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                              TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2008/74/EB                           2012/EES/7/34 

frá 18. júlí 2008 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/55/EB og tilskipun 2005/78/EB að því 
er varðar gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og 
atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald 
 ökutækja (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/55/EB frá 28. september 2005 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um ráðstafanir sem ber að gera til að stemma 
stigu við losun mengandi lofttegunda og efnisagna frá 
þjöppukveikjuhreyflum til notkunar í ökutæki og losun 
mengandi lofttegunda frá rafkveikjuhreyflum, knúnum með 
jarðgasi eða fljótandi jarðolíugasi, sem eru ætlaðir til notkunar í 
ökutæki (1), einkum 7. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í kjölfar breytingar á gildissviði tilskipunar 2005/55/EB 
sem var innleidd með reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 715/2007 frá 20. júní 2007 um 
gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til 
losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 
og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir 
og viðhald ökutækja (2) er nauðsynlegt að breyta þeirri 
tilskipun enn frekar með yfirfærslu viðkomandi 
tæknilegu krafna. Af þessum sökum er einnig 
nauðsynlegt að breyta tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 2005/78/EB (3) sem kemur þeirri tilskipun 
til framkvæmdar. 

2) Vegna breytingarinnar á gildissviðinu er nauðsynlegt að 
taka upp nýjar kröfur í löggjöfina varðandi losun þungra 
ökutækja sem komið var á með tilskipun 2005/55/EB. 
Þar er m.a. um að ræða prófunaraðferðir sem gera kleift 
að gerðarviðurkenna hreyfla í þungum ökutækjum og 
ökutæki með bensínhreyflum. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 192, 19.7.2008, bls. 51. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2011 frá  
21. október 2011 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 70, 22.12.2011, bls. 7. 

(1) Stjtíð. ESB L 275, 20.10.2005, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 313, 29.11.2005, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 2006/81/EB (Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 92). 

3) Að auki er nauðsynlegt að taka gildandi kröfur um 
mælingu reykþéttni dísilhreyfla upp í tilskipun 
2005/78/EB. Það er vegna niðurfellingar á tilskipun 
ráðsins 72/306/EBE frá 2. ágúst 1972 um samræmingu 
laga aðildarríkjanna varðandi aðgerðir gegn mengandi 
efnum í útblæstri dísilhreyfla til notkunar í 
ökutækjum (4) sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 
715/2007. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin 
ökutæki. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 2005/55/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 1. gr. komi eftirfarandi: 

„1. gr. 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „ökutæki“: öll vélknúin ökutæki, eins og þau eru 
skilgreind í 2. gr. tilskipunar 70/156/EBE, með 
viðmiðunarmassa meiri en 2 610 kg, 

b) „hreyfill“: knúningseining ökutækis sem unnt er að 
gerðarviðurkenna sem aðskilda tæknieiningu 
samkvæmt skilgreiningu í 2. gr. tilskipunar 
70/156/EBE, 

________________  

(4) Stjtíð. EB L 190, 20.8.1972, bls. 1. 
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c) „umhverfisvænt ökutæki“: ökutæki knúið hreyfli sem 
samrýmist leyfilegum viðmiðunarmörkum fyrir losun 
sem eru tilgreind í C-línu í töflunum í lið 6.2.1. í I. 
viðauka.“ 

2. Ákvæðum I., II., III. og VI. viðauka við tilskipun 
2005/55/EB er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa 
tilskipun. 

2. gr. 

Tilskipun 2005/78/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 2. gr. komi eftirfarandi: 

„2. gr. 

Ráðstafanir til framkvæmdar 3. og 4. gr. tilskipunar 
2005/55/EB eru settar fram í II. til VII. viðauka við þessa 
tilskipun. 

Ákvæði VI. viðauka gilda um gerðarviðurkenningu 
þjöppukveikjuhreyfla og ökutækja búnum slíkum 
hreyflum. 

Ákvæði VII. viðauka gilda um gerðarviðurkenningu 
neistakveikjuhreyfla og ökutækja búnum slíkum 
hreyflum.“ 

2. Í stað 2. þáttar 1. liðar í V. viðauka komi eftirfarandi: 

„2. þáttur: númer tilskipunar — 2005/55/EB.“ 

3. Við bætist VI. og VII. viðauki sem settir eru fram í II. 
viðauka við þessa tilskipun. 

3. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
2. janúar 2009. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og 
samsvörunartöflu yfir viðkomandi ákvæði og þessa tilskipun. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 3. janúar 2009. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði 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. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 18. júlí 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
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I. VIÐAUKI 

Breytingar á tilskipun 2005/55/EB 

1. Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 1 komi eftirfarandi: 

„1. Þessi tilskipun gildir um varnir gegn mengandi lofttegundum og efnisögnum, nýtingartíma 
mengunarvarnarbúnaðar, samræmi ökutækja/hreyfla í notkun og innbyggðra greiningarkerfa (OBD) í öllum 
vélknúnum ökutækjum og hreyfla eins og tilgreint er í 1. gr., að frátöldum þeim ökutækjum í flokki M1, N1, N2 
og M2 sem fengið hafa gerðarviðurkenningu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 
(*). 

Halda má áfram að veita gerðarviðurkenningar samkvæmt þessari tilskipun fyrir ökutæki í flokki N1, N2 og M2 
með viðmiðunarmassa undir 2 610 kg frá 3. janúar 2009 fram að þeim dagsetningum sem tilgreindar eru í 2. 
mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007 að því er varðar nýjar viðurkenningar og 3. mgr. 10. gr. þeirrar 
reglugerðar hvað varðar rýmkanir.“ 
 
(*) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1. 

b) Eftirfarandi skilgreiningar bætist við lið 2.1: 

„„viðmiðunarmassi“: massi ökutækisins, tilbúins til aksturs, að frádregnum föstum massa ökumannsins, 75 kg, að 
viðbættum 100 kg föstum massa, 

„massi ökutækis, tilbúins til aksturs“: massi eins og lýst er í lið 2.6 í I. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.“ 

c) Eftirfarandi liður 4.5 bætist við: 

„4.5. Að beiðni framleiðanda skal rýmka gerðarviðurkenningu fullbúins ökutækis í áföngum sem veitt er 
samkvæmt þessari tilskipun svo hún taki til ófullbúna ökutækisins með viðmiðunarmassa undir 2 610 kg. 
Rýmka skal gerðarviðurkenningar ef framleiðandi getur sýnt fram á að allar samsettar yfirbyggingar sem 
gert er ráð fyrir að smíðaðar verði á ófullbúna ökutækið auki viðmiðunarmassa ökutækisins þannig að hann 
verði yfir 2 610 kg.“ 

d) Eftirfarandi undirliðir bætist við á eftir fjórða undirlið í lið 6.2: 

„Að því er varðar bensínhreyfla gilda prófunaraðferðirnar sem lýst er í VII. viðauka við tilskipun 2005/78/EB. 

„Að því er varðar dísilhreyfla gildir prófunaraðferðin fyrir reykþéttni sem lýst er í VI. viðauka við tilskipun 
2005/78/EB.“ 

2. Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liðir 8.4, 8.4.1, 8.4.1.1 og 8.4.1.2 bætist við 1. viðbæti: 

„8.4. Hreyfilafköst (til mælinga á reykþéttni) 

8.4.1. Afl við mælipunktana sex sem um getur í lið 2 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 24.  

8.4.1.1. Afl hreyfilsins mælt í prófunarbekk: ..................................................................................................................  

8.4.1.2. Afl mælt á hjólum ökutækisins: ..........................................................................................................................  

 

Snúningshraði (mín-1) Mælt afl (kW) 

1. ……………………………………………………............ ……………………………………………………............ 

2. ……………………………………………………............ ……………………………………………………............ 

3. ……………………………………………………............ ……………………………………………………............ 

4. ……………………………………………………............ ……………………………………………………............ 

5. ……………………………………………………............ ……………………………………………………............ 

6. ……………………………………………………............ ……………………………………………………............ “ 
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b) Eftirfarandi 6. viðbætir bætist við: 

 

„6. viðbætir 

Upplýsingar sem krafist er vegna prófunar á aksturshæfni 

A.  Mæling á losun kolsýrings (*) 

3.2.1.6. Eðlilegur snúningshraði hreyfils í lausagangi (að meðtöldum vikmörkum) ...........................................mín-1 

3.2.1.6.1. Mikill snúningshraði hreyfils í lausagangi (að meðtöldum vikmörkum) .................................................mín-1 

3.2.1.7. Styrkur kolsýrings miðað við rúmmál í útblásturslofti í lausagangi (**): ................................................... % 

sem framleiðandi gefur upp (einungis fyrir ökutæki með rafkveikjuhreyfla) 

B. Mæling á reykþéttni 

3.2.13. Staðsetning tákns fyrir gleypnistuðul (einungis fyrir hreyfla með þjöppukveikju): ....................................... . 

4.  GÍRSKIPTING (v) 

4.3.  Hverfitregða sveifluhjóls hreyfils: ....................................................................................................................  

4.3.1.  Viðbótarhverfitregða þegar enginn gír er tengdur: ...........................................................................................  

 

(*)  Númerakerfi upplýsingaskjals samræmist númerakerfinu sem notað er í rammatilskipuninni um gerðarviðurkenningu (2008/74/EB). 

(**)  Tilgreinið vikmörk.’ 

 

3. Ákvæðum 1. viðbætis III. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 2.7.4 í 2. lið komi eftirfarandi: 

„2.7.4. Taka agnasýna 

Nota skal eina síu í öllu prófanaferlinu. Taka skal mið af vogtölunum, sem tilgreindar eru í aðferðarlýsingu 
prófunarlotunnar, með því að taka sýni sem er í réttu hlutfalli við útblástursmassastreymi í hverjum 
prófunarþætti lotunnar. Þetta má gera með því að aðlaga gegnumstreymi sýnis, sýnatökutíma og/eða 
þynningarhlutfallið þannig að viðmiðunin um virkar vogtölur, sem um getur í lið 6.6, sé uppfyllt. 

Sýnatökutíminn í hverjum þætti skal vera minnst fjórar sekúndur miðað við vogtöluna 0,01. Sýnataka skal 
fara fram eins seint og hægt er í hverjum prófunarþætti. Agnasýnatöku skal ekki ljúka fyrr en fimm 
sekúndum fyrir lok hvers þáttar.“ 

b) Í lið 6 bætist eftirfarandi liðir 6.5 og 6.6 við: 

„6.5. Útreikningur á sértækri losun mengandi efna 

Losun agna skal reiknuð út á eftirfarandi hátt: 

 
 

6.6. Virk vogtala 

Virka vogtalan Wfei skal reiknuð út með eftirfarandi hætti fyrir hvern prófunarþátt: 

 
 

Gildi virkra vogtalna skal ekki víkja meira en ± 0,003 (± 0,005 í lausagangsþætti) frá vogtölunum sem 
gefnar eru upp í lið 2.7.1. í þessum viðbæti.“ 
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4. Eftirfarandi liðir bætist við 1. viðbæti VI. viðauka: 

„1.5. Niðurstöður úr prófun á losun frá sveifarhúsi: ...........................................................................................................  

1.6. Niðurstöður úr prófun á losun kolsýrings 

CO-gildi Lambda-gildi Snúningshraði Hitastig á smurolíu 
Prófun (% miðað við rúmmál) (mín-1)  (°C) 

Prófun við hægan 
lausagang 

 Á ekki við   

Prófun við hraðan 
lausagang 

    

 

1.7. Niðurstöður prófunar á reykþéttni 

1.7.1. Við jafnan snúningshraða: 

Snúningshraði (mín-1) Nafngildi loftstreymis G Markgildi gleypni Mæld gleypnigildi 
 (lítrar/sek.) (m-1) (m-1) 

1. …............................ ….................................. …................................ ….................................. 

2. …............................ ….................................. …................................ ….................................. 

3. …............................ ….................................. …................................ ….................................. 

4. …............................ ….................................. …................................ ….................................. 

5. …............................ ….................................. …................................ ….................................. 

6. …............................ ….................................. …................................ ….................................. 
 

1.7.2. Prófanir við hröðun 

1.7.2.1. Hreyfilprófun í samræmi við lið 4.3 í VI. viðauka við tilskipun 2005/78/EB 

Hlutfall af hámarkssnúningum  Hlutfall af hámarkssnúningsvægi  Mælt gleypnigildi  Leiðrétt gleypnigildi  
á mínútu við sn./mín., gefnir upp sem m-1 m-1 m-1 

    

    

    

    

    

    

 

1.7.2.2. Við hröðun 

1.7.2.2.1. Mælt gildi gleypnistuðuls: ................................................................................................................................... m-1 

1.7.2.2.2. Leiðrétt gildi gleypnistuðuls: ............................................................................................................................... m-1 

1.7.2.2.3. Staðsetning tákns fyrir gleypnistuðul á ökutækinu: ...................................................................................................  

1.7.2.3. Prófun á ökutæki skv. 3. lið í VI. viðauka við tilskipun 2005/78/EB 

1.7.2.3.1. Leiðrétt gleypnigildi: ........................................................................................................................................... m-1 

1.7.2.3.2. Snúningar á mínútu í byrjun: .......................................................................................................................  sn./mín. 

1.7.3. Uppgefið nettóhámarksafl ...........................................  kW við ..................................................................  sn./mín. 

1.7.4. Tegund og gerð reykþéttnimælis: ..............................................................................................................................  

 



2.2.2012  Nr. 7/313 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
   

1.7.5. Grundvallareinkenni hreyfilgerðar 

1.7.5.1. Vinnsluháttur hreyfils: fjórgengi/tvígengi  

1.7.5.2. Fjöldi og fyrirkomulag strokka: ........................................................................................................................................  

1.7.5.3. Sprengirými: ...............................................................................................................................................................  sm3 

1.7.5.4. Eldsneytisgjöf: bein innsprautun/óbein innsprautun  

1.7.5.5. Forþjappa JÁ/NEI (*) 

 
(*) Strikið yfir það sem á ekki við (í sumum tilvikum þarf ekki að strika yfir neitt þegar fleiri en ein færsla á við). 
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II. VIÐAUKI 

„VI. VIÐAUKI 

Mæling á reykþéttni 

1. INNGANGUR 

1.1. Í þessum viðauka er lýst kröfum er varða mælingu á reykþéttni í losun með útblæstri frá hreyflum með þjöppukveikju. 

2. TÁKN FYRIR LEIÐRÉTTAN GLEYPNISTUÐUL 

2.1. Festa skal tákn fyrir leiðréttan gleypnistuðull á hvert ökutæki sem er í samræmi við gerð ökutækis sem prófunin gildir 
fyrir. Táknið skal vera rétthyrningur utan um tölu sem með m-1 táknar leiðréttan gleypnistuðul, sem fengin var þegar 
viðurkenningin var veitt, með prófun við hröðun. Prófunaraðferðinni er lýst í lið 4. 

2.2. Táknið skal vera vel læsilegt og óafmáanlegt. Það skal fest á áberandi stað sem auðvelt er að komast að og skal 
staðsetningin tilgreind í viðbót við gerðarviðurkenningarvottorðið, sem sýnt er í VI. viðauka við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2005/55/EB ( ). 

2.3. Á mynd 1 er dæmi um táknið. 

Mynd 1 

 

Lágmarksstærð b = 5,6 mm 

 

Táknið hér að ofan sýnir að leiðréttur gleypnistuðull er 1,30 m±1. 

3. FORSKRIFTIR OG PRÓFANIR 

3.1. Forskriftir og prófanir skulu vera þær sem settar eru fram í lið 24 í III. hluta í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 24 ( ), með þeim undantekningum sem lýst er í lið 3.2. 

3.2. Litið skal svo á að með tilvísun í 2. viðauka í lið 24.1 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 24 sé átt við tilvísun í VI. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

4. TÆKNILEGAR KRÖFUR 

4.1. Tæknilegu kröfurnar skulu vera þær sem settar eru fram í viðaukum 4, 5, 7, 8, 9 og 10 við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 24, með þeim undantekningum sem lýst er í liðum 4.2, 4.3 og 4.4. 

4.2. Prófun á jöfnum hraða á aflferli við fullt álag 

4.2.1. Litið skal svo á að með tilvísunum í 1. viðauka í lið 3.1 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 24 sé átt við tilvísanir í II. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

4.2.2. Litið skal svo á að með viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í lið 3.2 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 24 sé átt við tilvísun í viðmiðunareldsneyti í IV. viðauka við tilskipun 
2005/55/EB sem er viðeigandi með tilliti til viðmiðunarmarkanna fyrir losun sem gilda við gerðarviðurkenningu 
ökutækisins/hreyfilsins. 
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4.3. Prófun við hröðun. 

4.3.1. Litið skal svo á að með tilvísunum í töflu 2, 2. viðauka, í lið 2.2 í 5. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 24 sé átt við töfluna í lið 1.7.2.1 í VI. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

4.3.2. Litið skal svo á að með tilvísunum í lið 7.3, 1. viðauka, í lið 2.3 í 5. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 24 sé átt við tilvísanir í lið 4 í 6. viðbæti II. viðauka við reglugerð 2005/55/EB. 

4.4. „ECE“-aðferð fyrir mælingu á nettóafli þjöppukveikjuhreyfla. 

4.4.1. Litið skal svo á að með tilvísunum í lið 7 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 24, í viðbætinn við þennan viðauka, sé átt við tilvísanir í II. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

4.4.2. Litið skal svo á að með tilvísunum í liðum 7 og 8 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 24 í 1. viðauka sé átt við tilvísanir í II. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

 
(*) Stjtíð. L 275, 20.10.2005, bls. 1. 
(**) Stjtíð. L 326, 24.11.2006, bls. 1. 
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VII. VIÐAUKI 

Kröfur vegna gerðarviðurkenningar hreyfla 
með neistakveikju knúnum bensíni 

1. HLUTI 

Prófun á losun kolsýrings 

1. INNGANGUR 

1.1. Í þessum viðauka er lýst tilhögun á prófun fyrir mælingu á losun kolsýrings í lausagangi (við eðlilegan og mikinn 
hraða). 

1.2. Leyfilegur hámarksstyrkur kolsýrings í útblásturslofti við eðlilegan snúningshraða hreyfils í lausagangi er sá styrkur 
sem framleiðandi ökutækisins gefur upp. Hámarksstyrkur kolsýrings skal hins vegar ekki vera meiri en 0,3 % miðað 
við rúmmál. Við mikinn snúningshraða í lausagangi skal kolsýringsstyrkur miðað við rúmmál útblásturslofts ekki vera 
meiri en 0,2 % þar sem snúningshraði hreyfilsins er a.m.k. 2000 mín-1 og Lambda-gildið er 1 ± 0,03 eða í samræmi 
við forskriftir framleiðanda. 

2. ALMENNAR KRÖFUR 

2.1. Almennu kröfurnar skulu vera þær sem settar eru fram í liðum 5.3.7.1 til 5.3.7.4. í reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 ( ). 

2.2. Framleiðandi skal fylla út töfluna sem sett er fram í VI. viðauka við tilskipun 2005/55/EB í samræmi við kröfurnar 
sem settar eru fram í lið 2.1. 

2.3. Framleiðandi skal staðfesta nákvæmni Lambda-gildisins, sem var skráð við gerðarviðurkenningu samkvæmt lið 2.1 
sem dæmigert fyrir raðsmíðuð ökutæki, innan 24 mánaða frá því að tækniþjónusta veitir gerðarviðurkenningu. Mat 
skal fara fram á grundvelli kannana og athugana á raðsmíðuðum ökutækjum. 

3.  TÆKNILEGAR KRÖFUR 

3.1. Tæknilegu kröfurnar skulu vera þær sem settar eru fram í 5. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, með þeim undantekningum sem lýst er í lið 3.2. 

3.2. Litið skal svo á að með viðmiðunareldsneytinu sem tilgreint er í lið 2.1 í 2. lið 5. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 sé átt við viðeigandi tilvísun í eldsneytisforskriftir sem er að 
finna í IX. viðauka við reglugerð (Euro 5 og 6 framkvæmdarreglugerð). 

2. HLUTI 

Sannprófun á losun lofttegunda frá sveifarhúsi 

1. INNGANGUR 

1.1. Í þessum hluta er lýst tilhögun sannprófunar á losun lofttegunda frá sveifarhúsi. 

1.2. Tryggja skal að við prófun í samræmi við þennan hluta leyfi loftræstikerfi hreyfilsins ekki losun lofttegunda frá 
sveifarhúsi út í andrúmsloftið. 

2. ALMENNAR KRÖFUR 

2.1. Almennu kröfurnar varðandi framkvæmd prófunar skulu vera þær sem settar eru fram í lið 2 í 6. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. 

3. TÆKNILEGAR KRÖFUR 

3.1. Tæknilegu kröfurnar skulu vera þær sem settar eru fram í liðum 3 til 6 í 6. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. 

 
(*) Stjtíð. L 70, 9.3.2007, bls. 171.’ 
 

 
 
 


