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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 1999/52/EB 

frá 26. maí 1999 

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 96/96/EB um samræmingu á lögum 
aðildarríkjanna um prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra(*)  

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/96/EB frá 20. desember 1996 um samræmingu á lögum 
aðildarríkjanna um prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra (1), einkum 
2. mgr. 7. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í fyrstu ökutækja- og olíuáætluninni (2) var bent á að mælikvarðar fyrir viðhald vélknúinna 

ökutækja eru mikilvægur þáttur að því er varðar áhrif umferðar á gæði andrúmslofts. 
 
2) Í lið 8.2 í II. viðauka tilskipunar 96/96/EB eru tilgreindar þær prófanir sem skal 

framkvæma við reglubundið eftirlit til að ganga úr skugga um að viðhald ökutækja sé 
fullnægjandi. 

 
3) Í lið 8.2.2 í II. viðauka tilskipunar ráðsins 92/55/EBE (3) er mælt fyrir um að frá 1. janúar 

1996 þurfi að prófa þéttleika útblástursreyks frá dísilknúnum ökutækjum með skammvinnri 
hröðun, þar sem snúningshraði hreyfilsins er aukinn gegn hverfitregðu hans. 

 
4) Með þessari tilskipun er komið á fót tæknilegri aðlögun sem mun bæta prófanir á útblæstri 

dísilknúinna ökutækja. 
 
5) Frekari vinnu verður að inna af hendi við þróun annars konar prófunaraðferða við athugun 

á viðhaldsástandi dísilknúinna ökutækja, einkum er varðar smáagnir og NOx. 
 
6) Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun að tækniframförum 

í tilskipun um aksturshæfni vélknúinna ökutækja sem komið var á fót samkvæmt 8. gr. 
tilskipunar 96/96/EB. 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Tilskipun 96/96/EB er breytt sem hér segir: 
 
Í stað liðar 8.2.2 í II. viðauka komi eftirfarandi: 

„8.2.2. Vélknúin ökutæki með þrýstikveikjuhreyfla (dísilhreyfla): 

a) Reykþéttni útblásturslofts sem mæla skal við hröðun (frá hægagangi og upp í 
marksnúningshraða, án álags) í hlutlausum gír og með tengslin virk. 

b) Formeðhöndlun ökutækis: 

1. Ökutæki má prófa án formeðhöndlunar en af öryggisástæðum ætti ávallt að 
ganga úr skugga um að vélin sé heit og í viðunandi ásigkomulagi.  

                                                        
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 142, 5.6.1999, bls. 26, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

170/1999 frá 26. nóvember 1999 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá þessa 
útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna. 

 
(1) Stjtíð. EB L 46, 17.2.1997, bls. 1. 
(2) Áætlun þriggja aðila, olíu- og bílaiðnaðarins og Evrópunefndar um þjónustu, sem miðar að því að þróa staðla fyrir 

útblástur ökutækja og staðla fyrir gæði eldsneytis fyrir árið 2000. 
(3) Stjtíð. EB L 225, 10.8.1992, bls. 68. 
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2. Engu ökutæki skal hafna nema það hafi fengið formeðhöndlun samkvæmt eftir-
farandi kröfum, með þeim undantekningum sem tilteknar eru í 5. tölulið d-
 liðar. 

3. Vélin skal vera orðin heit, sem dæmi skal hitinn á vélarolíunni vera að minnsta 
kosti 80°C þegar hann er mældur með nema í olíukvarðarörinu, eða vera við 
eðlilegan ganghita ef hann er lægri eða vélarblokkin vera að minnsta kosti 
jafnheit og þegar hiti hennar er mældur miðað við innrautt geislunarstig. Ef 
þessi mæling er óhagkvæm, vegna lögunar ökutækis, má komast að því eftir 
öðrum leiðum hver eðlilegur ganghiti vélarinnar er, til dæmis með því að setja 
kæliviftu vélarinnar í gang. 

4. Útblásturskerfi skal hreinsa með að minnsta kosti þremur hröðunarferlum eða 
annarri samsvarandi aðferð.  

 

c) Prófunaraðferð: 
 

1. Sjónræn skoðun á þeim hlutum útblásturskerfis ökutækisins sem máli skipta til 
að ganga úr skugga um að hvergi gæti leka. 

2. Vélin og hverfiþjappa, ef hún er tengd, skal vera í lausagangi áður en hvert og 
eitt hröðunarferli hefst. Þegar um er að ræða þung dísilknúin ökutæki þýðir 
þetta að bíða þarf í að minnsta kosti 10 sekúndur eftir að eldsneytisgjöfinni 
hefur verið sleppt. 

3. Við upphaf hvers hröðunarferlis verður að gefa eldsneytið alveg í botn og 
óslitið (á innan við einni sekúndu), en ekki harkalega, til að ná fram hámarks-
afköstum eldsneytisdælunnar. 

4. Á meðan á hröðunarferli stendur verður vélin að ná markhraða eða, þegar um 
er að ræða ökutæki með sjálfskiptingu, þeim hraða sem framleiðandinn tiltekur 
eða, ef þær upplýsingar liggja ekki fyrir, tveimur þriðju af markhraðanum áður 
en eldsneytisgjöfinni er sleppt. Hægt er að hafa eftirlit með þessu til dæmis 
með því að fylgjast með vélarhraðanum eða með því að leyfa nægum tíma að 
líða milli þess að eldsneyti er fyrst gefið inn og þar til því er hætt, en það ættu 
að vera að minnsta kosti tvær sekúndur ef um er að ræða ökutæki sem tilheyra 
1. og 2. flokki í I. viðauka. 

 

d) Viðmiðunarmörk: 
 

1. Þéttnistigið má ekki fara yfir það stig sem skráð er á plötuna samkvæmt 
tilskipun ráðsins 72/306/EBE (2). 

2. Ef þessar upplýsingar liggja ekki fyrir eða ef lögbær yfirvöld aðildarríkis 
ákveða að nota þær ekki til viðmiðunar eru viðmiðunargildi gleypnistuðulsins 
eftirfarandi: hámarksgleypnistuðull fyrir: 

— dísilknúnar vélar með innsogi = 2,5 m-1, 

— dísilknúnar vélar með hverfiþjöppu = 3,0 m-1 

 

eða sambærileg gildi ef notuð eru tæki af annarri gerð en þau sem notuð eru við 
EB-gerðarviðurkenningu. 

3. Ökutæki sem eru skráð eða tekin í notkun í fyrsta sinn fyrir 1. janúar 1980 eru 
undanþegin þessum kröfum. 

4. Ökutækjum skal því aðeins hafna ef reiknað meðaltal þriggja síðustu 
hröðunarferla hið minnsta er hærra en viðmiðunarmörkin. Þetta má reikna út 
með því að taka ekki með í reikninginn þær mælingar sem víkja verulega frá 
mælda meðaltalinu eða með niðurstöðum annarra tölfræðiútreikninga sem taka 
tillit til dreifingar í mælingum. Aðildarríkin mega takmarka hámarksfjölda 
prófunarferla. 
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5. Til að forðast óþarfar prófanir geta aðildarríkin, með undantekningu frá ákvæð-
um 4. töluliðar d-liðar í lið 8.2.2, hafnað ökutækjum sem eru með verulega 
hærri mæligildi en viðmiðunarmörkin segja til um eftir færri en þrjú hröðunar-
ferli eða eftir hreinsunarferlin (eða samsvarandi) sem tiltekin eru í 3. tölulið  
b-liðar. Til að forðast óþarfar prófanir geta aðildarríkin að sama skapi, með 
undantekningu frá ákvæðum 4. töluliðar d-liðar í lið 8.2.2 samþykkt ökutæki 
sem eru með verulega lægri mæligildi en viðmiðunarmörkin segja til um eftir 
færri en þrjú hröðunarferli eða eftir hreinsunarferli (eða samsvarandi) eins og 
tiltekið er í 3. tölulið b- liðar.“ 

 
2. gr. 

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun 
þessari fyrir 1. október 2000. 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 þær verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun. 

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

 
3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 26. maí 1999.  

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Neil KINNOCK 

framkvæmdastjóri. 

 ___________  
 
 
  

 


