
Nr. 37/66 27.6.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB 
frá 16. desember 1997 um samræmingu laga aðildarríkjanna er 
varða aðgerðir gegn losun mengandi lofttegunda og agna frá 
brunahreyflum færanlegra véla sem ekki eru notaðar á vegum 
(1), einkum 14. gr. og 14. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í 14. gr. a í tilskipun 97/68/EB eru settar fram viðmiðanir 
og málsmeðferð fyrir framlengingu tímabilsins sem um 
getur í 7. mgr. 9. gr. a í þeirri tilskipun. Rannsóknir sem 
gerð ar hafa verið í samræmi við 14. gr. a í tilskipun 97/68/
EB sýna að það er verulegum tæknilegum vandkvæðum 
háð að uppfylla kröfur II. áfanga fyrir handverkfæri til 
notkunar í atvinnuskyni sem hægt er að nota í fleiri en 
einni stöðu, sem eru útbúin hreyflum í flokkum SH2 og 
SH3. Það er því nauðsynlegt að framlengja tímabilið sem 
um getur í 7. mgr. 9. gr. a til 31. júlí 2013.

2)  Síðan tilskipun 97/68/EB var breytt árið 2004 hafa 
orðið tækniframfarir í hönnun dísilhreyfla með það fyrir 
augum að þeir uppfylli viðmiðunarmörk III. áfanga B og 
IV. áfanga fyrir losun með útblæstri. Þróaðir hafa verið 
hreyflar með rafeindastýringu, sem hefur að mestu leyti 
komið í stað vélvirkrar stýringar eldsneytisinnsprautunar 
og stjórnkerfa. Þess vegna skal breyta núverandi almennu 
gerðarviðurkenningarkröfunum í I. viðauka við tilskipun 
97/68/EB til samræmis við það og einnig skal innleiða 
almennar gerðarviðurkenningarkröfur fyrir III. áfanga B 
og IV. áfanga.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 86, 1.4.2010, bls. 29. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2013 frá 3 maí 2013 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 59, 27.2.1998, bls. 1.

3)  Í II. viðauka við tilskipun 97/68/EB eru tilgreindar tæknilegar 
upplýsingar upplýsingaskjalsins sem framleiðandi þarf að 
leggja fyrir gerðarviðurkenningaryfirvald með umsókn 
um gerðarviðurkenningu hreyfils. Upplýsingarnar sem 
tilgreindar eru varðandi aukamengunarvarnarbúnað 
eru almennar og skal aðlaga þær að þeim tilteknu 
eftirmeðferðarkerfum sem nota þarf til að tryggja að 
hreyflar uppfylli viðmiðunarmörk III. áfanga B og  
IV. áfanga fyrir losun með útblæstri. Leggja skal fram 
ítarlegri upplýsingar um eftirmeðferðartæki sem sett eru 
á hreyflana til að gera gerðarviðurkenningaryfirvöldum 
kleift að leggja mat á getu hreyfilsins til að uppfylla  
III. áfanga B og IV. áfanga.

4)  Í III. viðauka við tilskipun 97/68/EB er sett fram aðferð 
fyrir prófun á hreyflum og ákvörðun á magni losunar á 
mengandi lofttegundum og efnisögnum. Prófunaraðferð 
fyrir gerðarviðurkenningu hreyfla til að sýna fram 
á að þeir uppfylli viðmiðunarmörk III. áfanga B og  
IV. áfanga fyrir losun með útblæstri skal tryggja að 
samhliða því sé sýnt fram á að viðmiðunarmörk fyrir 
mengandi lofttegundir (kolsýring, vetniskolefni, 
köfnunar efnisoxíð) og efnisagnir séu uppfyllt. Breyta skal 
stöðugri lotu utan vega (NRSC) og svipulli lotu utan vega 
(NRTC) til samræmis við það.

5)  Í lið 1.3.2 í III. viðauka við tilskipun 97/68/EB er 
gert ráð fyrir að breyta þurfi táknunum (liður 2.18 í  
I. viðauka), prófunarröðinni (III. viðauki) og jöfnum fyrir 
útreikninga (III. viðbætir III. viðauka) áður en samsetta 
prófunarröðin með kald-/heitræsingu er tekin upp. 
Gerðarviðurkenningaraðferðin, sem notuð er til að sýna 
fram á viðmiðunarmörk III. áfanga B og IV. áfanga fyrir 
losun með útblæstri séu uppfyllt, kallar á að ítarleg lýsing 
á kaldræsingarlotunni sé tekin upp.

6)  Í lið 3.7.1 í III. viðauka við tilskipun 97/68/EB er sett 
fram prófunarlota fyrir mismunandi forskriftir fyrir 
búnað. Aðlaga þarf prófunarlotuna samkvæmt lið 3.7.1.1 
(forskrift A) til að skýra hvaða snúningshraða skuli nota í 
reikniaðferðinni fyrir gerðarviðurkenningu. Það er einnig 
nauðsynlegt að breyta tilvísuninni í uppfærða útgáfu 
alþjóðlega prófunarstaðalsins ISO 8178-4:2007.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2010/26/ESB

frá 31. mars 2010

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB um samræmingu laga 
aðildarríkjanna er varða aðgerðir gegn losun mengandi lofttegunda og agna frá brunahreyflum 

færanlegra véla sem ekki eru notaðar á vegum (*)
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7)  Í lið 4.5 í III. viðauka við tilskipun 97/68/EB er 
losunarprófunin tilgreind. Þessum lið þarf að breyta svo 
að kaldræsingarlotan sé tekin til greina.

8)  Í 3. viðbæti III. viðauka við tilskipun 97/68/EB eru settar 
fram viðmiðanir fyrir mat á gögnum og útreikning á losun 
lofttegunda og agna fyrir NRSC- og NRTC-prófanirnar 
sem settar eru fram í III. viðauka. Gerðarviðurkenning 
hreyfla í samræmi við III. áfanga B og IV. áfanga kallar á 
að reikniaðferðinni fyrir NRTC-prófunina sé breytt.

9)  Í XIII. viðauka við tilskipun 97/68/EB eru sett fram 
ákvæði um hreyfla sem settir eru á markað samkvæmt 
„sveigjanleikaáætlun“. Til að tryggja snurðulausa 
innleiðingu á III. áfanga B gæti þurft að auka notkun 
þessarar sveigjanleikaáætlunar. Þess vegna þarf aðlögun 
að tækniframförum, sem miðar að því að hægt verði 
að koma á markað hreyflum sem uppfylla kröfur III. 
áfanga B, að fylgja úrræði sem koma í veg fyrir að 
notkun sveigjanleikaáætlunarinnar sé hamlað með 
tilkynningarskyldu, sem er ekki lengur fallin til þess að 
koma slíkum hreyflum á markað. Ráðstafanirnar skulu 
miða að því að einfalda tilkynningarskylduna og kvöðina 
um skýrslugjöf og gera þær markvissari og betur sniðnar 
að nauðsyn þess að markaðseftirlitsyfirvöld bregðist 
við aukinni notkun sveigjanleikaáætlunar sem stafar af 
innleiðingu III. áfanga B.

10)  Þar sem kveðið er á um gerðarviðurkenningu hreyfla í III. 
áfanga B (flokki L) frá og með 1. janúar 2010 í tilskipun 
97/68/EB er nauðsynlegt að kveða á um möguleikann að 
veita gerðarviðurkenningu frá þeirri dagsetningu.

11)  Með skírskotun til réttarvissu skal þessi tilskipun því 
öðlast gildi sem fyrst.

12)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru 
í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 
1. mgr. 15. gr. tilskipunar 97/68/EB.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á tilskipun 97/68/EB

Tilskipun 97/68/EB er breytt sem hér segir:

1.  Eftirfarandi undirgrein bætist við 7. mgr. 9. gr. a:

 „Þrátt fyrir fyrstu undirgrein er undanþágutímabilið 
framlengt til 31. júlí 2013 fyrir flokka véla með handfang 
ofan á til nota í atvinnuskyni, limgerðisklippur sem haldið 
er á og hægt er að nota í fleiri en einni stöðu og keðjusagir 
fyrir trjásnyrtingu sem haldið er á með handfangi ofan á, 
sem eru með hreyfla í flokkum SH2 og SH3.“

2.  Ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við 
þessa tilskipun.

3.  Ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka 
við þessa tilskipun.

4.  Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka 
við þessa tilskipun.

5.  Ákvæðum V. viðauka er breytt í samræmi við IV. viðauka 
við þessa tilskipun.

6.  Ákvæðum XIII. viðauka er breytt í samræmi við V. viðauka 
við þessa tilskipun.

2. gr.

Umbreytingarákvæði

Frá og með deginum eftir birtingu þessarar tilskipunar í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins mega aðildarríki veita 
gerðarviðurkenningu fyrir hreyfla með rafeindastýringu sem 
uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í I., II., III., V., og 
XIII. viðauka við tilskipun 97/68/EB eins og henni er breytt 
með þessari tilskipun.

3. gr.

Lögleiðing

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari innan 
12 mánaða frá birtingu hennar. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 31. mars 2011.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
vísun til þessarar tilskipunar nema slík tilvísun fylgi þeim þegar 
þau eru 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.

Gildistaka

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

5. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 31. mars 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 Forseti.

 José Manuel BARROSO
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I. VIÐAUKI

Eftirfarandi 8. liður bætist við I. viðauka við tilskipun 97/68/EB:

„8.  GERÐARVIÐURKENNINGARKRÖFUR FYRIR III. ÁFANGA B OG IV. ÁFANGA

8.1.  Þessi liður gildir um gerðarviðurkenningu hreyfla með rafeindastýringu, sem nota rafeindastýringu til að 
stjórna bæði magni og tímastillingu eldsneytisinnsprautunar (hér á eftir nefnt „hreyfill“). Þessi liður gildir án 
tillits til þeirrar tækni sem notuð er í slíkum hreyflum til að þeir uppfylli viðmiðunarmörkin fyrir losun sem sett 
eru fram í liðum 4.1.2.5 og 4.1.2.6 í þessum viðauka.

8.2. Skilgreiningar

 Að því er þennan lið varðar er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

8.2.1.  „mengunarvarnaraðferðir“: samsetning mengunarvarnarkerfis með eina grunnmengunarvarnaraðferð og eins 
hóps aukamengunarvarnaraðferða, sem felldar eru í heildarhönnun hreyfils eða færanlegs vélbúnaðar til nota 
utan vega sem hreyfill er settur í.

8.2.2.  „virkt efni“: sjálfbrotnandi eða óendurnýtanlegur miðill sem er nauðsynlegur og er notaður svo að 
eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur starfi á skilvirkan hátt.

8.3. Almennar kröfur

8.3.1. Kröfur varðandi grunnmengunarvarnaraðferðir

8.3.1.1.  Grunnmengunarvarnaraðferðin, sem er virkjuð á öllu hraða- og snúningsvægisvinnusviði hreyfilsins, skal 
hönnuð þannig að hreyfillinn geti uppfyllt ákvæði þessarar tilskipunar.

8.3.1.2.  Allar grunnmengunarvarnaraðferðir sem geta gert greinarmun á notkun hreyfils við staðlaða 
gerðarviðurkenningarprófun og önnur notkunarskilyrði, og í framhaldi af því dregið úr mengunarvörnum þegar 
notkun er ekki við aðstæður sem gert er ráð fyrir í gerðarviðurkenningaraðferðinni, eru bannaðar.

8.3.2. Kröfur varðandi aukamengunarvarnaraðferðir

8.3.2.1.  Nota má aukamengunarvarnaraðferð í hreyfli eða færanlegum vélbúnaði til nota utan vega að því tilskildu að 
aukamengunarvarnaraðferðin, þegar hún er virkjuð, breyti grunnmengunarvarnaraðferðinni til að bregðast við 
tilteknum umhverfis- og/eða notkunarskilyrðum, en dragi ekki varanlega úr virkni mengunarvarnarkerfisins:

a)  ef aukamengunarvarnaraðferðin er virkjuð við gerðarviðurkenningarprófun gilda liðir 8.3.2.2 og 8.3.2.3 
ekki,

b)  ef aukamengunarvarnaraðferðin er ekki virkjuð við gerðarviðurkenningarprófun skal sýna fram á að 
aukamengunarvarnaraðferðin sé aðeins virk svo lengi sem nauðsynlegt er, í þeim tilgangi sem auðkenndur 
er í lið 8.3.2.3.

8.3.2.2.  Öll eftirfarandi viðmiðunarskilyrði eiga við þennan lið:

a)  hæð sem ekki er meiri en 1000 metrar (eða jafngildur loftþrýstingur sem er 90 kPa),

b)  umhverfishiti á bilinu 275 K til 303 K (2 °C til 30 °C),

c)  hitastig kælivökva hreyfils yfir 343 K (70 °C).

 Ef aukamengunarvarnaraðferðin er virkjuð þegar hreyfillinn starfar innan þeirra viðmiðunarskilyrða sem sett 
eru fram í a-, b- og c-lið skal það aðeins gert í sérstökum undantekningartilvikum.

8.3.2.3.  Einkum má virkja aukamengunarvarnaraðferð í eftirfarandi tilgangi:

a)  vegna merkja sem stafa frá ökutækinu, til að verja hreyfilinn (þ.m.t. til varnar loftmeðhöndlunarbúnaði) og/
eða færanlega vélbúnaðinn til nota utan vega, sem hreyfillinn er settur í, gegn skemmdum,

b)  vegna notkunaröryggis og -áætlana,

c)  til að koma í veg fyrir umframlosun við kaldræsingu, upphitun eða stöðvun,
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d)  ef hún er notuð til að slaka á eftirliti með einu mengandi efni við tiltekin umhverfis- eða notkunarskilyrði 
til þess að halda öllum öðrum mengandi efnum innan viðeigandi losunarmarka fyrir viðkomandi hreyfil. 
Markmiðið er að bæta upp náttúruleg fyrirbæri á þann hátt að viðunandi eftirlit sé með öllum efnisþáttum 
losunar.

8.3.2.4.  Þegar gerðarviðurkenningarprófun á sér stað skal framleiðandinn sýna tækniþjónustunni fram á að notkun 
aukamengunarvarnaraðferða uppfylli ákvæði liðar 8.3.2. Skal það gert með mati á skjölunum sem um getur í 
lið 8.3.3.

8.3.2.5.  Öll notkun aukamengunarvarnaraðferða sem uppfylla ekki ákvæði liðar 8.3.2 er bönnuð.

8.3.3. Kröfur um upplýsingar

8.3.3.1.  Framleiðandinn skal láta upplýsingamöppu fylgja með umsókninni um gerðarviðurkenningu þegar umsóknin 
er lögð fram hjá tækniþjónustunni, sem veitir aðgang að öllum smíðaeiningum og mengunarvarnaraðferðum 
og þeim aðferðum sem aukamengunarvarnaraðferðin notar til að stjórna frálagsbreytum, með beinum eða 
óbeinum hætti. Upplýsingamappan skal lögð fram í tveimur hlutum:

a)  Upplýsingamappa sem fylgir með í viðauka við gerðarviðurkenningarumsóknina skal innihalda 
heildaryfirlit yfir mengunarvarnaraðferðina. Veita skal sönnun þess að öll frálagsgildi, sem leyfð eru við 
samsetningu allra gilda frá einstökum ílagseiningum sem eru innan marka, séu auðkennd. Þessi sönnun 
skal fylgja upplýsingamöppu eins og um getur í II. viðauka,

b)  Viðbótarefni, sem kynnt er fyrir tækniþjónustunni en sem fylgir ekki með gerðarviðurkenningarumsókninni, 
skal innihalda alla þá mæliþætti sem aukamengunarvarnaraðferðin hefur áhrif á og jaðarskilyrðin sem 
aðferðin er notuð við, einkum:

i.  lýsingu á stýringaraðferðum, tímastillingaraðferðum og skiptipunktum við allan hugsanlegan 
vinnumáta að því er varðar eldsneyti og önnur nauðsynleg kerfi sem fela í sér skilvirkar mengunarvarnir 
(t.d. útblásturshringrás eða skömmtun virks efnis),

ii.  rökstuðningi fyrir notkun aukamengunarvarnaraðferðar sem beitt er á hreyfilinn ásamt efni og 
prófunargögnum sem sýna áhrifin á losun með útblæstri. Þessi rökstuðningur getur byggst á 
prófunargögnum, áreiðanlegri verkfræðilegri greiningu eða samsetningu beggja,

iii.  ítarlegri lýsingu á algrímum eða skynjurum (þar sem við á) sem notaðir eru til að finna, kanna og 
greina ranga notkun NOx-stjórnbúnaðar,

iv.  vikmörkum sem notuð eru til að uppfylla kröfurnar í lið 8.4.7.2, án tillits til þeirra aðferða sem beitt er.

8.3.3.2.  Fara skal með viðbótarefnið, sem vísað er til í b-lið liðar 8.3.3.1, sem algert trúnaðarmál. Þetta efni skal gert 
aðgengilegt gerðarviðurkenningaryfirvaldi sé þess óskað. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal fara með þessar 
upplýsingar sem trúnaðarmál.

8.4. Kröfur um að tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana

8.4.1.  Framleiðandi skal veita upplýsingar sem lýsa nákvæmlega starfrænum rekstrareiginleikum NOx-varnar-
ráðstafana og nota til þess skjölin sem sett eru fram í 2. lið 1. viðbætis við II. viðauka og í 2. lið 3. viðbætis við 
II. viðauka.

8.4.2.  Ef mengunarvarnarkerfið þarf að nota virkt efni skal framleiðandinn tilgreina eiginleika virka efnisins, þ.m.t. 
tegund virka efnisins, upplýsingar um styrk þegar virka efnið er uppleyst, notkunarhitastigsskilyrði og tilvísanir 
í alþjóðlega staðla fyrir samsetningu og gæði, í lið 2.2.1.13 í 1. viðbæti og lið 2.2.1.13 í 3. viðbæti við II. 
viðauka.

8.4.3.  Mengunarvarnaraðferð hreyfilsins skal vera virk við allar umhverfisaðstæður sem ríkja reglulega á yfirráðasvæði 
Bandalagsins, einkum við lágan umhverfishita.

8.4.4.  Framleiðandi skal sýna fram á að losun ammoníaks, þegar virkt efni er notað, fari við gerðarviðurkenningu ekki 
yfir meðalgildið 25 milljónarhluta í viðeigandi prófunarlotum vegna losunar.

8.4.5.  Ef aðskildir geymar fyrir virkt efni eru settir í eða tengdir við færanlegan vélbúnað til nota utan vega skal vera 
hægt að taka sýni af virka efninu sem er í geyminum. Auðvelt skal vera að komast að sýnatökustaðnum án þess 
að nota þurfi sérhæfð verkfæri eða tæki.
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8.4.6. Kröfur varðandi notkun og viðhald

8.4.6.1.  Gerðarviðurkenningin skal vera háð skilyrðum í samræmi við 3. mgr. 4. gr. um að hver notandi færanlegs 
vélbúnaðar til nota utan vega fái skriflegar leiðbeiningar sem fela í sér eftirfarandi:

a)  ítarleg varnaðarorð sem útskýra hugsanlegar bilanir af völdum rangrar beitingar, notkunar eða viðhalds á 
ísettum hreyfli, ásamt viðeigandi ráðstöfunum til lagfæringar,

b)  ítarleg varnaðarorð um ranga notkun hreyfilsins sem gæti valdið því að hreyfillinn bilar, ásamt viðeigandi 
ráðstöfunum til lagfæringar,

c)  upplýsingar um rétta notkun virks efnis ásamt leiðbeiningum um áfyllingu virka efnisins á milli venjulegra 
viðhaldstímabila,

d)  skýra viðvörun þess efnis að gerðarviðurkenningarvottorðið, sem gefið er út fyrir viðkomandi gerð hreyfils, 
sé aðeins gilt þegar öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

i.  beiting, notkun og viðhald hreyfilsins er í samræmi við veittar leiðbeiningar,

ii.  gripið hefur verið til skjótra aðgerða til að leiðrétta ranga beitingu, notkun eða viðhald í samræmi við 
ráðstafanir til lagfæringar sem um getur í a- og b-lið,

iii.  ekki hefur verið um vísvitandi misnotkun að ræða, einkum ef útblásturshringrás eða skömmtunarkerfi 
fyrir virka efnið hafa verið gerð óvirk eða ekki verið haldið við.

 Leiðbeiningarnar skulu ritaðar á skýru máli sem leikmenn geta skilið og á sama tungumáli og er notað í 
notendahandbókinni með færanlega vélbúnaðinum til nota utan vega.

8.4.7. Eftirlit með virku efni (eftir atvikum)

8.4.7.1.  Gerðarviðurkenningin skal vera háð skilyrðum í samræmi við ákvæði 3. liðar 4. gr. um vísa eða önnur viðeigandi 
úrræði, í samræmi við tilhögun færanlega vélbúnaðarins til nota utan vega, sem upplýsa notandann um:

a)  magn virka efnisins sem eftir er í geyminum fyrir virka efnið og með sérstakri viðbótarábendingu þegar 
virka efnið sem eftir er, er orðið minna en 10% af rúmtaki geymisins,

b)  þegar geymirinn fyrir virka efnið tæmist eða er við að tæmast,

c)  þegar virka efnið í geymslutankinum er ekki í samræmi við eiginleikana sem tilgreindir eru og skráðir í lið 
2.2.1.13 í 1. viðbæti og lið 2.2.1.13 í 3. viðbæti við II. viðauka samkvæmt uppsettum mælibúnaði,

d)  þegar skömmtun virka efnisins er rofin, í þeim tilvikum þegar það er ekki af völdum rafstýrieiningar 
hreyfilsins eða viðbragð skömmtunarstýringarinnar við notkunarskilyrðum hreyfilsins þar sem ekki er þörf 
á skömmtun, að því tilskildu að gerðarviðurkenningaryfirvaldinu sé greint frá þessum notkunarskilyrðum.

8.4.7.2.  Framleiðandi getur valið að uppfylla kröfurnar um að virka efnið sé í samræmi við tilgreinda eiginleika og 
vikmörk tengdrar NOx-losunar með einu af eftirfarandi:

a)  með beinum hætti, t.d. með notkun skynjara fyrir gæði virka efnisins,

b)  með óbeinum hætti, t.d. með notkun NOx-skynjara í útblástursröri til að meta virkni virka efnisins,

c)  með öðrum hætti að því tilskildu að virknin sé a.m.k. jafn mikil og fæst með a- eða b-lið og að aðalkröfur 
þessa liðar séu uppfylltar.“

____________
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II. VIÐAUKI

Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 97/68/EB er breytt sem hér segir:

1.  Í stað liðar 2 í 1. viðbæti komi eftirfarandi:

„2.  RÁÐSTAFANIR TIL MENGUNARVARNA

2.1.  Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (*)  ........................................................................

2.2.  Aukamengunarvarnarbúnaður (ef einhver og sem fellur ekki undir aðra liði)

2.2.1.  Hvarfakútur: já/nei (*)

2.2.1.1.  Tegund(-ir):  .............................................................................................................................................

2.2.1.2.  Gerð(-ir):  .................................................................................................................................................

2.2.1.3.  Fjöldi hvarfakúta og eininga  ...................................................................................................................

2.2.1.4.  Stærð og rúmtak hvarfakúts eða -kúta:  ...................................................................................................

2.2.1.5.  Gerð hvörfunar:  ......................................................................................................................................

2.2.1.6.  Heildarmagn góðmálma:  ........................................................................................................................

2.2.1.7.  Hlutfallslegur styrkur: .............................................................................................................................

2.2.1.8.  Undirstöðuefni (bygging og efni):  ..........................................................................................................

2.2.1.9.  Þéttleiki hólfa: .........................................................................................................................................

2.2.1.10.  Gerð húss utan um hvarfakút/-kúta:  .......................................................................................................

2.2.1.11.  Staðsetning hvarfakúts/-kúta (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli):  .......................

2.2.1.12.  Eðlilegt bil ganghita (K):  ........................................................................................................................

2.2.1.13.  Virkt efni, sem er sjálfbrjótandi (ef við á):  .............................................................................................

2.2.1.13.1.  Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar:  .........................................................

2.2.1.13.2.  Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis:  ...............................................................................................

2.2.1.13.3.  Alþjóðlegur staðall (ef við á):  .................................................................................................................

2.2.1.14.  NOx-skynjari: já/nei (*)

2.2.2.  Súrefnisskynjari: já/nei (*)

2.2.2.1.  Tegund(-ir):  .............................................................................................................................................

2.2.2.2.  Gerð:  .......................................................................................................................................................

2.2.2.3.  Staðsetning:  ............................................................................................................................................

2.2.3.  Loftinndæling: já/nei (*)

2.2.3.1.  Gerð (streymandi loft, loftdæla o.s.frv.):  ................................................................................................

2.2.4.  Útblásturshringrás (EGR): já/nei (*)

2.2.4.1.  Eiginleikar (kæld/án kælingar, háþrýst/lágþrýst, o.s.frv.):  .....................................................................

2.2.5.  Agnasía: já/nei (*)

2.2.5.1.  Stærð og rúmtak agnasíunnar:  ................................................................................................................

2.2.5.2.  Gerð og hönnun agnasíunnar:  .................................................................................................................

2.2.5.3.  Staðsetning (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli):  ..................................................

2.2.5.4.  Aðferð eða kerfi við endurnýjun, lýsing og/eða teikning:  ......................................................................

2.2.5.5.  Eðlilegt bil ganghita (K) og þrýstings (kPa): ..........................................................................................

2.2.6.  Önnur kerfi: já/nei (*)

2.2.6.1.  Lýsing og vinnsluháttur:  .........................................................................................................................

___________
(*) Strikið út það sem á ekki við.“
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2.  Í stað 2. liðar í 3. viðbæti komi eftirfarandi:

„2.  RÁÐSTAFANIR TIL MENGUNARVARNA

2.1.  Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (*)  ........................................................................

2.2.  Aukamengunarvarnarbúnaður (ef einhver og sem fellur ekki undir aðra liði)

2.2.1.  Hvarfakútur: já/nei (*)

2.2.1.1.  Tegund(-ir):  .............................................................................................................................................

2.2.1.2.  Gerð(-ir):  .................................................................................................................................................

2.2.1.3.  Fjöldi hvarfakúta og eininga  ...................................................................................................................

2.2.1.4.  Stærð og rúmtak hvarfakúts eða -kúta:  ...................................................................................................

2.2.1.5.  Gerð hvörfunar:  ......................................................................................................................................

2.2.1.6.  Heildarmagn góðmálma:  ........................................................................................................................

2.2.1.7.  Hlutfallslegur styrkur: .............................................................................................................................

2.2.1.8.  Undirstöðuefni (bygging og efni):  ..........................................................................................................

2.2.1.9.  Þéttleiki hólfa: .........................................................................................................................................

2.2.1.10.  Gerð húss utan um hvarfakút/-kúta:  .......................................................................................................

2.2.1.11.  Staðsetning hvarfakúts/-kúta (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli):  .......................

2.2.1.12.  Eðlilegt bil ganghita (K)  .........................................................................................................................

2.2.1.13.  Virkt efni, sem er sjálfbrjótandi (ef við á):  .............................................................................................

2.2.1.13.1.  Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar:  .........................................................

2.2.1.13.2.  Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis:  ...............................................................................................

2.2.1.13.3.  Alþjóðlegur staðall (ef við á):  .................................................................................................................

2.2.1.14.  NOx-skynjari: já/nei (*)

2.2.2.  Súrefnisskynjari: já/nei (*)

2.2.2.1.  Tegund(-ir):  .............................................................................................................................................

2.2.2.2.  Gerð:  .......................................................................................................................................................

2.2.2.3.  Staðsetning:  ............................................................................................................................................

2.2.3.  Loftinndæling: já/nei (*)

2.2.3.1.  Gerð (streymandi loft, loftdæla o.s.frv.):  ................................................................................................

2.2.4.  Útblásturshringrás (EGR): já/nei (*)

2.2.4.1.  Eiginleikar (kæld/án kælingar, háþrýst/lágþrýst, o.s.frv.):  .....................................................................

2.2.5.  Agnasía: já/nei (*)

2.2.5.1.  Stærð og rúmtak agnasíunnar:  ................................................................................................................

2.2.5.2.  Gerð og hönnun agnasíunnar:  .................................................................................................................

2.2.5.3.  Staðsetning (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli):  ..................................................

2.2.5.4.  Aðferð eða kerfi við endurnýjun, lýsing og/eða teikning:  ......................................................................

2.2.5.5.  Eðlilegt bil ganghita (K) og þrýstings (kPa): ..........................................................................................

2.2.6.  Önnur kerfi: já/nei (*)

2.2.6.1.  Lýsing og vinnsluháttur:  .........................................................................................................................

____________
(*) Strikið út það sem á ekki við.“
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III. VIÐAUKI

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 97/68/EB er breytt sem hér segir:

1.  Í stað liðar 1.1 komi eftirfarandi:

„1.1.  Í þessum viðauka er lýsing á aðferðinni við að ákvarða losun mengandi lofttegunda og efnisagna frá 
hreyflinum sem á að prófa.

 Nota skal eftirfarandi prófunarlotur:

— stöðuga prófunarlotu utan vega (NRSC) sem á við þá forskrift fyrir búnað sem skal nota við mælingu á 
losun á kolsýringi, vetniskolefnum, köfnunarefnisoxíðum og efnisögnum fyrir I., II., III. áfanga A, III. 
áfanga B og IV. áfanga að því er varðar hreyfla sem lýst er í i. og ii. tölulið 1. liðar A í I. viðauka og

— svipula prófunarlotu utan vega (NRTC) sem skal nota við mælingu á losun á kolsýringi, vetniskolefnum, 
köfnunarefnisoxíðum og efnisögnum fyrir III. áfanga B og IV. áfanga að því er varðar hreyfla sem lýst er 
í i. tölulið 1. liðar A í I. viðauka,

— fyrir hreyfla sem eru ætlaðir til nota í skipum á skipgengum vatnaleiðum skal nota ISO-prófunaraðferðina, 
sem mælt er fyrir um í ISO 8178:-4:2002 og í MARPOL-samningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
frá  ´73/´78, VI. viðauka (NOx-kóðinn),

— fyrir hreyfla sem nota á til að knýja sporreiðar skal nota stöðuga lotu utan vega (NRSC) til að mæla 
mengandi lofttegundir og efnisagnir í III. áfanga A og í III. áfanga B,

— fyrir hreyfla sem nota á til að knýja eimreiðar skal nota stöðuga lotu utan vega (NRSC) til að mæla 
mengandi lofttegundir og efnisagnir í III. áfanga A og í III. áfanga B.

______________
(1) IMO: Alþjóðasiglingamálastofnunin.
(2) MARPOL: alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum.“

2.  Í stað liðar 1.3.2 komi eftirfarandi:

„1.3.2. NRTC prófun

Tilskilin, svipul prófunarlota er keyrð tvisvar, en hún byggist í flestum atriðum að verulegu leyti á 
vinnsluskilyrðum dísilhreyfla í vélum sem nota á utan vega:

— í fyrsta sinn (kaldræsing) eftir að hreyfillinn hefur náð stofuhita og hitastig kælivökvans og 
smurolíunnar, eftirmeðferðarkerfa og alls aukastjórnbúnaðar hreyfilsins hefur stöðgast milli 20 og 
30 °C,

— í annað sinn (heitræsing) eftir tuttugu mínútna hitauppsöfnun, sem hefst þegar í stað að lokinni 
kaldræsingarlotunni.

Meðan á þessari prófunarröð stendur skal rannsaka framangreind mengunarefni. Prófunarröðin saman-
stendur af kaldræsingarlotu sem fylgt er eftir með eðlilegri eða þvingaðri kælingu, hitauppsöfnun og 
heitræsingarlotu og verður niðurstaðan útreikningur á samsettu magni losunar. Að fengnum afturverkunar-
gildum fyrir snúningsvægi og -hraða, sem aflmælir hreyfilsins skráir, skal nota þau til að tegra (heilda) aflið 
með tilliti til tímans sem lotan tekur og fá þannig fram þá vinnu sem hreyfillinn afkastar meðan á lotunni 
stendur. Ákvarða skal styrk loftkenndu efnisþáttanna í allri lotunni, annað hvort í óþynnta útblástursloftinu 
með því að tegra merki greiningartækisins, í samræmi við 3. viðbæti við þennan viðauka, eða í þynntu 
útblásturslofti heildarstreymisþynningarkerfis sýnatöku úr föstu rúmmáli (gassýnissafnara (CVS)), annað 
hvort með tegrun eða með því að taka sýni í sýnatökusekk, í samræmi við 3. viðbæti við þennan viðauka. 
Að því er varðar efnisagnir, skal safna hlutfallslegu sýni úr þynntu útblásturslofti á sérstaka síu annað 
hvort með hlutastreymisþynningu eða heildarstreymisþynningu. Ákvarða skal streymi þynnts eða óþynnts 
útblásturslofts í lotunni, eftir því hvaða aðferð er viðhöfð, svo að unnt sé að reikna út massa losaðra 
mengunarefna. Massi hvers mengunarefnis, sem losaður er á kílóvattstund, mældur í grömmum, skal 
ákvarðaður út frá venslum massalosunargilda og vinnu hreyfilsins.
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Losun (g/kWh) skal mæld bæði meðan á kaldræsingar- og heitræsingarlotu stendur. Finna skal samsett, 
vegin losunargildi með því að gefa niðurstöðunum úr kaldræsingu 10% vægi en niðurstöðunum úr 
heitræsingu 90% vægi. Vegnar, samsettar niðurstöður skulu uppfylla mörkin.“

3.  Í stað liðar 3.7.1 komi eftirfarandi:

„3.7.1.  Forskrift fyrir búnað skv. 1. lið A í I. viðauka:

3.7.1.1. Forskr i f t  A

 Fyrir hreyfla sem falla undir i. og iv. lið 1. liðar A í I. viðauka skal fylgja eftirfarandi áttþættri lotu (1) við 
notkun aflmælis á prófunarhreyfilinn:

Prófunar-
þáttur nr.

Snúningshraði
(sn./mín.)

Álag
(%) Vogtala

1 Nafnhraði eða viðmiðunarsnúningshraði (*) 100 0,15

2 Nafnhraði eða viðmiðunarsnúningshraði (*) 75 0,15

3 Nafnhraði eða viðmiðunarsnúningshraði (*) 50 0,15

4 Nafnhraði eða viðmiðunarsnúningshraði (*) 10 0,10

5 Millihraði 100 0,10

6 Millihraði 75 0,10

7 Millihraði 50 0,10

8 Lausagangur — 0,15

(*) Viðmiðunarsnúningshraði er skilgreindur í lið 4.3.1 í III. viðauka.

3.7.1.2. Forskr i f t  B

 Fyrir hreyfla sem falla undir ii. lið 1. liðar A í I. viðauka skal fylgja eftirfarandi fimmþættri lotu (2) við 
notkun aflmælis á prófunarhreyfilinn:

Prófunar-
þáttur nr.

Snúningshraði
(sn./mín.)

Álag
(%) Vogtala

1 Nafnhraði 100 0,05

2 Nafnhraði 75 0,25

3 Nafnhraði 50 0,30

4 Nafnhraði 25 0,30

5 Nafnhraði 10 0,10

 Álagstölurnar eru hundraðshluti snúningsvægis sem samsvarar aðalafli sem skilgreint er sem hámarksafl 
sem er fyrir hendi í breytilegri aflröð, sem getur gengið í ótakmarkaðan fjölda klukkustunda á ári, á 
milli yfirlýstra viðhaldstímabila og við yfirlýst umhverfisskilyrði, þar sem viðhaldið fer fram eins og 
framleiðandinn mælir fyrir um.

3.7.1.3. Forskr i f t  C

 Fyrir knúningsvélar (3), sem eru ætlaðar til nota í skipum á skipgengum vatnaleiðum, skal nota ISO-
prófunaraðferðina, sem mælt er fyrir um í ISO-staðli 8178-4:2002 og í MARPOL-samningi Alþjóðasiglin
gamálastofnunarinnar frá  ´73/´78, VI. viðauka (NOx-kóðinn).

(1) Nákvæmlega eins og lotu C1 er lýst í lið 8.3.1.1. í ISO-staðli 8178-4:2007 (leiðrétt útgáfa 2008-07-01).
(2) Nákvæmlega eins og lotu D2 er lýst í lið 8.4.1. í ISO-staðli 8178-4: 2002(E).
(3) Jafnhraða-aukahreyflar skulu vottaðir skv. ISO D2 vinnslulotunni þ.e.a.s. fimmþættri lotu við stöðugar aðstæður, sem tilgreind er 

í lið 3.7.1.2. en aukahreyflar, sem ganga á breytilegum hraða, skulu vottaðir skv. ISO C1 vinnslulotunni þ.e.a.s. áttþættri lotu við 
stöðugar aðstæður, sem tilgreind er í lið 3.7.1.1.
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 Knúningsvélar, með föstum skurði, skulu prófaðar með aflmæli, með stöðugu, fjórþættu lotunni (4) sem var 
þróuð til þess að sýna vinnslu dísilhreyfla sem eru á markaðnum og notaðir um borð í skipum.

Prófunar-
þáttur nr.

Snúningshraði
(sn./mín.)

Álag
(%) Vogtala

1 100% (Nafnhraði) 100 0,20

2 91% 75 0,50

3 80% 50 0,15

4 63% 25 0,15

 Knúningsvélar, sem ganga á föstum hraða og eru með breytilegan skurð eða raftengdar skrúfur, í skipum 
sem sigla á skipgengum vatnaleiðum, skulu prófaðar með aflmæli með því að beita fjórþættri lotu við 
stöðugar aðstæður (5) þar sem álag og vogtölur eru eins og í lotunni hér næst á undan en hreyfillinn látinn 
ganga á nafnhraða í hverjum prófunarþætti:

Prófunar-
þáttur nr.

Snúningshraði
(sn./mín.)

Álag
(%) Vogtala

1 Nafnhraði 100 0,20

2 Nafnhraði 75 0,50

3 Nafnhraði 50 0,15

4 Nafnhraði 25 0,15

3.7.1.4. Forskr i f t  D

 Fyrir hreyfla sem falla undir v. lið 1. liðar A í I. viðauka skal fylgja eftirfarandi þríþættri lotu (6) við notkun 
aflmælis á prófunarhreyfilinn:

Prófunar-
þáttur nr.

Snúningshraði
(sn./mín.)

Álag
(%)

Vogtala

1 Nafnhraði 100 0,25

2 Millihraði 50 0,15

3 Lausagangur — 0,60“

(4) Nákvæmlega eins og lotu E3 er lýst í liðum 8.5.1, 8.5.2. og 8.5.3 í ISO-staðli 8178-4:2002(E). Þættirnir fjórir eru á meðaltals-
skrúfuferli sem byggist á mælingum við raunverulegar notkunaraðstæður.

(5) Nákvæmlega eins og lotu E2 er lýst í liðum 8.5.1, 8.5.2. og 8.5.3 í ISO-staðli 8178-4:2002(E).
(6) Nákvæmlega eins og lota F í ISO-staðli 8178-4:2002(E).
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4.  Í stað liðar 4.3.1 komi eftirfarandi:

„4.3.1. Viðmiðunarsnúningshraði

 Viðmiðunarsnúningshraðinn (nref) svarar til staðlaða hraðagildisins 100% í aflmælistöflunni í 4. viðbæti 
III. viðauka. Raunveruleg lota hreyfilsins, sem fæst með afstöðlun yfir í viðmiðunarsnúningshraða, er að 
verulegu leyti háð því að viðeigandi viðmiðunarsnúningshraði sé valinn. Viðmiðunarsnúningshraða skal 
reikna út með eftirfarandi formúlu:

nref = lítill hraði + 0,95 x (mikill hraði – lítill hraði)

 (mikill hraði er mesti snúningshraði þegar afköstin eru 70% af nafnafli en lítill hraði er minnsti snúningshraði 
þegar afköstin eru 50% af nafnafli).

 Ef mældur viðmiðunarsnúningshraði er innan við ±3% frá viðmiðunarsnúningshraðanum sem 
framleiðandinn tilgreinir má nota tilgreinda viðmiðunarsnúningshraðann við losunarprófunina. Ef farið er 
yfir vikmörkin skal nota mælda viðmiðunarsnúningshraðann við losunarprófunina (1).

____________
(1) Þetta er í samræmi við ISO-staðalinn 8178-11:2006.“

5.  Í stað liðar 4.5 komi eftirfarandi:

„4.5. Losunarprófun

 Eftirfarandi flæðirit sýnir prófunarröðina:

Undirbúningur hreyfils, mælingar fyrir prófun

↓

Svipul lota utan vega (NRTC)

↓

Framköllun kenniferils hreyfils (ferils 
hámarkssnúningsvægis)

Framköllun viðmiðunarprófunarlotu

↓

Keyra eina æfingalotu eða fleiri eftir þörfum til að athuga 
hreyfilinn/prófunarklefann/útblásturskerfin 

↓

Eðlileg eða þvinguð kæling

↓

Öll kerfi gerð tilbúin fyrir sýnatöku (þ.m.t. kvörðun 
greiningartækis) og gagnasöfnun

↓

Útblásturslosunarfasi kaldræsingarlotu

↓

hitauppsöfnun

↓

Útblásturslosunarfasi heitræsingarlotu

 Framkvæma má eina æfingalotu eða fleiri eftir þörfum, til að athuga hreyfilinn, prófunarklefann og 
útblásturskerfin, fyrir mælingarlotuna.
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4.5.1. Undirbúningur sýnatökusía

 Að minnsta kosti einni klukkustund fyrir prófun er hverri síu komið fyrir á ræktunarskál, sem er varin gegn 
mengun af völdum ryks og hefur greið loftskipti, og henni komið fyrir í vigtunarrými til að ná stöðugleika. 
Að stöðgunartímabilinu loknu er hver sía vigtuð og þyngdin skráð. Þá er sían geymd í lokaðri ræktunarskál 
eða í síuhaldara uns hennar er þörf við prófun. Nota skal síuna innan átta stunda frá því er hún er tekin úr 
vigtunarrýminu. Taran (þyngd umbúða) skal skráð.

4.5.2. Uppsetning mælibúnaðar

 Mælitæki eru sett upp og sýnatökunemar staðsettir eins og krafist er. Útblástursrörið skal vera tengt við 
þynningarkerfið fyrir heildarstreymi, sé það notað.

4.5.3. Gangsetning þynningarkerfis

 Ræsa skal þynningarkerfið. Stilla skal heildarstreymi þynnts útblásturslofts heildarstreymisþynningarkerfis 
eða streymi þynnts útblásturslofts gegnum hlutastreymisþynningarkerfi þannig að engin vatnsþétting sé í 
kerfinu og að yfirborðshitastig síunnar sé á bilinu 315 K (42 °C) til 325 K (52 °C).

4.5.4. Gangsetning sýnatökukerfis fyrir agnir

 Sýnatökukerfið fyrir agnir skal sett í gang og hjástreymi vera í gangi. Hægt er að ákvarða bakgrunnsgildi 
agna í þynningarloftinu með því að taka sýni af þynningarloftinu áður en útblásturloftið fer inn í 
þynningarrörið. Æskilegt er talið að bakgrunnsagnasýninu sé safnað meðan á svipulli lotu stendur, ef annað 
sýnatökukerfi fyrir agnir er tiltækt. Annars má nota það sýnatökukerfi fyrir agnir sem er notað til að safna 
efnisögnum í svipulli prófunarlotu. Ef síað þynningarloft er notað er hægt að gera eina mælingu fyrir eða 
eftir prófun. Ef þynningarloftið er ekki síað skal framkvæma mælingu fyrir upphaf lotunnar og eftir lok 
hennar og reikna meðalgildi.

4.5.5. Athugun greiningartækjanna

 Greiningartæki fyrir losun skulu stillt á núll og kvörðuð. Ef sýnatökusekkir eru notaðir skal tæma þá.

4.5.6. Kröfur varðandi kælingu

 Beita má eðlilegri eða þvingaðri kælingu. Að því er varðar þvingaða kælingu skal beita traustu verkfræðilegu 
áliti við uppsetningu kerfis sem leiðir kæliloft um hreyfilinn, leiðir kalda olíu í gegnum smurkerfi hreyfilsins, 
losar varma úr kælivökvanum með kælikerfi hreyfilsins og losar varma úr eftirmeðferðarkerfi útblásturs. 
Ef um er að ræða þvingaða kælingu við eftirmeðferð skal ekki beita kælilofti fyrr en eftirmeðferðarkerfið 
hefur kólnað niður fyrir virkjunarhitastig hvörfunar. Ekki er heimilt að nota kæliaðferð sem hefur í för með 
sér ódæmigerða losun.

 Útblástursprófun kaldræsingarlotunnar skal hefjast eftir kælingu, en þó fyrst þegar hitastig vélarolíu, 
kælivökva og eftirmeðferðarbúnaðar er orðið stöðugt á bilinu 20 °C til 30 °C í að lágmarki 15 mínútur.

4.5.7. Lotan keyrð

4.5.7.1. Kaldræs ingar lo ta

 Prófunarröðin skal hefjast á kaldræsingarlotu við lok kælingar, þegar allar kröfurnar sem tilgreindar eru í 
lið 4.5.6 hafa verið uppfylltar.

 Hreyfillinn skal ræstur á þann hátt sem framleiðandinn mælir með í notendahandbókinni, annað hvort með 
raðsmíðuðum ræsi eða með aflmælinum.

 Um leið og það er staðfest að hreyfilinn hefur verið ræstur skal ræsa tímamæli fyrir lausagang. Hreyflinum 
er leyft að ganga í lausagangi án álags í 23 ± 1 sek. Hefja skal svipula prófunarlotu hreyfilsins þannig að 
fyrsta skráning lotunnar sem er ekki í lausagangi verði við 23 ± 1 sek. Tíminn í lausagangi er talinn með í 
þessum 23 ± 1 sek.

 Prófunin skal fara fram í samræmi við viðmiðunarlotuna í 4. viðbæti, III. viðauka. Skipunarstillipunktar 
fyrir snúningshraða og snúningsvægi skulu gefnir út með 5 Hz tíðni eða meiri (mælt er með 10 Hz). 
Reikna skal stillipunktana með línulegum innreikningi milli 1 Hz stillipunkta viðmiðunarlotunnar. 
Afturverkunarmerki um snúningshraða og snúningsvægi skulu skráð minnst einu sinni á sekúndu meðan á 
prófunarlotunni stendur og þau má sía með rafrænum hætti.
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4.5.7.2. Svörun  gre in ingar tækja

 Þegar hreyfillinn er ræstur skal ræsa mælibúnaðinn og samtímis því skal:

— hefja söfnun eða greiningu á þynningarlofti ef notað er heildarstreymisþynningarkerfi,

— hefja söfnun eða greiningu á óþynntu eða þynntu útblásturslofti, eftir því hvaða aðferð er viðhöfð,

— hefja mælingu á magni þynnts útblásturslofts og tilskildar mælingar á hitastigi og þrýstingi,

— hefja skráningu á massastreymi útblásturslofts, ef greiningu á óþynntu útblásturslofti er beitt,

— hefja skráningu afturverkunargagna frá aflmælinum sem varða snúningshraða og snúningsvægi.

 Ef mælingu á óþynntu útblásturslofti er beitt skal stöðugt mæla styrk útblásturs (HC, CO og NOx) og 
massastreymi útblásturslofts og vista gögnin með a.m.k. 2 Hz tíðni í tölvukerfi. Öll önnur gögn má skrá 
með sýnatökutíðni sem nemur minnst 1 Hz. Ef notuð eru hliðræn greiningartæki skal svörunin skráð og 
beita má kvörðunargögnunum hvort heldur sem er beinlínutengt eða ekki, meðan gögn eru metin.

 Ef notað er þynningarkerfi fyrir heildarstreymi skal stöðugt mæla magn HC og NOx í þynningarrörinu 
með tíðni sem er a.m.k. 2 Hz. Ákvarða skal meðalstyrkinn með því að tegra merki greiningartækisins í 
prófunarlotunni. Svörunartími kerfisins skal ekki vera lengri en 20 s og samhæfður sveiflum í streymi lofts 
um gassýnissafnara (CVS) og hliðrunum í sýnatökutíma á prófunarlotu, ef nauðsyn krefur. Ákvarða skal 
magn CO og CO2 með tegrun (heildun) eða með greiningu á því sem safnast í sýnatökusekkinn meðan á 
lotunni stendur. Ákvarða skal styrk mengandi lofttegunda í þynningarloftinu með tegrun eða með því að 
safna í bakgrunnssekk. Allar aðrar færibreytur, sem mæla þarf, skulu skráðar með tíðni sem nemur minnst 
einni mælingu á sekúndu (1 Hz).

4.5.7.3. Taka  agnasýna

 Þegar hreyfillinn er ræstur skal stilling agnasýnatökukerfisins færð úr hjástreymi yfir í sýnatökuham.

 Ef notað er hlutastreymisþynningarkerfi skal stilla sýnatökudæluna eða -dælurnar þannig að streymið 
gegnum sýnatökunemann eða færslupípuna haldist í jöfnu hlutfalli við massastreymi útblástursins.

 Ef notað er heildarstreymisþynningarkerfi skal stilla sýnatökudæluna eða -dælurnar þannig að frávik 
streymis gegnum sýnatökunemann eða færslupípuna sé ekki meira en ± 5% frá streyminu sem stillt er á. 
Ef notuð er streymisjöfnun (þ.e. hlutfallsleg stýring sýnastreymis) þarf að sýna fram á að hlutfall streymis 
í aðalröri og streymis agnasýna breytist ekki meira en sem nemur ± 5% af gildinu sem stillt er á ( nema 
fyrstu 10 sekúndur sýnatöku).

 ATHS.: Að því er varðar tveggja þrepa þynningu er sýnastreymi nettó-mismunur milli streymis gegnum 
sýnasíur og streymis þynningarlofts á síðara þrepi.

 Meðalhitastig og -þrýstingur við gasmælinn eða -mælana eða við inntak mælibúnaðarins fyrir streymi skulu 
skráð. Ef ekki reynist unnt að halda því streymi sem stillt er á gegnum alla lotuna (með ±5% nákvæmni) 
vegna mikillar uppsöfnunar agna á síu skal prófunin teljast ógild. Prófunin skal endurtekin með minna 
streymi og/eða með því að nota síu með stærra þvermáli.

4.5.7.4. Hreyf i l l  s töðvas t  í  ka ldræs ingar lo tu

 Ef hreyfillinn stöðvast á einhverjum tíma í kaldræsingarlotunni skal hreyfillinn formeðhöndlaður, þar næst 
er kælingarferlið endurtekið og að lokum er hreyfillinn endurræstur og prófunin endurtekin. Verði bilanir 
í einhverjum prófunarbúnaði, sem er nauðsynlegur meðan á prófunarlotunni stendur, skal prófunin teljast 
ógild.

4.5.7.5. Aðgerð i r  e f t i r  ka ldræs ingar lo tu

 Við lok kaldræsingarlotu prófunar skal stöðva mælingu á massastreymi útblástursloftsins, rúmmáli þynnta 
útblástursloftsins og loftstreymi í söfnunarsekki og agnasýnadælu. Að því er varðar tegurgreiningarkerfi 
skal sýnatöku haldið áfram uns svörunartímarnir eru liðnir.

 Það sem safnast í söfnunarsekkina, ef þeir eru notaðir, skal greint eins fljótt og auðið er og ekki síðar en 20 
mínútum eftir lok prófunarlotunnar.
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 Eftir losunarprófunina skulu núllstillingarlofttegund og sama kvörðunarlofttegund notaðar til 
endurathugunar á greiningartækjunum. Prófunin telst viðunandi ef mismunurinn milli þessara tveggja 
mælinga, fyrir og eftir prófun, er minni en 2% af gildi kvörðunarlofttegundar.

 Agnasíunum skal skilað aftur í vigtunarrýmið ekki síðar en einni klukkustund eftir að prófuninni lýkur Þær 
skulu undirbúnar á ræktunarskál, sem er varin gegn mengun af völdum ryks og hefur loftskipti, í a.m.k. 
eina klukkustund og því næst vigtaðar. Heildarþyngd síanna skal skráð.

4.5.7.6. Hi tauppsöfnun

 Þegar slökkt hefur verið á hreyflinum skal tafarlaust slökkva á kæliviftu/-viftum hreyfilsins, ef þær eru 
notaðar, ásamt blásara gassýnissafnarans (eða aftengja útblásturskerfið frá gassýnissafnaranum) ef slíkur 
er notaður.

 Hreyfillinn er látinn safna hita í 20 ± 1 mínútur. Hreyfillinn og aflmælirinn eru undirbúnir fyrir 
heitræsingarprófunina. Tæmdir söfnunarsekkir eru tengdir við söfnunarkerfið fyrir þynnt útblástursloft og 
þynningarloft. Gassýnissafnarinn er ræstur (ef slíkur er notaður eða ekki þegar í gangi) eða útblásturskerfið 
tengt við gassýnissafnarann (ef hann er aftengdur). Sýnadælurnar eru ræstar (nema agnasýnadælan/-
dælurnar), ásamt kæliviftum hreyfilsins og gagnasöfnunarkerfinu.

 Varmaskiptir gassýnissafnarans (ef við á) og hitaðir hlutar sýnatökukerfis/-kerfa fyrir samfellda sýnatöku 
(ef við á) skulu hitaðir í tilgreindan ganghita áður en prófunin hefst.

 Stilla skal gegnumstreymi sýnis á þann streymishraða sem óskað er eftir og stilla mælibúnað 
gassýnissafnarans á núll. Setja skal hreina agnasíu varlega í hvern síuhaldara og setja samsetta síuhaldara 
í sýnatökurásina.

4.5.7.7. Hei t ræs ingar lo ta

 Um leið og það er staðfest að hreyfilinn hefur verið ræstur skal ræsa tímamæli fyrir lausagang. Hreyflinum 
er leyft að ganga í lausagangi án álags í 23 ± 1 sek. Hefja skal svipula prófunarlotu hreyfilsins þannig að 
fyrsta skráning lotunnar sem er ekki í lausagangi verði við 23 ± 1 sek. Tíminn í lausagangi er talinn með í 
þessum 23 ± 1 sek.

 Prófunin skal fara fram í samræmi við viðmiðunarlotuna í 4. viðbæti III. viðauka. Skipunarstillipunktar 
fyrir snúningshraða og snúningsvægi skulu gefnir út með 5 Hz tíðni eða meiri (mælt er með 10 Hz). 
Reikna skal stillipunktana með línulegum innreikningi milli 1 Hz stillipunkta viðmiðunarlotunnar. 
Afturverkunarmerki um snúningshraða og snúningsvægi skulu skráð minnst einu sinni á sekúndu meðan á 
prófunarlotunni stendur og þau má sía með rafrænum hætti.

 Aðferðin, sem lýst er í undangengnum liðum 4.5.7.2 og 4.5.7.3, skal síðan endurtekin.

4.5.7.8. Hreyf i l l  s töðvas t  í  he i t ræs ingar lo tu

 Ef hreyfillinn stöðvast á einhverjum tíma í heitræsingarlotunni má slökkva á honum og láta safna hita í 20 
mínútur. Þá má keyra heitræsingarlotuna aftur. Hitauppsöfnun og endurræsing heitræsingarlotu er aðeins 
leyfð einu sinni.

4.5.7.9. Aðgerð i r  e f t i r  he i t ræs ingar lo tu

 Við lok heitræsingar skal stöðva mælingu á massastreymi útblástursloftsins, rúmmáli þynnta 
útblástursloftsins og loftstreymi í söfnunarsekki og agnasýnadælu. Að því er varðar tegurgreiningarkerfi 
skal sýnatöku haldið áfram uns svörunartímarnir eru liðnir.

 Það sem safnast í söfnunarsekkina, ef þeir eru notaðir, skal greint eins fljótt og auðið er og ekki síðar en 20 
mínútum eftir lok prófunarlotunnar.

 Eftir losunarprófunina skulu núllstillingarlofttegund og sama kvörðunarlofttegund notaðar til endur-
athugunar á greiningartækjunum. Prófunin telst viðunandi ef mismunurinn milli þessara tveggja mælinga, 
fyrir og eftir prófun, er minni en 2% af gildi kvörðunarlofttegundar.

 Agnasíunum skal skilað aftur í vigtunarrýmið ekki síðar en einni klukkustund eftir að prófuninni lýkur Þær 
skulu undirbúnar á ræktunarskál, sem er varin gegn mengun af völdum ryks og hefur loftskipti, í a.m.k. 
eina klukkustund og því næst vigtaðar. Heildarþyngd síanna skal skráð.“
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6.  Ákvæðum 3. viðbætis er breytt sem hér segir:

a)  Í stað liðar 2.1.2.4 komi eftirfarandi:

„2.1.2.4. Út re ikn ingur  á  sé r tækr i  losun  mengandi  e fna

 Sértæk losun mengandi efna (g/kWh) skal reiknuð út fyrir hvern efnisþátt á eftirfarandi hátt:

Einstök 
lofttegund =

(1/10)Mgas,cold + (9/10)Mgas,hot

(1/10)Wact,cold + (9/10)Wact,hot

 þar sem:

Mgas,cold = heildarmassi mengandi lofttegundar í kaldræsingarlotunni (g)

Mgas,hot = heildarmassi mengandi lofttegundar í heitræsingarlotunni (g)

Wact,cold = raunveruleg vinna í lotu í kaldræsingarlotunni eins og hún er ákvörðuð samkvæmt lið 
4.6.2 í III. viðauka (kWh)

Wact,hot = raunveruleg vinna í lotu í heitræsingarlotunni eins og hún er ákvörðuð samkvæmt lið 
4.6.2 í III. viðauka (kWh)“

b)  Í stað liðar 2.1.3.1 komi eftirfarandi:

„2.1.3.1. Út re ikn ingar  á  ú tb lás tursmassa

 Massa agna, MPT,cold og MPT,hot (g/prófun), skal reikna með annarri af eftirfarandi tveimur aðferðum:

a) MPT =
Mf ×

MEDFW

MSAM 1000

 þar sem

MPT = MPT,cold fyrir kaldræsingarlotuna

MPT = MPT,hot fyrir heitræsingarlotuna

Mf = massi agna sem safnast í allri lotunni (mg)

MEDFW = massi ígildis þynnts útblásturslofts í allri lotunni (kg)

MSAM = massi þynnts útblásturslofts sem fer í gegnum agnasöfnunarsíurnar (kg)

 Ákvarða skal heildarmassa ígildis massa þynnts útblásturlofts í allri lotunni sem hér segir:

MEDFW =

1 = n

GEDFW,i ×
1Σ f

i = 1

 GEDFW,i = GEXHW,i × qi

qi =
GTOTW,i

GTOTW,i – GDILW,i

 þar sem

GEDFW,i = augnabliksígildi massastreymis útblásturslofts (kg/s)

GEXHW,i = augnabliksmassastreymi útblásturslofts (kg/s)

qi = augnabliksþynningarhlutfall

GTOTW,i = augnabliksmassastreymi þynnts útblásturslofts í gegnum þynningarrör (kg/s)

GDILW,i = augnabliksmassastreymi þynningarlofts (kg/s)

f = sýnatökutíðni (Hz)

n = fjöldi mælinga
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b) MPT =
Mf

rs × 1000

þar sem

MPT = MPT,cold fyrir kaldræsingarlotuna

MPT = MPT,hot fyrir heitræsingarlotuna

Mf = massi agna sem safnast í allri lotunni (mg)

rs = meðalsöfnunarhlutfall í prófunarlotunni

þar sem

rs =
MSE ×

MSAM

MEXHW MTOTW

MSE = massi útblásturslofts sem safnast í allri lotunni (kg)

MEXHW = heildarmassastreymi útblásturslofts í allri lotunni (kg)

MSAM = massi þynnts útblásturslofts sem fer í gegnum agnasöfnunarsíurnar (kg)

MTOTW = massi þynnts útblásturslofts sem fer í gegnum þynningarrörið (kg)

ATHS.: Ef um er að ræða kerfi til sýnatöku úr öllum útblæstrinum eru MSAM og MTOTW eins.“

c)  Í stað liðar 2.1.3.3 komi eftirfarandi:

„2.1.3.3. Út re ikn ingur  á  sé r tækr i  losun  mengandi  e fna

 Sértæk losun mengandi efna (g/kWh) skal reiknuð út á eftirfarandi hátt:

PT =
(1/10)Kp, cold × MPT,cold + (9/10)Kp, hot × MPT,hot

(1/10)Wact, cold + (9/10)Wact, hot

þar sem

MPT,cold = massi agna í kaldræsingarlotunni (g/prófun)

MPT,hot = massi agna í heitræsingarlotunni (g/prófun)

Kp, cold = rakaleiðréttingarstuðull fyrir agnir í kaldræsingarlotunni

Kp, hot = rakaleiðréttingarstuðull fyrir agnir í heitræsingarlotunni

Wact, cold = raunveruleg vinna í lotu í kaldræsingarlotunni eins og hún er ákvörðuð samkvæmt 
lið 4.6.2 í III. viðauka (kWh)

Wact, hot = raunveruleg vinna í lotu í heitræsingarlotunni eins og hún er ákvörðuð samkvæmt 
lið 4.6.2 í III. viðauka (kWh)“

d)  Í stað liðar 2.2.4 komi eftirfarandi:

„2.2.4. Út re ikn ingur  á  sé r tækr i  losun  mengandi  e fna

 Sértæk losun mengandi efna (g/kWh) skal reiknuð út fyrir hvern efnisþátt á eftirfarandi hátt:

Einstök 
lofttegund =

(1/10)Mgas, cold + (9/10)Mgas, hot

(1/10)Wact, cold + (9/10)Wact, hot

þar sem

Mgas,cold = heildarmassi mengandi lofttegundar í kaldræsingarlotunni (g)

Mgas,hot = heildarmassi mengandi lofttegundar í heitræsingarlotunni (g)

Wact,cold = raunveruleg vinna í lotu í kaldræsingarlotunni eins og hún er ákvörðuð samkvæmt 
lið 4.6.2 í III. viðauka (kWh)

Wact,hot = raunveruleg vinna í lotu í heitræsingarlotunni eins og hún er ákvörðuð samkvæmt 
lið 4.6.2 í III. viðauka (kWh)“
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e)  Í stað liðar 2.2.5.1 komi eftirfarandi:

„2.2.5.1. Út re ikn ingur  á  massas t reymi

 Massa agna, MPT,cold og MPT,hot (g/prófun), á eftirfarandi hátt:

MPT =
Mf ×

MTOTW

MSAM 1000

þar sem

MPT = MPT,cold fyrir kaldræsingarlotuna

MPT = MPT,hot fyrir heitræsingarlotuna

Mf = massi agna sem safnast í allri lotunni (mg)

MTOTW = heildarmassi þynnts útblásturslofts í allri lotunni sem er ákvarðaður samkvæmt lið 
2.2.1 (kg)

MSAM = massi þynnts útblásturslofts sem tekið er úr þynningarröri til að safna ögnum (kg)

 og

Mf = Mf,p + Mf,b, ef hvort um sig er vigtað sérstaklega (mg)

Mf,p = massi agna sem safnast á aðalsíuna (mg)

Mf,b = massi agna sem safnast á aukasíuna (mg)

 Ef tveggja þrepa þynningarkerfi er notað skal draga massa þynningarlofts á síðara þrepi, frá 
heildarmassa tvíþynnts útblásturslofts sem leitt er í gegnum agnasíurnar.

MSAM = MTOT – MSEC

 þar sem,

MTOT = massi tvíþynnts útblásturslofts sem leitt er í gegnum agnasíuna (kg)

MSEC = massi þynningarlofts á síðara þrepi (kg)

 Ef bakgrunnsstyrkur agna í þynningarloftinu er ákvarðaður í samræmi við lið 4.4.4 í III. viðauka 
má bakgrunnsleiðrétta massa agnanna. Í þessu tilviki skal reikna massa agna, MPT,cold og MPT,hot (g/
prófun), á eftirfarandi hátt:

MPT = [ Mf – ( Md × ( 1–
1 )) ] ×

MTOTW

MSAM MDIL DF 1000

þar sem

MPT = MPT,cold fyrir kaldræsingarlotuna

MPT = MPT,hot fyrir heitræsingarlotuna

Mf, MSAM, MTOTW = sjá hér á undan

MDIL = massi þynningarlofts á fyrra þrepi sem safnast með sýnatökutæki fyrir 
bakgrunnsagnir (kg)

Md = massi uppsafnaðra bakgrunnsagna, í þynningarloftinu á fyrra þrepi (mg)

DF = þynningarstuðull sem er ákvarðaður í lið 2.2.3.1.1“

f)  Í stað liðar 2.2.5.3 komi eftirfarandi:

„2.2.5.3. Út re ikn ingur  á  sé r tækr i  losun  mengandi  e fna

 Sértæk losun mengandi efna (g/kWh) skal reiknuð út á eftirfarandi hátt:

PT =
(1/10)Kp, cold × MPT,cold) + ((9/10)Kp, hot × MPT,hot

(1/10)Wact, cold + (9/10)Wact, hot
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þar sem

MPT,cold = massi agna í kaldræsingarlotu svipullar lotu utan vega (NRTC) (g/prófun)

MPT,hot = massi agna í heitræsingarlotu svipullar lotu utan vega (NRTC) (g/prófun)

Kp, cold = rakaleiðréttingarstuðull fyrir agnir í kaldræsingarlotunni

Kp, hot = rakaleiðréttingarstuðull fyrir agnir í heitræsingarlotunni

Wact, cold = raunveruleg vinna í lotu í kaldræsingarlotunni eins og hún er ákvörðuð samkvæmt lið 
4.6.2 í III. viðauka (kWh)

Wact, hot = raunveruleg vinna í lotu í heitræsingarlotunni eins og hún er ákvörðuð samkvæmt lið 
4.6.2 í III. viðauka (kWh)“

_____________
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IV. VIÐAUKI

Ákvæðum V. viðauka er breytt sem hér segir:

Öðrum dálki töflunnar í viðaukanum, undir yfirskriftinni „VIÐMIÐUNARELDSNEYTI FYRIR FÆRANLEGAR 
VÉLAR, SEM EKKI ERU NOTAÐAR Á VEGUM, FYRIR ÞJÖPPUKVEIKJUHREYFLA SEM ERU GERÐAR-
VIÐURKENNDIR TIL AÐ UPPFYLLA VIÐMIÐUNARMÖRK III. ÁFANGA B OG IV. ÁFANGA“ er breytt og 
verður svohljóðandi:

„Eðlismassi við 
15 °C

kg/m3 833 865 EN-ISO 3675“

V. VIÐAUKI

Ákvæðum XIII. viðauka er breytt sem hér segir:

1.  Eftirfarandi komi í stað liða 1.5 og 1.6:

„1.5.  Framleiðandi upprunalegs búnaðar skal láta viðurkenningaryfirvaldi í té allar þær upplýsingar sem tengjast 
beitingu sveigjanleikaáætlunarinnar sem viðurkenningaryfirvaldið telur nauðsynlegar til að taka ákvörðun.

1.6.  Framleiðandi upprunalegs búnaðar skal láta í té sérhverju gerðarviðurkenningaryfirvaldi aðildarríkis sem 
þess óskar allar upplýsingar sem gerðarviðurkenningaryfirvaldið biður um til að staðfesta að hreyfill, sem 
fullyrt er að sé eða er þannig merktur að hann sé settur á markað innan sveigjanleikaáætlunar, sé það með 
réttu.“

2.  Liður 1.7 falli brott.

___________________


