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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100. gr. a,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr. b í
sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samþykkja ætti ráðstafanir innan ramma innri markaðarins.

Í fyrstu aðgerðaáætlun bandalagsins á sviði umhverfisverndar (4),
sem ráðið samþykkti 22. nóvember 1973, er hvatt til þess að tillit
verði tekið til nýjustu vísindaframfara í baráttunni gegn loftmengun
sem stafar af útblásturslofti vélknúinna ökutækja og að þeim
tilskipunum sem þegar hafa verið samþykktar verði breytt til
samræmis. Í fimmtu aðgerðaáætluninni, en ráðið og fulltrúar
ríkisstjórna aðildarríkjanna sem hittust í aðildarríkjunum
samþykktu helstu efnisatriði hennar í ályktun sinni frá 1. febrúar
1993 (5), er kveðið á um frekari aðgerðir til að draga verulega úr
útblæstri mengunarefna frá vélknúnum ökutækjum.

Aðildarríki geta ekki hvert fyrir sig náð þeim markmiðum að
draga úr mengandi útblæstri frá vélknúnum ökutækjum og tryggja
hnökralausa framkvæmd innri markaðarins fyrir ökutæki og því
verður þessum markmiðum fremur náð með því að samræma lög
aðildarríkjanna varðandi ráðstafanir sem ber að grípa til gegn
loftmengun frá vélknúnum ökutækjum.

Viðurkennt er að þróun samgangna í bandalaginu hefur haft í för
með sér mikið álag á umhverfið. Komið hefur í ljós að opinbert
mat á auknu umferðarálagi er í ákveðnum tilvikum lægra en
raunverulegar tölur. Þess vegna ber að mæla fyrir um stranga
útblástursstaðla fyrir öll vélknúin ökutæki.

Í tilskipun 88/77/EBE (6) er kveðið á um markgildi fyrir kolsýring,
óbrunnin vetniskolefni og köfnunarefnisoxíð í útblæstri
dísilhreyfla sem notaðir eru í vélknúin ökutæki og skal í því
sambandi miða við prófunaraðferð sem er dæmigerð fyrir notkun
viðkomandi ökutækja við evrópskar aðstæður. Í tilskipun
91/542/EBE er kveðið á um tvö þrep, hið fyrra (1992/93) kom til
framkvæmda á sama tíma og nýir evrópskir útblástursstaðlar
fyrir fólksbifreiðar tóku gildi. Á síðara þrepinu (1995/96) voru
settar viðmiðunarreglur til lengri tíma fyrir evrópska
ökutækjaiðnaðinn með því að fastsetja markgildi er byggjast á
tækni sem enn er í þróun en iðnaðinum jafnframt veittur tími til
að þróa þessa tækni.

Framkvæmdastjórnin skal samkvæmt 2. mgr. 5. gr. tilskipunar
91/542/EBE gefa ráðinu skýrslu fyrir árslok 1993 um fyrirliggjandi
tækni til þess að hafa hemil á loftmengandi útblástri frá
dísilhreyflum, einkum þeim sem eru 85 kW eða minni. Í skýrslunni
ætti einnig að fjalla um nýjar tölfræðilegar aðferðir við eftirlit
með samræmi í framleiðslu. Í ljósi niðurstaðna í skýrslunni getur
framkvæmdastjórnin, ef þörf krefur, lagt tillögu fyrir ráðið um að
hækka markgildin fyrir efnisagnir í útblæstri.

Að mati sérfræðinga er hægt að setja ný ákvæði um samræmi í
framleiðslu.

Nútímatækni leyfir ekki að farið verði, á þeim degi sem er
tilgreindur í tilskipun 91/542/EBE, eftir hinum ströngu
markgildum vegna efnisagna í útblæstri sem sett eru í umræddri
tilskipun vegna 2. þreps að því er varðar flesta litla dísilhreyfla
sem eru 85 kW eða minna. Engu að síður er hægt að draga mjög úr
magni efnisagna í útblæstri þessara hreyfla eftir 1. október 1995.
Ekki skal taka upp markgildið sem kveðið er á um í tilskipun
91/542/EBE vegna efnisagna í útblæstri lítilla dísilhreyfla með
minna en 0,7 dm³ sprengirými og meiri hámarksnafnhraða en
3 000 snúninga á mínútu, fyrr en á árinu 1997. Á þessu
viðbótartímabili gefst iðnaðinum tækifæri til að gera nauðsynlegar
breytingar til að tryggja að markgildið sem skotið var á frest verði
virt.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 40, 17. 2. 1996, bls. 1, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/96 frá 13.
desember 1996 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 389, 31. 12. 1994, bls. 22 og Stjtíð. EB nr. C 309, 21. 11.
1995, bls. 9.

(2) Stjtíð. EB nr. C 201, 26. 7. 1993, bls. 9.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 20. september 1995 (Stjtíð. EB nr. C 269, 16. 10.
1995, bls. 88), sameiginleg afstaða ráðsins frá 7. nóvember 1995 (Stjtíð.
EB nr. C 320, 30. 11. 1995, bls. 21) og ákvörðun Evrópuþingsins 13.
desember 1995 (Stjtíð. EB nr. C 17, 21. 1. 1996). Ákvörðun ráðsins frá
22. desember 1995.

(4) Stjtíð. EB nr. C 112, 20. 12. 1973, bls. 1.

(5) Stjtíð. EB nr. C 138, 17. 5. 1993, bls. 1.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 96/1/EB

frá 22. janúar 1996

um breytingu á tilskipun 88/77/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna
varðandi aðgerðir gegn mengandi efnum í útblæstri dísilhreyfla til nota í

ökutækjum(*)

(6) Stjtíð. EB nr. L 36, 9. 2. 1988, bls. 33. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 91/542/EBE (Stjtíð. EB nr. L 295, 25. 10. 1991, bls. 1).
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1. gr.

I. viðauka við tilskipun 88/77/EBE er breytt í samræmi við
viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 1. júlí
1996. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi frá því að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 29. janúar 1996.

Fyrir hönd Evrópuþingsins

K. HÄNSCH

forseti.

Fyrir hönd ráðsins,

L. DINI

forseti.
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VIÐAUKI

BREYTINGAR Á I. VIÐAUKA VIÐ TILSKIPUN 88/77/EBE

1) Liður 6.2.1.: eftirfarandi neðanmálsgrein (**) er bætt við töluna ,,0,15“ í neðri línu töflunnar (B
(1.10. 1995), í aftasta dálki (Massi efnisagna (PT) í g/kWh):

,,(**): Fram til 30. september 1997 skal miða við gildið 0,25 g/kWh vegna efnisagna í útblæstri frá hreyflum með
minna en 0,7 dm³ sprengirými og meiri hámarksnafnhraða en 3 000 snúninga á mínútu.“

2) 8. liður verði svohljóðandi:

,,8. SAMRÆMI Í FRAMLEIÐSLU

8.1. Ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu skulu gerðar samkvæmt ákvæðum 10. gr.
tilskipunar 70/156/EBE. Samræmi í framleiðslu er kannað á grundvelli lýsingar sem gefin
er í gerðarviðurkenningarvottorði sem er lýst í VIII. viðauka við þessa tilskipun.

Ákvæði í liðum 2.4.2 og 2.4.3 í X. viðauka við tilskipun 70/156/EBE gilda telji lögbær
yfirvöld eftirlitsaðferð framleiðanda ekki fullnægjandi.

8.1.1. Ef mæla á útblástur mengandi efna og ein eða fleiri nýjungar hafa verið gerðar á hreyfli
skulu prófanir gerðar á þeim hreyfli eða þeim hreyflum sem er lýst í tæknigögnum um
nýjungina.

8.1.1.1. Athuganir á hvort hreyfill sem gerðar eru prófanir á varðandi mengandi útblástur sé í
samræmi.

Eftir að val yfirvalda hefur farið fram mega framleiðendur ekki gera neinar breytingar á
þeim hreyflum sem valið var úr.

8.1.1.1.1. Þrír hreyflar eru valdir af handahófi úr framleiðsluröðinni og prófaðir eins og lýst er í lið
6.2. Markgildin eru tilgreind í lið 6.2.1. í þessum viðauka(*).

,,(*): Fram til 30. september 1998 skal miða við gildið 0,25 g/kWh vegna efnisagna í útblæstri frá hreyflum

með minna en 0,7 dm³ sprengirými og meiri hámarksnafnhraða en 3 000 snúninga á mínútu.“

8.1.1.1.2. Prófanir fara fram í samræmi við 1. viðbæti við þennan viðauka telji lögbær yfirvöld að
framleiðslustaðalfrávikið sem framleiðandi gefur upp samkvæmt X. viðauka við tilskipun
70/156/EBE sem gildir um vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra sé fullnægjandi.

Prófanirnar fara fram í samræmi við 2. viðauka við þennan viðauka telji lögbær yfirvöld
að framleiðslustaðalfrávikið, sem framleiðandi gefur upp samkvæmt X. viðauka við
tilskipun 70/156/EBE, sé ófullnægjandi.

Heimilt er að láta prófanir fara fram í samræmi við 3. viðbæti við þennan viðauka, að ósk
framleiðanda.

8.1.1.1.3. Á grundvelli úrtaksprófana á hreyflum telst framleiðsluröð vera, eða ekki vera, í samræmi
við kröfur þegar ljóst er að niðurstöður eru fullnægjandi með tilliti til allra mengunarefna,
eða eftir atvikum ófullnægjandi með tilliti til eins mengunarefnis, samkvæmt
prófunarviðmiðunum sem fram koma í viðeigandi viðbæti.
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Þegar fullnægjandi niðurstaða hefur fengist fyrir eitt mengunarefni verður þeirri niðurstöðu ekki breytt
með viðbótarprófunum sem fara fram með tilliti til annarra mengunarefna.

Fáist ekki fullnægjandi niðurstaða með tilliti til allra mengunarefna, og ekki ófullnægjandi niðurstaða með
tilliti til eins mengunarefnis, fer fram prófun á öðrum hreyfli (sjá mynd I.7).

Fáist engin niðurstaða getur framleiðandi hvenær sem er ákveðið að hætta prófun. Í því tilviki fæst
ófullnægjandi niðurstaða.

Mynd I.7

Prófun þriggja hreyfla

Útreikningur prófunargagna

Staðfesta prófunargögnin að framleiðsluröðin sé
ófullnægjandi samkvæmt viðeigandi viðbæti, hvað

varðar minnst eitt mengunarefni?

Staðfesta prófunargögnin að framleiðsluröðin sé
fullnægjandi samkvæmt viðeigandi viðbæti, hvað

varðar minnst eitt mengunarefni?

Fullnægjandi niðurstaða fæst fyrir eitt eða fleiri
mengunarefni

Fæst fullnægjandi niðurstaða fyrir öll mengunarefni?

Prófun annars hreyfils

Framleiðsluröð
hafnað

Framleiðsluröð
hafnað

JÁ

JÁ

JÁ

NEI

NEI

NEI

↓

↓

↓

↓

↓

↓

→

→

→

→
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8.1.1.2. Gera skal prófanir á hreyflum sem er nýbúið að framleiða.

8.1.1.2.1. Að ósk framleiðanda skal þó gera prófanir á hreyflum sem hafa verið tilkeyrðir í allt að
100 klukkustundir.

Framleiðandi skal sjá um tilkeyrslu og samþykkja að gera engar breytingar á hreyflunum.

8.1.1.2.2. Óski framleiðandi eftir að annast tilkeyrslu (x klst, þar sem x ≤ (100 klukkustundir) má
gera það á:

- öllum hreyflum sem eru prófaðir,

eða

- fyrsta hreyflinum sem er prófaður og er þróunarstuðull ákvarðaður á eftirfarandi
hátt:

- mengandi útblástur er mældur við núll og við ,,x“ klukkustundir á fyrsta hreyflinum
sem er prófaður,

- þróunarstuðull útblásturs frá núll til ,,x“ klukkustundir er reiknaður fyrir hvert
mengunarefni:

útblástur ,,x“ klst.
útblástur núll klst.

Stuðullinn getur verið lægri en 1.

- Ekki skal tilkeyra aðra hreyfla en umreikna skal útblástur þeirra við núll
klukkustundir með þróunarstuðlinum.

Í því tilviki eru eftirfarandi gildi notuð:

- gildi við ,,x“ klukkustundir fyrir fyrsta hreyfilinn,

- gildi við núll klst., margfölduð með þróunarstuðlinum, fyrir aðra hreyfla.

8.1.1.2.3. Heimilt er að nota markaðseldsneyti í öllum þessum prófunum. Óski framleiðandi þess
má þó nota viðmiðunareldsneytið sem lýst er í IV. viðauka.“

3) Eftirfarandi viðbætar bætast við:

,,1. viðbætir

1. Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni sem ber að nota til að sannprófa samræmi í framleiðslu
í tengslum við útblástur mengunarefna þegar framleiðslustaðalfrávik framleiðanda er
fullnægjandi.

2. Sýnataka, þar sem að minnsta kosti þrjú sýni eru í úrtaki, miðast við að líkur á að
framleiðslulota standist prófun þar sem 30% framleiðslunnar eru gölluð séu 0,90 (áhætta
framleiðanda = 10%), en líkur á að framleiðslulota, þar sem 65% framleiðslunnar eru
gölluð, sé samþykkt er 0,10 (áhætta neytanda = 10%).

3. Eftirfarandi aðferð er notuð fyrir hvert mengunarefni um sig sem er tilgreint í lið 6.2.1 í
I. viðauka (sjá mynd I.7).
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L = náttúrlegur lógaritmi markgildis mengunarefnisins,

x
i
 = náttúrlegur lógaritmi mælingar vegna hreyfils i í úrtakinu,

s = áætlað framleiðslustaðalfrávik (eftir að náttúrlegur lógaritmi mælinganna hefur verið tekinn),

n = fjöldi í því úrtaki sem verið er að prófa.

4. Summa staðalfrávikanna frá mörkunum er reiknuð fyrir úrtakið samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

1

1
s

L x

i

n
i( )−

=
∑

5. Næsta skref er:

- ef talan úr prófuninni er hærri en viðmiðunartalan fyrir fullnægjandi niðurstöðu miðað við þá
úrtaksstærð sem kemur fram í töflu I.1.5 fæst fullnægjandi niðurstaða fyrir viðkomandi
mengunarefni,

- ef talan úr prófuninni er lægri en viðmiðunartalan fyrir ófullnægjandi niðurstöðu miðað við þá
úrtaksstærð sem kemur fram í töflu I.1.5 fæst ófullnægjandi niðurstaða fyrir viðkomandi
mengunarefni,

- að öðrum kosti er enn einn hreyfill prófaður samkvæmt lið 8.1.1.1 í I. viðauka og reikniaðferðinni
beitt aftur á úrtakið með einum hreyfli til viðbótar.
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Tafla I.1.5

Lágmarksstærð úrtaks: 3

Samanlagður fjöldi prófaðra Viðmiðunartala fyrir fullnægjandi  Viðmiðunartala fyrir
hreyfla (úrtaksstærð)  niðurstöðu ófullnægjandi niðurstöðu

 n
 A

n
 B

n

3 3,327 -4,724
4 3,261 -4,790
5 3,195  -4,856
6 3,129 -4,922
7 3,063 -4,988
8 2,997 -5,054
9 2,931 -5,120
10 2,865 -5,185
11 2,799 -5,251
12 2,733 -5,317
13 2,667 -5,383
14 2,601 -5,449
15 2,535 -5,515
16 2,469 -5,581
17 2,403 -5,647
18 2,337 -5,713
19 2,271 -5,779
20 2,205 -5,845
21 2,139 -5,911
22 2,073 -5,977
23 2,007 -6,043
24 1,941 -6,109
25 1,875 -6,175
26 1,809 -6,241
27 1,743 -6,307
28 1,677 -6,373
29 1,611 -6,439
30 1,545 -6,505
31 1,479 -6,571
32 -2,112 -2,112
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Tafla I.2.5

Lágmarksstærð úrtaks = 3

Samanlagður fjöldi prófaðra Viðmiðunartala fyrir fullnægjandi  Viðmiðunartala fyrir
hreyfla (úrtaksstærð)  niðurstöðu ófullnægjandi niðurstöðu

 n
 A

n
 B

n

3 -0,80381 16,64743
4 -0,76339 7,68627
5 -0,72982 4,67136
6 -0,69962 3,25573
7 -0,67129 2,45431
8 -0,64406 1,94369
9 -0,61750 1,59105
10  -0,59135 1,33295
11 -0,56542 1,13566
12 -0,53960 0,97970
13 -0,51379 0,85307
14 -0,48791 0,74801
15 -0,46191 0,65928
16 -0,43573 0,58321
17 -0,40933 0,51718
18 -0,38266 0,45922
19 -0,35570 0,40788
20 -0,32840 0,36203
21 -0,30072 0,32078
22 -0,27263 0,28343
23 -0,24410 0,24943
24 -0,21509 0,21831
25 -0,18557 0,18970
26 -0,15550 0,16328
27 -0,12483 0,13880
28 -0,09354 0,11603
29 -0,06159 0,09480
30 -0,02892 0,07493
31 -0,00449 0,05629
32 -0,03876 0,03879

3. viðbætir

1. Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni sem ber að nota, að ósk framleiðanda, til að sannprófa samræmi
í framleiðslu að því er varðar útblástur mengunarefna.

2. Sýnataka, þar sem að minnsta kosti þrjú sýni eru í úrtaki, miðast við að líkur á að framleiðslulota
standist prófun þar sem 30% framleiðslunnar eru gölluð séu 0,90 (áhætta framleiðanda = 10%), en
líkur á að framleiðslulota, þar sem 65% framleiðslunnar eru gölluð, sé samþykkt er 0,10 (áhætta
neytanda = 10%).

3. Eftirfarandi aðferð er notuð fyrir hvert mengunarefni um sig sem er tilgreint í lið 6.2.1 í I. viðauka
(sjá mynd I.7).

L = markgildi mengunarefnisins,

x
i
 = gildi úr mælingu vegna hreyfils i í úrtakinu,

n = fjöldi í því úrtaki sem verið er að prófa.
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4. Prófunarstærðin sem sýnir fjölda ófullnægjandi hreyfla er reiknuð fyrir úrtakið, þ.e.: x

1
 > L.

5. Næsta skref er:

- ef talan úr prófuninni er hærri en viðmiðunartalan fyrir fullnægjandi niðurstöðu miðað við þá
úrtaksstærð sem kemur fram í töflu I.3.5 fæst fullnægjandi niðurstaða fyrir viðkomandi
mengunarefni,

- ef talan úr prófuninni er lægri en viðmiðunartalan fyrir ófullnægjandi niðurstöðu miðað við þá
úrtaksstærð sem kemur fram í töflu I.3.5 fæst ófullnægjandi niðurstaða fyrir viðkomandi
mengunarefni,

- að öðrum kosti er enn einn hreyfill prófaður samkvæmt lið 8.1.1.1 í I. viðauka og aðferðinni
beitt aftur á úrtakið með einum hreyfli til viðbótar.

Í töflu I.3.5 eru viðmiðunartölur fyrir fullnægjandi og ófullnægjandi niðurstöður reiknaður með
alþjóðastaðli ISO 8422/1991.

Tafla I.3.5

Lágmarksstærð úrtaks: 3

Samanlagður fjöldi prófaðra Viðmiðunartala fyrir fullnægjandi  Viðmiðunartala fyrir
hreyfla (úrtaksstærð)  niðurstöðu ófullnægjandi niðurstöðu

 n
 A

n
 B

n

3 - 3
4 0 4
5 0 4
6 1 5
7 1 5
8 2 6
9 2 6
10  3 7
11 3 7
12 4 8
13 4 8
14 5 9
15 5 9
16 6 10
17 6 10
18 7 11
19 8 9“


