 og nr. 5, er angitt i følgende tabell: 

Endelige OBD-grenseverdier for Euro 6 

 

Referanse-

masse 

(RM) 

(kg) 

Masse – 

karbonmonoksid 

Masse – 

hydrokarboner 

unntatt metan 

Masse – 

nitrogenoksider 

Masse – 

partikler 

Antall 

partikler 

(CO) 

(mg/km) 

(NMHC) 

(mg/km) 

(NOx) 

(mg/km) 

(PM) 

(mg/km) 

(PN) 

(#/km) 

Gruppe Klasse  ET KT ET KT ET KT KT ET KT ET 

M — Alle 1 900 1 750 170 290 90 140 12 12   

N1(3) I RM ≤ 1 305 1 900 1 750 170 290 90 140 12 12   
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Referanse-

masse 

(RM) 

(kg) 

Masse – 

karbonmonoksid 

Masse – 

hydrokarboner 

unntatt metan 

Masse – 

nitrogenoksider 

Masse – 

partikler 

Antall 

partikler 

(CO) 

(mg/km) 

(NMHC) 

(mg/km) 

(NOx) 

(mg/km) 

(PM) 

(mg/km) 

(PN) 

(#/km) 

Gruppe Klasse  ET KT ET KT ET KT KT ET KT ET 

 II 
1 305 < RM 

≤ 1 760 
3 400 2 200 225 320 110 180 12 12   

 III 1 760 < RM 4 000 2 500 270 350 120 220 12 12   

N2 — Alle 4 300 2 500 270 350 120 220 12 12   

Betydning: ET = elektrisk tenning, KT = kompresjonstenning 

Forklarende merknad: 

 Kommisjonen skal innen 1. september 2014 foreta en gjennomgåelse av OBD-grenseverdiene som 

angis i tabellen. Dersom grenseverdiene ikke synes teknisk gjennomførbare, skal verdiene eller deres 

obligatoriske gjennomføringsdatoer endres tilsvarende, idet det tas hensyn til andre nye krav og 

prøver som vil bli innført for Euro 6-kjøretøyer. Om gjennomgåelsen viser et miljømessig behov, 

teknisk gjennomførbarhet og en nettofordel i pengeverdi, må det fastsettes strengere krav, og innføres 

OBD-grenseverdier for partikkeltall eller for andre regulerte forurensende stoffer der dette er aktuelt. 

I så fall skal industrien gis en egnet overgangstid for innføring av de tekniske utviklingene. 

2.3.4.  I inntil tre år etter datoene fastsatt i artikkel 10 nr. 4 og nr. 5 i forordning (EF) nr.  715/2007 for 

henholdsvis nye typegodkjenninger og nye kjøretøyer, skal følgende OBD-grenseverdier gjelde for 

kjøretøyer som typegodkjennes i henhold til Euro 6-utslippsgrensene fastsatt i tabell 2 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 715/2007, etter produsentens valg: 

Foreløpige OBD-grenseverdier for Euro 6 

 

Referansemasse 

(RM) 

(kg) 

Masse – 

karbonmonoksid 

Masse – 

hydrokarboner 

unntatt metan 

Masse – 

nitrogenoksider 
Masse – partikler 

(CO) 

(mg/km) 

(NMHC) 

(mg/km) 

(NOx) 

(mg/km) 

(PM) 

(mg/km) 

Gruppe Klasse  ET KT ET KT(2) ET KT KT ET 

M — Alle 1 900 1 750 170 290 150 180 25 25 

N1(3) 

I RM ≤ 1 305 1 900 1 750 170 290 150 180 25 25 

II 
1 305 < RM 

≤ 1 760 
3 400 2 200 225 320 190 220 25 25 

III 1 760 < RM 4 300 2 500 270 350 210 280 30 30 

N2 — Alle 4 300 2 500 270 350 210 280 30 30 

Betydning: ET = elektrisk tenning, KT = kompresjonstenning» 

b)  Nr. 2.14 skal lyde: 

«2.14.  I motsetning til hva som er fastsatt i nr. 3.3.5 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 83, skal følgende 

utstyr overvåkes for totalhavari eller fjerning dersom sistnevnte førte til at gjeldende utslippsgrenser 

ble overskredet: 

— fra og med 1. september 2011, en partikkelfelle montert på motorer med kompresjonstenning som 

separat enhet eller integrert i en kombinert enhet for utslippskontroll,  
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— for kjøretøyer som er sertifisert i henhold til OBD-grenseverdiene som vises i tabellene i nr. 2.3.3 

eller 2.3.4, et NOx-etterbehandlingssystem som monteres på motorer med kompresjonstenning 

som separat enhet eller integrert i en kombinert enhet for utslippskontroll, 

— for kjøretøyer som er sertifisert i henhold til OBD-grenseverdiene som vises i tabellene i nr. 2.3.3 

eller 2.3.4, en dieseloksidasjonskatalysator (DOC) som monteres på motorer med 

kompresjonstenning som separat enhet eller integrert i en kombinert enhet for utslippskontroll. 

Enhetene som er nevnt i første ledd skal også overvåkes for eventuell svikt som kan medføre 

overskridelse av de gjeldende OBD-grenseverdiene.» 

c)  I tillegg 1 nr. 3.1.5 tilføyes følgende ordlyd: 

 «For nye typegodkjenninger og nye kjøretøyer skal overvåkningsenheten som kreves i henhold til nr. 2.9 i dette 

vedlegg, ha en IUPR større enn eller lik 0,1 inntil tre år etter datoene som er fastsatt i henholdsvis artikkel 10 

nr. 4 og nr. 5 i forordning (EF) nr. 715/2007.» 

3)  I vedlegg XVI skal nr. 6.2 lyde: 

«6.2.  Produsenten skal påvise at bruken av følerne nevnt i nr. 6.1 og alle andre følere i kjøretøyet fører til at 

varslingssystemet for fører aktiveres i henhold til nr. 3, at en melding angir en passende varsling (f.eks. «for 

høye utslipp – kontroller urea», «for høye utslipp – kontroller AdBlue», «for høye utslipp – kontroller 

reagens»), og at motiveringssystemet for føreren, nevnt i nr. 8.3, aktiveres under de forholdene som er nevnt 

i nr. 4.2, 5.4 eller 5.5. 

Ved anvendelsen av dette nummer anses slike forhold som oppstått: 

— ved kjøretøyer godkjent i henhold til Euro 5-utslippsgrensene i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 715/2007, dersom den gjeldende NOx-grenseverdien i tabellen multiplisert med faktoren 1,5 blir 

overskredet, 

— ved kjøretøyer godkjent i henhold til Euro 6-utslippsgrensene i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 715/2007, dersom den gjeldende NOx OBD-grenseverdien i tabellene nevnt i nr. 2.3.2, 2.3.3 eller 

2.3.4 i vedlegg XI blir overskredet. 

NOx-utslipp under en prøving av om disse kravene overholdes, skal høyst være 20 % høyere enn verdiene 

nevnt i annet ledd.» 

 ____________  


